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 การวิจัยนี้มีวตัถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  และ       2) 
ผลการใชหลักสูตรฝกอบรม  
 วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากร เปนครูที่สอนวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โดยการสุมแบบแบงชั้นและสุมตามเง่ือนไข  
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ที่เกี่ยวของ 2) การออกแบบและสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชและหาประสิทธิภาพ หลักสูตร และ 
4) การประเมนิผลและปรับปรุงหลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเนนการมีสวนรวม
ของครู ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก  และเนน  ความสอดคลองกับความตองการของครูและ
สภาพจริงของโรงเรียน โดยมีกระบวนการฝกอบรม 5 ขั้น ไดแก       1) ตรวจสอบฐานเดิม 2) สราง
เสริมสิ่งใหม 3) ใหลงมือทํา 4) ไดนาํไปใช 5) ภายในประเมิน   รวมระยะเวลาหลักสูตรฝกอบรม 20 
ชั่วโมง 

  เครื่องมือวิจัยที่ใช  ประกอบดวย  1) แบบสํารวจความตองการฝกอบรมของครู      2) 
แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 3) แบบสัมภาษณศึกษานิเทศก  4) แบบทดสอบวัด   
ผลสัมฤทธิ์เรือ่งการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 5) แบบวัดเจตคตทิี่มี    ตอ
การประเมินผลตามสภาพจริง 6) แบบสอบถามความคดิเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม            7) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 8) แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูโดยนักเรียน       9) แบบ
ประเมินผลงาน 10) แบบสมัภาษณครูผูเขารับการฝกอบรม 11) บนัทึกประจําวนัของครู                 
12) แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและนักเรยีนหลงัฝกอบรม   
 การวิเคราะหขอมูล  
 ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถติิพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test dependent และ t-test one sample) และวิเคราะหขอมูล   
เชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
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เกณฑที่กําหนด 75/75  
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2.3  ครูสามารถนาํความรูที่ไดรบัไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนจริงไดอยูใน 
      เกณฑดี   
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 The objectives of this study were :1) to study the effectiveness of the curriculum and 
2) to study the results of curriculum implementation. 
 The population  were elementary science teachers from seventy-three schools 
under Samutprakarn  Educational Service Office 1. The samples were 17 elementary 
science teachers from five schools under Samutprakarn Educational Service Office 1, 
during the second semester of 2004, which were obtained by using  stratified  sampling.  

 The process of research and curriculum development consisted of four stages : 1) 
studying context and relevant literature 2) curriculum design  3) Curriculum implementation 
and testing the effectiveness of the curriculum, and 4) evaluation and revision of the 
curriculum.  The training curriculum development model  focused on the participation of 
teachers and school administrators, supervisors, teachers’ needs and  school-based 
information. The training process consisted of 5 steps : 1) investigating  background 
knowledge 2) training  on authentic assessment  3) doing activities          4) implementing 
the assessment tools in classrooms, and 5) internal assessment .    

The research instruments  were :1) survey form for teachers’ needs in training,  
2)interview form for  schools’ administrators,  3) interview form for  Supervisors,                   
4) achievement test on authentic assessment of science learning, 5) attitude test towards 
authentic assessment,  6) students opinion  questionnaire toward the training curriculum, 7)  
observation form for teaching behaviors,  8) evaluation form for teaching behaviors, 9) 
teachers task evaluation form, 10) teachers interview form, 11) diary record form for 
teachers, 12) post training interview form for school administrators and students. 



 The statistics for quantitative data analysis were means, percentage, standard  
deviation and t-test dependent and t-test one sample. Furthermore, Qualitative  data  were 
analyzed   by using content  analysis. 

 
 

 The result of this study revealed that : 
1. The training curriculum that the researcher developed had the effectiveness  

(E1/E2) 81/76.03  according to the criteria 75/75.  
2.  The result  of  curriculum implementation after training the teachers 

revealed that : 
2.1 Trained teachers had more knowledge and understanding on  

authentic assessment  than before training with statistically significant at .05 level.   
2.2 The teachers had good attitude toward authentic assessment.   
2.3 The result of assessing teachers’ ability  in  implementing knowledge  

was at high level.  
2.4 The teachers’ opinions toward the appropriateness of the curriculum  

were at high level. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

 
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครูวทิยาศาสตรประถมศึกษา 
 

ของ 
     อมรา     เขียวรักษา 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนบัเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 ..................................................................  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญสิริ  จีระเดชากุล) 
 วันที่             เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2548  
 
 คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ 
 

 ..................................................................  ประธาน 
  (อาจารย ดร.มนัส    บุญประกอบ) 
 

 ..................................................................  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา    ชูครุวงศ) 
 

 ..................................................................  กรรมการ 
  (อาจารย ดร.ปรีชาญ     เดชศร)ี 
 

 ..................................................................  กรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมเติม 
  (รองศาสตราจารยชูศรี     วงศรตันะ  ) 
 

 ..................................................................  กรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมเติม 
  (อาจารย ดร.อนันต   จันทรกวี ) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จาก 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคุณูปการ 

 
 

 ปริญญานิพนธ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เรื่องการประเมินผลการเรียนรู    
ตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สาํหรับครูวทิยาศาสตรประถมศึกษาฉบับน้ี  สําเร็จสมบูรณ
ไดดวยการดูแล ชวยเหลืออยางดียิ่งจากหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ คือ   ผูวิจัยกราบขอบพระคุณ 
อาจารย ดร.มนัส  บุญประกอบ  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานพินธ  ผูที่เสียสละเวลาให     
คําแนะนําปรกึษา ติดตามการทํางาน ชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง และดูแลใกลชิดอยางกัลยาณมิตร   
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ และอาจารย ดร.ปรีชาญ  เดชศรี  
กรรมการที่ปรกึษา ผูใหประสบการณใหม ชี้แนะแนวทางและใหกําลังใจ     ขอขอบพระคุณ         
รองศาสตราจารย ชูศรี  วงศรัตนะ และดร.อนันต  จันทรกวี ที่กรุณาสละเวลามาเปนคณะกรรมการ
สอบปริญญานิพนธ 
 ขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทีใ่ห      
ทุนอุดหนุนในการทําวิจัยและทุนการศึกษา 
 ขอขอบพระคณุผูทรงคุณวฒิุและผูเชีย่วชาญที่ใหความกรุณาในการตรวจคุณภาพหลักสูตร
และเครื่องมือวิจัย ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ  รองศาสตราจารย       
ดร.วิรัตน  วรรณรัตน  ดร.ชัยฤทธิ์  ศลิาเดช   ดร.ศิรพิร  มโนพิเชฐวัฒนา ดร.วชิาญ  เลิศลพ      
นางวัฒนา  รวยสําราญ  นางลาวัณย  ตรีเนตร   นางฉวี  สังเนตร  และอาจารยวนัเพ็ญ  วัฒนาพล  

ขอขอบคุณ คณะศึกษานเิทศก คณะผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนเอ่ียมสุรีย     โรงเรียน 
ชุมชนวัดราษฎรบํารุง โรงเรียนคลองบางปง โรงเรียนบานคลองหลวง โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียน
วัดปาเกด และโรงเรียนวัดครุนอก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรปราการ เขต 1  ที่ให
ความรวมมือ ความอนุเคราะห และความสะดวกกับผูวจัิยอยางดียิ่งในการดําเนินงานวิจัย 
 ขอขอบคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ทุกคน ที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ มาโดยตลอด 
 ความสําเร็จทางการศึกษาอนัเนื่องมาจากคุณคาของปรญิญานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบ
เปนเครื่องตอบแทนพระคณุบิดามารดา และคณาจารยทุกทาน  ซึ่งเปนผูสรางและพัฒนา กาย จิต 
และวิญญาณของผูวิจัย ใหมีพลังพรอมเปนผูใหและผูรับที่ดีของสังคม  
 
 
        นางสาวอมรา  เขียวรักษา 

 
 
 



สารบัญ 
 
   บทที ่           หนา 
 
 1  บทนํา……………………………………………………………………………      1 
          ที่มาและความสําคญัของปญหา……………………………………………      1 
          ความมุงหมายของการวิจัย ………………………………………………..       6 
          ความสําคัญของการวิจัย …………………………………………………...      7 
          ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………..      7 
          นิยามศัพทเฉพาะ……………………………………………………………      9 
          สมมตฐิาน……………………………………………………………………    12 
 
 2  เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของ ……………………………………………..    13 
  ตอนที1่ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู…..……………………………..    15 
   การฝกอบรมครู……………………………………………………    15 
   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู………………………………….       31 

ตอนที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู………………………………..    42 
 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู…………………………….      42 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง……………………………..      50 
            การวดัและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร……………………      70 
  สรุปแนวคิดการวิจัย.……………………………………….………………………..       80 
 
 3  วิธีดําเนินการวิจัย ..………………………………………………………………………      86 
           ขั้นที่ 1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ………………………………….     86 
         ขั้นที่ 2 ออกแบบและสรางหลักสูตร…………………………………………..     88 
         ขั้นที่ 3 ทดลองใชและหาประสิทธภิาพของหลักสูตร………………………...     96 
         ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร….…………………………………    101 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ(ตอ) 
 

   บทที ่                   หนา 
 
4  ผลการวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………    106 

           ขั้นที่ 1 ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ……………………………….    106 
          ขั้นที่ 2 ออกแบบและสรางหลักสตูร………………………………………..    108 
          ขั้นที่ 3 ทดลองใชและหาประสทิธิภาพของหลกัสูตร………………………    113 
          ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร…………………………………..    132   
          

5  สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ ……………………………………      138 
          สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………..      140 
          อภิปรายผลการวิจัย………………………………………………………..      141 
          ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………     147 
 
 บรรณานุกรม……………………………………………………………………….    149 
 
 ภาคผนวก………………………………………………………………………….     167 
        ภาคผนวก ก  หลักสตูรฝกอบรมครูเรื่องการประเมินผลการเรยีนรูตาม 
       สภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สาํหรับครูวทิยาศาสตร 
       ประถมศึกษา………………………………………………….     168 

      ภาคผนวก ข  เครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ…………………..     301 
                ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะหขอมูลวิจัย…………………………………….     332    
                ภาคผนวก ง  รายชื่อผูเชี่ยวชาญและรายชื่อผูมีสวนรวมในการพัฒนา 
      หลักสตูรฝกอบรม และหนังสือราชการที่เกี่ยวของ……………     358                
       ภาคผนวก จ  รายชื่อและตัวอยางผลงานของครูผูนําดานการวัดและ 
       ประเมินผลตามสภาพจริง…………………………….………      367  
      ภาคผนวก ฉ  ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและตวัอยาง 
                                 เกียรติบตัร………………………………………………………     395 
  

ประวตัิยอผูวิจัย…………………………………………………………………….    404 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 

   ตาราง                     หนา 
 

 1   รูปแบบในการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน…………………………….    24 
 2   การเปรียบเทียบรูปแบบการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานฯ………...    25 
 3 สรุประยะเวลาการดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม………………...    99 
 4 สรุปแผนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ………………………..………   103 
    5   สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เครื่องมือที่ใชฯ…………………   104          

  6   ผลการสาํรวจความตองการเขารับการฝกอบรมเรือ่งการประเมินผล 
  การเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงของครูที่สอนวิทยาศาสตร  
  ชวงชั้นที่ 2 (ที่มีอันดับมากที่สุด)……………………………………….      107 

   7   คาเฉลี่ย(M) และระดบัความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร……………...      111  
  8   ผลการปรับปรุงหลักสตูร หลังจากผานการประเมนิจากผูเชี่ยวชาญ  

       (5 ธันวาคม 2547)…………………………………………………………….      112 
  9   สรุปผลการศึกษานํารองกับครูที่สอนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2…………….      113 

          10   ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังผานการศึกษานํารอง 
                     (13-17 ธันวาคม 2547)………………………………………………….      114
 11   การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจของครูที่เขารับการ 

      ฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลการเรยีนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริงกอน 
      และหลังฝกอบรม…………………………………………………………….  116 

          12   คาเฉลีย่(M)   คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) และระดับเจตคติของครู 
         ที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง………………   117 
          13   ผลการทดสอบเจตคตขิองครูที่มีตอการประเมินผลตามสภาพจริง...........……   118 
          14   ผลการทดสอบพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูกอนและ 
                     หลังฝกอบรมประเมินพฤติกรรมโดยนักเรียน……………………………..    119 
            15  คาเฉลีย่ (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับคณุภาพแผนการจัด 
                    การเรียนรู 6 หนวยการเรียนรู………………………………………………    121 
          16  ผลการทดสอบความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครจํูานวน 
                    6 หนวยการเรียนรู……………………………………………………………   122 
 17  คาเฉลีย่ (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัคุณภาพภาระงาน 
                   ประเมินผลการเรียนรู ของครู  6 หนวยการเรียนรู………………………….   123 
 



       บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                    หนา 
     

                18   ผลการทดสอบคุณภาพภาระงานประเมินของครูที่ใชประเมินผลการเรยีนรู 
   วิทยาศาสตร 6 หนวยการเรียนรู………………………………………….      123   

19  คาเฉลี่ย(M) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ความคดิเห็นของครูที่มีตอ 
 ความเหมาะสมของหลักสตูรฝกอบรม…………………………………….      130 

20 ผลการทดสอบระดับความคิดเห็นของครทูี่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตร 
  ฝกอบรม……………………………………………………………………     131 

        21   เครื่องมือประเมินผลที่ครใูชในการประเมินผลการเรียนรูหนวยการเรียนรู 
                    วิทยาศาสตร 6 หนวยการเรียนรู………………………………………….     133 
       22   ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังสัมมนาเสนอผลการใชเครือ่งมือประเมินผล 

       ตามสภาพจริง (24 กุมภาพันธ 2548)……………………………………….    136 
       23   แสดงคุณภาพแบบทดสอบเรือ่งการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง……….    330 
       24   แสดงคุณภาพแบบวัดเจตคตขิองครูที่มีตอการประเมินผลตามสภาพจริง…. ….     331 
       25   ผลการสํารวจความตองการเขารับการฝกอบรมเรื่องการประเมินผล 

       การเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริงของครูที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2   333 
       26   คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของโครงราง 

       หลักสูตร……………………………………………………………………..      336 
       27   คาดัชนีความสอดคลอง และการแปลความหมายของดัชนีความสอดคลอง 
                 ของโครงรางหลักสูตร……………………………………………………..         337 

      28   คาเฉลี่ยของกิจกรรมประเมินจากผลการศึกษานํารองกับ ครูจํานวน 3 คน…        338 
      29   คะแนนกิจกรรมระหวางฝกอบรมของครูกลุมตัวอยาง 17 คน……………….         338 
      30   ผลการสังเกตพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลของครฯู…………………        340 
      31   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสอนของครูดานการวัดและประเมินผล  

     กอนและหลังฝกอบรม ที่ประเมินพฤติกรรมครูโดยนักเรียน…………………     341 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

    ภาพประกอบ          หนา 
 
            1    แสดงรูปแบบการพัฒนาการประเมินของ ดอแรน, ชาน และทาแมร………       74 
          2   สรุปแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………….     81 

3   สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตร ………………...    82 
          4   สรุปรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลฯ……..         84 
          5   รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง……………...         85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C:\Documents and Settings\jad\My Documents\งานอ.วนดิา\ประจําเดอืน ตลุาคม 2551\อมรา เขียวรักษา\บทที่ 1.doc  14/10/51 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
  
 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  นํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอยางมาก ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู  วิธีการจัดการเรียนรู  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการวัดและประเมินผลผูเรียน ซึ่งเปนกระบวนทศันใหมของการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต.ิ2543 ) การจัดการศึกษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผูเรียน    ในการศึกษาทั้งภายในและภายนอกระบบจาํเปนจะตอง
ใหความสําคญัทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบรูณาการในเรื่องตางๆ เชน เรื่อง 
ความรูและทกัษะดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืนเปนแนวการจัดการศึกษาของทุกระดับ ทั้งน้ีสถานศึกษาจะตองจัดการประเมิน
ผูเรียนโดยพิจารณาจาก  พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรยีน การรวม
กิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน  และเม่ือพิจารณาในสวนของ
การวัดผลประเมินผลระดับชั้นเรียนแลวจะพบวา เปนการมุงหาคําตอบวา ผูเรียนมี
ความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานยิมอันพึงประสงค อันเนื่อง 
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม  เพียงใด  ดังนั้นการวัดผลประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่
หลากหลาย เนนการปฏิบตัใิหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู   กระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
(กระทรวงศึกษา    ธิการ. 2546 : 11,13) จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่
มีครูเปนศูนยกลางและมีการทดสอบโดยใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อประเมินความรู
ความจําเพียงอยางเดียว มาเปนการยึดผูเรียนเปนสําคญั  และใชการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) มากขึ้น    ทั้งน้ีเพ่ือใหการเรียนมีความหมายสําหรับผูเรียนใหมาก
ที่สุด (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. 2545:1) การเปลี่ยนแปลง ดังกลาว สอดคลองกับธรรมชาตขิอง
การเรียนรูวทิยาศาสตรเปนอยางยิ่ง เพราะผูที่จะเรยีนรูวิทยาศาสตรไดดีนั้นจะตองมีทักษะและ
กระบวนการในการแสวงหาความรู และไดลงมือสืบคน ตรวจสอบ และทดลอง มิใชทองจําเพียง
อยางเดียว    ซึ่งจะเห็นวาความรูทางวทิยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนุษยทีใ่ช
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร(Scientific  process) ในการสืบเสาะหาความรู(Scientific inquiry) 
การแกปญหาโดยผานการสังเกต  การสํารวจตรวจสอบ(Investigation) การศึกษา    คนควา
อยางเปนระบบและมีการสือ่สารเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรไปยงัทุกคนไมวาในสวนใดของ
โลก เพ่ือใหเกดิความคิดในเชิงวิเคราะหวจิารณ ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  ใชเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาเทคโนโลยี มีผลใหความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมพูนตลอดเวลา และสงผลตอ
คนในสังคมและสิ่งแวดลอม  การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูใน
ขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและเปนการรักษาสิ่ง แวดลอมใหยั่งยืน 
(สสวท. 2545 : 2)   กลาวโดยสรุปวิทยาศาสตรเปนวิชาที่สืบคนความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติโดย
ใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตร 
เพ่ือใหได ความรูทางวิทยาศาสตรที่ยอมรับโดยทั่วไป(ภพ  เลาหไพบูลย. 2537 : 2)   ดังนั้น
เปาหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษา จึงมุงไปที่ใหผูเรียนไดเรียนรูถึงองค
ความรูทางวิทยาศาสตร มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาวทิยาศาสตรและเปนผูมีจิตวิทยาศาสตร 
เพ่ือใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน   การเรียนรูวทิยาศาสตร
พ้ืนฐานเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับความรู  ความเขาใจ กระบวนการและเจตคติ เห็นความ
เชื่อมโยงกับวชิาอ่ืนและชวีติ  ทําใหสามารถอธิบาย ทาํนาย คาดการณสิ่งตางๆไดอยางมีเหตุผล  
การประสบความสําเร็จในการเรียนวทิยาศาสตรจึงเปนพลังกระตุนใหผูเรียนสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ      สืบเสาะความรู  ดวยเหตผุลดังกลาวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงตอง
สอดคลองกับสภาพจริงในชวีิต โดยคํานึงถึงวิธีการเรียนรู ความสนใจและความ แตกตาง
ระหวางบคุคล(สสวท. 2545 : 4) ซึ่งจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับวธิี
สอนวิทยาศาสตรระดบัประถมศึกษาพบวาวิธีสอนทีค่รนูํามาใชเปนวธิีสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทุกวธิี      (กรมวิชาการ. 2544 : 179) แตในสวนของการวัดและประเมินผลนั้นพบวา
ครูผูสอนสวนใหญยังคงใชการวัดและประเมินผลแบบเดิม คือ ใหความสําคัญเรื่องคะแนนแทนที่
จะใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 2544 : 41) 
นอกจากนี้จากการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 พบวาการวัดและประเมินผลการเรียนยังเนนการทดสอบเนื้อหาวิชาการ
เชนเดิม แมวาการจัดกระบวนการเรียนการสอนหรือวิธกีารประเมินจะเปลีย่นไปจากเดิมแลวก็
ตาม แตครูยังใชการทดสอบนักเรียนดวยขอสอบขอเขียนเปนหลัก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 
: 294; อางอิงจาก สุวิมล วองวานิช; นงลกัษณ   วิรัชชยั; และอวยพร  เรืองตระกลู. 2546.) และ
จากการสัมภาษณศึกษานิเทศกและผูบรหิารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 พบในลักษณะเดียวกันวา ครูสวนมาก(รอยละ 80) ยังขาด
ความรูความเขาใจและทักษะในเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จะเห็นจากการ
พิจารณา ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหนงอาจารย 3 ของครูประถมศึกษาจํานวน 13 
คน ในป การศึกษา 2546 พบวา มีเพียง 2 คนเทานั้น ที่มีการวัดและประเมินผลโดยมีการ
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กําหนดเกณฑ รูบริค   อีก 11 คน ยังใชการวัดและประเมินผลแบบเดิม คือ แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบแตเพียงอยางเดียว และจึงเห็นวาควรมีการจัดฝกอบรมที่เนนใหครูปฏบิตัิ และสามารถ
นําไปใชไดจริง  (วัฒนา รวยสําราญ. สัมภาษณ. 2547 ; พเยาว  คงจิตต. สัมภาษณ.  2547)  
การวัดและประเมินผล เปนองคประกอบที่ตองการการพัฒนาปรับปรุงมากที่สุด โดยหลักการ
แลว การวัดและประเมินผลจะตองเปนไปโดยสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสตูร โดยใช
เครื่องมือเทคนิคหรือวิธีการที่มีประสิทธภิาพ และเหมาะสม แตเทาที่เปนอยูนั้น การวัดผลสวน
ใหญ เนนแตความรูความจํา ในสวนของวิชาวิทยาศาสตร จะพบวามีการวัดผลดานกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรนอยมาก สวนการวัดผลดานการพัฒนาเจตคติทางวทิยาศาสตรยังไมมีอยูใน
ระบบการวัดผล สิ่งเหลานีส้งอิทธิพลอันใหญหลวงใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งสวน
ใหญเปนการเรียนการสอนเพื่อจดจําเนื้อหามากกวาเพื่อการพัฒนาความคิดริเริ่มและ
คุณลักษณะทีส่ําคัญอ่ืนๆ  ยิ่งการวัดผลในปจจุบันใหโรงเรียนกําหนดการวัดและประเมินผลเอง( 
School assessment) ซึ่งครูเปนผูออกขอสอบเอง ผลก็จะสอดคลองกับสิ่งที่ตนเองสอนเปนหลัก 
คือ เนนความจํา  แมจะมีการแนะนําใหใชขอสอบกลางที่บุคคลภายนอกเปนผูสราง แตในสภาพ
จริงก็ยังปรากฏวามีโรงเรียนจํานวนนอยมากที่ทําเชนนั้น สิ่งที่เกิดขึน้ คือ นักเรียนไทยทํา
คะแนนไดดี โดยเฉพาะขอสอบที่วัดความจําและเปนลกัษณะเลือกตอบ แตไมดีในดานของ
พัฒนาการทางสมองระดับสูง (พิศาล  สรอยธุหร่ํา. 2544 : 42)  
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินดังกลาวจะเห็นวาผูสอนยังวดัและ
ประเมินผลไมสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งผูสอนเองคงไมประสงคใหเปนเชนน้ัน 
แตทั้งน้ีเน่ืองมาจากปญหาหลายประการ ดังขอคนพบจากการวิจัยตดิตามประเมินผลการ
ทดลองใชหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาหลักสูตรสถานศึกษา ป 
พ.ศ.2544 โดยทดลองใชในโรงเรียนนํารองและ โรงเรียนเครือขาย พบปญหาเกี่ยวกับการใช
หลักสูตรสถานศึกษาหลายดาน ในสวนของ ปญหาดานการวัดและประเมินผลทีพ่บมากที่สุด คือ 
ครูขาดความรูความเขาใจและขาดทักษะในการวัดและประเมินผล  รปูแบบและแนวทางการวัด
และประเมินผลไมชัดเจน  ไมเขาใจวธิีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในแตละกลุมสาระ   
ไมมีความรูในการจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล /ขาดแนวทางและวิธีในการสรางแบบ
ประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย ปญหาที่พบรองลงมา คือ ครูไมมีเครื่องมือและแบบวัด
ประเมินผลที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมเน้ือหาสาระ และใชเวลามากในการสรางแบบวัดและ
ประเมินผล  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีความยุงยาก  ไมเหมาะกับนกัเรียนจํานวน
มาก ทําไดยากไมทั่วถึง และทําใหเวลาเรยีนไมพอ (กรมวิชาการ. 2546 : 28) โดยเฉพาะใน
ระดับประถมศึกษาครูพบปญหาในลักษณะเดียวกันคอื ความคลุมเครือ ไมชัดเจน ในวธิีวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง รองลงมา  คือ  มีภาระสอนและงานพิเศษมาก (ประสงค สกุลซง. 
2544 : 117) อยางไรก็ตามจากการศึกษาสภาพและปญหาดังกลาว  ไดพบขอเสนอแนะและ 
แนวทางแกไขหลายประการ เชน จะตองเรงรัดพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล ซึ่งรัฐตอง 
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สงเสริมอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School-base training)   (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 
: 294 ; อางอิงจาก สุวิมล  วองวานิช; และนงลักษณ วริัชชัย. 2546 : 294)              
          นอกจากนี้ครูใหขอเสนอแนะวา  สวนกลางควรเรงดําเนินการกําหนด   รูปแบบแนวทาง
การวัดและประเมินผลใหชัดเจน สามารถนําไปปฏิบตัิได จัดทําเอกสารแนวทางการวัดและ
ประเมินผลระดับโรงเรียนใหทันใช และทาํแบบประเมินใหมีความหลากหลายเพื่อใหครูเลือกใช 
มีคูมือตัวอยาง รูปแบบเครือ่งมือวัดและประเมินผลใหกับครูทุกคน ใหเปนมาตรฐานเทากันทุก
โรงและควรจดัอบรมเชิงปฏิบัติการใหครู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในวธิีการวดัและประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงอยางชัดเจน และควรกําหนดเกณฑตางๆ ในการวัดใหชดัเจนเปน   
มาตรฐานเพื่องายตอการนําไปใชวัดและประเมินผลการเรียน (กรมวิชาการ. 2546 : 34 ; 
ประสงค  สกุลซง. 2544 :117) จากขอเสนอแนะดังกลาวสอดคลองกับความตองการเพิ่ม
สมรรถภาพของครูในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ในดานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนซึ่งมีคามากเปนอันดับหน่ึงไดแก การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนแบบตางๆ 
การผลิตและใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
จิตวิทยาการเรียนการสอน การประเมินจากแฟมผลงานของนักเรียน(Portfolio assessment) 
(วาสนา       รบกลา. 2541 : บทคัดยอ ; อภิญญา วงศประทุม. 2544 : บทคัดยอ ; มนูญ    
ไชยทองศร.ี 2544 :บทคัดยอ ;  เข็มทอง แสวง. 2544 : บทคัดยอ ; กษมา แพรภิญโญ. 2546 : 
บทคัดยอ) 
 การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญน้ัน  ครูถือเปน
องคประกอบสําคัญย่ิงเพราะครูมีบทบาทสําคัญในขัน้เตรียมการ ขั้นดําเนินกิจกรรม ขั้นประเมิน  
และ  ขั้นใชผลการประเมิน ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมการ เตรียมผูสอน เพ่ือใหสามารถพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรูและการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน (ศิริชัย  กาญจนวาส.ี 2546 : 8-9) จาก
การศึกษาการพัฒนาครูในอีก11ประเทศทัว่โลก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน นิวซีแลนด ออสเตรเลีย  
สิงคโปร สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี เวียดนาม มาเลเซีย  ฝรั่งเศส และอังกฤษ  
แสดงใหเห็นวา    ครูคือกุญแจสูความสําเร็จในการปฏิรปูการศึกษา ดังนั้นนโยบายหลักของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย คอื การสงเสริมการพัฒนา
และการยกระดับวิชาชีพคร ู(มนตรี  จุฬาวัฒนทล 2543 : 199-200) ใหครูมีความรูความเขาใจ 
และสามารถจดัการเรียนรูควบคูไปกับการประเมินที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ เพ่ือใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ   สถาบัน สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรจึงไดกําหนดคุณลักษณะ
ของครูดานการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนไวเปนมาตรฐานหนึ่งในสิบ  มาตรฐานครู
วิทยาศาสตร   ทั้งน้ีเพ่ือใหครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานใหเขาสูมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันเพื่อใหสถานศกึษาไดใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนด (สสวท.2545 : 1)  
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  จากการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 พบวา 
วิชาวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองจัดใหเปนสาระหลักของทุกชวงชั้น 
โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตรจัดแยกไวเปนสาระหนึ่ง แตกตางจากเดิมที่จัดรวมไว
กับ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ   ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานของครูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาจึงมีความสําคญัย่ิงเพราะมบีทบาทสําคญัในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร
ใหกับผูเรียนตั้งแตยังเยาววัย เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ในสังคม และศึกษาในขั้นสงูตอไป  ในทางปฏิบัติพบวาครูที่สอนวทิยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา สวนมากตองการความมั่นใจในการสอนวทิยาศาสตร เพราะเหตุผลหลายประการ 
เชน ครูไมมีคณุวุฒิทางการสอนวิทยาศาสตร แตไดรับคุณวุฒิในสาขาอื่น  โรงเรียนไมมีความ
พรอมใน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบสบืสวน ในการปฏิบตัิการทดลอง ขาด
งบประมาณสนับสนุน ครูมีภาระงานคอนขางมาก และสอนหลายหองหรือหลายชั้น (สํานักงาน
ประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2536 : 29-30)      สอดคลองกับผลการสํารวจเบื้องตนในเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 กับครทูี่สอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาจํานวน 50 คน 
พบวา มี    ครูเพียงรอยละ 8.7 เทานั้น  ที่จบในสาขาทางวิทยาศาสตร     ประสบการณในการ
เขารับการฝกอบรมดานการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนของครู  พบวาครูรอยละ 50 
ผานการอบรม ในเรื่องดังกลาวมาแลว แตครูทุกคนตองการเขารับการฝกอบรม ซึ่งครูสวนใหญ
ตองการใหมีการอบรมที่เนนการปฏิบตัิและการมีสวนรวม รองลงมาคือ อบรมแบบปฏิบตัิงาน
รวมกันในโรงเรียน    จากผลการสํารวจ พบวาครบูางสวนยังไมเคยเขารับการฝกอบรม ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาการฝกอบรม ยังไมทั่วถึง และถึงแมมีครูบางสวนผานการฝกอบรมในเรือ่งการวัดผล
ประเมินผลแลว  แตยังมีความตองการเขารับการฝกอบรมอีก แสดงใหเห็นวา ผลจากการอบรม
ที่ผานมาไมสามารถสนองความตองการของครูได  และครูไมสามารถนําไปใชไดจริงในหองเรียน 
(อมรา  เขียวรักษา. 2547)   ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการขาดประสิทธภิาพในการฝกอบรม เชน 
การฝก อบรมเนนทฤษฎีมากกวาปฏบิัติ  ใชระยะเวลาในการอบรมนอย การพัฒนาหลักสูตรยัง
เนน  ภาคความรูมากกวาการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรม การประเมินผลยังเปนจุดออน นับวา
เปนจุดออนที่สุดของกระบวนการ และการพัฒนายังไมตอเน่ืองและขาดการนิเทศตดิตาม  ครู
ตอง ละทิ้งชัน้เรียนมาอบรม (มนตรี  จุฬาวัฒนทล. 2543 : 207 ; อางอิงจาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . 2542 ;   พลสัณฑ  โพธิ์ศรีทอง. 2541: 72)  

ดวยปญหาดังกลาว นักการศึกษาผูมีประสบการณหลายคนและสํานกังาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติจึงไดใหขอเสนอแนะและสงเสริม สนับสนุน ใหมีการฝกอบรมครู
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนยุทธวธิีหนึ่งในการพัฒนาครูประจําการที่ยั่งยืน  เพราะเปน
รูปแบบการพฒันาที่ชวยใหครูสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และสามารถนําไปปฏิบตัิ
ไดจริง  โดยยึดหลักความรวมมือและการมีสวนรวมของบุคลากรภายในโรงเรียน เปนการพัฒนา
ที่สามารถดําเนินการควบคูไปกับการที่ครูไดปฏิบตัิหนาที่ในการสอนนักเรียนไปดวย (พลสัณฑ  
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โพธิ์ศรีทอง. 2541:72)  โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดใหมีการฝกปฏิบตัิใน  สถานการณ
จริง  โดยมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนการนําไปใชและการประเมนิผล โดยอาจจะพัฒนา
ภายในสถานศึกษาแตละแหงหรือเปนกลุมสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเริ่มจากสถานศกึษาหรือเริ่ม
จากบุคคลภายนอกแตตองเกิดจากการทํางานรวมกันกับทางสถานศึกษาและบนพื้นฐานความ
ตองการของครูและสถานศกึษา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2547; และ 
Unesco.1986 :13) อยางไรก็ตามการฝกอบรมจะมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองมีหลักสูตร
ฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานแลว จะเห็นวาการจะสรางหลักสูตรฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองให  สอดคลอง
กับปญหาและความตองการของโรงเรียน บุคลากรภายในในโรงเรียนโดยเฉพาะครูและผูบริหาร
สถานศึกษา จะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรเริ่มตั้งแตวางแผน   
ออกแบบและสรางหลักสูตร ทดลองใช ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งน้ีเพ่ือใหสถานศึกษา
รูสึกวาเปนเจาของโครงการฝกอบรมที่แทจริง โดยมีบุคลากรภายนอก เชน ผูวิจัยหรือคณาจารย
จากสถาบันอุดมศึกษา และศึกษานิเทศกใหการสนับสนุน ชวยเหลืออยางใกลชิด   

ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา  เร่ือง
การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงตามรูปแบบการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐานขึ้น 
โดยคํานึงถึงความรวมมือและการมีสวนรวมของครูเปนสําคัญ แนวคดิในการหาคําตอบครั้งนี้     
ผูวิจัยเริ่มตนดวยการสํารวจความตองการของครู ใหครูและผูบริหารสถานศึกษามสีวนรวมใน
การออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรม ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม และประเมินผลการใช
หลักสูตรฝกอบรม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลักสตูรฝกอบรม ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาว  ผูวจัิยไดประยุกตใชรปูแบบการพัฒนาครู 3 วิธี กลาวคือ ปฏิบตัิงานสอนรวมกับครใูน
โรงเรียน  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ   และการนิเทศติดตามหลังการฝกอบรม โดยประสานความ 
รวมมือจากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย ไดแก ครู เพ่ือนครู ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก     
ทั้งน้ีเพ่ือทําใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูดังกลาว  มีประสิทธิภาพ  
มากพอที่จะสงผลถึงผูเรยีนโดยตรง 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง การประเมินผล   
การเรียนรูตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครวูิทยาศาสตรประถมศึกษา                
มีความมุงหมายยอย เพ่ือศกึษา 

1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น  
2. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 

  2.1 ความรูความเขาใจของครูผูเขารบัการฝกอบรม เรือ่งการประเมินผลการ  
เรียนรูตามสภาพจริง 
            2.2  เจตคตขิองครผููเขารับการฝกอบรมที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง 
  2.3  ความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรมในการนาํความรูเรื่องการ
ประเมินผลตามสภาพจริงไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนจริง 
         2.4 ความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรม  

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครัง้นี้ทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ
จริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สําหรับครูวทิยาศาสตรประถมศึกษา โดยผานกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรที่เปนระบบสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของครู เปนผลผลิตที่
เกิดจากความรวมมือของผูที่เกี่ยวของหลายฝาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครู 
ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งสงผลใหครูมีความรูความเขาใจ มีเจตคติที่ดีตอการประเมินผลตาม
สภาพจริง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาผูเรียนในชั้นเรยีนจริงได นอกจากนี้
ศึกษานิเทศกหรือผูบริหารสถานศึกษาสามารถใช   หลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องดังกลาว  
ขยายผลในการฝกอบรมกับครูทั้งโรงเรียนไดตอไป 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร คือ ครูที่สอนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนประถม 

ศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ปการศึกษา 2547 จํานวน      
43 โรง  

 กลุมตวัอยาง คือ ครูที่สอนสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที ่2 โรงเรียน 
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ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวนโรงเรียน 5 โรง
รวมครู 17 คน  
 

 ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรือ่ง การประเมินผลการ 

เรียนรูตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครวูิทยาศาสตรประถมศึกษา 
 2.  ตัวแปรตาม   ประกอบดวย 

2.1  ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น  
2.2  ผลการใชหลกัสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น 

   2.2.1  ความรูความเขาใจของครูผูเขารับการฝกอบรม เรื่องการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง 
             2.2.2  เจตคตขิองครูผูเขารบัการฝกอบรมที่มีตอการประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง 
   2.2.3  ความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรมในการนําความรูเรื่องการ
ประเมินผลตามสภาพจริงไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนจริงได  พิจารณา 

1) พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของคร ู
2) ผลงานของคร ูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูและภาระงาน

ประเมินผลการเรียนรู 
3) ความคิดเห็นความรูสึกของครูเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนํา  

เครื่องมือประเมินไปใชในชัน้เรียน 
          2.2.4 ความคดิเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝกอบรม  
 เน้ือหา 
 หลักสูตรฝกอบรม มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
สภาพจริง ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาสําคัญ คือ   

1. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง 
2. การเลือกใชและพัฒนาเครือ่งมือประเมินผลตามสภาพจริงใหสอดคลองกับ 

มาตรฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนหลกั 4 ขั้น คือ 
ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกีย่วของ ออกแบบและสรางหลักสูตร ทดลองใชและหาประสิทธิภาพ 
และประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  ประยุกตใชยทุธวิธใีนการเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตร 
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3 วิธี คือ 1) ผูวิจัยปฏบิัติงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน เพ่ือออกแบบและสรางหลกัสูตรฯ                              
2) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือทดลองใชหลักสตูร  และ 3) นิเทศติดตาม เพ่ือประเมินผล 
หลังการฝกอบรม  โดยแบงการดําเนินงาน เปน 4 ชวง คือ กอนฝกอบรม ขณะฝกอบรม หลัง
ฝกอบรม และหลังฝกอบรม 1 เดือน  
 สถานที่จัดฝกอบรม  ดําเนินงานในโรงเรยีนที่มีครูเขารบัการฝกอบรมปฏิบัติงานอยู  
ระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมประมาณ 3 เดือน ในภาคเรียนที่ 2/2547  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  หมายถึง การจัดมวลประสบการณหรือ
กิจกรรมใหกับครูที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 เพ่ือพัฒนาครูทั้งในดานความรู เจตคติ และ
ความสามารถในการนําความรูที่ไดไปใช   ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร 
4 ขั้น คือ 1) ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกีย่วของ   2) ออกแบบและสรางหลักสูตร  3) ทดลองใช
และหา   ประสิทธิภาพหลักสูตร และ 4)ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  ในการศกึษาครั้งนี้
ผูวิจัยใหชื่อเฉพาะลักษณะของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวา  “3 ผสม 5 ผสาน ใช
ฐานโรงเรียน”  

     “3 ผสม” หมายถึง  ลักษณะการดําเนินกิจกรรมที่เดนแตกตางกนัไป ในขั้นการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมขัน้ที่ 2,3,และ 4  คือ ขั้นออกแบบและสรางหลักสูตร มีการปฏิบตัิงาน
สอนรวมกับครู  ขั้นทดลองใชและหาประสิทธิภาพหลักสูตร  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  และ
ขั้นประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร มีการนิเทศติดตาม จึงใหชื่อเฉพาะกิจกรรมเดนทั้ง     3 
กิจกรรมวา “ 3 ผสม ”   

   “ 5 ผสาน ” หมายถึง การประสานความรวมมือกับบคุคลทีเ่กี่ยวของ  คือ ครูผูเขารับ
การฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก และเพ่ือนครู  ใหมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทกุขั้นตอน โดยมีผูวิจัยเปนผูประสานงานกับทั้ง 4 ฝาย
รวมเปน 5 ฝาย จึงใหชื่อเฉพาะวา “5 ผสาน”     

   “ ใชฐานโรงเรยีน ”  หมายถึง การดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่
คํานึงถึงความสอดคลอง เหมาะสมกับขอมูลพ้ืนฐานของแตละโรงเรียน คือ สอดคลองกับความ
ตองการของครูผูเขารับการฝกอบรม  เหมาะสมกับสาระวิทยาศาสตรที่แตละโรงเรยีนใชอยู  และ
มีความเปนไปไดกับการนาํไปใชจริงในหองเรียน โดยมุงเนนเพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง  จึงใหชื่อเฉพาะวา “ ใชฐานโรงเรยีน ”  

 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมในขั้นตอนตางๆ ที่สําคญัใน
การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม  ประกอบดวย 
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  2.1 การปฏิบตัิงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน หมายถงึ กิจกรรมหนึ่งในการ
ออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยผูวิจัยรวมสอนวิทยาศาสตร กับครูประจําชั้นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 4/1  ในโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่ง  เน้ือหาวิทยาศาสตร 1 หนวย ใช
เวลาประมาณ 20 ชั่วโมง   ซึ่งเริ่มตั้งแตวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมิน  
สรางเครื่องมือประเมิน ทดลองใชเครื่องมือประเมิน รวมอภิปรายถงึผลการประเมินที่ได และนาํ
ผลมาพัฒนาผูเรียน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุน 

 2.2 การประชมุเชิงปฏิบตัิการ หมายถึง การจัดประสบการณตามที่กาํหนดไวใน    
หลักสูตรการฝกอบรมระยะที่ 2 ที่ผูวิจัยพฒันาขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูเรื่องการประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงใหกับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 2 พรอมทั้งใหครูรวม
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ออกแบบ  สรางเครื่องมือประเมิน และอภิปรายรวมกันถึง     
แนวทางการนําเครื่องมือประเมินผลไปใช 

  2.3 การนิเทศติดตาม หมายถึง การไปพบครูแตละคนที่โรงเรียนเพ่ือรับทราบ
ปญหาและอุปสรรคในการนาํเครื่องมือประเมินไปใช พรอมทั้งใหคําปรึกษา ชวยเหลือผูเขารับ
การฝกอบรมหลังการฝกอบรม โดยยึดหลักการนิเทศแบบมีสวนรวม มีผูวิจัยและศกึษานิเทศก 
เปนผูนิเทศ  เครื่องมือการนิเทศประกอบดวย การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมการสอน และ
ประเมินผลงานของครูผูเขารับการฝก และมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูทีมี่
ผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และนักเรยีน ดวยการสมัภาษณ
ผูบริหารและนักเรียน  

 3. กระบวนการฝกอบรม หมายถึง การจัดกิจกรรมฝกอบรมอยางมีขั้นตอน โดยแบง
หลักสูตรฝกอบรมเปน 3 ระยะ กิจกรรมฝกอบรมมี 5 ขั้น ประกอบดวย “ตรวจสอบฐานเดิม 
สรางเสริมสิ่งใหม ใหลงมือทํา ไดนําไปใช ภายในประเมนิ”  โดยมีลักษณะสําคัญแตละขั้นดังนี ้

  ขั้นแรก : ตรวจสอบฐานเดิม  หมายถึง กิจกรรมฝกอบรมในหลักสตูรฝกอบรม 
ระยะที่ 1 โดยมีการประชุมและอภิปรายกลุมยอย เพ่ือตรวจสอบและประเมินตนเองดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของครูผูเขารับการฝกอบรมที่เปนอยูขณะนั้น ใชเวลาประมาณ 4    
ชั่วโมง 

  ขั้นสอง : สรางเสริมสิ่งใหม  หมายถึง กิจกรรมฝกอบรมในหลักสตูรฝกอบรม 
ระยะที่ 2 โดยมีการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือใหความรูความเขาใจเรือ่งการประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจรงิ ซึ่งเปนเนื้อหาใหม  ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง 

  ขั้นสาม : ใหลงมือทํา หมายถึง กิจกรรมฝกอบรมในหลกัสูตรฝกอบรม ระยะที่ 2 
โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในการฝกอบรม คือ มีการวางแผน ออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินผลรวมกัน
หลังจากไดรับความรูมาแลว  
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  ขั้นสี่ : ไดนําไปใช หมายถึง กิจกรรมฝกอบรมในหลักสตูรฝกอบรม ระยะที่ 3 โดย
มีการประชุมและอภิปรายกลุมยอย เพ่ือใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเครื่องมือ
ประเมินไปใชและการบูรณาการแผนการประเมินกับแผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลาประมาณ 4 
ชั่วโมง 

  ขั้นหา : ภายในประเมิน หมายถึง กิจกรรมฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรม ระยะที่ 
3 มีการประชมุและอภิปรายกลุมยอย เพ่ือประเมินผลการเรียนรู ประเมินผลงานและประเมิน
พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของครผููเขารับการฝกอบรม  โดยครูผูเขารบัการ
ฝกอบรม เพ่ือนครู และผูวิจัย 
 4. การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง หมายถึง การเก็บรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศจากการเรยีนรูของผูเรียน โดยครอบคลุมทั้งดานความรูความเขาใจ ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และโอกาสในการเรยีนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 คาํนึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  โดยเนนการประเมิน
ดวยภาระงาน ใชเครื่องมือประเมินหลายชนิด เชน การสังเกต การสมัภาษณ บันทึกของผูเรียน 
การใชแบบทดสอบ การใชแบบวัด การตรวจผลงาน เปนตน  มีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งกอน
เรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน เพ่ือนําผลมาพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 5. ประสิทธิภาพของหลักสตูรฝกอบรม  หมายถึง  การพิจารณาเปรียบเทียบรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยระหวางการทํากิจกรรมขณะฝกอบรม(E1) กับคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลัง
การฝกอบรม(E2) ตามเกณฑที่กําหนด E1/E2 ไมต่ํากวา 75/75 

 75 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยในการทํากิจกรรมขณะฝกอบรมของผูเขารับ
การฝกอบรมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 75  

 75 ตวัหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังฝก  
อบรมของผูเขารับการฝกอบรม  คิดเปนรอยละ 75 

6. ผลการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรม หมายถึง ผลการเรียนรู และความคิดเห็นของ
ครูที่เกิดขึ้นขณะทดลองใช และหลังทดลองใชหลักสตูร  ประกอบดวย  
  6.1 ความรูความเขาใจเรื่องการประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริง หมายถึง 
ความสามารถในการอธิบายหลักการและเทคนิคการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
สภาพจริง ซึ่งประกอบดวย ความหมาย ความสําคัญ ชนิดและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ประเมินผลตามสภาพจริง และขั้นตอนการนําการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียน 



 12 

  6.2 เจตคติทีดี่ตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง หมายถึง ความรูสึก
ของครู  ผูเขารับการฝกอบรมที่ยอมรับคณุคาของการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  มี
ความมั่นใจทีจ่ะนําการประเมินผลการเรยีนรูตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียนจริง  

  6.3 ความสามารถในการนาํความรูเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ไปใชพัฒนาผูเรียนในชัน้เรยีนจริง หมายถึง ความสามารถในการวางแผน ออกแบบและสราง
เครื่องมือประเมิน สอดคลองกับผลการเรยีนรูที่คาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  บูรณาการแผนการประเมินกับแผนการจดัการเรียนรูอยางนอย 1
หนวยการเรียนรู  และนําแผนที่ไดไปใชสอนในชั้นเรียนจริง และมีการแสดงหลักฐานหรือ
รองรอยใหเห็นวามีการนําเครื่องมือประเมินผลที่สรางขึ้นไปทดลองใช  และมีการพัฒนาผูเรียน   
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง 
  6.4 ความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดของครูที่มีตอความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล และบรรยากาศการฝกอบรมที่จัดใหกบัครู   รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะ
ของครูหลังจากรับการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  หลักสูตรฝกอบรมครูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่กําหนด 

   2.  ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตาม
สภาพจริงหลังเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนเขารับการฝกอบรม   
 3. ครูมีเจตคตติอการประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี 
 4. ครูสามารถนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชัน้เรียนจริงไดอยู
ในเกณฑดี 
   4.1 พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของครู มีการปฏิบัติอยูใน 
ระดบัมาก และพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
   4.2 แผนการจัดการเรียนรูและภาระงานประเมินผลการเรียนรู มีคุณภาพอยูใน
เกณฑดี 
  4.3 ผลการสมัภาษณครูเกีย่วกับสิ่งที่เกดิขึ้นขณะนําเครื่องมือประเมินไปใชใน   
ชั้นเรียนของครู และผลการวิเคราะหบันทกึประจําวัน บนัทึกสะทอนตนเอง และบันทึกหลัง   
การสอน มีขอความแสดงถึงการนําเครื่องมือประเมินผลไปใช อยางมีความสอดคลองกัน 
 5. ครูมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสตูรฝกอบรมอยูในระดับมาก 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

         
การประมวลองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร ระดับ

ประถมศึกษา เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดเรียบเรียงและแบงการนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้  

 
ตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู  
 การฝกอบรมครู 
  1. หลักการฝกอบรมครู 
  2. การฝกอบรมแบบมีสวนรวม 
  3. รูปแบบการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  4. กระบวนการฝกอบรมแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  5. การประเมินผลการสอนของครู 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
      1. ลักษณะหลกัสูตรฝกอบรมที่ดี 
      2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสตูรฝกอบรม 
     3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 

 

ตอนที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

1. ทฤษฎีการประเมิน 
2. ความหมายของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู  
3. ความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
4. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
5. ลักษณะการวดัและประเมินผลที่ดี 

  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      1. การเรียนการสอนตามสภาพจริง 

                2. การวัดและประเมินที่สอดคลองกับการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
      3. ความหมายของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
      4. ลักษณะการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
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      5. ขั้นตอนการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
      6. รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา 
      7. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 1. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับการประเมินตามสภาพจริง 
 2. จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

      3. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
      4. คุณลักษณะผูเรียนทีต่องประเมิน 
      5. ลักษณะการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 
      6. รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 

   7. งานวิจัยเกีย่วกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง 

สรุปแนวคดิการวิจัย 
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ตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
การฝกอบรมครู 
 1. หลักการฝกอบรมครู  การฝกอบรมเปนรูปแบบการพัฒนาครูประจําการและ
บุคลากรทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาตจัิดใหมีการ
จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมครูประจําการและ บคุลากรทางการศึกษา เพ่ือคํานึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานตามความตองการของครู
และหนวยงานเจาสังกัด สําหรับวธิีการฝกอบรมนั้นจะดําเนินการทั้งรูปแบบมีหองเรียนและแบบ
ทางไกล (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ  2538 : 63-64)  
  1.1 ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรม 

แนดเลอร(Nadler) แหงมหาวิทยาลัยจอรจ วอชิงตัน ไดใชคําวา “การฝกอบรม”  เปนคน
แรกในป พ.ศ. 2512 ในความหมายที่วา “การเรียนรูที่ไดจัดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนดให เพ่ือให
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเทาที่จะเปนไปได หรือ เพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตโดยทัว่ไป
ของแตละบุคคล” การฝกอบรมในที่นี้ จึงหมายรวมถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานที่ทาํอยู หรือสัมพันธกับงานทีท่ําอยูใหดีขึ้น เปนการเรียนรูที่สัมพันธกับงานอาชีพใน
ปจจุบัน(ไพศาล  ไกรสิทธิ.์  2541 : 260 ; อางอิงจาก Nadler.  1990 : 1.16) หรือพิจารณาอีก
ความหมายหนึ่ง คือ การฝกอบรม(Training) หมายถึง การมุงที่จะวิเคราะห ทําใหม่ันใจและชวย
พัฒนาการเรียนรูของพนักงานแตละคน หัวใจสําคัญของการฝกอบรม คือ ทําใหพนักงานแตละ
บุคคลสามารถทําหนาที่ในปจจุบันหรือ กระบวนการทํางานไดอยางครบวงจร (ดนัย  เทียนพุฒ. 
2540 : 30-31) อยางไรก็ตาม จากการศึกษาสังเคราะหความหมายของการฝกอบรม สามารถ
สรุปไดวา การฝกอบรม(Training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือ
เพ่ิมพูนความรู(knowledge) ทักษะ(skill) ความสามารถ(ability) และเจตคต(ิattitude) อันจะชวย
ปรับปรุงใหการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น(Goldstein. 1993) การฝกอบรมจึงเปนโครงการ
ที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อชวยใหพนักงานมีคุณสมบัติในการทาํงานสูงขึ้น เชน เปนหัวหนางานที่
สามารถบริหารงานและบริหารผูใตบังคับบัญชาไดดีขึ้น (ชูชัย  สมิทธไิกร.  2540 : 5-6 ;         
นิรชรา  ทองธรรมชาต.ิ  2544 : 12 ;  สมคิด  บางโม.   2544 : 13-14 ; ฐีระ  ประวาลพฤกษ. 
2538 : 2-4 อางอิงจาก เอ็ดวิน บี ฟลปิโป (Edwin B.Flippo) )   

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของการฝกอบรมไดวา คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเปนการเพิ่มความสามารถในการทํางานของคนทั้งในเรื่อง
ของความรู ทกัษะ ทศันคต ิความชํานาญในการปฏบิตัิงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตางๆที่
บุคคล พึงมีตอหนวยงานและสิ่งอ่ืนๆ ที่แวดลอมเก่ียวของกับผูปฏิบตังิาน  การฝกอบรมมี
ความสําคัญกบัหนวยงานและบคุลากรที่เกี่ยวของหลายระดับ ทั้งระดับองคกรหรือหนวยงาน 
ระดับผูบังคบับัญชา ระดับพนักงานหรือตัวผูเขาอบรมเอง  (สมคิด บางโม.  2544 : 15-17)  
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การฝกอบรมมีบทบาทอยางยิ่ง โดยเฉพาะชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางที่จําเปน
ตอการปฏิบตังิาน ดังนี้  

1. ความรู(Cognitive) บุคคลจะตองมีความรูที่เปนความคดิรวบยอดอันเปนพ้ืนฐานที ่

ตองใชในการทํางาน จะตองเขาใจเหตุและผลทีใ่ชในการทํางานตลอดจนมีความรูความเขาใจ    
เกี่ยวกบัวธิีปฏิบัติงาน การประยุกตความรู กระบวนการสืบสวนสอบสวน หลักการแกปญหาและ 
การตัดสินใจ 

2. ทักษะ (Psychomotor) เปนทักษะที่สมัพันธกับการใชเครื่องมือหรือการใชมือ  

ทักษะขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยการเคลื่อนไหวทางกายและการปฏบิัตงิาน ทักษะชวยใหการ
ทํางานงายขึ้น เกิดความพยายามอยางตอเน่ือง เพ่ือหาวิธทีํางานที่ดีกวา เปนทักษะทางกายที่
จําเปนตอการทําใหภารกิจประสบความสําเร็จ เปนการเรียนรูดวยการปฏิบตั ิ

3. เจตคต(ิAffective) เจตคติมีความสําคัญเทากับความรูและทักษะ เพราะลูกจางที่มี 

เจตคติไมดีจะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอผลิตภาพ ลูกจางที่รูสึกวาไดรับการปฏิบตัิอยางไมเปน
ธรรม หรือมีความรูสึกวางานที่ทําอยูไมมีความสําคัญ หรือลูกจางอยูในสภาพที่สิ้นหวังเหลานี้ทํา
ใหผลงานที่ออกมาต่ํากวาความสามารถที่แทจริง เจตคติในที่นี้หมายรวมถึงคานยิมและความ
สนใจเปนพฤติกรรมที่เปลีย่นแปลงยากที่สุด และยากที่จะวัด    

อยางไรก็ตามในการฝกอบรมบางครั้งจะเนนการเรียนรูดานทักษะมากกวาการเรียนรู
ดานอ่ืนๆ ดวยเหตผุลทีว่า ทักษะใหมๆ ที่จําเปนตอการพัฒนานั้น ไมสามารถที่จะทําใหเกิดการ
เรียนรูไดโดยระบบการศึกษา ทั้งน้ีเพราะความเฉื่อยชาของระบบ อาจารยผูสอน และหลักสตูร 
การฝกอบรมจึงตองเนนการสรางหรือยกระดับทักษะเปนพิเศษ สวนความรูหรือเจตคตสิามารถ
จะสรางไดในระบบโรงเรยีนประการหนึ่ง (ไพศาล ไกรสทิธิ.์  2541 : 234) 

1.2 ประเภทของการฝกอบรม 

 ประเภทของการฝกอบรมสามารถจําแนกไดหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑทีใ่ชใน
การจําแนก  อยางไรกต็ามในการฝกอบรมครูโดยทั่วไป มี 2 รูปแบบใหญๆ คือ 

1. รูปแบบที่พิจารณาจากฐานความมุงหมาย(objective-base) แบงเปน 3 ลักษณะ  

คือ 1) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของครู  2) การฝกอบรมเพือ่พัฒนา
ความรู ความสามารถในวชิาชีพครู และ 3) การฝกอบรมเพื่อแกปญหาสําคัญทางการศึกษาของ
ชาติ  

 2. รูปแบบที่พิจารณาจากฐานของพฤติกรรม(Performance-base)  คํานึงถึงบทบาท 

ของผูเขารับการฝกอบรมและผูใหการฝกอบรม แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การฝกอบรมที่เนน
วิทยากรเปนศูนยกลาง วิทยากรเปนผูให ผูถายทอดความรูประสบการณ ผูเขารับการฝกอบรม
เปน ผูรับ 2)การฝกอบรมที่เนนสื่อเปนศูนยกลาง 3) การฝกอบรมที่เนนผูเขารบัการฝกอบรม
เปนศูนยกลาง เนนใหผูเขารับการฝกอบรมเปนผูกระทํา ผูใหการฝกอบรมเปนผูมีบทบาท
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สนับสนุนและชวยเหลือ(คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบตัิการหลกัของการปฏิรูปฝกหัดครู 
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา แหงชาต.ิ  2536) 

การฝกอบรมครูวิทยาศาสตรในการศึกษาวิจัยครั้งนีถ้ือเปนการฝกอบรมในขณะที่ครู
ปฏิบตัิงานอยูในโรงเรียนและเปนการฝกดานทักษะการจัดการเรียนการสอน(ดานการวัดและ
ประเมินผล) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและเจตคติใหกบัครู  โดยเนนที่ผูเขารับการฝก 
อบรมเปนสําคัญ โดยมีวิทยากร อบรมเปนผูสนับสนนุและชวยเหลอื ซึ่งจัดอยูในรูปแบบการ
ฝกอบรมที่เนน   ผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง 

2. การฝกอบรมแบบมีสวนรวม 
ปจจุบันรูปแบบการฝกอบรมที่เนนผูเขาอบรมเปนสําคญั ที่ไดรับความนิยมจากนัก    

ฝกอบรมในประเทศและตางประเทศเปนอยางมาก    คือการฝกอบรมแบบมีสวนรวม 
(Participatory Training) ซึ่งจัดเปนการฝกอบรมที่เนนการพัฒนาแบบยั่งยืน(Sustainable 
Development) 

 การฝกอบรมแบบมีสวนรวม เปน “กระบวนการ” โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขาอบรมมี 
สวนรวมในการอบรมตั้งแตการวางแผน การเตรียมการ การออกแบบหลักสตูร การดําเนินการ 
อบรม  รวมทัง้การติดตามประเมินผล ทัง้นี้เพ่ือใหเกิดทักษะของการทํางานแบบมีสวนรวม การ
มีสวนรวมในลักษณะนี้จะเปนการจัดหลักสูตรเพ่ือประโยชนของผูเขารับการฝกอบรมอยาง
แทจริง ผูเขารบัการฝกอบรมจะรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรทําใหเกิดความ
กระตือรือรน เพ่ิมความมุงม่ัน(Commitment) ใหกับผูรับการฝกอบรมที่จะกระทํากิจกรรมรวมกัน
มากขึ้น  นอกจากนี้การฝกอบรมอยางมีสวนรวมยังเปนกระบวนการเรียนรูจากพืน้ฐาน
ประสบการณ 
(Experiential Learning) ทีดึ่งเอาประสบการณชีวติของผูเรียนมาใชมาสังเคราะห เพ่ือใหเกิด
ความคิดรวบยอด เกิดความลุมลึก เกิดความเขาใจและสามารถที่จะบูรณาการผสมผสานให   
เขากับประสบการณใหม (จงกลนี  ชุติมาเทวินทร.  2544 : 126)  
 2.1 แนวคิดพืน้ฐานของการฝกอบรมแบบมีสวนรวม  

 แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการฝกอบรมแบบมีสวนรวมน้ันมาจากแนวคิดของการจัด
การศึกษาเพือ่ปวงชน ที่มีความเชื่อวา  1) ผูเรียนเปนแหลงของการเรียนรูที่สําคญั 2) การเรียนรู
ที่สัมพันธกับชีวติจริง 3) ไมมีการบังคับใหเกิดการเรียนรู  4) ผูเรียนตองมีสวนรวมในการเรยีน
การสอน 5) ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดดวยการลงมือปฏิบัติ 6) พลังการเรยีนรวมกัน(การ
สรางทีม) 7) ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือไมมีความกดดัน 8) การประสบผลสําเร็จเปน
สิ่งสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูยิ่งขึ้น (อลิศรา  ชูชาต;ิ และ นวรัตน  สุวรรณผอง.  2538 : 21-22) 
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 2.2 บทบาทของวิทยากรในการอบรมอยางมีสวนรวม 

 การฝกอบรมอยางมีสวนรวม วิทยากรจะทําหนาที่เสมือนผูเอ้ือใหเกิดการเรียนรู 
(Facilitator)ซึ่งอารโนลด (Arnold)  กลาวถึงบทบาทของผูเอ้ือใหเกิดการเรียนรูไววา จะ
รับผิดชอบ  ในการทํางานอยางมีประสิทธภิาพกับทีมงาน เพ่ือชวยใหกิจกรรมไดบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งตองมีบทบาท ดังนี้ 

1. กระตุนการมสีวนรวมอยางจริงจังของกลุมสมาชิกทั้งหมด 
2. รูถึงศักยภาพและความแตกตางภายในกลุม เพ่ือใชใหเปนประโยชน 
3. กระตุนใหมีการกําหนดประเด็นตางๆ ทีเ่กี่ยวของอยางแมนยํา ตรงไปตรงมา 
4. จัดเวลาใหเหมาะสมในแตละกิจกรรม และในขณะเดียวกันก็ใหแนใจวา 
   กิจกรรมมีความคืบหนาเหมาะสมกับกลุม 
5. ดึงความรูและประสบการณของกลุมออกมา 
6. ใหขอมูล กรอบงานและความคิดเห็นในโอกาสหรือกรณีที่เหมาะสม 
7. สรุปประเด็นตางๆ ที่ไดบรรลุในแตละชวงของการฝกอบรม 
8. มีขอเสนอแนะอยางสรางสรรค กรณีที่เกดิมีขอขัดแยงและเกิดความอึดอัดใจ

ขึ้นมา 
9. ทํางานอยางเปนประชาธิปไตยตามสภาพ สถานที่ ปจจัยทรัพยากร เวลาและ

บุคคล 
10. กระตุนใหมีคาํถามเชิงวิจารณ และชี้ประเด็นที่เปนปญหาขึ้นมา 
11. พยายามสรางจิตวิญญาณของการรวมกันโดยไมลืมความเปนปจเจก        

บุคคล(Individuality) ของแตละคน ใหเหมาะสมในแตละโอกาส           
(จงกลนี ชุติมาเทวินทร.  2544 : 137 ; อางอิงจาก Arnold.  1991) 

 2.3  เครื่องมือในการอบรมอยางมีสวนรวม 
  วิธีการ(Methodologies) ที่ใชเปนเครื่องมือ(Tools) ในการฝกอบรมอยางมีสวนรวมคือ 
การใชวธิีการทางการศึกษา ที่มีใหเลือกใชไดหลายอยาง เชน การบรรยาย การระดมสมอง การ
สนทนากลุม การดูงาน เกมการศึกษา เปนตน เครื่องมือหรือวิธีการตางๆ เหลานี ้มีระดับความ
สัมฤทธิผลในการกระตุนและการจูงใจใหเกิดการเรียนรูและการมีสวนรวมแตกตางกัน เชน 

การบรรยาย(Lecturing) เปนวิธีการที่ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมนอยที่สุด  
แตก็จําเปนสําหรับการฝกอบรมอยางมีสวนรวม ในบางชวงบางเวลาที่ตองการเนือ้หาทาง
วิชาการ เชน ชวงที่จะตองมีปจจัยนําเขาทางวิชาการ วทิยากรผูทรงคุณวุฒิหรือวทิยากร
บรรยาย ก็จะเปนผูนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ผูเขารับการฝกอบรมอาจมีสวนรวมไดบางเม่ือ
สิ้นสุดการบรรยาย เชน   ซักถาม อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นมุมมองตางๆ ควรจะใชเวลา
ในการบรรยายประมาณ 30-60 นาท ี
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   การระดมสมอง(Brainstorming) เปนการระดมแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจาก 
ผูเขาอบรมหรอืหาวิธีการแกปญหา ซึ่งวิทยากรจะเปนผูที่รวบรวมความคิดตางๆ ไวทั้งหมดโดย
ไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด แตวิทยากรจะแยกประเภทหรือจัดใหเปนหมวดหมูใหเห็นชัด ผูเขา
อบรมจะมีสวนรวมไดดี  
   การสนทนาวงกลม(Talking Circle) มีรูปแบบคลายกบัการอภิปรายโตะกลม 
โดยการจัดใหผูเขารวมสนทนานั่งเปนวงกลม เพ่ือแสดงทัศนะตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะเปน
แสดงความรูสกึ แสดงความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง มีวิทยากรเปนผูเปดประเดน็ โดยการ
กระตุนใหแตละคนมีสวนรวมในการสนทนาโดยการพูดจะถูกจัดใหเปนระเบียบโดยใชลูกหิน
ขนาดเหมาะมือ ผิวเรียบ เปนเสมือนอุปกรณในการควบคุมการพูด (สงตอกันรอบวง) 
   การวิเคราะหกรณีศึกษา(Case Study Analysis) เปนการใหผูเขาอบรมมีสวน
รวมในการวิเคราะหจากกรณีใดกรณีหนึ่ง โดยยกมาใหผูเขาอบรมไดวิเคราะห วิจารณ หรือหา
ขอสรุปรวมกนัเพื่อแกปญหารวมกัน 

      เทคนิคการตั้งคําถาม(Questioning Technique) เปนเทคนิคการเรยีนการ 
สอนอยางหนึ่ง วิทยากรสามารถตั้งคําถามไดหลากหลายเพื่อทดสอบการเรียนรู  และเพื่อ
กระตุนการมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น ชวยเปดประเด็นอภิปราย ผูเขาอบรมจะได
เรียนรูถึงการถาม  การวิเคราะห การคนพบ การฉุกคดิ และการแกปญหา 
                     การแสดงบทบาทสมมต(ิRole Playing) เปนการแสดงเกี่ยวกบัการปฏิสัมพันธ
ของมนุษยในเรื่องตางๆ ที่สมมุติขึ้นบนพืน้ฐานของความเปนจริง เปนเรื่องจริง หรือสามารถ
เกิดขึ้นไดจริง ซึ่งจะชวยใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะในทางสรางสรรค สงเสริมความเขาใจกัน  
ปกติการแสดงบทบาทสมมติวทิยากรจะแบงผูเขาอบรมเปนกลุมๆ เพ่ือใหแตละกลุมไดสะทอน
ถึงปญหาหรือภาพเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ใชวัสดุอุปกรณเทาที่มี ใหเวลาแตละกลุมเตรียม
ตัวไมมากนัก มีวิทยากร รวมทั้งผูเขาอบรมเปนผูสังเกตการณขณะทีแ่สดงบทบาทสมมติและ
วเิคราะหวาเกดิอะไรขึ้น การแสดงสื่อความหมายอยางไร 

         กลุมทํางาน (Working Group) เปนเทคนคิอยางหนึ่งของการฝกทํางานรวม 
กันอันหมายรวมถึงการฝกภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การรวมกันวางแผน การคิด และเปนการ
ฝกตัดสินใจรวมกัน 

        เกมการศึกษา(Educational Games) เปนเกมการศึกษาที่มีลักษณะการ 
ทํางานเปนกลุม บางเกมจะมีลักษณะรวมการแขงขันดวย ปกติเกมการศึกษาจะเปนกิจกรรมที่
จะชวยเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูในบรรยากาศ ทีต่ื่นเตน สนุกสนาน ไมเบื่อ 
(จงกลนี  ชุตมิาเทวินทร.  2544 : 141-149) 
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 3.  รูปแบบการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  3.1 ลักษณะสาํคัญของการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
1. เปนการฝกอบรมที่เริ่มโดยโรงเรียนหรือถาเปนการเริม่จากภายนอกก็จะ 

ตองเกิดจากการทํางานรวมกันกับทางโรงเรียน  บนพื้นฐานความตองการของครูและโรงเรียน
นั้นๆ  

2. เปนการฝกอบรมที่เกิดขึ้นภายใตการนําของครูแกนนาํในโรงเรียนหรือ 
โดยสวนกลางระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือ บุคคลภายนอก 

3. มีสวนเกี่ยวของกับการวางแผน การนําไปใชและการประเมิน 
4. เปนการฝกอบรมที่เกิดจากขอเสนอของทุกคนและเปนกิจกรรมที่เกิดจาก    

การทํางานรวมกันตามความตองการของสวนรวม 
5. เปนการทํางานตามบทบาทหนาที่หรือกระบวนการจัดการที่ไดรับความ      

เห็นชอบจากทุกคนที่เกีย่วของในการอบรมครู (Unesco.  1986 : 13) 
  3.2  เปาหมายสําคัญของการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เพ่ือ  
   1. พัฒนาครูประจําการโดยยึดภารกิจของครูที่ปฏิบตัใินโรงเรียนเปนฐาน 
การพัฒนา 
   2. นําเอาภารกิจ วิธีการทํางานกระบวนการทํางาน ตลอดจนเปาหมายการ  
ปฏิบตัิงานของครูมาเปนเนือ้หาสาระกระบวนการและกิจกรรมในการพัฒนาครูดวยการนําเอา
เทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชในกระบวนการพัฒนา  
   3. เปาหมายของการพัฒนานอกจากจะใหครูไดรับการพฒันาอยางสัมฤทธิผล
แลวการพัฒนาจะตองสงผลใหเกิดตอการเรียนรูของนักเรียนโดยตรงและพรอมกันนั้นการพัฒนา
จะตองเกิดผลกระทบในทางบวกตอโรงเรียน และชุมชนดวย 

 4. การพัฒนาครูประจําการตองไมนําครูออกมาจากวิถีชีวติหรือวัฒนธรรมการ 
ปฏิบตัิงานประจําของครูเพ่ือใหนักเรียนไดรับการเรียนเต็มตามหลักสูตรไปพรอมกับตวัครูไดรบั
การพัฒนา 
   5. การพัฒนาครูยุคใหม ตองทําใหครูรูสึกศรัทธา มีความสุข มีสวนรวมไดใช
ความคิดวเิคราะห ไดลงมือปฏิบตัิจริง และเห็นคุณคาของการทํากิจกรรม  (พลสัณฑ  โพธิ์ศรีทอง. 
2541 : 73) 

ประเภทของการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน แบงเปน 2 ประเภท คือ 1) การฝก 
อบรมแตละโรงเรียน และ2) การฝกอบรมเปนกลุมโรงเรียน (Unesco. 1986 : 13) 
   3.3  ยุทธวธิกีารฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่นยิมใชกันมาก ไดแก 
   1. การอภิปราย ประกอบดวย การบรรยาย และการสนทนาโตตอบ 

   2. การฝกปฏบิัติ ประกอบดวย การสังเกต การสาธติ ภาคสนาม 
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       3. วธิีการกลุม ประกอบดวย การประชุมเชิงปฏบิตัิการ การสัมมนา  

การประชุมกลุมยอย 

           4. วิธสีรางสรรคความคิด ประกอบดวย สถานการณจําลอง การระดมสมอง  
บทบาทสมมติ และการสอนแบบจุลภาค 

      5. วิธีระบบ  ประกอบดวย การวิจัยเชิงทดลอง  และการสํารวจ 
          6. การใชสื่อผสม ประกอบดวย ชดุการเรียนการสอนดวยตนเอง วิทยุ  

โทรทัศน และแถบบันทึกเสยีง   (Unesco. 1986 : 9) 
 การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดรบัความนิยมในตางประเทศหลายประเทศ 
อาทิ ประเทศในกลุมประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย นวิซแีลนดและญีปุ่น ซึ่งมีแนวคดิหลักตรงกัน 
คือ การพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สําหรบัในประเทศไทยมีจุดเนนตามบริบทของ
ประเทศ คือ นอกจากการพัฒนาครูโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครแูลวยังเปนการ
ผลักดันการปฏิรูปการเรียนรูใหเกิดขึ้นทัว่ประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ตามเปาหมายของการปฏิรปูการศึกษา ประเด็นสําคญัของแนวทางการพัฒนาครูโดยใชโรงเรยีน
เปนฐาน  สรปุไดดังนี้ 

 1. หลักการ  การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีหลักการที่สําคญั 10 ประการ   
ดังนี้ 

1.1  เปนการพัฒนาตามสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถของครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

1.2  เปนการพัฒนาครูที่โรงเรียนหรือชุมชนโดยโรงเรียนเปนเจาของโครงการ 
  1.3  เปนการพัฒนาครูโดยครหูรือกลุมครูที่เปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรูที่มี
ความรู ความเขาใจในการปฏิรูปการเรียนรู และมีความเชี่ยวชาญหรอืประสบการณการพัฒนา
ครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  1.4  เปนการฝกอบรมที่เกดิจากความสมัครใจของครผููเขารับการฝกอบรม มิใช
เปนการบังคบั 
  1.5  เปนการรวมคิดรวมศกึษา รวมวางแผน รวมกันพัฒนา ระหวางผูใหและผูรบั
การฝกอบรม 
  1.6  เปนวธิีการฝกอบรมที่เนนการปฏิบตัจิริง ใชสื่อและกิจกรรมประกอบการ   
อบรม และนําลงสูหองเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง 
  1.7  เปนการฝกอบรมอยางตอเน่ืองหลายครั้ง หลายวธิีการทั้งในลักษณะ       
การประชุมกลุมและการพบปะเปนรายบุคคลอยางใกลชิดสม่ําเสมอเพื่อรวมกันแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
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  1.8  เปนการฝกอบรมที่ใชกระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผนนาํไปปฏิบตัิ 
ตรวจสอบหรือประเมินผล ลงมือแกไขและนําไปปรับปรุงเพ่ือวางแผนดําเนินการเปนวงจรการ
พัฒนาตอเน่ือง 
  1.9  เปนการฝกอบรมที่มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใชกระบวนการ   
”กัลยาณมิตรนิเทศ”  มีการประเมินหลากหลายรูปแบบทั้งกอน ระหวาง และหลังการอบรม และ
ประเมินผลจากการฝกอบรมของครูผูเขารับการฝกอบรมและประเมินผลจากผูเรียนของครูผูเขา
รับการฝกอบรมดวย 
  1.10  เปนการทําหนาที่ตามภาระปกติของครูเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณภาพของผูเรียน 
 2. องคประกอบ  การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีประสิทธิภาพมี
องคประกอบ 10 ประการ คอื  
  2.1  ผูบริหารโรงเรียน เปนผูสงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหการพัฒนา
ครูในโรงเรียนใหสําเร็จตามเปาหมาย กําหนดใหมีโครงการการพัฒนาครูอยูในแผนปฏิบตัิการ
ประจําปของโรงเรียน และชวยหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน 
  2.2  ผูจัดฝกอบรม ไดแก ครูหรือกลุมครูที่มองเห็นปญหาหรือความตองการใน
การจัดฝกอบรมครู รวมกันจัดทําโครงการฝกอบรมโดยกําหนดวัตถปุระสงคและเปาหมายของ
การอบรมใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของครูและโรงเรยีนของตนเปนสําคัญ อาจ
เปนผูใหการฝกอบรมครูดวย 
  2.3  ผูใหการฝกอบรม ไดแก ครูที่มีความรู ความเขาใจและสามารถจดัการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู มีความรอบรู มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความเชีย่วชาญการพัฒนาครู เปนที่ยอมรับและศรัทธาของเพ่ือนครูอยางแทจริง 

2.4 ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก ครูที่มีความสนใจและสมัครใจเขารับการฝกอบรม 
2.5  ระยะเวลาการอบรม ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดฝกอบรมและผูใหการฝก 

อบรม ควรเปนการดําเนินการอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองไปจนกวาจะเห็นผล หรือสามารถ
ประเมินผลในการฝกอบรมตามวตัถุประสงคและเปาหมายของโครงการจัดฝกอบรมในแตละครัง้
หรือแตละวงจร  ซึ่งอาจใชวันหยุดหรือวันทําการที่ฝายวิชาการชวยจัดสรรวันและเวลาในชวงใด
ชวงหนึ่งตามความพรอมและเหมาะสมของทุกฝาย นอกจากนั้นผูใหและผูรบัการอบรมมีการ
พบปะสนทนากันเปนรายบคุคลเปนประจําในเวลาวาง เชน เวลาหลังเลิกเรียน เวลาพักหลัง
รับประทานอาหารกลางวันหรือเวลาเชากอนเขาหองเรียน 
  2.6  รูปแบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชกระบวนการประเมินครบ  
วงจร PDCA และกระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” ไดแก   
   2.6.1  กระบวนการ PDCA ประกอบดวย ขั้นวางแผน(PLAN) ขั้นนําไป
ปฏิบตั(ิDO)  ขั้นตรวจสอบหรือประเมิน(CHECK) และขั้นลงมือแกไขและปรับปรุง(ACTION) 
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2.6.2 กระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” ประกอบดวย 1) ใหใจ  คือ    
การสรางศรัทธาเปนจุดเริ่มตนที่สําคญัในการพัฒนาครู 2) รวมใจ คือ ผูใหและผูรบัการฝกอบรม
รวมใจกันทํางานเปนทีม 3) ตั้งใจ คือ ทุกคนมีความแนวแนที่จะแกไขและปรับปรุงเพ่ือ
สรางสรรค คณุภาพของการจัดการเรียนการสอน 4) เปดใจ คือ ทุกคนพรอมยอมรับการพัฒนา
ตนเอง 
  2.7  เน้ือหาการฝกอบรม ขึน้อยูกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม 

2.8  สถานที่ฝกอบรม สวนใหญเปนการอบรมในโรงเรียน ในหองเรียน เพราะ 
สามารถนําลงสูการปฏิบตัิจริง บางครั้งอาจใชแหลงเรียนรูที่สะดวกในชุมชนของโรงเรียน 

2.9  งบประมาณการจัดอบรม โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูไวใน 
แผนปฏิบตัิการประจําปของโรงเรียน 

2.10 การประเมินผล แบงเปน 3 ระยะ คอื การประเมินกอนการฝกอบรม  
ระหวางการฝกอบรม และหลังการฝกอบรมเพื่อใหเกิดวฏัจักรของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. เงื่อนไขทีนํ่าไปสูความสําเร็จ ที่สําคัญคือ ผูบริหารโรงเรียนตองใหความเอาใจใส
และสนบัสนุนอยางจริงจัง โรงเรียนตองนาํโครงการหรือแผนการพัฒนาครูบรรจุไวในแผนปฏบิัติ
การประจําปของโรงเรียน ผูใหการฝกอบรมตองเปนผูนาํการปฏิรูปการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับ
อยางแทจริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหความรวมมือ การฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานควรมีเปาหมายเพื่อสราง “ครูผูนาํการปฏิรูปการเรียนรู” เพ่ือสามารถไปพัฒนาครูเครือขาย
ใหจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูไดมากขึ้น และหนวยงานกลางควรจัดทําคูมือ
แนวทางการพัฒนาครูเผยแพรแกหนวยปฏิบตัิ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2547 :  
(ข)-(ฉ)  นอกจากนี้การพัฒนาครูตามรูปแบบการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นจะประสบ 
ความสําเร็จไดดีจะตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝาย และมีปจจัยที่เกี่ยวของกบัความสําเร็จ
หลายประการ  เชนปจจัย ดานผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคกร ดานการสนับสนุนจากชุมชน 
องคกร   ภายนอกโรงเรียนและที่สําคัญทีสุ่ด คือ ดานครูผูสอน ซึ่งในแตละดานควรมีลักษณะ  
ดังนี้ 

ดานผูบริหาร    ตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ  ไดรับการยอมรับจากครู  ลงมือปฏิบัติ
และรวมเรียนรูกับครู  และมอบหมายบทบาทหนาที่อยางชัดเจนและมีการติดตามงาน 

ดานวัฒนธรรมองคกร   โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน  ครูสามัคคีกัน          
ผูบริหารและครูยกยองยอมรับซึ่งกันและกัน และการทํางานเปนทมี 

ดานการสนับสนุนจากชุมชนองคกรภายนอกโรงเรียน   การยกยองชมเชยใหกําลงัใจ      
การกํากับติดตาม และการสนับสนุนดานตางๆ  

ดานครูผูสอน  ตองมีลักษณะที่สงผลตอการพัฒนาครูอยู 4 ลักษณะ คือ การมีความรู
และทักษะพื้นฐานวชิาชีพครู  มีความตองการในการพัฒนาตนเอง มีการเขารวมฝกอบรมอยาง
สมัครใจ และความตระหนกัในวิชาชีพครู (ประวติ  เอราวรรณ.  2545 : 108) 
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รูปแบบในการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ตาราง 1   รูปแบบในการพฒันาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

ขั้นตอน วิธีการ ผูปฏิบัติ/ผูรับผิดชอบ 
-จัดประชุมเพ่ือรวมกันพิจารณาวางแผนการจัดฝกอบรมครูโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

ผูบริหาร/ฝายวิชาการ 
ผูจัด/ผูใหการฝกอบรม 

-ทําการประเมินปญหา/ความตองการฝกอบรมโดยอาจใชแบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณผูที่จะเขารับการฝกอบรม 

ผูให/ผูรับการฝกอบรม 

1. การ
วางแผน
(P) 

-จัดทําโครงการ/แผนการจัดฝกอบรม ผูให/ผูรับการฝกอบรม 
-จัดอบรมเพื่อใหความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่กําหนดไววิธีการอบรมมี
หลากหลายรูปแบบท่ีเนนกิจกรรมการปฏิบัติและส่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

ผูให/ผูรับการฝกอบรม 2.การจัด
อบรม/
นําไป
ปฏิบัติ
(D) 

-   นําความรูความเขาใจจากการอบรมนําลงสูการปฏิบัติการสอนจริงใน
หองเรียน 

ผูเขารับการฝกอบรม 

3.การ
ประเมิน
(C) 

- บันทึกขอสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหองเรียน ปญหาหรือ
อุปสรรคตางๆ 

ผูเขารับการฝกอบรม 

 - สังเกตพฤติกรรมการสอนของผูเขารับการฝกอบรมและพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนเปนระยะๆ ตามแผนปฏิบัติการและบันทึกขอสังเกต 
โดยสรุป 

ผูใหการฝกอบรม 

 - ประชุม/พบกันเปนกลุม เพ่ือปรึกษาหารือ นําเอาขอสังเกตและปญหา
ที่พบมาวิเคราะห วิจารณ และรวมกันเสนอแนะเพื่อปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอนฯลฯ 

ผูให/ผูรับการฝกอบรม 

 - พบปะ/สนทนาเปนรายบุคคล โดยการสอบถาม/พูดคุยเปนการสวนตัว 
ในเวลาที่ทั้งสองฝายสะดวกตรงกัน  ผูใหการฝกอบรม ใหคํา
ปรึกษาหารือ/เสนอแนะเปนประจํา อันนําไปสูการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ผูให/ผูรับการฝกอบรม 

 - ประชุมสรุปผล/จัดนิทรรศการ/แลกเปล่ียนเรียนรู/เสวนา เพ่ือรับฟง 
ขอเสนอแนะ และประเมินผลการฝกอบรม 

ผูบริหาร/ฝายวิชาการ 
ผูจัด/ผูใหการฝกอบรม 
ผูรับการฝกอบรม 

4.
ปรับปรุง
(A) 

-นําผลจากการตรวจสอบมาวิเคราะห หาสาเหตุ ขอบกพรองและประชุม
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและนําไปสูการวางแผน การจัดฝกอบรมครั้ง
ตอไป 

ผูบริหาร/ฝายวิชาการ 
ผูจัด/ผูใหการฝกอบรม 
ผูรับการฝกอบรม 

 
หมายเหตุ: ใชกระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” และกระบวนการประเมินครบวงจร PDCA ในทุกขั้นตอน 
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). แนวทางการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. : หนา 26 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบรูปแบบการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับรูปแบบการฝกอบรมครูแบบเดิม 
 

ประเด็น 
การเปรียบเทียบ 

การฝกอบรมครู 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

การฝกอบรมครูแบบเดิม 

1.วัตถุประสงค เนนการพัฒนาครูใหสามารถนําแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริงในชั้น
เรียน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
และเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

เนนการพัฒนาครูใหมีความรู  ความเขาใจ 
และความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตามประเด็นความรูใหม  ๆตามกระแส
ของความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

2.หลักสูตร ครูมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและพัฒนาหลักสูตร
จากความตองการที่แทจริงของครู   สาระการฝกอบรม
มีลักษณะเปนองครวม 
 

วิทยากรเปนผูกําหนดปญหา และหลักสูตร
หรือรวมกับตนสังกัดในการกําหนด
หลักสูตรสวนใหญเปนการฝกอบรมทีละ
เร่ืองขาดการนําเสนอในลักษณะองครวม 

3.ผูใหการฝกอบรม เนนการใชบุคลากรในพื้นที่ฝกอบรม ซึ่งเปน  ”ครู
ผูนําการปฏิรูปการเรียนรู” ที่ไดรับการยกยองใหเปน
ครูตนแบบ หรือครูที่ไดรับรางวัลอ่ืนๆ  ซึ่งมี
ประสบการณตรงในการปฏิบัติการสอน หรือ ผูบริหาร
หรือศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ฝกอบรม 

สวนใหญเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานทฤษฎีและเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาคสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือเปนขาราชการของ
ตนสังกัดในสวนกลาง 

4. ผูรับการฝก 
อบรม 

เปนครูในพ้ืนที่ซึ่งมีความประสงคจะแกปญหาและ
พัฒนาตนเองโดยความสมัครใจ   จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมแตละครั้งมีจํานวนไมมาก ครูสวนใหญรูจัก
คุนเคยกัน 

เปนครูที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ  ผูเขา
รับการฝกอบรมแตละครั้งมีจํานวนมาก และ
บางรายอาจถูกกําหนดใหเขารับการ อบรม
โดยมิไดสมัครใจ 

5.ลักษณะกิจกรรม
และการฝกอบรม 

เนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การเรียนรูดวยการลง
มือปฏิบัติในสถานการณจริง   การประชุม
ปรึกษาหารือ  การประเมินตนเองและกัลยาณมิตร
นิเทศ 

สวนใหญเปนการฟงการบรรยายและอาจมี
การปฏิบัติในขณะฝกอบรม เมื่อการ
ฝกอบรมสิ้นสุดผูเขาฝกบรมอาจนําความรู
ไปปฏิบัติหรือไม ไมมีการติดตาม 

6.กระบวนการ เนนกระบวนการมีสวนรวมของครูในการวางแผนการ
ฝกอบรม  การศึกษาปญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู   
การนําผลการเรียนรูไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 
และการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการพัฒนา 
อยางตอเนื่อง 
 

ผูใหการฝกอบรมเปนผูกําหนดขั้นตอนและ
กิจกรรมการฝกอบรมตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตัวของผูใหการฝกอบรม  เมื่อ
กิจกรรมในหองประชุมจบลง อาจมีการแจก
วุฒิบัตร เปนอันเสร็จส้ินการฝกอบรม 

7.ระยะเวลา เปนการฝกอบรมที่ผสมกลมกลืนกับการปฏิบัติงาน 
จึงสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดภาคหรือ
ตลอดปการศึกษา   จนกระทั่งผลการฝกอบรมปรากฏ
ที่ตัวผูเรียน 

ขึ้นกับหลักสูตรและงบประมาณ อาจเปน
หลักสูตรระยะสั้นตั้งแต 1 วันถึง 1เดือน 
หรือหลักสูตรระยะยาวเปนป 
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ตาราง 2(ตอ) 
 

ประเด็น       
เปรียบเทียบ 

การฝกอบรมครู 

โดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
การฝกอบรมครูแบบเดิม 

8.สถานที่อบรม โรงเรียนของผูใหการฝกอบรมและผูเขารับ
การฝกอบรม 

โรงแรมหอประชุมสถาบัน อุดมศึกษา หรือ
หอประชุมอ่ืนๆ 

9.คาใชจาย คาใชจายในการฝกอบรมโดยเฉลี่ยประมาณ
คนละ 2,043 บาท ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
โรงเรียนใหความรวมมือเปนสถานที่ฝก   
อบรมจึงไมตองมีคาสถานที่และผูเขารับ   
การอบรมไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมใน
การเดินทาง 

แตกตางกันไปตามหลักสูตรประมาณ 
500-10,000 บาท หรือสูงกวานี้ ตอการ
ฝกอบรมหนึ่งครั้ง ผูเขารับการฝกอบรม
บางรายอยูไกลทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย
ในการเดินทางและคาที่พักมา นักเรียน
ขาดโอกาสในการเรียนในขณะที่ครูไป
อบรม 

10. การนิเทศ กัลยาณมิตรนิเทศเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการฝกอบรม ผูใหการฝกอบรมและ
เพ่ือนครูที่เขารับการฝกอบรมชวยกันรวม
คิดรวมทํารวมแกปญหาการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีการพบปะปรึกษาหารือ ติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง 

สวนใหญไมมีระบบการนิเทศติดตาม 

11.การ
ประเมินผล 

ประเมินกอนและหลังการฝกอบรม สังเกต
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินความพึง
พอใจของครูตอโครงการความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการสอนและการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน และการรายงานผลการจัดกิจกรรม 
โดยครู 

สวนใหญไมมีการประเมินผูเขารับการ
ฝกอบรมและไมมีการประเมินผลที่เกิดกับ
ผูเรียนแตเปนการประเมินวิทยากรและ
โครงการ 

12.ผลการ
ฝกอบรม 

ครูสามารถปฏิบัติการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญจนนักเรียนมีความพึงพอใจและมี
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอยางชัดเจน 

ไมมีขอสรุปเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน เน่ืองจากไมมีการติดตามและ
ประเมินผลการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

13.ผลกระทบ ครูพัฒนาตนเองพรอมๆกับการพัฒนา    
นักเรียนอยางตอเนื่องและเกิดความมั่นใจ 
และศรัทธาในตนเองและเพื่อนครูมากขึ้น 
เกิดกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่องยั่งยืนเกิด
ความสัมพันธอันดีในกลุมครูที่รวมโครงการ 
 สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ครูตองละทิ้งนักเรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง  
ครูบางสวนไมสนใจในการนําความรูไปใช
กับนักเรียน ครูไดรับความรูและสามารถ
นําผลงานไปเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ครูไมได
รับการสงเสริมความคิดริเร่ิมและการ    
แกปญหาของตนโดยตนเอง 

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). แนวทางการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. : หนา 27-31 
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4. กระบวนการฝกอบรมแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 จากการศึกษาลักษณะ  เปาหมายและองคประกอบของรูปแบบการฝกอบรมโดยใช
โรงเรียนเปนฐานและกระบวนการฝกอบรมแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน ประกอบกับธรรมชาติ
ของสาระหลักในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดวย
กระบวนการฝกอบรมแบบมีสวนรวม โดยประยุกตใชเทคนิคการพฒันาหลายเทคนิคเพื่อ
เชื่อมโยงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูใหมีประสิทธภิาพสูงสุด เทคนิคการพัฒนาดังกลาว
ประกอบดวย การปฏิบตัิงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
แบบ “กัลยาณมิตร” 

  การปฏิบัติงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน 

 การปฏิบตัิงานรวมกับครใูนโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ 
ไดใหความหมายไววา  คือ การที่หนวยงานจัดใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
ความเขาใจหรือความชํานาญจากการปฏิบัติงาน ไดแก การแนะนําชีแ้จง การสอน การประชุม 
ชี้แจง การฝกปฏิบตัิงาน การศึกษาจากคูมือปฏิบัติงาน การสับเปลีย่นหนาที่ การโยกยาย  ซึ่ง
ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ผูวิจัย ไดเลือกใชในสามลักษณะ คือ การแนะนําชี้แจง การใหคําแนะนํา
ปรึกษา และการสอนแนะ โดยมีรายละเอยีดลักษณะตางๆ ดังนี้  

การแนะนําชี้แจง  หมายถึง การที่หัวหนาหรือผูไดรับมอบหมาย(ผูวจัิย)แนะนําชี้แจง
เปนรายบคุคลหรือกลุมเลก็ๆ ใหมีความรูความเขาใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงอันเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน
รวมทั้งปญหา อุปสรรคขอขดัของ วิธีการแกปญหาและเรื่องตางๆ ทีจํ่าเปนตองรู การแนะนํา
ชี้แจงเปนวธิพ้ืีนฐานที่จะใหบุคคลไดมีความรูความเขาใจในการปฏบิัติงานและเปนวิธทีี่ใชใน
ชีวติประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางผูบังคับบัญชาโดยตรงกับผูปฏิบตัิงาน การแนะนํา
ชี้แจงใชไดอยางกวางขวางในหลายกรณ ี

การใหคําแนะนําปรึกษา หมายถึง การใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานกรณตีางๆ  
เชน กรณีที่มีปญหา กรณีที่ตองการเรงคณุภาพของงานใหดียิ่งขึ้น การใหคําแนะนาํปรึกษานี้จะ
เปนระบบที่จะชวยใหงานไดรับความสําเรจ็ตามเปาหมายไดอยางหนึ่ง  โดยปกติการแนะนํา
ปรึกษาจะดําเนินการ 3 รูปแบบ คือ แนะนําปรึกษาโดยหัวหนาหนวยงาน แนะนําปรึกษาใน
ลักษณะพีเ่ลี้ยง และการใหคําแนะนําปรกึษาโดยเจาหนาที่เฉพาะ เชน ศึกษานเิทศก เปนตน 
(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2531 : 28) ในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการให
คําแนะนําปรกึษาในลักษณะพี่เลี้ยง 

การสอนแนะ เปนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเปนรายบคุคล โดยการแนะนํา
วิธีการปฏิบตัใินการสรุปประเด็นขอเสนอแนะ พรอมทั้งแนะนํากรณีตวัอยาง                          
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(กษมา  แพรภิญโญ..  2546 : 39 ; อางอิงจาก ชิดชม  สฤษฎิ์ชโยธิน.  2542 : 26) การฝกอบรม
ครั้งนี้สอนแนะในเรื่องการวดัและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง โดยใชกรณี
ตัวอยางเครื่องมือประเมินที่มีอยูแลว เชน จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  และ สถาบนั
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

การนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลโดยใชกระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ”    

 สุมน  อมรวิวฒัน (2546) ไดใหปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนาครูและครูเครือขาย
โดยใชกระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” วากระบวนการกัลยาณมิตร คือ กระบวนการประสาน
สัมพันธระหวางบุคคลเพื่อจุดหมาย 2 ประการ คือ 1) ชี้ทางบรรเทาทุกข 2) ชี้สุขเกษมศานต  
โดยทุกคนตางมีเมตตาธรรมพรอมจะชี้แนะและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การนํากระบวนการ
กัลยาณมิตรมาใชในการพฒันาครูและการปฏิรูปการศึกษามีปจจัยหลัก 4 ประการ ที่เกื้อหนุนให
ทุกขั้นตอนดําเนินไปดวยดี ไดแก 1) องคความรู 2) แรงหนุนจากตนสังกัด 3) ผูบริหารทุกระดับ 
4) บุคลากรทัง้โรงเรียน 

 กระบวนการกลัยาณมิตรนิเทศ มีองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก  

1) ใหใจ คือ การสรางศรัทธาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการพัฒนาครู ผูใหการฝก 

อบรมจึงพยายามสรางศรัทธาและความสมัพันธกับเพื่อนครูเพ่ือแจงความมุงหมาย จัดเวลา และ
กําหนดแผนงาน 

2) รวมใจ คือ ผูใหและผูรบัการฝกอบรมรวมใจกันทาํงานเปนทีม โดยการศึกษา 

ปญหารวมวางแผน รวมคิด รวมทํา มีการแนะนํา สาธติ ใหแบบอยาง ฝกทําแผนการสอน     
ฝกสรางสื่อการเรียนการสอน ทําวิจัยในชัน้เรียน และเรยีนรูเรื่องการวัดและประเมินผล 

3) ตั้งใจ คือ ทุกคนมีความแนวแนที่จะแกไขและปรับปรุงเพ่ือสรางสรรคคุณภาพของ 

การจัดการเรียนการสอนโดยมีการทดลองปฏิบัติ ปรกึษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตอสื่อสาร
และเยีย่มเยียนกันอยางสม่ําเสมอเพื่อชวยกันแกปญหาและใหกําลังใจซึ่งกันและกนั 

4) เปดใจ คือ ทุกคนพรอมยอมรับการพัฒนาตนเอง รับทีจ่ะทบทวนการวัด 

ประเมินผลและขอเสนอแนะ อาทิ การประเมินตนเอง การประเมินผลงาน การประเมินโดย
กัลยาณมิตร และการประเมินพัฒนาการเรียนรู ซึ่งจะประเมินอยางตรงไปตรงมาและยอมรับผล
การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป( สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2547 : 24-25 ;   
อางอิงจาก  สมุน  อมรวิวัฒน.  2547) 

จากกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ จะเห็นวาใน ขอ 4) เปดใจ นั้นเปนองคประกอบที่จะ
นํามาสูวัฏจักรของการพัฒนาและปรบัปรุง เพราะมีการประเมินในหลายสวน ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครัง้นี้ หลังการฝกอบรมผูวิจัยไดประสานงานทุกฝายทีเ่กีย่วของใหมีการประเมินผล
การสอนของครูผูเขารบัการฝกอบรม  โดยมีความมุงหมายในการประเมิน 2 ประการ คือ       



   29 

1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  และ 2) เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงในดานการสอนของครู   
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชเครื่องมือวัดผลและเทคนิควิธเีพ่ือการประเมินผลการสอนของครู  มีดังนี้ 

3.1  การประเมินโดยผูบังคับบญัชา เปนการประเมินที่คอนขางทําไดงาย ซึ่ง 
เปนหนาที่โดยตรงของผูบังคับบัญชาอยูแลว 

3.2  การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน โดยใชแบบสังเกต 
ที่ไดมาตรฐาน เนนเรื่องของการสังเกตระยะสั้น แตอาจมีการเสแสรงแกลงปฏิบตัิ ขอมูลที่ไดอาจ
คลาดเคลื่อน  ดังนั้นจึงควรใชประกอบกบัการวัดผลอยางอ่ืน เชน การเตรียมสอน การวัดผล  
การเรียนรูของนักเรียน 
   3.3  การประเมินผลดวยการทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียน นับไดวาเปน
สิ่งสําคัญมาก ที่ถือกันวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชเปนตวัดัชนีที่สําคัญที่สดุ แตอาจจะมี
ปญหาครูแกงแยงกันสอนเด็กเกง ดังนั้นในการประเมนิควรมีการสุมกลุมตวัอยาง 

3.4  การประเมินผล โดยการใหนักเรียนเปนผูประเมินครผููสอน นับไดวาเปน 
เทคนิควิธีการที่นิยมทํากันมาก ทั้งน้ีโดยเชื่อวานักเรียนที่เรียนกับครคูนนี้เปนประจํายอมให
ขอมูลของครูไดเปนอยางดี แตควรจัดกระทําหลังจากทีท่ําการเรียนการสอนและการประเมิน
ผูเรียนเสร็จสิน้แลว เพ่ือปองกันปญหานักเรียนไดรับการกลั่นแกลงจากครู 

3.5  การประเมนิโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรูความสามารถของครู  
โดยปกติเปนแบบทดสอบวดัความรู ความสามารถ ซึ่งครูที่ทําไดสูงมีความหมายวามีความรู
ความสามารถในเรื่องนั้นแตในทางปฏบิัตจิริงในหองเรียนไมแนเสมอไปวาครูจะทาํไดดี 
     3.6  การประเมินผลโดยพิจารณาผลการเก็บสะสมรวบรวมผลงานทางวิชาชีพ
ครู(Professional Portfolios) ซึ่งเปนวธิีการประเมินที่ดีอีกวิธีหนึ่ง แตอยางไรก็ตามอาจพบวาครู
มีการลอกเลียนแบบกัน 

3.7  การประเมินผลโดยการสัมภาษณครูโดยตรง เปนเทคนิคที่ผูบริหาร 
นิยมใช เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการสอน ซึ่งอาจไดขอมูลที่ไมตรงกับ
ขอเท็จจริงนัก แตก็สามารถใชขอมูลประกอบผลงานสะสมทางวิชาชพีครูไดเพ่ือผลที่ถูกตอง 
มากขึ้น 

3.8 การประเมินผลตนเองสําหรับครูอาจารย เปนเทคนคิที่ลกึลับและมีความ 
หมายแตจะไดผลก็ตอเม่ือครูอาจารยนั้นตองเปนคนยอมรับความจริง และยินดีพรอมที่จะแกไข
ปรับปรุงตนเอง 

3.9 การประเมินผลความสามารถในการสรางขอสอบ และการสรางแผนการ 
สอนนักเรียนกลุมยอย ความสามารถในการสรางแบบทดสอบเพื่อการประเมินผลโดยสวนรวม
(Summative Evaluation) และการประเมินผลแบบสวนยอย(Formative Evaluation) ในรายวิชา
ตางๆทีค่รูเปนผูรับผิดชอบตลอดเทอมนัน้ นาจะไดรับการประเมินความสามารถประเภทนี้     
อันอาจสะทอนใหเห็นภาพลักษณของการจัดกระบวนการเรียนการสอน การออกขอสอบใหมี 
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คุณภาพดี อํานวย เลิศชยันตี ไดกลาวถึง พอแพม(Popham ) วาไดเสนอแนวคิดเพื่อการ
ทดสอบครูอาจารยเพ่ือการวัดความสามารถในการสรางขอสอบไว 4 ขั้นตอน ไดแก  

1) การกําหนดจุดมุงหมายใหครูสรางขบวนการเรียนรูเพ่ือบรรลวุัตถุประสงค 
2) ครูไดสรางบทเรียน และมีการนําเสนอวิธกีารจัดการเรียนการสอนดวย 

เทคนิคตางๆ  
3) การนําบทเรียนไปทดลองสอนกับกลุมนักเรียนกลุมยอยใชเวลาประมาณ  

15-20 นาทีนักเรียนจะไดรบัการทดสอบดวยแบบทดสอบที่ครูไดสรางขึ้นเอง และเม่ือทําขอสอบ
เสร็จแลว นักเรียนจะไดรับแจกแบบสอบถามใหตอบวา ตนเองมีความสนใจในการจดัขบวนการ
เรียนการสอนที่ไดจบเสร็จสิน้ไปอยางไร(อํานวย  เลศิชยันต.ี  2542 : 643-650 ; อางอิงจาก 
Popham.  1993 : 318) 
  3.10  การประเมินผลที่แผนการสอนและการใหเกรดนักเรียน โดยคณะกรรมการ 
ประเมินผลทีฝ่ายวชิาการเปนประธาน นบัวาเปนการตรวจสอบที่สําคัญมาก และเปนการ
รับประกันคุณภาพการศึกษากอนที่จะเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน  แตตองพึงระมัดระวัง
วา จะมีครูหลายคนขัดแยงวากาวกายทําใหไมเกิดความเปนอิสระทางวิชาการ              
(อํานวย  เลศิชยันต.ี  2542 : 650) 
  3.11  เพ่ือนรวมงานเปนผูประเมิน ขอมูลที่ไดจากเพื่อนรวมงาน มีขอดี คือ  
ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชเปรียบเทียบผลการประเมินที่ไดจากผูเรียน เพ่ือเปนการตรวจสอบ
ความเชื่อถือไดของขอมูล และ เพ่ือนรวมงานยอมสามารถประเมินผลไดดี เน่ืองจากมีความรูใน
เน้ือหาวิชา รวมทั้งประสบการณในวิชาชีพเดียวกบัผูสอน แตมีขอจํากัด คือ เพ่ือนรวมงานไมมี
โอกาสเห็นพฤติกรรมการสอนตลอดทั้งเทอม หรือผูสอนไมตองการใหเพ่ือนรวมงานไปสังเกต
การสอน  

3.12  ศึกษานิเทศกเปนผูประเมิน ขอมูลที่ไดจากศึกษานิเทศก มีขอดี คือ  
ศึกษานิเทศกเปนผูที่เกีย่วของกับการนิเทศการสอนโดยตรงสามารถศึกษาไดชัดเจน และ
เสนอแนะวธิีการปรับปรุงการสอนได แตบางครั้งพบขอจํากัดวา ศึกษานิเทศกตองนิเทศ     
หลายแหง  ทําใหการสังเกตพฤติกรรมการสอนไมทั่วถึง (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2546 :         
147-148) 
 โดยสรุป จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จัดใหมีการนิเทศการสอน โดยมีการประเมินผล 
การสอน ทั้งน้ีเพ่ือผลดานวชิาการ คือ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาผูสอนควบคูกันไป  
องคประกอบที่ทําการประเมิน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
เครื่องมือประเมินที่สาํคัญ คือ แบบทดสอบ  แบบประเมินผลงาน แบบวัดเจตคติ  แบบสังเกต
พฤติกรรม การสัมภาษณ แบบสอบถามความคิดเห็น   ผูมีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของครูผู เขารบัการฝกอบรม คือ ผูบริหาร เพ่ือนครู ศกึษานิเทศก ผูวิจัย นักเรียน และครู
ประเมินตนเอง  สวนชวงเวลาในการประเมินน้ัน ดําเนินการประเมินกอนฝกอบรม ขณะฝก   
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อบรม และหลงัฝกอบรม  เม่ือมีการรวบรวมขอมูลการประเมินจากทกุฝายแลว เสนอผลการ
ประเมินใหผูบริหารและครูผูเขารับการฝกอบรมรับทราบเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น และเพื่อนําผล  
การประเมินดังกลาวมาปรบัปรุงหลักสูตรฝกอบรมครูใหดีขึ้น เพ่ือนําไปใชจริงตอไป 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 

 การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยู 

แลวใหดีขึ้น หรือการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย     
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลติเอกสารตางๆสําหรับผูเรยีนดวย    
(สงัด อุทรานันท.  2532 : 31 ; อางอิงจาก Saylor and Alexander.  1974 : 7) 

 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสตูร  

 ในการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคญัตางๆ หลายขั้นตอน ผูทีมี่ความ 

สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ไดรบัการกลาวอางถึงอยางมาก คือ ราลฟ ไทเลอร(Ralph 
W.Tyler)  ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยตั้งเปนคําถามไว 4 ขอ ดังนี้ 

1) มีวัตถุประสงคทางการศึกษาอะไรบาง ที่โรงเรียนจะตองใหเด็กไดรับ 

2) มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่ทําใหบรรลวุตัถุประสงคเหลานี ้

3) จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานีใ้หมีประสิทธภิาพไดอยางไร 

4) จะพิจารณาไดอยางไรวา วตัถุประสงคทีก่ําหนดไวนั้นไดบรรลุแลว   
(Tyler. 1950 : 1) 

 นอกจากนี้ยังมีนักพัฒนาหลักสูตรอีกหลายคนที่เสนอรูปแบบการพฒันาหลักสูตร เชน  

ฮิลดา ทาบา(Hilda Taba) ปเตอร โอลวิา(Peter Oliva) เซเลอรและอเล็กซานเดอร(Saylor and 
Alexander)  ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เปน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

2. การกําหนดจุดมุงหมาย 

3. การกําหนดเนื้อหา/สาระ 

4. กําหนดมาตรการวัดและประเมินผล 

5. การนําหลักสตูรไปใช 

6. การประเมินผลหลักสตูร 

7. การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวตองมีความสัมพันธกันทุกขั้นตอนและจะตองมี
ความ ตอเน่ืองกันเปนวัฏจักร เพ่ือใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

 ขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาหลักสูตร  การนําเสนอเนื้อหาในสวนนีผู้วจัิยจะ 
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นําเสนอเปนสงัเขปในรายงานการวิจัยนี้ เน่ืองจากจะมีการจัดทําเอกสารประกอบความรูในการ
สรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดเปนเอกสารความรูที่จําเปน
สําหรับผูทําการพัฒนาหลักสูตรแยกไวนอกเลมเอกสารรายงานการวิจัย โดยมีสาระที่สําคัญดังน้ี 

1. พ้ืนฐานทางปรัชญา  ความรูเกี่ยวกบัพื้นฐานทางดานปรัชญาและปรัชญา 
การศึกษา เปนพ้ืนฐานในการกําหนดเปาหมาย และหลกัการของการพัฒนาหลักสูตร  ปรัชญา
โดยทั่วไป มีหลายกลุมปรชัญา เชน วิชาวาดวยจิตมนษุย(Metaphysics) ตรรกวทิยา(Logic)   
จิตนิยม(Idealism) วตัถุนิยม(Realism) ธรรมชาตินิยม(Naturalism) ญาณวิทยา(Epistemology) 
สวภาพนิยม(Existencialism) พิพัฒนาการนิยม(Progressive) เปนตน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เนนการปฏิบตัิตามแนวปรชัญาพิพัฒนนิยม ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากปรัชญาปฏิบตันิิยม โดยมี 
จอหน  ดิวอ้ี(John  Dewey) เปนผูนําแนวคิดนี้มาใชในการศึกษา โดยปรัชญานี้ใหความสนใจตอ
การปฏบิตัิ หรือการลงมือทํา หรือความหมายที่แทจริง คือ การนําความคิดใหไปสูการกระทํา  
แนวคิดนี้กอใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางกวางขวางในการจัด    การเรียนการสอน ดังนั้น
หลักสูตรการศึกษาตามปรชัญานี้จึงมุงเนนการปลูกฝงการฝกฝนอบรมในเรื่องดังกลาวโดยการ
ใหผูเรียนไดรบัประสบการณ(experience) และเรยีนรูจากการคิด การลงมือทําและการแกปญหา
ดวยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี.  2545 : 26-27) 
                 2. พ้ืนฐานทางจิตวิทยา   พ้ืนฐานทางจติวทิยาทีต่องคํานึงถึงในการพัฒนามี  2 
 ลักษณะที่สําคัญ คือ จิตวทิยาทั่วไป ซึ่งเปนจิตวิทยาที่ศึกษา เกี่ยวกับความพรอม(Readiness)  
เจตคต(ิAttitude) แรงจูงใจ(Motive) และการจูงใจ(Motivation) การถายโยงการเรียนรู(Transfer 
of Learning) และการจํา การลืม การคิด  กับอีกลักษณะหนึ่ง คือจิตวทิยาพัฒนาการซึ่งศึกษา
เกี่ยวกบัการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ และสังคมของมนุษย ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของ
การเรียนรูของมนุษย  ดังเชน ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด คือ 1) กฎแหงความพรอม   
(Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดขึน้ไดดีถาผูเรียนมีความพรอมทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ 2)กฎแหงการฝกหัด(Law of Exercise) การฝกหัดหรือการกระทําดวยความเขาใจจะทําให
การเรียนรูนั้นคงทนถาวร   ถาไมไดกระทาํซ้ําบอยๆ การเรียนรูนั้นจะไมทนถาวร และในที่สุด
อาจลืมได 3) กฎแหงการใชและไมใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดมีการ
นําไปใชบอยๆ หากไมมีการนําไปใช อาจมีการลืมเกิดขึ้นได 4) กฎแหงผลที่พึงพอใจ(Law of 
Effect) เม่ือบุคคลไดรบัผลที่พึงพอใจ ยอมอยากจะเรียนรูตอไป แตถาไดรับผลทีไ่มพึงพอใจ   
จะไมอยากเรียนรู ดังนั้นการไดรับผลที่พึงพอใจ จึงเปนปจจัยในการเรียนรู(ทิศนา  แขมมณี.  
2545 : 51) 
  3. พ้ืนฐานทางสังคมและเทคโนโลย ีเปนขอมูลที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง 
โรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะพบวาโรงเรียนมีอิทธิพลตอความเปนพลเมืองดีในชุมชน การเปนผูรู
และการเตรียมวิชาวชิาชีพ และชุมชนซึ่งอาจประกอบดวย ประเพณี ตําราเรียน กฎหมาย 
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คุณธรรม   คานิยม การวิจัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความยากจน การเปลี่ยนแปลง
ครอบครวั ก็มีผลตอโรงเรียนเชนกัน   และพื้นฐานทางเทคโนโลยีกส็งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาหลักสูตร เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ  หรือที่เรียกวา พันธุวศิวกรรม เปนตน 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง ขั้นตอนของการสราง การทดสอบ การผลติสื่อ 

และอุปกรณตางๆ ในการเรยีนการสอน ซึ่งหลังจากนั้นวิทยากรจะตองคํานึงถึงขัน้ตอนของ   
การพัฒนาหลักสูตรเปนขั้นตอไป(นิรชรา ทองธรรมชาต.ิ  2544 : 83-95)  

 1. ลักษณะหลักสูตรฝกอบรมที่ดี ควรประกอบดวย 

1.1 แรงจูงใจในการเรียนการสอน และการจูงใจผูเขารับการอบรมนั้นจัดเปนสิ่ง 

สําคัญเนื่องจาก ความรูที่มีประโยชนตางๆ นั้น จะไมกอใหเกิดประโยชนหากผูเขารับการอบรม
ไมมีความ ตั้งใจในการเรียนรู 

1.2 การนําเสนอบทเรียน วธิีการนําเสนอ เน้ือหาตองเหมาะสมและหวัขอใน 

การฝกอบรมควรชัดเจนและมีอธิบายใหผูเขารับการอบรมเขาใจอยางชัดเจน 

1.3 การนําไปประยุกตใช สิ่งที่ไดฝกอบรมไปแลวควรจะไดมีการนํามาทดลอง 
ปฏิบตัิ ในระยะเวลาของการฝกอบรมนั้น คําถามตางๆ จากผูเขารับการอบรมจะตองไดรับ   
การอธิบายใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจอยางชัดเจน 

        1.4 ขั้นตอนการประเมินผลและติดตามผล เพ่ือประเมินวา ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูใดบางจากการฝกอบรม สิ่งใดเปนสิ่งที่กอใหเกิดปญหาในการเรียนรูและเปนสาเหตุ
ของการปฏิบตัิที่ผิดพลาดและถาเปนไปไดควรมีการประเมินผลความสําเร็จของผูเขารับการ
อบรม(นิรชรา ทองธรรมชาต.ิ  2544 : 83-95) 

2. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

 เพ่ือใหการฝกอบรมไดผลมากที่สุด  การฝกอบรมนั้นควรเกิดขึ้นมาจากความตองการ
ในการฝกอบรมที่แทจริง ดังนั้นจึงควรจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดยทั่วไปแลวการ
ฝกอบรมจะประกอบดวย ขัน้ตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน คือ  

  2.1 การวิเคราะห (Analysis) องคประกอบที่สําคัญตองคํานึงถึงในการวิเคราะห 

ความตองการในการฝกอบรม คือ การวิเคราะหจากความสามารถและความรูทีต่องใชใน      
การทํางานนั้นๆ  และการวิเคราะหจากความตองการขององคการ 

  2.2 การออกแบบ (Design) การออกแบบหลักสูตรแบงปน 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการตัดสินใจและมองหาความตองการในการฝกอบรม ซึ่งจะ
อยูในขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม (Need Analysis Process) 
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จุดประสงคของการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมคือ การหา ความแตกตางระหวางผล
การปฏิบตัิงานในปจจุบัน และผลการปฏิบัติงานที่ตองการ  

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการในการฝกอบรม 
จะรวมถึงการเขียนวัตถุประสงคของการฝกอบรมการจัดลําดับเนื้อหาที่เหมาะสม การเตรียมการ
ฝกอบรมขั้นพ้ืนฐาน บทเรียน หรือชุดการสอนแตละสวน นอกจากนี้การออกแบบหลักสูตร  
ฝกอบรมยังรวมถึงการเลือกประสบการณที่เกี่ยวของกับบทเรียน วธิีการนําเสนอและการ    
ประเมินผล  โสตทศันูปกรณที่ใชในการฝกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนสําหรับวทิยากรให 
สอดคลองกับการเรียนการสอน 4 ขั้น ดังนี้ 

1) การเตรียมการสอน 
2) การนําเสนอบทเรียน 
3) การนํามาประยุกตใชกับชวีติประจําวัน 
4) การประเมินผล (นิรชา  ทองธรรมชาต.ิ  2544) 

 นอกจากนี้ จงกลนี ชุติมาเทวินทร ไดกลาวถึงขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรไวดังนี ้
1) กําหนดเปาหมายวามีภาระงานอะไรบางที่จําเปนจะตองอบรม 
2) กําหนดความรู(Knowledge = K) ทักษะ(Skills = S) และทศันคต ิ
     (Attitude = A) ที่จําเปนในการอบรม 
3) กําหนดวัตถปุระสงคการเรียนรู(Learning Objective) โดยใหสอดคลอง

กับ KSA 
4) ระบุกลยุทธ เทคนิค วธิีการที่เหมาะสมกบั KSA และขอจํากัดตางๆ เชน  

        เหมาะสมกับขอจํากัดทางดานทรัพยากร เชน ขอจํากัดทางดานการเงิน  
        หรือขอจํากัดทางดานขนาดและลักษณะของหองอบรม   เหมาะสมกับผู 
        เขาอบรมทั้งระดับการศกึษา อายุ ฯลฯ   เหมาะสมกับวตัถุประสงคโดย 
        ชวยเสริมการเรียนรูใหดีขึ้น  เหมาะสมกับวิทยากร คือวิทยากรรูสึก 
       คุนเคยและสะดวกใจที่จะใช 

 5)  ระบุกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 6)  จัดสรรเวลาที่จะใชในแตละกิจกรรม 
 7)  ระบวุัสดุทีจํ่าเปนตองใชในแตละกิจกรรม (จงกลนี ชุติมาเทวินทร.  2544 : 92) 

  2.3. การพัฒนา (Development) แบงการพัฒนาเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 
 2.3.1   การพัฒนาเทคนิคและกิจกรรม(Training Techniques) 
 2.3.2   การพัฒนาเอกสารที่เกี่ยวของ 

   2.3.3   การพัฒนาเนื้อหา 
2.3.4 การพัฒนาสื่อประกอบการอบรม 
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  2.4.  การนําไปใช (Implementation)  
  2.5.  การประเมินหลักสูตร (Evaluation) 

2.5.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร  การประเมินผล คือ กระบวน 
การตัดสินวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถปุระสงคที่กําหนดไว หรือไมอยางเปนระบบและตัดสิน
คุณคากับสิ่งทีว่ัดได เปนกระบวนจัดเก็บขอมูลทีต่องการและทําการเก็บรวบรวมขอมูลอันเปน
ประโยชนในการใหการตัดสนิและใหแนวทางเลือกตางๆ เปนกระบวนการปรับปรุงแกไข เพ่ือให
การฝกอบรมนั้นบรรลเุปาหมายและวตัถุประสงคที่ไดวางไวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปน
การสรุปวาการอบรมนั้นมีประสิทธผิลหรอืไม การประเมินโครงการฝกอบรมจะชวยตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิข์องโครงการวา หลังจากการอบรมแลวสามารถเปลีย่นทศันคติและพฤติกรรม ความรู 
ทักษะไดหรือไม และจะปรบัปรุงไปในทศิทางไหน  

 2.5.2  จุดมุงหมายในการประเมินหลักสูตร  ประกอบดวย 
1) เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขขอบกพรองของหลักสูตร ซึ่งจะประเมิน 

ในชวงที่ยังคงดําเนินอยู เพ่ือดูเน้ือหา จุดประสงคโครงสรางวามีความสอดคลองหรือไม 
2) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหาร การจัดกระบวน 

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเมินผลระหวางการดําเนินการ 
3) เพ่ือชวยในการตัดสินใจวาควรใชหลักสตูรตอไป หรือยกเลิกดําเนิน 

การหลังจากการอบรม 
4) การควบคมุคุณภาพผูเรียนวาผูเขารับอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ตามความมุงหวังหรือไม ภายหลังจากมีการนําหลักสตูรไปใช หรือใชแลวระยะหน่ึง 
2.5.3  ลักษณะที่ดีของการประเมินโครงการฝกอบรม ประกอบดวย 

1) ยึดจุดประสงคเปนหลัก 
2) ควรดําเนินการทั้ง 3 ชวง คือ กอน ระหวาง และหลงัการอบรม 
3)  ควรปรบัปรุงเครื่องมือการวัดอยูเสมอ 
4) แกไขขอบกพรองสําหรับผูเขาอบรมที่ต่ํากวาเกณฑ 
5)  นําผลที่ไดมาปรับปรุงการอบรม  (นิรชา  ทองธรรมชาต.ิ   2544 : 94-95) 

   2.5.4  ขั้นตอนการประเมินโครงการฝกอบรม มีดังนี้ 
  ขั้นที ่1  วิเคราะหโครงการฝกอบรม 

1)  บรรยายโครงการ เพ่ือใหเกิดความรูเกี่ยวกับโครงการ 
                      2)  ศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประกอบโครงการใหเกิดความเขาใจ 
    ขั้นที่ 2  กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 

1) กําหนดวัตถปุระสงคของการประเมิน 
2) กําหนดคําถามหลักและคําถามรองสําหรับวตัถุประสงคของการ

ประเมิน 
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  ขั้นที่ 3  กําหนดวิธีการประเมิน 
1) ระบตุัวแปร แนวทางการวัดและเครื่องมือที่ใชสําหรบัเกบ็รวบรวม

ขอมูล 
2) กําหนดเกณฑที่ใชสําหรับการตัดสิน 

  ขั้นที่ 4  เก็บรวบรวมขอมูล 
1) สรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ 
2) นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขั้นที่ 5  วิเคราะหขอมูล 
1) วิเคราะหขอมูลที่ได 
2) ตัดสินคุณคาตามเกณฑของแตละวตัถุประสงค 

  ขั้นที่ 6  จัดทํารายงานผลการประเมิน 
1) จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร 
2) นําผลที่ผานการพิจารณาเสนอใหผูที่เกี่ยวของทราบ                

(ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2545 : 217-218) 
 2.5.5 ชวงเวลาที่ทําการประเมินโครงการ การประเมินโครงการฝกอบรม 

สามารถกระทาํได 3 ระยะ ไดแก การประเมินกอนการฝกอบรม การประเมินระหวางการ
ฝกอบรมและการประเมินหลังการฝกอบรม 

1)  การประเมินกอนการฝกอบรม(Pre-Implementation Evaluation) 
เปนการประเมินความเหมาะสมของตวัโครงการกอนฝกอบรม  เชน การประเมินความ 
ตองการจําเปนในการฝกอบรม หรือปญหานั้นสามารถแกไขไดดีทีสุ่ดดวยการฝกอบรมหรือไม 
ความเหมาะสมของจุดมุงหมาย และวธิีการ โอกาสของการประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
เปนตน 
    2)  การประเมินระหวางการฝกอบรม(Implementation Evaluation)  
เปนการประเมินกระบวนการดําเนินงานฝกอบรมในระหวางฝกอบรมสําหรับพัฒนา
ประสิทธิภาพและปรบัปรุงแกไข เชน การประเมินทรัพยากรการบริหารโครงการ การดําเนินงาน
การฝกอบรมที่ปฏิบตัิจริงเม่ือเทียบกับแผน ปญหาอุปสรรคระหวางการฝกอบรมและการแกไข 
เปนตน 

3)  การประเมินหลังการฝกอบรม(Post-Implementation Evaluation) 
การประเมินโครงการหลังการฝกอบรมนัน้ มีผูเสนอๆไวหลายรปูแบบ แตรูปแบบที่นิยมใชกัน
สําหรับโครงการฝกอบรม ไดแก รูปแบบการประเมินของเคริกแพททริค(Kirkpatrick ) ที่ไดเสนอ
การประเมินผล 4 ระดับ ดังนี้ 
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1. การประเมินปฏิกิริยา(Reaction) 
  การประเมินปฏิกริยาตอบสนองของผูเขารับการอบรม วามีความรูสึกอยางไร 
เกี่ยวกบัโครงการ เชน หลกัสูตร เน้ือหาสาระตรงกบัความตองการหรือไม ความคิดเห็นตอ
เอกสาร สถานที่ วามีความเหมาะสมเพียงไร วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงไร ไดรับความรู
ทักษะระดับใด มีความคาดหวังอยางไรตอการนําความรูและทักษะทีไ่ดไปใชงาน เปนตน     
เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลอาจเปนมาตรประมาณคา(Rating Scale) การสัมภาษณ หรือ
แบบสอบถาม ควรมีคําถามแบบปลายเปดไวตอนทายเพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นตามที่ตองการ 

2. การประเมินการเรียนรู (Learning) 
  การประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม เชน การเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู กอน-หลังการฝกอบรมเกี่ยวกับ ความรู/ความคิด ทัศนคต/ิคานิยม ทักษะ/การปฏิบัติ 
เปนตน  เครื่องมือที่ใชสําหรับเกบ็ขอมูลอาจเปน แบบทดสอบ(Test) แบบสอบภาคปฏิบตัิ
(Performance Test) การสังเกตพฤติกรรม(Observation) 

3.  การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
  การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือไปปฏิบตัิงาน เชน การประเมินการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กอน-หลังการฝกอบรมวาเปนไปในทศิทางที่พึงประสงคหรือไม มีการ
นําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบตัิงานไดมากนอยเพียงไร เปนตน เครื่องมือ 
ที่ใชสําหรบัเกบ็ขอมูลอาจเปน การสังเกต การสัมภาษณ แบบวัดพฤติกรรมกอน-หลังการฝก  
อบรม แบบบนัทึกพฤติกรรมของผูรวมงานและผูบังคับบัญชา 

4.  การประเมินผลลัพธที่เกดิตอองคกร(Results) 
  การประเมินผลลัพธหรือผลกระทบที่เกดิตอองคกร อันเนื่องมาจากการ    

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน การลดลงของปจจัยเสี่ยง  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน/องคการ การลดตนทุน การเพิ่มกําไร ประโยชนตอเพ่ือน
รวมงาน หรือผูที่เกี่ยวของ/หนวยงาน/องคการเปนตน (ศิริชัย  กาญจนวาส.ี  2545 : 217-218 ; 
อางอิงจาก Kirkpatrick..  1987) 
  การติดตามผลการฝกอบรม 
 การติดตามผล(Follow-up)ของการฝกอบรม เปนกระบวนการที่กระทําภายหลังที่
โครงการฝกอบรมไดจบสิ้นไปแลว โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุง แกไขหลักสตูร และการ
ดําเนินโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ในอนาคต 
 ระยะเวลาการติดตามผลการฝกอบรม ควรกระทําหลังจากโครงการไดจบลงแลวชวง
ระยะเวลาหนึง่ สิ่งที่ติดตามศึกษาอาจเปน การนําความรูและทักษะจากการฝกอบรมไปใช
ประโยชนในการปฏิบตัิงาน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ผลกระทบ(impact) ตอ
เพ่ือนรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของ/หนวยงาน/องคการ/สถาบัน ตลอดจนผลขางเคยีง(Side-effect) 
หรือผลพลอยไดอันเปนผลเพ่ิมเติมพิเศษนอกเหนือจากวัตถุประสงคของโครงการ 
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 วิธีการติดตามเก็บรวบรวมขอมูลอาจใชเปนแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต 
หรือแบบบันทกึตางๆ ของหนวยงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูผานการฝกอบรม ผูรวมงาน
หรือผูบังคับบญัชาการออกแบบการติดตามผลจะตองกระทําดวยความรอบคอบรัดกุมกําหนด
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล มีการควบคุมตวัแปรแทรกซอนตางๆ เพ่ือใหไดขอมูล
สําหรับการวิเคราะหผลการปฏิบตัิงานที่เปนผลกระทบหรือผลอันเนื่องมาจากการฝกอบรมอยาง
แทจริง (ศิริชยั  กาญจนวาส.ี  2545 : 220-221) 
 2.6  การหาประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจําเปนตองมีการตรวจสอบระบบเพื่อเปนการ
พิสูจนวาจะมีประสิทธิภาพตามความมุงหมายของหลักสูตร  การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝก 
อบรมสําหรับครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ครั้งนี ้ประยุกตมาจากการหาประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนอื่นๆ เชน ชุดการสอน บทเรยีนโปรแกรม สื่อประสม(multimedia) สําหรับนักเรียน 
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
 เกณฑประสทิธิภาพ หมายถึง ระดับประสทิธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรยีน
เกิดการเรียนรู เปนระดับทีผู่ผลิตจะพึงพอใจวา หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถงึระดับน้ันแลว 
ชุดการสอนนั้นมีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียนได และคุมคาการลงทุนผลติจํานวนมาก 
 การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพกระทําได โดยการประเมินผลพฤตกิรรมผูเรียน 2 
ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง(กระบวนการ) ที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและ
รายบุคคล  และพฤติกรรมขั้นสุดทาย(ผลลัพธ)  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน โดย
กําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 (ประสทิธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธภิาพของผลลพัธ) 
 ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกําหนดเปน เกณฑ ทีผู่สอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พอใจ โดยกําหนดใหเปนรอยละของผลเฉลี่ยคะแนนการทํางานและการ
ประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอ รอยละของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมดนั่น 
คือ E1/E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ 
 การที่จะกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความ
พอใจ โดยปรกติเน้ือหาที่เปนความรูความจํา มักจะตั้งไว 80/80 85/85 หรือ 90/90  สวนเนื้อหา
ที่เปนทักษะอาจตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน อยางไรก็ตามในการตั้งเกณฑไมควรต่ํา
เกินไป(ชัยยงค  พรหมวงศ; สมเชาว เนตรประเสริฐ; และสุดา  สินสกุล.  2520 : 135 –136 ; 
บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ และคณะ.  2544 : 162 ; กรมวิชาการ.  2545 : 82-83) 
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 วิธีคํานวณการหาประสิทธิภาพ 
 การคํานวณหาประสิทธิภาพ โดยใชสูตร  กระทําไดดังนี้ 

 สูตรที่ 1   E1 = (∑X / N) /A × 100   
 เม่ือ E1    คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

  ∑X   คือ  คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 
      A      คือ  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกนั 
  N      คือ  จํานวนผูเรียน 

 สูตรที่ 2     E2  หาจาก   (∑F/N)/B × 100 
   เม่ือ  E2      คือ  ประสิทธภิาพของผลลพัธ 

       ∑F    คือ  คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
       B       คือ  คะแนนเตม็ของการสอบหลังเรียน 
     N       คือ  จํานวนผูเรียน (ชัยยงค  พรหมวงศ; สมเชาว  เนตรประเสริฐ; และ  
สุดา  สินสกุล.  2520 : 135 -136) 
 ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ 

1. หาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  คือ ทดลองกับนักเรียน 1 คน(เกง ปานกลาง และออน 
อยางละ 1 คน) 

2. หาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย  คือ ทดลองกับนักเรียน 6-10 คน  
3. หาประสิทธิภาพภาคสนาม คือ ทดลองกับนักเรียน 40-100 คน  

 โดยปรกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวจะต่ํากวาเกณฑมาก ซึ่งไมตองกังวล 
เม่ือปรับปรุงแลวจะสูงขึ้น  กอนนําไปทดลองแบบกลุม  ในกรณีของการทดลองแบบกลุม โดย
เฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณรอยละ 10  และในการทดลองภาคสนาม คํานวณหา
ประสิทธิภาพและปรบัปรุงแลว  ผลลัพธทีไ่ดควรใกลเคยีงเกณฑทีต่ั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไม
เกินรอยละ 2.5 ก็ใหยอมรับ 
 หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพชุดการสอนใหม 
โดยยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ  นอกจากนี้หลังจากคํานวณคา E1และ E2 แลวผลลัพธที่
ไดมักจะใกลเคียงกันและหางกันไมเกินรอยละ 5  ซึ่งเปนตวัชี้ทีย่ืนยนัไดวา นักเรยีนไดมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมตอเน่ืองตามลําดับขึ้นหรือไม กอนที่จะเปลีย่นพฤตกิรรมขั้นสุดทาย 
 ในกรณีที่ประสิทธิภาพชุดการสอนที่สรางขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไว เน่ืองจากตัวแปรที่
ควบคุมไมได เชน สภาพหองเรียน ความพรอมของผูเรียน บทบาท และความชํานาญในการใช
ชุดการสอนของครูเปนตน  อาจอนุโลมใหมีระดับผิดพลาดไดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 
2.5 – 5  (ชัยยงค  พรหมวงศ; สมเชาว  เนตรประเสรฐิ; และ  สุดา  สินสกุล.  2520 : 152) 
 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้น อาจกําหนดไว 3 ระดับ คือ  
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1. “สูงกวาเกณฑ” เม่ือประสทิธิภาพของชดุการสอนสูงกวาเกณฑทีต่ัง้ไว มีคาเกิน 

รอยละ 2.5 ขึ้นไป 
2. “เทาเกณฑ” เม่ือประสิทธิภาพของชุดการสอนเทากับสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แตไม

เกิน รอยละ 2.5  
3. “ต่ํากวาเกณฑ” เม่ือประสทิธิภาพของชดุการสอนต่ํากวาเกณฑ  แตไมต่ํากวา 

รอยละ 2.5  ถือวา ยังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได (ชัยยงค  พรหมวงศ;           
สมเชาว  เนตรประเสรฐิ; และ สุดา  สินสกุล.  2520 : 52) 

3. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
หลักสูตรฝกอบรมครูในประเทศไทยนั้นอาจมีมากมายหลายหลักสตูร แตที่พบวาเปน

หลักสูตรที่ยึดผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง เนนภาคปฏิบตัิ เนนการมีสวนรวม และมีการประเมิน
ตามสภาพจริงนั้น  เทาที่ผานมามีไมมากนัก แตพบมากขึ้นหลังจากประกาศใชพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแลว เชน ผลการศึกษาของ สุริยา  เหมตะศลิป (2537) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพในการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากระดับโรงเรียน สําหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  เจริญชัย  ชาขอนแกน (2544) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใชคอมพิวเตอร
สําหรับครูผูปฏิบัติงานสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
รอยเอ็ด      เกศริน  มนูญผล (2544 ) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูเพ่ือเสริมสมรรถภาพดานการ
จัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่นระดับประถมศึกษา ใหกบัครู
ประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ  วิเชียร  อินทรสมพันธ (2546) การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบรูณาการจริยธรรมในหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สําหรับครูมัธยมศึกษา  
 จากผลงานวิจัยดังกลาวจะพบวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยทั่วไปมี   
4   ขั้นตอนหลัก คือ  

 1)  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 2)  การสรางหลักสตูร 
 3)  การทดลองใชหลักสตูร 
 4)  การประเมินผลหลักสตูรและการปรบัปรุงหลักสูตร 

 สวนเปาหมายในแตละขั้นตอนนั้น  อาจมีความมีความแตกตางกันบาง เชน           
เกศริน มนูญผล มีเปาหมายในแตละขั้นตอนดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน มีเปาหมายเพื่อใหไดขอมูล ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 
การฝกอบรมครู 

2. การสรางหลักสูตร มีเปาหมายใหไดโครงรางหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบ 
คุณภาพโดยผูเชี่วยชาญ ปรับปรุงและพรอมที่จะนําไปใช  
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 3.  การทดลองใชหลักสตูร มีเปาหมายเพื่อใหไดหลักสูตรที่ใชไดผลตามจุด 

มุงหมาย ทราบปญหา ขอบกพรอง เพ่ือปรับปรุงหลักสตูร ดวยวิธี นาํหลักสูตรที่ไดไปใช       
ฝกอบรมครูกลุมเปาหมาย และประเมินผลการฝกอบรม 

 4.  การประเมินผลหลักสตูร มีเปาหมายเพื่อนําผลการประเมินหลักสูตรยืนยัน 

รับรองความเหมาะสมหรือปรับปรุงหลักสูตร ดวยวธิีการ ประเมินความสอดคลองของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตบริบท ตัวปอน กระบวนการและผลผลติ 

 อยางไรก็ตามตัวอยางผลงานวิจัยทั้ง 4 ผลงาน ไดผลการทดลองใชหลักสูตรในลกัษณะ  
เดียวกัน คือ  องคประกอบของหลักสูตรที่สรางขึ้นมีความสอดคลองและเหมาะสม เม่ือนํา
หลักสูตรไปทดลองใช  พบวา สามารถชวยใหผูเขารบัการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในการทดลองใช
หลักสูตรสูงขึน้ ไดพัฒนาความรูและทักษะในเนื้อหาทีอ่บรม และมีความคิดเห็นในทางบวกตอ
หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น 

รวีวตัร  สิริภูบาล ไดศึกษาและพัฒนาแบบจําลองระบบการฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏิบตัิ 
หลังจากนําไปทดลองและพฒันาระบบซึ่งนํามาใชในการฝกทักษะปฏบิัติการนําคอมพิวเตอรใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนกับครูจํานวน 50 คนผลปรากฏวา ระบบฝกอบรมครูเชิงทักษะ
ปฏิบตัิ ประกอบดวยองคประกอบหลัก  4 องคประกอบ คือ 1) ปจจัยนําเขา 2) กระบวนการ   
3) การประเมนิผล และ4) กลไกลควบคุมระบบฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏิบตัมีิประสทิธิภาพ
เทากับ 86.00/81.67 ผูเขารบัการฝกอบรมมีความรูหลงัการอบรมสูงกวากอนการอบรมจริง  
และผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอระบบการฝกอบรมเชิงทักษะปฏิบัติ  

(รววีัตร  สิริภูบาล.  2543 : 143)   

สุนันท สังขออง (2544 : 51) ไดศึกษาสมรรถภาพครูในการสรางและใชหลกัสูตรและ
การสอนแบบบูรณาการ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูตอการนําหลักสูตรและการสอนแบบ
บูรณาการไปใชในการสอน  กลุมตวัอยางคือ ครผููสอนระดับประถมศกึษา จํานวน 87 คน ไดรับ
การพัฒนาสมรรถภาพในการสรางและใชหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการโดยผูวิจัยจัด
โปรแกรมการพัฒนาครูดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การใหความรู  2) การใหฝกปฏิบตัิ     
3) การนําไปใช  4) การประเมินผล   ในแตละขั้นตอนผูวิจัยแสดงบทบาทเปนทั้งผูวิจัยและผูคอย
อํานวยความสะดวกใหกบักลุมตวัอยาง ใชเวลาในการพัฒนาครู 1 ภาคเรียน ผลการวิจัยพบวา 
ครูมีสมรรถภาพในการสรางและใชหลักสตูรและการสอนแบบบรูณาการในทุกระดบัชั้นและมี
การบูรณาการระหวางวิชาโดยใชหัวเรื่องเปนหลัก ครสูวนใหญพอใจมากกับบทบาทของผูวิจัย
ในแตละขั้นตอนและมีความเห็นดวยมากวาการนําหลกัสูตรและการสอนแบบบูรณาการไปใชใน
การสอนทําใหเกิดผลดีตอนักเรียนในหลายๆดานและมคีรูเปนสวนนอยที่พบปญหาอุปสรรคใน
การนําหลักสตูรและการสอนแบบบรูณาการไปใช 

นอกจากนี้ในการพัฒนาครูวิทยาศาสตรนั้น บุรินทร  ทองแมน (2544) ไดพัฒนาชุด  
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ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการสอนวิทยาศาสตร ของครูประถมศึกษา และอมรา    
เขียวรักษา (2541) ไดพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูเรื่องการจัดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวสําหรับครูวทิยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  โดยมีวัตถปุระสงคใกลเคียง
กัน คือ เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพสามารถใชในการฝกอบรมครูวทิยาศาสตรได
จริง  มีขอคนพบในลกัษณะเดียวกัน คือ  

1.  ชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
2.  ความรูความเขาใจในเรือ่งที่อบรมสูงขึ้น  
3.  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการฝกอบรมและชุดฝกอบรมโดยภาพรวม 

อยูในระดับด ี
 จากการศึกษาการพัฒนาครูและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูทําใหผูวิจัยสรุป
แนวคิดไดวารปูแบบทีเ่หมาะสมในการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรในศึกษาวิจัย 
ครั้งนี้ควรประกอบดวย ขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้น คือ ศึกษาบริบทและเนือ้หาที่เกี่ยวของ ออกแบบ
และสรางหลักสูตร ทดลองและหาประสทิธิภาพ ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  และมี
กระบวนการฝกอบรมที่มีการใหความรู ฝกปฏิบตัิ นําไปใช และการประเมินผล 

  

ตอนที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
1. ทฤษฎีการประเมิน 

การประเมินเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อคนหาคุณคาของความจริง 
ภายใตบริบทของสังคม ธรรมชาติของการประเมินจึงมีความละเอียดออนสลับซับซอน และ
สัมพันธกับศาสตรหลายสาขา ที่สําคัญไดแก ปรัชญา วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร การทํา
ความเขาใจถงึแกนของการประเมินจึงควรเริ่มตนดวยการทําความเขาใจทฤษีการประเมินเพื่อ
เปนแนวทางสาํหรับปฏิบตัิการประเมินตอไป(ศิริชยั  กาญจนวาส.ี  2545 : 1) 

1.1 รูปแบบการประเมินแบงเปน 2 มิติ  คือ มิติวตัถุประสงคและมิติวธิกีาร 
มิติวตัถุประสงค แบงเปน 2 ขั้ว คือ การประเมินเนนการตัดสินใจ(Decision –oriented  
Evaluation) มีแนวคิดที่สําคัญวา การประเมินเปนกระบวนการตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งทีค่วรจะเปน เพ่ือเปนสารสนเทศสําหรบัผูบริหารในการตัดสินคุณคา
ของสิ่งของหรือเหตุการณนั้นๆ นักทฤษฎกีารประเมินทมีีความเชื่อในแนวนี้ที่สําคัญไดแก      
ไทเลอร(Tyler. 1950), โพรวัส(Provus. 1971), สตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam et.al. 
1971) และสเตค(Stake. 1976) เปนตน  และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การประเมินเนนการตัดสิน
คุณคา(Value - oriented Evaluation) มีแนวคิดที่สําคญัวา การประเมินเปนกระบวนการที่นัก



   43 

ประเมินตัดสนิ  คุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที่มีความเชื่อแนวนี้ที่สําคัญ  
ไดแก  สครีเวน(Scriven. 1976), วอรเทรนและแซนเดอร (Worthen; & Sander. 1973), เฮาส
(House. 1978), คูเลยและโลหเนส (Cooley; & Lohnes.  1976), กูบา และลินคอลน                   
(Guba; & Lincoln. 1981) เปนตน (ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2545 : 107-109) มิติวิธีการ แบงเปน 
2 ขั้ว คือ  วธิีเชิงระบบ(Systematic Approach) นักทฤษฎีประเมินทีย่ึดมาตรการเขาถึงคุณคา
และเกณฑตัดสินคุณคาตามแนวคิดปรัชญาปรนัยนิยม(objectivism) จะมีความเชื่อวาวิธีเชิง
ระบบเปนวิธทีี่เหมาะสมในการประเมิน โดยจะพยายามสรางรูปแบบ การประเมนิที่แสดงการ
วางแผนการดําเนินงาน และวธิีดําเนินงานอยางชัดเจน รัดกุม และเปนระบบ เครื่องมือที่ใชตองได     
มาตรฐาน และอีกวิธีการหนึ่ง คือ วิธีเชิงธรรมชาต(ิNaturalistic Approach) นักทฤษฎปีระเมินที่   
ยึดมาตรการเขาถึงคุณคาและเกณฑตัดสนิคุณคาตามแนวคิดปรัชญาอัตนัยนิยม(Subjectivism) 
จะมีความเชื่อวาวธิีเชิงธรรมชาติเปนวธิทีี่เหมาะสมในการประเมิน โดยพยายามจะสรางรูปแบบ
การประเมินทีมี่ลักษณะการดําเนินงานที่ยืดหยุน สนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพ
ธรรมชาติ โดยเนนการสังเกตแบบไมมีโครงสราง ความเชี่ยวชาญและประสบการณเปนเกณฑ
สําคัญในการสรุปผล (ศิริชยั  กาญจนวาสี.  2545 : 109-110) 

จากรูปแบบทัง้ 2 มิติหลักดังกลาวแลว นกัทฤษฎีประเมินจึงไดผสมผสานรูปแบบดังกลาว 
ได 4 รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การประเมินที่เนนการตัดสินใจโดยใชวธิีเชงิระบบ(Systematic 

Decision – oriented Evaluation: SD Model) 

รูปแบบที่ 2 การประเมินที่เนนการตัดสินใจโดยใชวธิีเชงิธรรมชาต(ิNaturalistic  

Decision – oriented Evaluation: ND Model) 

รูปแบบที่ 3 การประเมินที่เนนการตัดสินคุณคาโดยใชวิธีเชิงระบบ(Systematic  

Value - oriented Evaluation: SV Model) 

     รูปแบบที ่4 การประเมนิที่เนนการตดัสินคุณคาโดยใชวิธีเชิงธรรมชาต(ิNaturalistic  

Value – oriented Evaluation: NV Model) (ศิริชัย  กาญจนวาส.ี  2545 :112) 

 ในแตละรูปแบบมีแนวคิดหลายแนวคิดจากนักทฤษฎปีระเมินหลายคน ซึ่งในที่นีจ้ะ
กลาวถึงในสวนที่ผูวิจัยสนใจในการวิจัยครั้งนี้ คือ กาประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา 

 การประเมินที่เนนการตดัสินคุณคาโดยใชวิธีเชงิระบบ(SV Model) 

 ตัวอยางแนวทางการประเมินตามแนวคดินี้ เชน 

 1. Goal -free Approach   

 สครีเวน(Scriven. 1973) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกวา Goal-free evaluation 
ซึ่งเปน  รูปแบบหนึ่งที่พยายามลดความลําเอียงของการประเมินที่เนนการประเมนิผลที่เกิดขึ้น
จริง(actual effects) หรือผลทั้งหมดของโครงการทั้งในแงผลที่คาดหมายและผลทีไ่มได
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คาดหมาย สครีเวน เสนอใหมีการประเมินความตองการจําเปน(Need Assessment) เพ่ือใชเปน
เกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของโครงการ 

 2. Training Approach 
 เคริกทแพทรกิ(Kirkpatrick. 1978) ไดเสนอรูปแบบการประเมินผลการฝกอบรม 

(Training) เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมวาใหผลอะไรบางแกผูเขารับการ  
ฝกอบรม และหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุง
โครงการฝกอบรมหรือตัดสนิใจยุติหรือดําเนินโครงการตอไป  Kirkpatrickไดเสนอวาควรทําการ
ประเมินผลของการฝกอบรมเปน 4 ลําดับขั้น ไดแก 1) การประเมินปฏิกิริยา(Reaction)  อันเปน
ความรูสึกตอบสนองตอโครงการของผูเขารับการอบรม เชน หลักสตูร เน้ือหาสาระ วิทยากร 
เอกสาร สถานที่โสตทศันูปกรณ  ระยะเวลา เปนตน 2) การประเมินการเรียนรู(Learning)    
เปนผลการเรยีนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารบัการ อบรม เชนการเปลี่ยนแปลงความรู  ทัศนคติ ทักษะ 
กอน-หลังการฝกอบรม เปนตน 3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) อันเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเขาอบรมเมื่อกลับไปปฏบิัติงาน เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอน-หลังการ
ฝกอบรม และหลังจากกลับไปปฏิบตัิงาน เปนตน และ 4) การประเมนิผลองคการ(Results) เปน
การประเมินผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดตอองคการ เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเขาอบรม เชน การลดลงของปจจัยเสี่ยง การเพิ่มขึ้นของผลผลติ เปนตน(ศิริชัย  กาญจนวาส.ี 
2545 : 122-123) 

 การประเมินที่เนนการตดัสินคุณคาโดยใชวิธีเชงิธรรมชาต(ิ:NV Model) 
 ตัวอยางแนวทางการประเมินตามแนวคดินี้ เชน 

 1. Authentic Approach 
 คราดเลอร(Cradler.  1991), โคเรทซและบารรอน (Koretz; & Barron.  1996 : 1998)  

ไดเสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏบิัตงิานตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงไดเริ่ม
พัฒนามาตั้งแต ค.ศ.1900 เพ่ือแกไขขอจํากัดของการทดสอบดวยขอสอบเขียนตอบแบบหลาย
ตัวเลือก ใหเกดิความสมดุล ยืดหยุนที่จะใชกับการประเมินภาคปฏิบตั(ิPerformance 
assessment) ที่ใกลเคียงกบัสภาพที่เปนจริงทางสังคม เชน การประเมินตามสภาพปญหาจริง
เกี่ยวกบัความคิด การทํางานรวมกัน ชิน้งาน งานเขียน แฟมสะสมงาน(portfolio) ทักษะชวีิต 
เปนตน โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติคณุภาพ(rubric) ซึ่งเปนระดับมาตรฐานทีย่อมรับได 
สําหรับใชเปรยีบเทียบภายในกลุมและระหวางกลุม  ขัน้ตอนของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามสภาพจริง ประกอบดวย กําหนดทักษะหรือคุณลักษณะทีต่องการประเมิน เลือกสถานการณ
และเครื่องมือประเมินที่เปนสภาพจริง จัดกิจกรรมปฏิบตัิการกําหนดมิติคุณภาพเพื่อใชเปน
เกณฑมาตรฐานสําหรับการประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบตัิ ตรวจสอบความถูกตองและ
รายงานผล 
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 2. Constructivist Approach 
 ลินคอลน; และ กูบา(Lincoln; & Guba.  1985), กูบา; และ ลินคอลน(Guba; & 

Lincoln.  1989) ไดเสนอรูปแบบการประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย ซึ่งเปนการ
ประเมินที่อยูบนพื้นฐานของการใหบริการที่ตอบสนองตอความหวงใยของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
พ้ืนฐานความคิดมาจากความเชื่อวา ความจริงไมใชสิ่งสากลที่ยั่งยนื แตยึดถือวาความจริงเปน
เพียงปฏิบตัติามอัตวิสัยของผูที่เกี่ยวของผูประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและทาํ
การประเมินรวมกับผูเกีย่วของที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และตกลงใจที่จะรวมมือกันจนเกิด
ฉันทามตขิองการประเมิน 

 3. Empowerment Approach 
 แฟทเทอรแมน(Fetterman.  1994) ไดเสนอรูปแบบการประเมินแบบสรางพลังการ 

ประเมิน ซึ่งอยูบนพื้นฐานตามแนวคิดของการประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย การ
ประเมินตามรปูแบบสรางพลังนี้มุงตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย(stakeholders) ให
มารวมดําเนินงานจนเกิดพลังความรู ความเขาใจในการประเมินสามารถดําเนินการประเมินได
เอง ความแตกตางที่สําคัญระหวางการประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝายกับการ
ประเมินแบบสรางพลังการประเมิน อยูตรงที่การประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุกฝายผู
ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและดําเนินการประเมนิจนเกิดการยอมรับการ
ประเมินและผลการประเมินรวมกัน  แตการประเมินแบบสรางพลังการประเมิน ผูประเมินไมไดมี
บทบาทเปนผูควบคุมการประเมิน ผูประเมินมีบทบาทเปนผูแนะนํา ชวยเหลือเชิงเทคนิคและ
สรางพลังการประเมินรวมกันของผูที่เกี่ยวของ(ศิริชัย  กาญจนวาส.ี  2545 : 122-127) 
 จากทฤษฎีการประเมินดังกลาวจะเห็นวาการประเมินมีดวยกันหลายทฤษฎีและ 
หลายรูปแบบ ในทางการศกึษาการประเมินถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน   
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเปาหมายหลักในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินให  
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี ดังที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะความเชื่อตามแนวความคิด 
ของ Constructivist Approach และ Authentic Approach จึงใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหสามารถสรางองคความรูดวยตนเองและใหจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินใหสอดคลองกับสภาพจริงที่นักเรียนตองเผชิญกับโลกแหงความเปนจริง
ภายนอกหองเรยีน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดสนใจศึกษาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
วิทยาศาสตร และเพ่ือใหเกดิความเขาใจจนกระทั่งสามารถนําไปฏิบตัิและถายทอดใหเพ่ือนครูได  
ผูวิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยนําเสนอรายละเอียดไวหลาย
ประการ ดังนี้ 

 2. ความหมายของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู  
การวัด(Measurement) เปนกระบวนการกําหนดตัวเลข(Assignment of numerals) 

ใหแกสิ่งตางๆ ตามเกณฑ การวัดจะเกิดขึน้ไดตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 
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จุดมุงหมายการวัด เครื่องมือที่ใชในการวดั และการแปลผลและนําผลไปใช(ศิริชัย กาญจนวาส.ี  
2545 : 283) หรืออีกความหมายหนึ่ง การวัด(Measurement) เปนกระบวนการสบืคนหา
รายละเอียด หรือจํานวน ปริมาณเกี่ยวกบัสมบตัิหรือคุณลักษณะ(Trait) ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจ
เปนวตัถุสิ่งของ สภาพตางๆ หรือของบุคคล โดยอาศยัวิธีการหรือเครื่องมือเปนหลักในการวดั         
(ไพศาล  หวังพานิช.  2545 : 3) 

 การประเมิน คําวาการประเมินน้ันอาจมีความสับสนอยูบางกับคําทีใ่ช ระหวางคําวา
การประเมินผลที่มาจากคําวา Evaluation และที่มาจากคําวา Assessment   เพราะในระยะแรก
ของวิทยาการประเมินในประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย ดร.ชวาล แพรัตกุล ใชคําวาประเมินผล
ที่มาจากคําวา Evaluation ซึ่ง การประเมินผล ประกอบดวย 2 ความหมาย คือ การลงสรุป ตี
ราคาพฤติกรรมของผูเรียนในแงปริมาณโดยใชการตัดสนิใจ และอีกความหมายหนึ่ง คือ การตี
ราคาพฤตกิรรมของผูเรียนในแงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานดวยวิธีอ่ืนๆ ที่
ไมใชการวัดดวยเครื่องมือวดัเชิงปริมาณ และใชการตัดสินใจเชิงคุณภาพ(ส.วาสนา  ประวาล
พฤกษ.  2544 : 15) หรือ การประเมิน(Evaluation) เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ 
ตามเกณฑหรอืมาตรฐาน (ศิริชัย กาญจนวาส.ี  2545 : 283) หรืออีกนัยหนึ่งโดยภาพรวมแลว 
การประเมินผล(Evaluation) เปนกระบวนการพิจารณา ตัดสิน ลงสรุป เกี่ยวกบัสมบัติ หรือ   
คุณลักษณะของสิ่งตางๆ หรือของบุคคลโดยใชผลที่ไดจากการวัด และอาศัยเกณฑ(Criteria)   
ในการตัดสินพิจารณา (ไพศาล  หวังพานิช.  2545 : 3) 

ปจจุบัน ใชคําวาการประเมินผลในความหมายของคําภาษาอังกฤษวา “Assessment” 
จากรายงานการวิจัย ของศริิชัย  กาญจนวาสี (2543 : 7-8) กลาววาการวัดและประเมินการ
เรียนรูถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ครูผูสอนตองกระทําอยางตอเน่ืองทั้งกอน 
ระหวาง และเสร็จสิ้นการเรยีนการสอน โดยจะตองครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ ลักษณะนิสยั 
และ คุณธรรม โดยเนนที่พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและจําตองตอบสนองตอเปาหมายการเรียนรู
ระดับบุคคล สถานศึกษา ชมุชนและประเทศ รวมทั้งมีความเปนสากลระดับนานาชาติ  ซึ่งการ
ประเมินลักษณะนี้จะเปนลกัษณะการประเมินที่เรียกวา Assessment การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชคาํ
วาการวัดและประเมินผลการเรียนรูในความหมายของคําวา Assessment  ทั้งน้ีมุงเนนที่  การ
พัฒนาตัวผูเรยีนเปนสําคัญ 

 3.  ความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

 3.1 การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบหนึ่งของระบบการศึกษา ซึ่งการจัด 

การศึกษาที่เปนระบบจะมีองคประกอบหลัก 5 อยาง คือ ปรัชญา หลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินและการวิจัย 

 3.2  การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง 
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กระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการของการใชหลักสูตร โดยแยกดําเนินการเปน
รายวิชาๆ การวัดและประเมินผลทําหนาที่ตรวจสอบผลและเปนขอมูลยอนกลับ(Feedback)เพ่ือ
การสรุปและแกไขปรับปรุงในแตละสวน 

 3.3  การวัดและประเมินผลเปนเครื่องมือประกันคุณภาพทางวิชาการ 
  3.4  การวัดและประเมินผลทําหนาที่ตรวจสอบผลการเรียนรู   หลักการสําคัญของ 
การศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียน หรือ ทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การเรียนรู) 
โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนน้ันตองดําเนินการ(ใชกระบวนการเรียนการสอน)ใหไดผล
สอดคลองกับความตองการของสังคม(ของหลักสูตร) และดําเนินการอยางเปนระบบ(มี
วัตถุประสงคชัดเจน) ดังนั้นกระบวนการทางการศึกษาจึงเปนกระบวนการผลติอยางหนึ่งซึ่งมี
ปจจัยปอน(Input) คือ ผูเรียน มีกระบวนการ(Process) คือ การเรียนการสอน และมีผลผลิต
(Output) คือผูเรียนซ่ึงเปลีย่นแปลงจากภาวะที่เปนปจจัยปอน  
  3.5  การวัดและประเมินผลทําหนาที่ใหขอมูลเพื่อการพัฒนา แนวคดิของหลักการ 
วัดและประเมินผลเกิดขึ้นจากการยอมรับเรื่องของ “ความแตกตางระหวางบุคคล” ซึ่งตาม
มุมมองของกระบวนการเรยีนการสอนมีแนวคิด 2 ประการ คือ  

1) คนเรียนรูไดไมเทากัน ในเวลาที่เทากัน : เปนแนวคิดทีย่ึดเวลาใน 
การเรียนเปนหลัก(Time-Based) การวัดและประเมินผลทําหนาที่จําแนกผูเรียนตามระดับความรู
หลังจากใชเวลาเทากัน โดยการเปรียบเทียบความสามารถของผูเรยีนในกลุม การวัดและ
ประเมินผลลักษณะนี้เรยีกวา “การประเมนิผลแบบอิงกลุม(Norm-Referenced Evaluation)” 
ผูสอนควรใหความสนใจและพัฒนาผูเรียนทีมีความสามารถระดับลาง ถาเห็นวาการเรียนรู
โดยรวมยังบกพรองหรือมีปญหา 

2) คนเรียนรูไดเทากัน ในเวลาที่ไมเทากัน : เปนแนวคิดที่ยึดความ 
สามารถในการเรียนรูเปนหลัก(Competency-Based) การวัดและประเมินผลทําหนาที่สํารวจ
ความสามารถที่ยังไมบรรลุวตัถุประสงคการสอนหรือขอบกพรองของผูเรียน เพ่ือการแกไข
ปรับปรุงโดยเพิ่มเวลาในการเรียนรูหรือซอมเสริมใหผูเรียน วิธีการตรวจสอบ ขอบกพรองทําได
โดยการเปรียบเทียบความสามารถของผูเรียนกับเกณฑที่กําหนดไว การวัดและประเมินผล
ลักษณะนี้เรียกวา “การประเมินผลแบบอิงเกณฑ(Criterion-Referenced Evaluation)” โดย
ผูสอนใหความสนใจและพฒันาผูเรียนทีไ่มผานเกณฑ (ไพศาล หวังพานิช.  2545 : 3-6)  

 4.   ประเภทของการวัดและการประเมินผลการเรยีนรู 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรูสามารถแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑใน

การแบง ดังนี้ 
  4.1  จําแนกตามขั้นตอนการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินทางการศึกษา 
สามารถกระทาํไดทั้งกอน-ระหวาง-หลังการเรียนการสอน โดยมีบทบาท จุดมุงหมายและเทคนคิ     
แตกตางกันดังนี้  
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1) การประเมินเพ่ือจัดตําแหนง(Placement Evaluation) เปนการ 
ประเมินกอนเริ่มเรียนเพ่ือดูความพรอม ความสนใจ ทกัษะพื้นฐานทีส่ําคัญตอการเรียนรู อันจะ
เปนประโยชนตอการกําหนดจุดประสงคของการเรียนรู อันจะเปนประโยชนตอการกําหนด
จุดประสงคของการเรียนรูและการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน  

2) การประเมินระหวางเรียน(Formative Evaluation) เปนการประเมิน 
ขณะการเรียนการสอนยังดําเนินอยูหรือการประเมินหลงัการจบแตละหนวยการสอนเพื่อมุงชี้
พัฒนาการ และความกาวหนาในการเรยีนของผูเรียน รวมทั้งเปนการใหขอมูลยอนกลับเกีย่วกบั 
ประสิทธิภาพการเรียนรู ความคลาดเคลื่อนของการเรียนรูที่เกิดขึ้นสาํหรับการปรบัปรุงแกไข
และเรียนซอมเสริม 

3) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย(Diagnostic Evaluation) เปนการประเมิน 
ผล  เพ่ือวินิจฉัยสาเหตขุองปญหาการเรยีนรูที่เกิดขึ้นระหวางการเรยีนการสอน เชน ปญหา
เกี่ยวกบัผูเรียน สิ่งแวดลอม เน้ือหาวิชา ผูสอน เปนตน จะไดทําการแกไขปญหาไดถูกตอง 

4) การประเมินหลังเรียน(Summative Evaluation) เปนการประเมิน 
รวมสรุปเพื่อตดัสินคุณคาการเรียนรูแบบรวบยอดของผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน เพ่ือ
ตัดสินระดับผลสัมฤทธิข์องผูเรียน หรือความรอบรูตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

4.2 จําแนกตามวธิีการแปลความหมายคะแนน 
        1) การประเมนิแบบอิงกลุม(Norm-reference Evaluation) เปนการ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือบรรยายและตัดสินความสามารถหรือผลสมัฤทธิข์องผูเรยีน โดย
เปรียบเทียบกนัเองภายในกลุม 

2) การประเมินแบบอิงเกณฑ(Criterion-referenced Evaluation)     
เปนการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือบรรยายและตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยเปรียบเทยีบเกณฑหรือมาตรฐาน (ศิรชิัย กาญจนวาสี.  2545 : 286-287) 
 ในการวิจัยครัง้นี้ เนนการประเมินระหวางเรียนโดยมีการแปลผลการประเมินแบบอิง
เกณฑ เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานตางๆ 

2. ลักษณะการวัดและการประเมินผลท่ีด ี
ลักษณะการวดัและการประเมินผลที่ดีควรมีเกณฑ ดังนี้ (Puckett and Black. 

1994 : 14 ; cite Little Rock.1992) 
  5.1 การประเมินจะตองเที่ยงตรง สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ  
แตละโปรแกรม 
  5.2  การประเมินไมควรวัดเฉพาะผลสัมฤทธิ์ซึ่งถือเปนการประเมินแบบอิงกลุมที่
ใชแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ หรือแบบเขยีนตอบ  
  5.3  การประเมินตองเก่ียวของกับศักยภาพผูเรียนในทกุดาน เปาหมายการ
ประเมินตองสมัพันธกับการพัฒนาทางรางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา
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จะตองวัดใหครอบคลุมสิ่งทีต่องการวัดทั้ง 3 ดาน คือ วัดดานสติปญญา ดานความรูสึกและดาน
ทักษะ 

  5.4  การประเมินตองมีการสังเกตซ้ํากอนตัดสิน การสังเกตหลายๆครั้งชวยใหครู
ไดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สมบูรณของผูเรียน 

  5.5  การประเมินจะตองทําอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ควรศึกษาพัฒนาการเปน
รายบุคคลตลอดเวลามากกวาพฤติกรรมโดยเฉลี่ยของกลุม 

  5.6  การประเมินจะตองใชวธิีการที่หลากหลาย  อาศัยขอมูลจากหลายแหลงที ่ 
เกี่ยวของกอนตัดสินใจ 

  5.7  สารสนเทศที่ไดจากการประเมินจะตองนํามาใชเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียนแตละคน 

   นอกจากนี้เม่ือพิจารณาลักษณะการวัดและการประเมินผลที่ดี ในแงของคุณภาพใน
การประเมินแลวจะพบวาการประเมินควรมีลักษณะดังน้ี  

   1)  วัดและประเมินผลสอดคลองความเปนจริง(Relevance) ควรยึดหลัก ดังนี้ 

     1.1)  ตองสอดคลองกับวตัถุประสงค โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุประสงค 

ของการวัดและวตัถุประสงคของหลักสูตร 

       1.2)  ตองสอดคลองกับหลกัสูตร วัดและประเมินผลตามเนื้อหาของ 

รายวิชาไมวัดเกินระดับหรือวัยของผูเรยีนหรือออกนอกขอบขายเน้ือหาวิชา 

คลองกับสภาพความเปนจริง วัดและประเมินผลในสิ่งที่ใกลตวั ปรากฏจริงในวถิีชวีิตหรือตาม
หลักวิชาในสาขา ทั้งน้ีควรมุงเนนกับสภาพชีวติในทองถิ่นในสังคมใหมากที่สุด 

   2)  วัดและประเมินผลอยางเปนระบบ : ใหเกิดความชดัเจนและเปนธรรมแก 

ผูเรียนมากทีสุ่ด ผูสอนตองวางแผนการวัดโดยกําหนดวัตถปุระสงคของการวดั กําหนดสิ่งที่จะ
วัด(คุณลักษณะหรือพฤตกิรรม และเนือ้หา) กําหนดชนิดหรือประเภทของเครื่องมือที่จะใชระบบ
การตรวจใหคะแนน และกําหนดวิธีการดาํเนินการตางๆ นอกจากนี้ผูสอนจะตองใหความ
ยุติธรรมอยางเสมอหนาแกผูเรียนทุกคน กลาวคือ ดําเนินการวัดภายใตสถานการณเดียวกัน
ดวยเงื่อนไขตางๆ ที่เหมือนกัน 

  3) วัดและประเมินดวยเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ: การวัดและประเมินสิง่ใด 

ก็ตามผลทีไ่ดจะเปนที่ยอมรับไดหรือไม ขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องมือที่ใชเปนสาํคัญ คุณภาพ
ของเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทีส่ําคัญ ประกอบดวย ความเที่ยงตรง(Validity) : 
เครื่องมือชนิดใดก็ตามตองสามารถวัดสิ่งทีต่องการจะวัดไดอยางแทจริง นั่นคือ วัดคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมที่ตองการวดัไดจริง(Construct Validity) และวัดประสบการณการเรียนรูหรือ
เน้ือหาตามหลักสูตรไดจริง(Content Validity) เครื่องมือที่สามารถวดัไดตรงตามวตัถุประสงค
อยางแทจริงใหผลไดตรงความเปนจริง ยอมจัดไดวาเครื่องมือน้ันวัดไดอยางถูกตองแมนยํา
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(Accuracy)  คุณสมบัติดังกลาวเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเครื่องมือวัด   
ทุกประเภท เพ่ือใหเครื่องมือมีความเที่ยงตรงสูง ควรดาํเนินการดังนี้ 

-  ผูสอนมีความเขาใจลักษณะความสามารถหรือพฤตกิรรมการเรียนรูที่ 
ตองการวัดอยางแทจริง 

-  ผูสอนกําหนดขอบเขตของเนื้อหาหรือประสบการณไดชัดเจน 
- ผูสอนเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีการวัดที่เหมาะสม 

  ความเชื่อมั่น(Reliability) : เครื่องมือวัดและประเมินผลสามารถใหผล 
ที่สะทอนศักยภาพหรือความสามารถที่แทจริงของผูเรยีนไดมากที่สุด โดยมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนตางๆ เกิดขึ้นนอยที่สุด  คุณภาพดังกลาวทําใหผลการวัดและประเมินมีความ
นาเชื่อถือ และมีความคงที่ (Consistency) ของผลการวดั 
  ความเปนปรนัย(Objectivity) : เครื่องมือวัดมีความชดัเจน สื่อความหมาย 
ใหเขาใจไดตรงกัน ไมกํากวมจนตองมีความหมายแตกตางกันระหวางผูเรียนแตละคน ความ
เปนปรนัยของเครื่องมือขึ้นอยูกับความรดักุม ถูกตองของการใชภาษาในการสื่อความหมาย และ
การกําหนดขอบเขต เง่ือนไข หรือขอมูลที่เพียงพอในการคิดหาคําตอบ 
  การจําแนก(Discrimination) : เครื่องมือวัดและประเมินผล ตองสามารถ 
จําแนกหรือแยกผูเรียนได ถูกตองตามระดับความสามารถ คําถามทีใ่ชจะทําใหไดคําตอบที่
แตกตางกันระหวางผูเรียนทีมี่ความรูความสามารถหรือทักษะแตกตางกัน รวมถึงคะแนนที่ไดก็
จะแตกตาง   ลดหลั่นกันตามระดับการเรยีนรูของผูเรียน 
  ระดับความยาก(Difficulty) เหมาะสม :ในกรณีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
เปนขอสอบ(ซึ่งผูสอนนิยมใช) จําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพดานความยากงายของขอสอบ
ประกอบดวย(ไพศาล หวังพานิช.  2545 : 7-9)  
 จากเกณฑและลักษณะการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ดีดังกลาว สามารถสรุปใน
ลักษณะของ ระบบการประเมินผลการเรยีนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพ ไดวา  

1. ควรระบุใหชัดเจนถึงสิ่งที่มุงประเมิน 
2. เลือกเทคนคิการประเมินใหเหมาะสมกับสิง่ที่จะประเมิน 
3. ควรใชเทคนิคการประเมินหลายอยางประกอบกัน 
4. ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการวัดใหนอยที่สุด 
5. ใชสารสนเทศจากการประเมินสําหรับการตัดสินใจ                                      

(ศิริชัย  กาญจนวาส.ี 2545 : 285) 

 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
1. การเรียนการสอนตามสภาพจริง 

 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)  



   51 

 การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง หมายถึง การดําเนินการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยการใหผูเรียนเขาไปเผชิญสภาพการณจริง ปญหาจริง ในบริบทจริง และรวมกันศึกษาเรียนรู 
แสวงหาความรู ขอมูล และวิธีการตางๆ เพ่ือที่จะแกไขปญหานั้น และไดรับผลการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพในชีวติจริง 
      1.2 ทฤษฎีการเรียนรูทีส่ําคัญ 

  การจัดการเรียนรูตามสภาพจริงนั้น มีทฤษฎีทีเ่กี่ยวของหลายทฤษฎีแตที่เปน
ทฤษฎีที่สําคญั คือ ทฤษฎกีารสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน
(Constructionism)  เปนทฤษฎีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
(Piaget) เชนเดียวกับทฤษฎีการสรางความรู(Constructivism) ผูพัฒนาทฤษฎีนี้ คือ 
ศาสตราจารยซีมัวร  เพเพอรท(Seymour Papert) โดยมีแนวคิดหลกั คือ การเรียนรูที่ดีเกิดจาก
การสรางพลังความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิด
และนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทําให
เห็นความคิดนั้นเปนรูปธรรมชัดเจน และเม่ือผูเรียนสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึง
การสรางความรูขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้ จะมีความหมายตอ
ผูเรียน จะอยูคงทน ผูเรียนจะไมลืมงาย และจะสามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตน
ไดดี นอกจากนั้นความรูที่สรางขึ้นเองน้ี ยังจะเปนฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไป
อยางไมมีที่สิ้นสุด การประยุกตใชทฤษฎกีารสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน
กับการเรียนการสอนนั้น ควรคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสรมิใหเกิดการ
เรียนรู  ซึ่งควรมีสวนประกอบ 3 ประการ คือ  

1) เปนบรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย ตามความสนใจของผูเรียน 
2) เปนสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางอันจะเปนประโยชนตอการสราง 

ความรูของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ทั้งวัย ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ ซึ่ง
จะเอ้ือใหมีการชวยเหลือกนั สรางสรรคผลงานและความรู รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม 

3) เปนบรรยากาศที่มีความเปนมิตร เปนกนัเอง ผูเรียนรูสึกอบอุน ปลอดภัย  
จะเอ้ือใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข (ทิศนา  แขมมณี.  2545 : 96-98) 

     1.3 หลักการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง 
1) การเรียนรูเรื่องใดๆ ก็ตามยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเรื่องนั้นๆ โดย 

คํานึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรูทีส่ัมพันธกับความจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2) สภาพการณจริง ปญหาจริง เปนโลกแหงความเปนจริง ซึ่งทุกคนจะตอง 

เผชิญ ดังนั้นการใหผูเรียนไดเผชิญกับสภาพาการณจริง ปญหาจริง จึงเปนโอกาสที่ชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริง 

3) การเรียนรูความเปนจริง ของจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะ 
สามารถนําไปใชได เปนประโยชนตอผูเรยีน จึงเปนสิ่งที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรูอยากเรียน 
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4) การใหผูเรียนเผชิญปญหาและแกปญหา จะชวยใหผูเรยีนพัฒนาทักษะที ่
จําเปนตอการดํารงชีวิตจํานวนมาก 

การเรียนรูตามสภาพจริง ตามหลักการแลว ควรเปนการเรียนรูที่ไมแยกจากบริบท 
(context) เปนการเรียนรูเรือ่งใดเรื่องหน่ึงตามสภาพและบรบิทจริงไมดึงเอาเรื่องนั้นออกจาก
บริบทที่เปนอยู อยางไรก็ตามระยะหลังไดมีแนวคิดเพิม่เติมวาเราสามารถจัดการเรียนรูตาม
สภาพจริงในหองเรียนได หากสามารถจัดใหกระบวนการเรียนรูมีองคประกอบสาํคัญๆ ที่
คลายคลึงกับที่เกิดในสภาพจริง  

     1.4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง ดังนี้ 
1) การจัดการเรียนการสอนใหมีภาคปฏิบตัิในชวีติจริงสามารถถายโยงไปสู 

สถานการณใหมได 
2) สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดและการปฏิบัติอยางมีความหมายตอผูเรียน 

จะทําใหผูเรียนมุงม่ันทําผลงานใหสําเร็จ กระตุนใหผูเรยีนอยากคิด อยากทดลอง และปฏบิัติดวย
การกําหนดปญหาที่ทาทาย ยั่วยุและเปนไปไดในชวีิตจริง 

3) เนนใหผูเรียนปฏิบตัิตามแนวทางของตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระใน 
การคิดและปฏิบัตใินสิ่งทีช่อบ 

4) สงเสริมใหนําความรูจากหลายเนื้อหา และหลายวิชามาประยุกตใช      
(กรมวิชาการ.  2545 : 4) 

นอกจากนี้การเรียนรูตามสภาพจริงอาจพิจารณาจากตัวบงชี้ ตอไปนี้ 
1) ผูสอนมีการนําผูเรียนเขาไปเผชิญสถานการณจริง ปญหาจริง ในบริบทจริง  

และ/หรือผูสอนมีการจดักิจกรรมในหองเรียนที่จําลองหรือสะทอนความเปนจริงใหผูเรียนได
รวมกันคิดแกปญหา หรือเขาไปสวมบทบาทในสถานการณนั้น 

2) ผูเรียนมีการรวมกันคิดวเิคราะหปญหา แสวงหาความรูขอมูลและวธิกีาร 
ตางๆ จากแหลงความรูที่หลากหลาย ศึกษาทําความเขาใจ ความรูและขอมูลและนําขอมูล
ความรูมาใชในการตัดสินใจแกปญหา 

3) ผูเรียนมีการตดัสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแกปญหารวมกนั 
4) ผูเรียนไดรับผลการตัดสินใจและการกระทาํของตนจากสังคม(ตามเกณฑ 

มาตรฐานในชวีิตจริง) 
5) ผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ สะทอนความคดิ 

เกี่ยวกบัการเรียนรูของตน 
 6)  ผูสอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทางดานความรู ทกัษะและเจตคติ  

(ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 135-136) 
  1.5  ลักษณะของกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
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   1)  การจัดกิจกรรมแกปญหาทาทายความสามารถทางวิชาการ     
(academic  challenges) ไดแก การนําเนื้อหาสาระที่ตองการสอนมาปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปของ
ปญหา แลวใหผูเรียนเผชญิปญหา ไดรวมมือกันหาทางแกไข แสวงหาขอมูล นําขอมูลทาง
วิชาการมาใชในการตัดสินใจลงมือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง และประเมินดวยมาตรฐานคุณภาพ
ในชีวติจริง 

2)  การจัดกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณจําลอง(scenario challenges) 
 ไดแกการนําเนื้อหาสาระทีต่องการสอนมาจัดทําเปนสถานการณจําลองที่สะทอนความ  เปน
จริง ชีวิตจริง แลวใหผูเรียนสวมบทบาทใดบทบาทหนึ่งและลงไปเลนในสถานการณจําลองนั้น 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดศึกษาและใชความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการเขาใจสภาพจริงและ
ชีวติจริง 

3)  การจัดกิจกรรมเผชิญปญหาตามสภาพจริง(real-life problems) ไดแก  
การนําผูเรียนไปเผชิญปญหาจริงในบริบทจริง และรวมกันศึกษาเรยีนรูเพ่ือจะแกปญหานั้น 
ตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแกปญหานั้น และไดรับผลจากการกระทํานั้นๆ(ทศินา 
แขมมณี.  2545 : 134 –135 ; อางอิงจาก Gordon.  1998 : 6) 

2. การวัดและประเมินทีส่อดคลองกับการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
       2.1 ความสัมพันธระหวางการสอน การเรียนและการประเมิน 

จากหลักการวดัผลจะเห็นวาการวัดผลประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการสอนและการ 
เรียนรู  ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษาทุกเนื้อหาวิชา  ดังคําประพันธของ ส.วาสนา 
ประวาลพฤกษ (2544: 13) กลาววา        
 

“การศึกษานัน้หรือคือเน้ือผา การสอนมาเปนหลักสลกัม่ัน 
 การวัดและประเมินผลดนผูกพัน กระสนัสองสายใยใหม่ันคง 

        หากสอนดีการวัดก็ถกูตอง ตามทํานองเสริมศึกษาใหสูงสง 
                              แมสอนดีแตวัดไมเที่ยงตรง การสอนคงเจริญไปไมไดเอย ” 
 

จะเห็นวาการเรียนการสอนและการประเมินตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการวัดและประเมินผลตองคํานึงถึงกจิกรรมการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนไป ปจจุบันการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรยีน
สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง เรียนรูจากสภาพจริง ดังนั้นการวัดและประเมินผลควรตอง
ปรับใหสอดคลองกับการเรยีนการสอนดังกลาว  โดยพิจารณาถึงเหตุผลที่ตองประเมิน  สิ่งที่ตอง
ประเมิน และวิธีการประเมนิ  
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      2.2  ความสัมพันธระหวางผูสอนกับการวัดและประเมินผล 

  การวัดและประเมินผลเปนงานตามหนาทีข่องผูสอนทุกคนทุกระดับทีใ่ชเปน
เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบการใชหลักสตูร โดยสามารถบงชี้ถึง  

1) ผลสัมฤทธิใ์นการเรียนของผูเรียนวาอยูในระดับใด ยังบกพรองใน 

เรื่องใด เรียนรูหรือพัฒนาสิ่งใดมากนอยเพียงใด 

2) ศักยภาพการสอนของผูสอนวาดําเนินการสอนไดผลเพยีงใด บรรล ุ

เปาหมายหรือไม มีสิ่งใดตองปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

3) ความสําเร็จของหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด บรรลุเปาหมายหรือ 

ไมมีสิ่งใดตองปรับแกใหสอดคลองกับสภาพความเปลีย่นแปลง(ไพศาล หวังพานชิ.  2545 : 6) 

3. ความหมายของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

3.1 หลักการของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 26 กําหนดให 

สถานศึกษาจดัการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรยีนการสอน
ตาม   ความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาใชวธิีการที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมา
ใชประกอบการพิจารณาดวย   

ดวยพระราชบัญญัติดังกลาว  การประเมินผลโดยใชวิธีการแบบเดมิๆ ที่ใชแต
แบบทดสอบแบบเลือกตอบเพียงอยางเดียวคงไมเหมาะสม ควรใชการประเมินผลทีเ่นนผูเรียน
เปนสําคัญและ   สอดคลองกับสภาพจริง ดังนั้นการประเมินผลผูเรยีนจึงจําเปนตองใชวธิีการ
ประเมินทางเลือกใหม(Alternative assessment) และตองเปนการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน(กรมวิชาการ. 2542) หรือที่ สสวท.ระบุวาผูสอนตองตระหนักวาการเรยีนการสอน
และการวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกัน และจะตองวางแผนไปพรอมกัน  และวธิีการ
วัดผลประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและครอบคลุม
กระบวนการเรียนรูในหลายๆ ดาน จึงตองวัดและประเมินผลจากสภาพจริง                  
(สสวท.  2545 : 160) 

จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของจะพบวาปจจุบันมีแนวคิดในการประเมินทางเลือกใหม 
หลายแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
หรือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ เชน การประเมินภาคปฏิบตั ิ
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(Performance assessment) การวัดและประเมินตามสภาพจริง  การประเมินดวยแฟมสะสม
ผลงาน(Portfolio Assessment)  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  จึงควรทาํความรูจักกบัคํา
ตางๆ เหลานีก้อน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารวบรวมองคความรูจากผูรูหลายคน ไดขอสรุปพอสังเขป 
ดังนี้  

  การประเมินการปฏิบตัิ เปนการประเมินทางเลือกใหมที่ใหนักเรียนแสดง
ความสามารถออกมาหรือจากการลงมือกระทํางานหรือภาระงานประเมิน(Assessment task) 
ซึ่งอาจเปนทั้งสถานการณจําลองและสถานการณที่มีอยูจริง สิ่งเราที่ใหนักเรียนทําเปนไดทั้ง   
สิ่งเราธรรมชาติและที่สรางขึน้ 

 หากเปนกิจกรรมหรืองานที่กําหนดใหนักเรียนทําเกิดจากสภาพที่มีอยูจริงไมใช
สถานการณจําลอง มีลักษณะสอดคลองกับชีวติจริง(Real life) และสิ่งเราธรรมชาติกระทําตาม
ความตองการของตนเอง(Self direction) จะเรียกวา การประเมินตามสภาพจริง  

 ผลงานที่ไดจากการประเมินทั้ง 2 แบบหรอืแบบใดแบบหนึ่งขางตน เม่ือนํามาเก็บ
รวบรวมไวระยะหนึ่ง อาจรวมผลงานจากกิจกรรมอ่ืนๆ เชน ผลการบันทึกของครู ผลการสอบ
ของนักเรียนไวในแฟมผลงาน(Portfolio) เพ่ือใหเห็นพัฒนาการที่ตอเนื่องของนักเรียน และ
คัดเลือกผลงานตาม   จุดมุงหมายที่ตั้งๆไวดวยตวันักเรียนเอง นักเรียนไดประเมินตนเองโดย
แสดงความคดิเห็นตอผลงานของตนเอง(Self refection) เหลานี้เปนกระบวนการสาํคัญของการ
ประเมินดวยแฟมสะสมงาน (อมรรัตน  ทิพยจันทร.  2543 : 68) ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปทีว่า  
การประเมินแฟมสะสมงานทุกชิ้น เปนการประเมินสภาพจริง  การประเมินแฟมสะสมงานบาง
ชิ้นเปนการประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินภาคปฏิบตัิบางชิ้นเปนการประเมินตามสภาพ
จริง(อมรรัตน  ทิพยจันทร.  2543 ; อางอิงจาก ไพศาล  ศรีสําราญ.  2540 : 46) 

3.2 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินทางเลือกใหมทกุรูปแบบเนนการตรวจสอบผูเรียนโดยใหผูเรียนไดลงมือ 

กระทํากิจกรรมหรือ/และงานที่มีความหมายดวยตนเองและพัฒนางานใหมีคุณภาพ กอใหเกิด
การเรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติไดจริง นักการศึกษาไทยใชคําที่แตกตางกันบาง
เล็กนอย คือ การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง(กรมวิชาการ.  2543)  การวัดและ
ประเมินผลจากสภาพจริง(สสวท.  2545)การประเมินตามสภาพจริง (สสวท.  2546 ;        
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  2545)  การประเมินผลจากสภาพจริง(ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ.  
2539)  แตยังคงใชคําภาษาอังกฤษคํา  เดียวกัน คือ Authentic  Assessmentซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้   

 สตีโฟเนค(Burkey.  1999 : 20-21 ; citing Stefonek.  1991 : 1 ) ไดรวบรวมวลีซึ่ง
อธิบายถึงความหมายของคําวาการวัดและประเมินตามสภาพจริง จากผูเชี่ยวชาญไวหลายคน 
ดังนี้ 
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   - เปนวธิีการที่เนนการเรียนรูและการคิด โดยเฉพาะทกัษะการคิดระดับสูง 
เชน วธิีการแกปญหา (Collins) 
   - งานที่เนนใหนักเรียนไดใชความสามารถในการสรางงานหรือผลผลติที่มี
คุณภาพ(Wiggins) 
   - ใชการสืบเสาะ(inquiry)เพ่ือการบูรณาการและสรางองคความรูใหมจาก
ความรู สวนยอยที่เกิดจาการคนพบของผูอ่ืน(Newmann) 
   - เปนงานที่มีความหมายทีน่ักเรียนจะไดเรียนรูในสิ่งทีดี่กวา(Wiggins) 
   - เปนการกระตุนใหนกัเรยีนรูสึกตองการใชความรูในทางที่ดีและสมเหตุสมผล
(Wiggins) 
   - เปนการมีปฏิสัมพันธแบบใหมระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน(Wiggins) 
   - เปนการตรวจสอบความแตกตางระหวางการสอนแบบธรรมดากับการสอนที่
ใหมีการปฏิบตัิงานที่มีความหมายมากกวา(Newmann) 
   - เปนงานที่เกีย่วของกับมาตรฐานและมคีวามชัดเจน(Wiggins) 

จากหลากหลายวลีดังกลาวจะชวยใหเขาใจความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
มากขึ้น แตถามองในภาพรวมแลวจะพบในสิ่งที่เหมือนกัน 2 ประการ  คือ  1) การประเมินตาม
สภาพจริงนั้นเปนการประเมนิทางเลือกใหมนอกเหนือจากการประเมนิแบบเดิมทีใ่ชแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบหรือแบบทดสอบมาตรฐาน และ 2) เปนการตรวจสอบโดยตรงจากผลงานของ
นักเรียนที่มีความสัมพันธกบัชีวติจริงนอกหองเรียน    

นอกจากนี้ กรมวิชาการ ไดกําหนดความหมายของ การประเมินผลตามสภาพจริง ไววา 
เปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมขอมูลจากงาน และวิธีการทีน่กัเรียนทํา เพ่ือ 
เปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอผูเรียน การประเมินผลจากสภาพจริงจะ
ไมเนนเฉพาะทักษะพื้นฐานแตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทาํงานของ
ผูเรียน  ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบตัิในสภาพจริงใน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนเปนผูคนพบและผูผลิตความรู         
ฝกปฏิบตัิจริงรวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือสนองจุดประสงคของหลักสูตรและ    
ความตองการของสังคม เปนการวัดผูเรียนโดยรวมทั้งดานความคิด เจตคติและการกระทําไป
พรอมๆ กัน(กรมวิชาการ.  2542 : 6; และ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ.  2539 : 50) 

ดังนั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จึงเปนการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติ 
ภาระงานตามสภาพจริง เปนสิ่งที่มีความหมาย และมีประโยชนอยางแทจริงตอนักเรียน โดยใช
ทักษะการคิดที่ซับซอนในการปฏิบตัิงาน  การประเมินมิไดมุงเนนแตความสําเร็จของงานเทานัน้ 
แตยังสนใจกระบวนการและการสะทอนความคิดของนกัเรียนในการปฏิบตัิงานดวย 
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4. ลักษณะการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงนั้นมีผูกลาวถงึลักษณะของการประเมินไวอยางหลากหลาย  

สามารถสรุปลกัษณะสําคัญไดดังนี้ 
4.1  มีเปาหมายหรือจุดประสงคที่จะวัดคุณลักษณะของผูเรยีนใหครอบคลุม 

ทุกดาน เชนดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการ  เจตคติ และความสามารถในการทํางาน  
  4.2  เนนพฤตกิรรมที่เปนความคิดซับซอนและวิธีการทีใ่ชในการเรียนรู  
   4.3  มีการวัดและประเมินผล ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 
  4.4  วัดและประเมินจากหลกัฐานหลายอยางของนักเรียน เชน จากผลงาน จาก
แบบทดสอบ จากแฟมสะสมงาน จากบันทึก เปนตน 
  4.5  เนนคุณภาพของผลงานที่ไดจากการบูรณาการความรูและทกัษะ 

  4.6   มีการประเมินจากหลายฝาย เชน ผูเรียนประเมินตนเอง ครู เพ่ือน 
ผูปกครอง เปนตน 
   4.7  วัดและประเมินดวยวิธทีี่หลากหลาย เชน สังเกต สัมภาษณ ตรวจงาน 
ทดสอบ เปนตน  (สสวท.  2546 ; อมรรัตน  ทิพยจันทร.  2543 ; สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน. 
2545 ; อางอิงจาก  Wiener; & Cohen.  1994) 

โดยอาจสรุปไดวา การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่ไมเปนทางการ ยุทธวิธี
การประเมินใหความสําคัญกับ การแสดงออก กระบวนการ ผลผลติ และแฟมสะสมงาน โดยตอง
มีการกําหนดเกณฑ(rubric) ที่ยุตธิรรมและสามารถแปลผลได  การประเมินจะดําเนินควบคูไป
กับการเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน การประเมินจะตองชี้นําความรูที่นักเรียน  จะเกิด
พัฒนาการและการเรียนรูทางรางกายและจิตใจ   งานที่กําหนดใหทาํเปนตวัแทนทุกบริบท
เน้ือหาควรดําเนินการตลอดเวลาและสะสมจากพฤติกรรมหลายๆ ดาน และมีตวัอยางผลผลติ
ของนักเรียนที่แสดงออกถึงวิธีการเรยีนรูของแตละคน  ใหโอกาสผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวมในการประเมิน 

5. ข้ันตอนการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คํานึงถึงการประเมนิที่เปนไปทุกขั้นตอนการเรยีนการสอน คือ ทั้ง

กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน ทั้งน้ีมุงใหนักเรียนพัฒนาตนเองใหถึงเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด โดยคํานึงถึงขั้นตอนที่สําคัญในการประเมินดังนี้ 

1) กําหนดจุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล 
2) วิเคราะหเปาหมายของการเรียนรูทีต่องการใหเกิดขึ้น 
3) สรางเครื่องมือ   

       - ออกแบบการสรางเครื่องมือ 
                    - ลงมือสรางเครื่องมือ 
                    - ทดลองใชและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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    4) เก็บรวบรวมขอมูล 
    5) วิเคราะหขอมูล 
    6) ตัดสินคณุคาของผลการเรียนรู 

     7) รายงานและนําผลไปใชในการพัฒนาและปรบัปรุงการเรียนรู 
  5.1  ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูคูการประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอน
ดังนี้ 
   1)  ศึกษามาตรฐาน การเรยีนรูสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จําแนกเปนมาตรฐานที่จะประเมินดวยการปฏิบัติภาระงาน มาตรฐานที่
จะประเมินโดยการใชแบบทดสอบ  มาตรฐานที่จะประเมินโดยใชการติดตามเฝาสงัเกตตลอด
ภาคเรยีน 
   2)   สําหรับมาตรฐานที่กําหนดเปนการปฏิบตัิภาระงานตองคิดวาผลงานนั้น
จะออกมาในรูปใดบางและใชความรู ทักษะและคุณสมบัติอะไรบางในการปฏิบตัิงาน 
   3)   ใชกระบวนการระดมความคิดของผูสอนรวมกัน 
   4)   ลําดับภาพกระบวนการปฏิบตัิงานจากตนจนจบ 
   5)   พิจารณากระบวนการปฏิบตัิงานนั้นวาสอดคลองและนําไปสูมาตรฐาน
ที่ตั้งไวหรือไม 
   6)   กําหนดเกณฑการประเมินภาระงาน 
   7)   ออกแบบฟอรมการประเมินเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการประเมิน
ใหคะแนนและแปลความหมายไดดี 
   8)   นําไปทดลองใชและนําผลการใชมาทบทวน 
   9)   พิจารณาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูตามสภาพจริง 

   10)   เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลเพื่อนําไปใชใน 
ชั้นเรียน (อรนุช อยูทิมและคณะ.  2546 : 13) 

 6. รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงในสถานศึกษา 

 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 26-28) เสนอแนวทางการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลการเรยีนโดยการกําหนดภาระงาน ไวดังนี้ 

6.1  พิจารณาเกี่ยวกับความรู ความสามารถความตองการ ความถนัด 
ความสนใจของผูเรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
  6.2  พิจารณามาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรยีนรูชวงชั้นในกลุมสาระ
แลวกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ตองการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
พิจารณาวาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูอะไร ทําอะไรไดบางขณะที่ผูเรียนทํา
กิจกรรม และตองใชทักษะอะไรบาง 
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  6.3  กําหนดบริบทของปญหา 1)เกิดการเรียนรูอะไร ใชทักษะอะไรบาง 2)
กําหนดสภาพขอบขายการเรียนรู 3)ผูเรียนจะตองทําอะไรบางในกิจกรรมนั้น 

  6.4  ออกแบบภาระงาน(Performance Tasks) อาจประกอบดวย 
  1) คําสั่ง แนวทาง ขั้นตอนหรือเง่ือนไขภาระงาน 

   2) ผลงานที่คาดหวัง 
  6.5  พิจารณาหรือประเมินรางภาระงานและปรบัปรุง โดยใชเกณฑมาตรฐาน การ
ออกแบบมาตรฐานภาระงาน โดยพิจารณาประเด็นตอไปน้ี 

1) เปนภาระงานที่ผูเรียนไดใชสมรรถภาพหลายดาน ใชองคความรูทีล่กึซึ้ง 
2) ผูเรียนไดใชทกัษะหรือกระบวนการคิดขัน้สูง 
3) ภาระงานจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับสภาพการณจริงขณะนั้น 
4) เปนภาระงานที่สงเสริมปฏสิัมพันธระหวางครูกับนักเรยีน และนักเรยีน 

กับนักเรียน 
5) เปนภาระงานที่มีความหมายตอผูเรียน และมีผลทางจิตวทิยาหรือสงัคม 

เพ่ือความสําเร็จของผูเรียนและเปนความภาคภูมิใจ 
  6.6  ออกแบบหรือกําหนดเกณฑการใหคะแนน(Rubric) เพ่ือเปนแนวทางในการ 
ตรวจใหคะแนนผลงานนั้น อาจกําหนดเปน 2 ลักษณะ 

1) ใหคะแนนในภาพรวม(Holistic score) พิจารณาภาพรวมวา ดี พอใชหรือ 
ตองปรับปรุง 

2) ใหคะแนนแบบจําแนกประเด็นยอย(Analytic score) พิจารณาใหคะแนน 
ยอยแตละองคประกอบแลวนํามารวมกนัอีกครั้งกอนตัดสิน 
   6.7  ตรวจสอบ ทบทวน และปรบัปรุงกิจกรรมเปนขัน้ตอนที่ประเมินวาภาระงาน 
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นหรือไม 

 พุกเก็ต และ แบ็ค (Puckett &Black.  1994 : 167-168) ไดเสนอแผนแมแบบเพื่อการ
ประเมินตามสภาพจริง (Planing Blueprint for Authentic Assessment) โดยแตละขั้นตอนมี
ความสัมพันธกันกันเปนวงจรการประเมนิ โดยใชคําถาม 8 ขอ คือ 

1. มีจุดประสงคและ เปาหมายอะไรในการประเมิน 
2. จะประเมินสิ่งใด 
3. จะประเมินอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพอยางชัดเจน 
4. จะประเมินดวยวิธีอะไรบาง 
5. ใครมีสวนเกี่ยวของบาง 
6. จะประเมินเม่ือไร ที่ไหน 
7. จะบันทึก รวบรวมและนําผลการประเมินไปใชอยางไร 
8. มีเกณฑอะไรบางที่จะใชในวัดประเมินผลการเรียนรู                                                          
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จากการศึกษาผลงานวิจัย พบวาปจจุบันมีผูเสนอรูปแบบการประเมนิผลตามสภาพจริง 
ไวหลายรปูแบบ เชน  ทรงศรี  ตุนทอง ไดพัฒนารูปแบบการประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพ
จริง ของนักเรียน ประกอบดวยขั้นตอนสาํคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมายหรือผลทีต่องการใหเกดิแกนักเรียน 
2. กําหนดภาระงานเรียนรูตามสภาพจริง 
3. กําหนดมิติในการประเมิน 
4. กําหนดลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูตามสภาพจริง 
5. การประเมินการปฏิบตัิภาระงานการเรียนรูตามสภาพจริงจากแฟมสะสมงาน 

ที่นักเรียนจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานทีส่ะทอนการเรียนรูหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการปฏิบตัิงาน
ตามสภาพจริงหรือผลสัมฤทธิต์ามสภาพจริง 
 6.  การลงสรุปความรูความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียนหรือผลสัมฤทธิ ์
ตามสภาพจริง เพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลการ
เรียนรู และรายงานผลใหผูมีสวนเกี่ยวของตอไป (ทรงศรี  ตุนทอง.  2545 : 160-161)   

7.   การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ 

  7.1 ชนิดเครื่องมือประเมิน 
  การประเมินผลจากสภาพจริงมีการใหผูเรียนปฏิบตัิภาระงานที่หลายประเภท เชน           

1) งานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนทําทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล 2) งานหรือกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่ปฏิบตัิเปนปกติ  3) กาสาธิต 4) โครงงานระยะยาว 5) การทดลอง
ศึกษาคนควา  6) การนําเสนอปากเปลาและการพูดแสดงบทบาท (Nitko. 1996 ; และ บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ.  2545.) และวธิีการประเมินผลอาจใชวธิีการตอไปน้ี 1) การสังเกต           
2) การสมัภาษณ 3) การสอบถาม 4) การตรวจผลงาน 5) การบันทกึจากผูที่เกี่ยวของ 6) การ
เยี่ยมบาน 7) การศึกษารายกรณี  8) การใชแบบทดสอบเนนการปฏบิัติจริง 9) ระเบียนสะสม        
10) การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน (สมนึก  นนธิจันทร.  2540 : 79)  ในแตละวธิีประเมิน
ตองใชเครื่องมือวัดและประเมินที่หลากหลาย   ซึ่งสามารถจําแนกประเภทเครื่องมือไดดังนี้  

 (1) เครื่องมือประเภทที่ใชในการวัดกระบวนการปฏบิัตงิาน เชน เครือ่งมือที่ใช 
ในการสังเกตที่ใชกันมากไดแก แบบตรวจสอบรายการ ระเบียนพฤติการณ มาตรประมาณคา 
แผนภูมิการมีสวนรวม เปนตน 

 (2) เครื่องมือประเภทที่ใชในการวัดผลงาน เชน รายงานการทดลอง โครงงาน   
หรืออีกหลายๆ ชิ้นงาน เครื่องมือวัดที่ใชสวนเปนแบบประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกันมาตรประมาณคาโดยทั่วไป (สุวิมล  วองวานิช.  2546 : 226) 
  7.2 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือของการประเมินผลตามสภาพจริง 

 การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง  เพ่ือใหทราบผลที่แทจริงของผูเรียน   
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รวมถึงแฟมสะสมงาน ซึ่งเปนแนวใหมทีก่ลาวขานกันทั่วไปสามารถใหขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับผล
การเรียนรูของผูเรียน ดวยเหตุที่เปนเร่ืองใหมยังคลุมเครือ  การหาคุณภาพของเครื่องมือไมวา
จะเปนความเชื่อม่ัน (reliability) ความเทีย่งตรง (validity) ตลอดจนความเปนปรนัย (objectivity) 
ของการประเมินยังเปนที่ถกเถียงกันมาก ซึ่งการประเมินจากขอสอบแบบเลือกตอบมีความ
เชื่อม่ันสูงแตการประเมินจากสภาพจริงมิอาจเปนเชนน้ันได  ทางออกนักการศึกษาไดแนะนํา
ครูผูสอนใหดูพฤติกรรมของผูเรียนในเหตกุารณตางๆ  หลายๆเหตกุารณ ใหมีจํานวนมากพอจน
เกิดความมั่นใจวา การใหคะแนนเปนตวัแทนของพฤติกรรมผูเรียนได (สมนึก  นนธิจันทร. 

2540 : 133) ดังนั้นเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จึงควรมีการ
กําหนดเกณฑการประเมิน(Rubrics)ใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการใหคะแนน โดยเกณฑ
ดังกลาวจะตองใหมีความสมัพันธกับมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละ
ครั้งที่มีการประเมิน 

7.3  การกําหนดเกณฑการประเมิน 

  การสรางเกณฑรปูแบบรูบรคิจะกระทําโดยเริ่มตนทีร่ะบกุิจกรรมหรือภาระงานที ่

นํามาเปนตวับงชี้สมรรถภาพของผูเรียน เชน สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร หรืออ่ืนๆ 
ดําเนินงานดังนี้ 1) ศึกษาคณุลักษณะของกิจกรรม หรือภาระงานที่ตองการประเมิน 2) กําหนด
หัวขอการประเมินและเปาหมายของการประเมิน 3) วิเคราะหคุณลักษณะ หรือทักษะตามหัวขอ
ที่กําหนด 4) สรางตารางแสดงมิติที่ใชบอกคุณภาพของงานแตละระดับ 5) กําหนดคาคะแนน  
(ปราณี  มีกุล.  2545 : 54) ในการกําหนดคุณภาพของการประเมิน อาจแบงได 2 ลักษณะ คือ 
คุณภาพที่กําหนดเปนขอความทั่วไป ไมเจาะจงเนื้อหา(general scoring rubrics) และคุณภาพ
งานที่เจาะจงเฉพาะเนื้อหา (Specific scoring rubric) ( Nitko. 1996 : 241)การกําหนด         
คาคะแนนอาจจะกําหนดไดใน 3 ลักษณะ คือ 1)ใหคะแนนในภาพรวม(Holistic Score)โดย
พิจารณาผลงานของผูเรียนในภาพรวมวามีคุณภาพระดับใด เชน ดี พอใช หรือควรปรับปรุง     
2) ใหคะแนนแบบจําแนกประเด็นยอย (Analytic Score) เปนการจําแนกสิ่งที่จะประเมินออกเปน
ประเด็นๆตามระดับของพัฒนาการ  เชน ประเมินทักษะการแกปญหา ซึ่งแยกเปนประเมินดาน
ความเขาใจในงาน กับดานคุณภาพของวิธีการทํางานวาแตละดานมีคุณภาพระดับใด ดี พอใช 
หรือควรปรับปรุง(กรมวิชาการ.  2545 ; และสวุิมล  วองวานิช.  2546 : 234) และ 3) ใหคะแนน
แบบผสมทั้ง 2 รูปแบบ คือ ใหคะแนนแบบองครวมกอนแลวคอยระบุจุดแข็งจุดออนสนับสนุน
การใหคะแนนแบบองครวม(Annotated rubrics) (สุวิมล วองวานิช.  2546 : 234)  

วิธีการเขียนเกณฑการประเมิน(Rubric) 

วิธีการเขียนเกณฑการประเมิน(Rubric)ในแตละภาระงานที่กําหนดไวในแผนการจดั 
การเรียนรู  ผูสอนกําหนดโดยการพิจารณา ดังนี้  

1. เน้ือหาหนวยการเรียนน้ันๆ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูขอใด 
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2. ประเด็นที่นํามาประเมินสามารถบงบอกไดวาเปนคุณภาพของผูเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรูในขอใด 

3. จัดทํากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะนํามาประเมิน 
4. กําหนดจํานวนระดับเกณฑ 
5. พิจารณาเกณฑผานและไมผานพรอมคําอธิบายหรือตวัอยางงาน 
6. เขียนคําอธบิายการแสดงออกถึงระดับความสามารถที่สงูกวาเกณฑหรือต่ํากวา

เกณฑ ตามลาํดับ 
7. ตรวจสอบความชัดเจนของเกณฑการประเมิน โดยคณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมี 
 สวนรวม เชน   ผูเรียน 
8. ทดลองใชเกณฑตรวจผลงาน 
9. หาคุณภาพเกณฑ ดวยวธิีอยางงายหรือใชทฤษฎีขั้นสูง 
10. ปรับปรุงเกณฑที่ไมไดมาตรฐาน  

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบคะแนนการประเมิน 
1. เกณฑการประเมินมีความสาํคัญตอการพจิารณาผลงาน 
2. ระบบคะแนนงายในการตีความหมาย 
3. เกณฑถูกกําหนดอยางเปนรูปธรรม และการปฏิบตัิงานกําหนดอยางชัดเจน 
4. เกณฑสะทอนใหเห็นวาผูเรยีนสามารถเรยีนรูวธิีการทางวิทยาศาสตรและ 

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชอยางเหมาะสมกับระดับของการพัฒนา 
 5.  เกณฑไมมีความลําเอียง 
 6.  เกณฑสะทอนใหเห็นหลักสูตรและการสอน (Shepardson.  2001 : 10-23) 

8. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
ผลจากการศกึษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา มีผูสนใจศึกษาเกีย่วกับ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยู 3 กลุม คือ 1) กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับรปูแบบหรือวิธี  
การวัดและประเมินตามสภาพจริง(ทรงศรี  ตุนทอง; พวงเพชร  ขาวปลอด; สมศักดิ ์             
ภูวิภาดาวรรธน)  2) กลุมทีศ่ึกษาความเขาใจและเจตคติของครูที่มีตอการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง เพ่ือประยุกตใชการวัดและการประเมินดังกลาวใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน ระดับการศึกษาและ
ธรรมชาตขิองเน้ือหาวิชา (สุริยันต  บุญธาทิพย; ประสงค  สกุลซง;  Suurtamm) และ 3) กลุมที่
ศึกษาผลที่เกดิขึ้นกับผูเรียนในชั้นเรยีนจริงจากการใชเทคนิคหรือเครื่องมือการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริงในสาระการเรียนรูที่สอน (ปยะนุช  พุฒแกว; พิภพ  นาชัยเวยีง; ศริิพร  
มาวรรณา ; Anselmo ; Shannahan; Pfeifer) 
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 งานวิจัยที่ศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการวัดและประเมินตามสภาพจริง  
 ทรงศรี  ตุนทอง ไดพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของ
นักเรียน โดยทดลองใชรูปแบบดังกลาวกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร 
จํานวน 2 กลุม รวม 85 คน ผลการวิจัยพบวารูปแบบการประเมินฯ ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
นั้นมีความเหมาะสมสามารถสื่อความเขาใจไดดี มีความเที่ยงตรง ครอบคลุมและมีความเปนไป
ไดในการนํารูปแบบไปใช และเม่ือนําไปใชจริงในโรงเรยีนกับกลุมตัวอยางพบวา รปูแบบการ
ประเมินฯ ทําใหนักเรียนมีเจตคตติอการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีความเชื่อในสมรรถภาพตน 
และมีการกํากบัตนเองในการเรียนดีขึ้น ทัง้นักเรียน ครผููสอน ผูบริหาร และผูปกครองมีความพึง
พอใจในผลทีเ่กิดขึ้นจากการนํา  รูปแบบไปปฏิบตัิเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการ
ประเมิน และเห็นวาสามารถนํารูปแบบการประเมินฯไปใชไดจริงในสถานศึกษาและหลังจากการ
ไดผลการศึกษาแลวผูวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงของนักเรียน ที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกตใช  ในขั้นการกําหนดภาระงานการเรียนรูตาม
สภาพจริง และขั้นของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูตาม
สภาพจริง ไววาเปน   ขั้นตอนที่ยุงยากสําหรับครูผูสอน ทางออกสําหรับเรื่องนี้ ครูผูสอนควรเริม่
จากภาระงานที่นักเรียนสนใจ อยางแทจริง แลวนํามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตองการใหนักเรียนเรียนรู 
งานที่ใหไมควรยากหรืองายจนเกินไป  ควรเปนงานที่นกัเรียนสามารถปฏิบตัิได สงเสริมใหเกิด
ความคิด งานที่ใหทําอาจดูไมซับซอนในดานกายภาพ แตครูควรกระตุนใหผูเรียนใชความคิดขั้น
ซับซอนมากขึน้โดยใชการตัง้คําถาม(ทรงศรี  ตุนทอง.  2545 : 160-164,173) 

พวงเพชร  ขาวปลอด ไดสรางรูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 และเพื่อศึกษาผลการวัดและประเมินการ
เรียนรูตามสภาพจริงวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชัน้ปที่ 1 ตามรปูแบบทีส่ราง
ขึ้น จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในการวจัิย ประกอบดวย 

1. แบบวัดเจตคติตอการเรยีนวิชาคณติศาสตร  
2. แบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนวิชาคณติศาสตร 
3. แบบตรวจสอบการทํางาน 
4. แบบสัมภาษณนักเรียน 
5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณติศาสตร 
6. แบบทดสอบขอเขียน 
7. แบบทดสอบวดัความสามารถตามสภาพจริง 
8. แฟมสะสมงาน 

ผลการศึกษาพบวา 
1. การพัฒนาและหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาผลการวัดและการประเมินตาม 

สภาพจริงวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
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2. การประเมินเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียนตั้งแตชวงที ่
สองของการประเมินเปนตนมา พบวานักเรียนมีความกาวหนาในดานเจตคติและมี
ความกาวหนามากขึ้นเม่ือถึงชวงที่ 3และ4 ตามลําดับและมีแนวโนมจะพัฒนาเพิ่มขึ้น 

3. พฤติกรรมการเรียนรูของนกัเรียน จากผลการสังเกตพบวา พฤติกรรมการเตรียม 
ตัวเรียน เชนการถามปญหาจากเดิมนอยก็มีมากขึ้น การตั้งใจฟงมากขึ้น คุยกันนอยลง  จํานวน
นักเรียนที่ไมสงการบานนอยลง  นักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนมากขึ้น กลาแสดงออกมากขึ้นเชนออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน มีความกระตือรือรน 
และมีความสขุในการเรยีนมากขึ้น     นอกจากผูวิจัยยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมทีน่าสนใจ คือ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวัดและประเมินผลการเรยีนรูตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียนผูสอน
ควรปฏบิตัิ ดังนี้ 

1. เตรียมความพรอมของผูเรียน  
2. เตรียมความพรอมของครูผูสอน  
3. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรมีการประเมินผลจากงานหรือผลงานที่เปน 

จริงมากกวาการประเมินดวยขอสอบแบบเลือกตอบเพียงอยางเดียวและควรเปนเครื่องมือหรือ
เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุมการทดสอบชนิดตางๆ เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ พูดคุย      ซักถาม การวิเคราะหเชิงบรรยายลักษณะของการปฏิบัติและผลงานของ
ผูเรียน การวเิคราะหจากการจดบันทึกของผูเรียน การแสดงความคดิเห็นตองาน รวมทั้ง
แบบทดสอบเลือกตอบและแบบทดสอบขอเขียนตอบเพ่ือจะวัดผูเรียนใหครบทุกพฤติกรรมที่
ตองการวัด (พวงเพชร  ขาวปลอด.  2546 : 85-87) 

และในระดับอุดมศึกษา  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน ไดพัฒนารูปแบบการประเมินตาม
สภาพจริงเพ่ือการประกันคณุภาพการเรียนรูระเบียบวธิีวิจัยทางการศึกษากบันักศกึษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยเชียงใหม จํานวน 18 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสํารวจความตองการของผูเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รูบริคส  
ประเมินแฟมสะสมผลงาน แบบประเมินนําเสนอปากเปลา และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกบั
พฤติกรรมกลุม ดําเนินงานแบบวิจัยชั้นเรียน ผลการวจัิยปรากฏวา ไดรูปแบบการประเมินตาม
สภาพจริงประกอบดวย1) เปาหมายของการเรียนรู 2) ดัชนีบงชี้ 3) การจัดโอกาสการเรียนรู    
4) ชิ้นงาน และ5) เกณฑ/  รูบริคส  ผลการใชรูปแบบพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยูระหวางเกณฑดีเยี่ยมถึงดี คะแนนประเมินหลังเรียนเพ่ิมขึ้นทุกรายการประเมิน การประเมิน
พฤติกรรมปฏบิัตขิองผูเรียนอยูในระดับปฏิบัติมาก และคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการสอนของ
อาจารยเกือบทุกรายการอยูในระดับปฏิบตัิมากที่สุด นอกจากนั้นพบวาผูเรียนชอบเรียนวชิานี้ 
(สมศักดิ์  ภูวภิาดาวรรธน.  2544 : 45-46) 
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 งานวิจัยที่ศึกษาความเขาใจและเจตคติของครูตอการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 สุริยันต  บุญธาทิพย ไดพัฒนาครูผูสอนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ(กพอ.) ในดาน  
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน โดยมอบเอกสารเสริมความรูเรือ่งการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนจํานวน 4 เลม  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากเอกสารของกองวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ใหครูไปศึกษาคนควาดวยตนเอง เม่ือเปรียบเทียบความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผูสอนกอนและหลังการศึกษา
เอกสารเสริมความรูดังกลาวพบวาครูมีความรูเพ่ิมขึ้นจริง(สุริยันต  บุญธาทิพย.   2542  : บทคัดยอ)  
สวนประสงค  สกุลซง ไดศกึษาสํารวจความเขาใจ สภาพการปฏิบตัิ สภาพปญหา แนวทาง
แกไขปญหา และเจตคติตอการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ของครูที่สอนในกลุม
วิชาที่แตกตางกัน 5 กลุมวชิา คือ กลุมทกัษะ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ กลุมสรางเสริม
ลักษณะนิสัย กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ และกลุมประสบการณพิเศษ(อังกฤษ) ในจังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน ทั้งสิ้น 230 คน  ผลการวิจัยพบวา   1) ครูในโรงเรยีนประถมศึกษามีความรู
ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงอยูในระดับปานกลาง  2) มีเจตคติ
ที่ดีตอการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ในทุกกลุมวชิาไมแตกตางกนั               
3) มีการนําไปใชในหองเรียนน้ัน อยูในระดับปานกลาง 4) เครื่องมือที่ใชมากที่สดุ คือ การสังเกต
พฤติกรรมและการสัมภาษณ รองลงมา คือ การตรวจงานนักเรียนและสนทนาซักถาม            
5) ปญหาสําคญัที่ครูโรงเรียนประถมศึกษาพบอยูไดแก ความคลุมเครือ ไมชัดเจน ในวธิีวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง รองลงมา คือ มีภาระสอนหนังสือ และงานพิเศษมาก 6) ให
ขอเสนอแนะวา แนวทางแกปญหาควรมีการจัดอบรมเชงิปฏิบัติการใหคณะครู เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจในวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงอยางชัดเจน และควรกําหนด
เกณฑตางๆ ในการวัดใหชดัเจนเปนมาตรฐานเพื่องายตอการนําไปใชวัดและประเมินผลการ
เรียน (ประสงค  สกุลซง.  2544 : 114-122)   
 นอกจากนี้ปยะนุช  พุฒแกว ไดศึกษาภาวะการยอมรับในแนวคิดและทฤษฎีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ปญหาและอุปสรรคในการนาํแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลตาม
สภาพจริงมาใช และความคดิเห็นของผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
ของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคนกับผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบคนในสถาบันราชภัฏ 3 แหง ประจําภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2543  จํานวน
ทั้งหมด 14 คน และผูเรียนจากสถาบันราชภัฏ 1ใน 3 แหงจํานวน 35 คน ซึ่งเรียนรายวิชา
ดังกลาวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 ไดขอคนพบวา 1) ผูสอน 1 คน ประยุกตแนวคิด
และทฤษฎีการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชในรูปของการประเมินดวยชิ้นงาน ชิน้งานนี้
กําหนดใหผูเรียนสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวติของผูเรียนและนําเสนอสิ่งที่สืบคน
ไดใหแกเพ่ือน 2) ผูสอน 14 คน มีแนวโนมไปในทศิทางที่ยอมรับในแนวคิดและทฤษฎี        
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การประเมินผลตามสภาพจริง อยางไรก็ตามแนวโนมการยอมรับแตกตางกัน ซึ่งจัดไดเปน 2 
กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 ผูสอน 2 คนมีแนวโนมไปในทศิทางที่ยอมรับและเล็งเห็นคุณคาของแนวคิด
และทฤษฎี กลุมที่ 2 ผูสอน 12 คน  มีแนวโนมไปในทศิทางที่ยอมรบัและเล็งเห็นคุณคาของ
แนวคิดและทฤษฎี ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็น ความจําเปนของการประเมินผลดวยแบบทดสอบ 
3) ผูสอน 14 คน ไมไดติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกบั แนวคิดและทฤษฎกีารประเมินผลตามสภาพ
จริงในประเดน็ตางๆ เชน ประวตัิความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะหลักการที่
จําเปน แนวทางการนําไปใช วิธีการที่ใช รวมทั้งเกณฑและวิธีการใหคะแนน ผูสอนกลาวถึงคํา
วาการประเมินตามสภาพจริงในความหมายโดยทั่วไป มิใชความหมายโดยเฉพาะเจาะจงตามที่
นักการศึกษากลาว 4) ผูเรยีนมองเห็นและตระหนักถงึคุณคาของความตรงตามสภาพจริงของ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   
การสืบคน  5) ปญหาและอุปสรรคของผูสอนในการนําแนวคิดและทฤษฎีการประเมนิผลตาม
สภาพจริงมาใชในหลักสตูรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  คอื ประเด็น
เกี่ยวกบัความรูความเขาใจในแนวคิดและทฤษฎี  และความคุนเคยกับรูปแบบและวธิีการ
ประเมินผลดวยแบบทดสอบ ตารางเวลาการทํางานของผูสอน พ้ืนฐานทักษะ ความรูทาง
ภาษาอังกฤษของผูสอน รวมทั้งบทบาทของผูประสานงานรายวิชาพืน้ฐาน 
 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับวธิีการประเมินผลที่ใช สรุปไดวา วธิีการประเมินผล
ที่ใชสงผลตอผูเรียนในประเด็นตางๆ เชน ทําใหรูถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แทจริงของ
ผูเรียน ชวยใหรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรายวิชานี้ มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทําใหรูขอดีและขอทีค่วรแกไขของตนเอง ทําใหรูสึกชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น 
นอกจากนี้ ผูเรียนยังแสดงความเห็นวาวธิีการประเมินผลมีสวนชวยใหขอมูลแกผูสอนในการ
ปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน (ปยะนชุ  พุฒแกว.  2546 : 14-22) 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยในตางประเทศ พบวา สูรทามม(Suurtamm) ไดศึกษาความ
เชื่อ การปฏิบตัิและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง:กรณีศึกษาครู
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาจํานวน 5 คน  โดยศึกษาครูผูสอนคณิตศาสตรที่พยายามนําการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในการสอน จํานวน 5 คน  เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อ  
การปฏิบตัิ และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการนําการประเมนิตามสภาพจริงไปใชในหองเรียน 
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  การบันทึก ตวัอยางการประเมนิผล และการสังเกตในหอง ซึ่ง
ใชเวลากวา 1 ป โดยสังเกตวาครูทําอะไร และมีเหตุผลอยางไรในการทําเชนน้ันในขณะสอน 
ผลการวิจัยพบวาครทูั้ง 5 คน มีการนําเทคนิคการประเมินตามสภาพจริงมาใชอยางหลากหลาย 
ประกอบดวย การบันทึกของนักเรียน(Journals) การปฏิบัติโดยกําหนดเกณฑรูบริคส  แบบ
สํารวจรายการ และการประเมินจากเพื่อนและการประเมินตนเอง  สาระสําคัญประกอบดวย 
หลักสูตรการแกปญหา ความสําคัญของการพัฒนาครูแบบรวมมือ และความสําคญัของบทบาท
ผูบริหารในการอํานวยความสะดวกตอการนําการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใชใน
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หองเรียน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีสวนเก่ียวของอยางสําคัญกับขอเสนอแนะเกีย่วกับการ
พัฒนาครูและความกาวหนาในการวัดและประเมินผลของครู (Suurtamm.  1999) 

กลุมที่ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนในชั้นเรียนจรงิจากการใชเทคนิคและ
เครื่องมือการวัดและประเมินตามสภาพจริงในสาระการเรียนรูที่สอน 

พิภพชัย  นาชัยเวยีง ไดพัฒนากระบวนการประเมินตามสภาพจริงในวิชาภาษาไทยที่
สอนแบบมุงประสบการณภาษาและความเที่ยงของแฟมสะสมงาน   ศึกษาผลการเรียนของ
นักเรียนในวิชาภาษาไทยทีส่อนแบบมุงประสบการณภาษาดานทักษะการฟง ทกัษะการพูด 
ทักษะการอาน และทักษะการเขียน  และเพ่ือศึกษาปญหาของกระบวนการประเมินตามสภาพ
จริงในวิชาภาษาไทยที่สอนแบบมุงประสบการณภาษา กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่3/1 
โรงเรียนวานรนิวาส(ราษฎรบํารุง) สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวานรนิวาส 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา2544 
จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการสอนจํานวน 36 แผนการสอน 
2) บัตรกิจกรรมฝกทักษะ 3) แบบประเมินทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และ
ทักษะการเขียน 4) แบบรายงานตนเองและบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 4.1) แบบ
บันทึกการประเมินชิ้นงาน 4.2) แบบประเมินจุดเดน จุดดอยของนักเรียน  4.3) แบบแสดงความ
คิดเห็นของผูปกครองตอชิน้งานดีเดนของนักเรียน 5) แบบสัมภาษณนักเรียน  6) แฟมสะสม
งาน ประกอบดวย 6.1) แฟมทํางาน(Working Portfolio) 6.2) แฟมบูรณาการ(Integrate 
Portfolio) 6.3)แฟมผลงานดีเดน (Showcase Portfolio) และ 7) แบบทดสอบที่เนนการปฏิบตัิ
จริง  ผลการวจัิยพบวา กระบวนการประเมินตามสภาพจริงในวิชาภาษาไทยที่สอนแบบมุง
ประสบการณภาษา และความเที่ยงของแฟมสะสมงาน มีการพัฒนากระบวนการประเมินตาม
สภาพจริง ประกอบดวย 10 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดวัตถุประสงคและประเภทของแฟมสะสมงาน  
2) เก็บรวบรวมงานหรือหลักฐาน 3) การคัดเลือกงานหรือหลักฐาน 4) การจัดระบบของแฟม
สะสมงาน  5) การสะทอนความคิดเห็นหรือความรูสึกตองานหรือหลักฐาน(รายงานตนเองอยาง
ไมเปนทางการของนักเรียน) 6) การตรวจสอบความสามารถของตนเอง (เปนทางการโดยการ
เขียนประเมินตนเองและการสัมภาษณ) 7) การประเมินผลงานหรือหลักฐาน 8) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกบังานหรือหลักฐาน  9) การปรับเปลี่ยนงานหรอืหลักฐาน  10) การจัด
นิทรรศการผลงานนักเรียน 

1. ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ของนักเรียน 
กลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออนในวชิาภาษาไทยที่สอนแบบมุงประสบการณภาษา พบวา
ทุกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยสูงทุกกลุมตามลาํดับ 

2. ปญหาของกระบวนการประเมินตามสภาพจริง ในวิชาภาษาไทยที่สอนแบบมุง 
ประสบการณภาษา ในดานตัวนักเรียน พบวา นักเรยีนใชเวลานานในการสะทอนความคิดเห็น
ตอผลงาน ทําใหเวลาที่จัดไวไมเพียงพอ ในดานตวัครู ไมมีปญหา เพราะผูวิจัยในฐานะครูผูสอน



   68 

ไดทุมเท ทํางานหนัก และเสียสละเวลาในการติดตามประเมินผลงานของนักเรียนทุกชิ้นอยาง
สม่ําเสมอ จึงทําใหการปฏบิัติงานเปนไปดวยความราบรื่น ในดานตัวผูบริหาร พบวา ผูบริหารไม
มีเวลาในการกํากับ นิเทศ ติดตามการประเมินตามสภาพจริง และในดานตัวผูปกครอง พบวา 
ผูปกครองบางคนสงแบบแสดงความคิดเห็นไมครบและไมตรงเวลา(มีทัศนคติที่ดีตอการประเมนิ
โดยใชแฟมสะสมงาน) 

นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยการนํากระบวนการ
ประเมินตามสภาพจริงไปใชในการเรียนการสอนในวิชาหลัก ไดแก วชิาภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศกึษาที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ(พิภพชัย  นาชัยเวยีง.  2546)  สวนศิริพร  มาวรรณา ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการนําเสนอขอมูล กอนเรียนและหลังเรียน 
จํานวน 37 คน พบวา ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการ
สอนตาม คูมือครูโดยแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชทักษะการสื่อสารและการประเมินผล
ตามสภาพจริงสูงกวากอนไดรบัการสอน(ศิริพร  มาวรรณา.  2546 : 54) 

  ผลการศึกษาตัวอยางงานวิจัยตางประเทศพบวามีการใชการประเมินผลตามสภาพ 
จริงในการสอนในหองเรียนอยางกวางขวางและจริงจัง  เชน จากการศึกษาของ ไพเฟอร 
(Pfeifer) ที่ศกึษาพฤติกรรมการสืบสวนของนักเรียนเกรด5และเกรด6 โรงเรียนประถมศึกษา    
ลูเทอเรน(Lutheran) ผูสอนใชการสอนแบบสืบสวนสอบสวน และใชการวัดและการประเมินผล
ตามสภาพจริง โดยศึกษาเจตคตติอการเรียนวิชาสังคม และโครงการตามสภาพจริงในการเรียน
วิชาสังคมของนักเรียน  เลือกลุมตวัอยางจากครูที่ผานการอบรมที่มีเง่ือนไขตามโครงการตาม
สภาพจริงในการสอนวิชาสงัคม  คือ มีการใชการประเมินตามสภาพจริง ใชเวลาสอนเปนเวลา 9 
สัปดาห  นักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 242 คน และกลุมควบคุม 142 คน ทดสอบกอนและหลงั
การสํารวจ  แตละกลุมตัวอยางติดตามเกบ็ขอมูลดวยการสัมภาษณ  ผลการศึกษาพบวาทั้ง 2 
กลุมมีเจตคตติอวิชาสังคมไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามโครงการนี้ตองการใหนักเรยีนไดสราง
ความรูและนําไปสูการสืบคน  จาก ผลการรายงานของนักเรียนพบวา นักเรียนชอบโครงการนี้
มากกวาการทดสอบแบบเดิม นอกจากนั้นนักเรียนยงัรูสึกดีกวาการประเมินแบบเดิมเพราะ
นักเรียนไดแสดงออกมากกวา ซึ่งทําให   นักเรียนรูเกีย่วกับหัวขอทีเ่รียนในวิชาสงัคม    
(Pfeifer.  2002)   

 ชานาฮาน(Shanahan) ดําเนินการตรวจสอบการประเมินภาคปฏิบตัิในสายศลิปภาษา 
และวิทยาศาสตรในโรงเรยีนประถมศึกษา รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสมัภาษณเปนหลักกับ
ครูผูสอน นักเรียนเกรด 4 และเกรด5 จํานวน 36 คน จากโรงเรยีนชานเมือง  ในเมือง และ 
ชนบท ใน Southern Wisconsin ผลสรุปตามที่ครตูอบ คือ  

1. ครูมีความรอบคอบในการเลือกใชและเตรียมการประเมิน 
2. ขาดแหลงการเตรียมครเูพ่ือการประเมิน 
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3. ครูในโรงเรียนสวนใหญไมมีรูปแบบการประเมินโดยเฉพาะ 
 4.  ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการประเมินในชั้นเรียน คือ แบบทดสอบ 
มาตรฐาน หลกัสูตรทองถิ่น และมาตรฐานของรัฐ 
 5. ขาดการฝกอบรมภาคปฏิบัติดานการประเมินใหกบัครูดังนั้นครูจึงมีเทคนิค 
การประเมินทีไ่มทันสมัย 

 นอกจากนี้มีขอเสนอแนะ 2 ประการหลัก คือ ควรมีโปรแกรมการอบรมตามพื้นที่ตางๆ 
อยางกวางขวาง และควรกระตุนใหครูใชการประเมินตามสภาพจริงใหดีที่สุด   ซึ่งจะชวยใหครูรู
วานักเรียนทําอะไรบางในหองเรียน และเปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของการประเมินวาชวย
เพ่ิมประสิทธภิาพการสอนของครูและความสําเร็จของนักเรียนในโรงเรียน (Shanahan. 2001) 

  แอนเสวโม(Anselmo)ไดศกึษาเชิงพรรณาถึงประสบการณการประเมินดวยพอตโฟลิ
โอของนักเรียนประถมศึกษาเกรด 7 จํานวน 6 คน ภายในเวลา 1 ป โรงเรียนบริตชิ โคลัมเบยี
(British Columbia) ใน แคนาดา เก็บรวบรวมขอมูลจาก 4 วิธี  คือ ประชุมกับนักเรียนทุก
สัปดาห จากบันทึก(journals)ของนักเรียน สัมภาษณแบบเจาะลึกกบันักเรียนแตละคน หลังเลกิ
เรียน และสัมภาษณเปนกลุม ในการสัมภาษณไดรับการสนับสนุนจากครูและผูปกครอง  จาก
การนําเสนอของเด็กทั้ง 6 คน พบวา  

1) นักเรียน 5 ใน 6 คน มีประสบการณทางบวกตอพอตโฟลิโอ 
2) นักเรียนทั้งหมดเขาใจวาพอตโฟลิโอ คือ ที่เก็บงานโรงเรียน 
3) พอตโฟลิโอชวยใหนักเรียนพัฒนางาน 
4) นักเรียนชอบการตั้งวตัถปุระสงคและกําหนดเกณฑการประเมินดวย 
 ตนเอง เพราะเปนเครื่องแสดงความกาวหนา 
5)   นักเรียน5ใน6 คน เห็นวาพอตโฟลโิอชวยเพ่ิมแรงบันดาลใจ 

 6)   นักเรียนเห็นความจําเปนในบทบาทของครู  และ 
 7)   นักเรียน 5 คน รูสึกวาการใหสะทอนตนเองมีความสําคัญในการ 

ประเมินดวยพอตโฟลิโอ ( Anselmo.  1998) 
  การประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวนการตัดสินความรู ความสามารถ และทักษะ
ตางๆ ของ  ผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับชีวติจริงหรอืคลายจริงทีป่ระสบในชวีติประจําวัน เปน
สิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลผลติ จากกระบวนการทํางาน
ตามที่คาดหวงัและผลผลติที่มีคุณภาพจะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู 
ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับ
ความสําเร็จใด 
 เครื่องมือสําหรับวัดผลทีต่รงตามสภาพจริงมีหลายประการ เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การบนัทึกจากผูที่เกี่ยวของ การทดสอบที่เนน
ภาคปฏิบตัิ   การใชแฟมสะสมงาน เปนตน  
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 โดยสรุปจะเห็นวาการประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวนการที่เนนการประเมิน
ภาคปฏิบตัิโดยสามารถใชแฟมสะสมงาน ชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผลงานในแฟมสะสมงานสามารถใชสะทอนความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียน 

    การประเมินภาคปฏิบตัิ เปนการประเมนิความสามารถในการปฏบิตัิงานของ
ผูเรียน ภายใตสภาพการณและเงื่อนไขทีส่อดคลองกับสภาพจริง โดยพิจารณาจากกระบวนการ
ทํางานและคณุภาพของงาน เกณฑการประเมิน(Rubric) อาจสรางขึ้นจากมิติความสําคัญของ
คุณลักษณะดานตางๆ ของผลงานนั้น 

     แฟมสะสมงาน เปนแหลงรวบรวมตวัอยางผลงานที่ดีเดน และนาพอใจ สวนการ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง โดยพิจารณา
ผลงานจากแฟมสะสมงาน จากบันทึกที่เกี่ยวของและผลงานสามารถใชสะทอนใหเห็น
กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง(ศิริชัย  กาญจนวาสี.  2544 :  
294-295) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 1. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตรทีส่อดคลองกับการประเมินตามสภาพจริง 

ยุทธวิธใีนการสอนถือเปนสิง่สําคัญย่ิงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และจะตองให 

สอดคลองกับการวัดผลประเมินผล ดังนั้นในการนําการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงมาใชนั้น 
ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนยทุธวิธใีหสอดรับควบคูกันไป  โดย กาเบล(Burton E.Voss ;        
อางอิงจาก Gabel.  1995) ไดเสนอยุทธวธิีในการสอนวทิยาศาสตรทีดี่เพื่อเปนตวัอยางสําหรับ
ครูผูสอน ดังนี้ 

1) รอเวลา(Wait time) : เปนการรอเวลาสักครูหนึ่งหลังจากที่ครูตั้งคําถาม 

เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสคิด ซึ่งจะเปนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรยีน 

   2)  วิธีการเรียนรูแบบครบวงจร(Learning cycle approach) : ใชวธิีการเรียนรู 

แบบครบวงจร คือมีการสํารวจ คิดคนสิ่งประดิษฐ และประยุกตใชจะสงผลใหผลสมัฤทธิ์ดีขึ้น
กวาเดิม พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรมากขึ้น 

    3)  การเรียนรูแบบรวมมือ(Cooperative learning) ใชการเรียนรูแบบรวมมือ
ในหองเรียนและหองปฏิบตักิาร ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมการทํางานของ
นักเรียนดีขึ้น 

    4)  การใชคําอุปมาอุปไมย(Analogies) เปนการใชคําอุปมาอุปไมยในการสอน 

วิทยาศาสตร สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความเขาใจในมโนมติ ใหผูเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนกันของสิ่งที่เคยเห็นกับสิ่งที่ไมเคยเห็นมากอน 
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   5)  ผังมโนมติ(Concept mapping) เปนการใชผังมโนทศันที่นักเรียนสรางขึ้น
และครูสรางขึน้ในการสอนมโนมติทางวทิยาศาสตร สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิแ์ละเจตคติทีดี่
ตอวิทยาศาสตรมากขึ้น 

  6) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนปฏิบัติการ(Microcomputer-based  
laboratories) เปนการใชคอมพิวเตอรชวยเก็บรวบรวมและแสดงผลขอมูลจากการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ชวยให  นักเรยีนมัธยมศึกษาเขาใจมโนมติทางวทิยาศาสตรและสามารถใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรได 

   7)  สถานการณจําลองจากคอมพิวเตอร(Computer simulations) เปนการ 
ประยุกตใชคอมพิวเตอรมาชวยสอนโดยใชแสดงสถานการณจําลองเพ่ือนําเสนอในโลกแหง
ความจริง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเพ่ิมความเขาใจในมโนมติทางวทิยาศาสตรและเปนนัก
แกปญหาที่ดี 
   8)  วิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ(Systematic approaches in problem  
solving) เปนการวางแผนแกปญหาอยางเปนระบบในวชิาคณิตศาสตร เคมี และฟสิกส จะชวย
ให  นักเรียนสามารถแกปญหาไดตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 
   9)  การสรางความเขาใจในการแกปญหา(Conceptual understanding in 
problem Solving) เปนการสรางความเขาใจในมโนมติอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
แกปญหาทางฟสิกส เคมีไดมากและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
   10)  วิทยาศาสตร-เทคโนโลย-ีสังคม(Science-Technology-Society) เปนการ
ใชวทิยาศาสตร-เทคโนโลย-ีสังคม ในการสอนวิทยาศาสตร สงผลใหจํานวนนักเรียนสนใจเลือก
เรียนวทิยาศาสตรมากขึ้น  ซึ่งเปนการเปลี่ยนเจตคติทีมี่ตอวิทยาศาสตรและชวยสรางความ
เขาใจถึงธรรมชาตวิิทยาศาสตรและความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสังคม 

11)  การใชเหตุการณที่ขัดแยง(Discrepant events) เปนการใชเหตุการณที่ 
ขัดแยงในการสอนวิทยาศาสตรสงผลใหเกิดความคิดทีข่ัดแยง ซึ่งเปนการเพิ่มความเขาใจในมโน
มติทางวทิยาศาสตรมากขึน้ 
   12)  ใชสถานการณในชีวติจริง(Real-Life situations) เปนการใชสถานการณ
ในชีวติจริงในการสอนวิทยาศาสตรโดยผานทางเทคโนโลย(ีภาพยนตร วีดิทศัน ดิสกเก็ต 
ซีดีรอม) หรือใหมีการสังเกตจากของจริงโดยตรง สงผลใหนักเรียนสนใจวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น 
เกดิทักษะในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2. จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 

(สสวท.) ไดใชแนวทางการประเมินตามสภาพจริงดวยการประเมินอยางหลากหลายใหไดขอมูล
ที่ครบถวน  โดยกําหนดวัตถุประสงคสําคญัไว ดังนี้ (สสวท.  2546 : 16) 
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  2.1 เพ่ือวินิจฉัยผูเรียนเก่ียวกับความรูความคิด กระบวนการเรียนรูดานการ 

สืบเสาะหาความรูโดยการแกปญหา การสื่อสาร การนําความรูไปใช การใชเทคโนโลยี รวมทั้ง
คุณลักษณะของ      ผูเรียนดานจิตวิทยาศาสตรและโอกาสของการเรียนรู เพ่ือนําผลการ
ประเมินที่ไดไปเปนแนวทางพัฒนา  ผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
  2.2  ตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระการ 
เรียนรู กลุมวทิยาศาสตร เพ่ือใชผลตรวจสอบชี้บงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
  2.3  รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตรเพ่ือมีขอสนเทศที่สมบูรณทนัตอการนําไปใชพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร และเปนแนวทางกําหนดนโยบายการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยใีหไดมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นอยางตอเน่ืองและมีความเทาทนักับนานาประเทศ 
 3. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 
      การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองใชเวลาเพื่อพฒันาและตองอาศัยความคดิ
สรางสรรคของครูอยางมาก ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนและจุดมุงหมาย
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรูทีว่างไวได ครูวทิยาศาสตรควรมีแนวทางดังนี้ 
  3.1  ตองวัดและประเมินทั้งความรูความคิด ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ  
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในวทิยาศาสตร รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน 

3.2   วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กาํหนดไว 
   3.3  ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตอง 
ประเมินผลภายใตขอมูลที่มีอยู 
                 3.4  ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองนําไปสูการแปลผลและ
ลงขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

       3.5  การวดัและประเมินผลตองมีความเทีย่งตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของ
วิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน (กรมวิชาการ.  2545) 

  4. คุณลักษณะผูเรียนทีต่องประเมิน 
   การประเมินตามสภาพจริงที่มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูกับการประเมิน 
ครูผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกดาน คือดานความรูความคิดดานการแสดงออกและ
กระบวนการปฏิบตัิ ผลผลติภาระงาน และดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 
ตลอดจนคานยิมในวทิยาศาสตร  (กรมวิชาการ. 2545) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรที่สสวท.กําหนดไววา ตองมีการประเมินใน 3 ดาน คือ  

4.1  ดานความรูความคิด :  ความรูความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  วิเคราะห   
สังเคราะห  ประเมินคา 

4.2  ดานกระบวนการเรียนรู 
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 1)  ทักษะปฏิบัติ :การรับรู เตรียมความพรอม การตอบสนอง การฝกฝน  
ปฏิบตัิจนทําไดและการเชื่อมโยงทักษะ 

       2)  กระบวนการเรียนรู : การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา การสื่อสาร  
และการนําความรูไปใช 

5. ดานเจตคต ิ:การรับรู  ตอบสนอง  เห็นคุณคา  จัดระบบ  สรางคุณลักษณะ    
 นอกจากนี้ในทางวิทยาศาสตรไดกลาวถึง จิตวิทยาศาสตร ซึ่งครอบคลุม ถึง เจตคติ

ทางวิทยาศาสตร(ความสนใจ ความอดทน ความซื่อสัตย ความประหยัด ความใจกวาง ความมี
เหตุผล และทาํงานรวมกับผูอ่ืนได) และเจตคตติอวทิยาศาสตร(พอใจในการเรียนรู ศรัทธาและ
ซาบซึ้งในผลงาน เห็นคุณคาและประโยชน ตระหนักในคุณและโทษการใชเทคโนโลยี เขารวม
กิจกรรมการเรียนรูอยางสนุกสนาน เลือกใชวธิีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบตัิ ตั้งใจ
เรียน ใชความรูอยางมีคุณธรรม และใชความรูโดยไตรตรองถึงผลดีผลเสีย) (สสวท.  2546 :  
11-15) 
 5. ลกัษณะการวัดประเมนิผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการเรียน  
การสอน วิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและ
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรูทั้งความรูความคิด ทักษะกระบวนการ จิตวิทยาศาสตรและโอกาส
ในการเรียนรูนั้น จึงตองวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(Authentic assessment)  

การฝกใหมีการวัดและประเมินตามสภาพจริงนั้นตองการใหนักเรียนไดประยุกตใช
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและการใชเหตุผลในสถานการณที่เหมือนกับสิ่งที่ผูเรยีนจะพบ
ภายนอกหองเรียนจริงๆ เสมือนกับเหตุการณที่วานักวทิยาศาสตรทาํงานอยางไร(National 
Science Education Standards.  1995)  วิธีการประเมนิสมรรถภาพของนักเรียนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดขึ้นในระหวางที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการคิดและ   
การปฏิบตัิ (Hands-on, Mind-on activities) กระบวนการและ ผลงานที่ใชบอกสมรรถภาพไดดี 
ประกอบดวย 1) การสํารวจ ตรวจสอบ 2) การปฏิบัติการทดลอง 3) การทําโครงงาน
วิทยาศาสตร 4) การจัดทําแฟมสะสมงาน 5) การปฏิบัติภาระงานที่มอบหมาย 6) การแสดง
แผนผังกราฟก เชน แผนผงัมโนมติ แผนผังรูปตวัวี 7) การสรางชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ          
8) การแสดงออกและการสาธิตและการนําเสนอผลงาน (ปราณี มีกุล.  2545 : 54)              
การประเมินผล การเรียนรูวทิยาศาสตรสามารถใชเครื่องมือการประเมินไดหลากหลาย ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสิ่งทีต่องการประเมินวาเปนอะไรและลกัษณะเปนอยางไร จากตัวอยางการนําเทคนิค
การประเมินมาใชในการประเมินผลการเรียนรูตอไปน้ี จะชวยขยายภาพการวัดและประเมินผล
การเรียนรูวทิยาศาสตรใหชดัเจนขึ้น  
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 ผลการเรียนรู     เทคนิคการประเมิน 
 เน้ือหาทางวิทยาศาสตร   -สอบแบบสั้นๆ  

-ใชแบบทดสอบชนิดคําถาม       
  ปลายเปด 

 การสืบคนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร - ทดสอบภาคปฏิบตั ิ
 เจตคติทางวิทยาศาสตร   -ทดสอบปฏิบตัิการทดลอง 
 อุปนิสัยการทาํงานและทักษะทางสังคม  -การสังเกตพฤติกรรมในหองเรียน 
                  -การบันทึกของครู 
                  -อนุทิน/ขอเสนอแนะของนักเรียน 
                  -แฟมสะสมงาน 
        (Sor Wasna Pravalpruk.  1999 : 80) 
   
 

6.รูปแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง 
นักการศึกษา เสนอรูปแบบและแนวทางการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรในชั้น

เรียนที่เนนการปฏิบตัิงาน โดยยกตวัอยางไวพอสังเขป ดังนี้ 
ดอแรน, ชาน และทาแมร (Doran; Chan; & Tamir.  2001 : 16 -17) เสนอรูปแบบ 

การพัฒนาการประเมินซ่ึงสามารถประยุกตใชไดกับทุกสาขาวิชา  ดังภาพประกอบ 1 
 

  
   

 
 

                                                   
 
 

 
 
 
 

กําหนดวัตถปุระสงค  เขียนหรือดัดแปลงภาระงาน เลือกรูปแบบงานที่เหมาะสม 

กําหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิงานใหชัดเจน    

พัฒนาเกณฑการประเมิน ทดลองภาระงาน   

วิเคราะหผลการทดลอง  ปรับปรุงภาระงาน 

ภาพประกอบ 1  รูปแบบการพัฒนาการประเมินของ ดอแรน, ชาน และทาแมร (Doran;  Chan;  
        & Tamir.  2001 : 16 -17) 
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 ในสวนของการเรียนการสอนและการประเมินวิทยาศาสตรมีนักการศกึษาหลายคนได
ใหแนวทางเกีย่วกับการประเมินไวหลายแนวทางดวยกนั เชน ซูนอล และซูนอล (Sunal & 
Sunal) ไดสรุปขั้นตอนการวางแผนการสอนและการประเมิน ไวดังนี้ 1) เลือกเน้ือหาที่จะใชสอน        
2) ตั้งชื่อเรื่อง 3) ศึกษาเนื้อหาที่จะสอนจากมาตรฐานการเรียนรู 4) คํานึงถึงความแตกตางของ
นักเรียนแตละคน 5) เนนการตั้งคําถามทีดี่ในการเรียนรู  6) เขียนผลการเรียนรูทีค่าดหวัง      
7) จัดกลุมผลการเรียนรู 8) สรางความเชือ่มโยง 9) จัดสัดสวนของการพัฒนาผลการเรียนรู   
10) เร่ิมที่ อะไรที่รู ตองการรูอะไร และจะเรียนรูอยางไร 11) เขียนวตัถุประสงคการเรียนรู    
12) พัฒนาแผนการสอน 13) คํานึงเทคโนโลยีทีต่องใช และความปลอดภัย 14) พัฒนาแผนการ
ประเมิน 15) นําไปใชสอน 16) ความครบถวนสมบูรณของการเรียนการสอนและการประเมิน 
17) สะทอนผลกลบั(Sunal; & Sunal.  2003 : 247) 

เชฟฟารดสัน และบรชู(Shepardson & Brutsch) ไดเสนอใหมีการวางแผนเพื่อ       
การประเมินในชั้นเรียนไวดังนี้ 1) กําหนดวัตถปุระสงคการประเมิน 2) เปาหมายการสอนและ
วัตถุประสงคที่จะประเมิน 3) การผสมผสานรูปแบบและวิธีการประเมิน 4) สวนสาํคัญของ
หลักสูตรและการสอนที่จะประเมิน 5) ขอบเขตของวทิยาศาสตรทีจ่ะประเมิน 6) เกณฑหรือ
มาตรฐานที่จะใชประเมินการปฏิบตัิงานของนักเรียน 7) ใชผลการประเมินเพื่อการตรวจให
คะแนนหรือตดัสินนักเรียน (Shepardson; & Brutsch.  2001 : 121)                                                       

 7.  งานวจิัยที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการวดัและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรใน 

ครั้งนี้ ยังไมพบวา  มีงานวจัิยใดที่พัฒนาครูผูสอนในเรือ่งการวัดและประเมินผลวทิยาศาสตร
ตามสภาพจริงโดยตรง    แตพบวาครูผูสอนไดนําการประเมินตามสภาพจริงไปใชในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร มากขึ้น  ผูวิจัยไดแบงงานวิจัยที่พบ เปน 2 กลุม คืองานวจัิย
ภายในประเทศ และงานวิจัยในตางประเทศ 

  งานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพ
จริงในประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจัยเทาที่ผานมาพบวา แนวโนมการศึกษาวิจัยเกีย่วกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นหลงัจากมีการ
ปฏิรูปการศึกษา ทั้งน้ีพบวากอนการปฏิรูปการศึกษานั้น ครูวิทยาศาสตรมีปญหาดานการวัด
และประเมินผลหลายประการ เชน   ธีรวฒิุ  พิทักษชน ไดพบวา ครวูิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาใชวธิีการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตรดานพุทธิพิสัยอยูในระดับคอนขางมาก  
วัดพฤติกรรมดานความรูความเขาใจมากกวาดานอ่ืนๆ โดยใชขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
คะแนนรวมไดมาจากทั้งขอสอบขอเขียนและภาคปฏบิัติ โดยดูจากผลงานที่มอบหมายใหทํา 
เชน การทํารายงาน การหาขาวสาร ทางวิทยาศาสตร   การใหทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม         
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สวนการวัดผลประเมินผลดานจิตพิสัย อยูในระดับปานกลาง โดย  การสังเกตพฤติกรรมการมา
เขาชั้นเรยีน การตั้งใจเรียน การใหความรวมมือของนักเรียนและการวัดผลประเมินผลดาน 
ทักษะพสิัย ครูวิทยาศาสตรใชในระดับนอยที่สุด   

ปญหาที่พบในการประเมิน  ดานพุทธิพิสัย มีปญหาระดับปานกลาง โดยมีปญหา
คอนขางมากในโรงเรียนที่ไมมีธนาคารขอสอบ    ดานจิตพิสัย มีปญหาระดับปานกลาง โดยมี
ปญหาในเรื่องการใชวธิีการสังเกต การใชขอสอบที่เปนเคร่ืองมือวัด โดยการสัมภาษณ   
โดยเฉพาะการวัดผลและประเมินผลดานเจตคติและความสนใจของนักเรียนไมมีเครื่องมือวัดที่
แนใจวาวัดไดตรงกับสิ่งทีต่องการจะทราบ และจํานวนนักเรียนตอหองมากเกินไป  และดาน
ทักษะพสิัย มีปญหาระดับ     ปานกลาง โดยเฉพาะการวัดพฤติกรรมทักษะจากการจัด
สถานการณทดลอง การสัมภาษณนักเรียน  การทดลองมีอุปกรณไมเพียงพอ  

นอกจากนี้ยังพบวา ครวูิทยาศาสตรเพศชายมีปญหาการวัดผลและประเมินผลดาน 
พุทธิพิสัยและจิตพิสัยมากกวาครวูิทยาศาสตรเพศหญิง (ธีรวุฒิ  พิทกัษชน.  2527 : 70-80) 
จากนั้นพบวาในป 2542  จิตฐิพร  ศิริตานนท ไดทดลองนําพอตโฟลิโอมาใช เพ่ือประเมินความ
รับผิดชอบ เจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางกลุมที่ไดรับการประเมินแบบใช 
พอตโฟลิโอกับกลุมที่รบัการประเมินแบบปกติ  พบวา หลังจากไดรับการประเมินนักเรียนทั้ง 2 
กลุมมีความรบัผิดชอบ เจตคตติอวิชาวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
สูงขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุมพบวา ความรบัผดิชอบและ เจตคติตอวิชาวทิยาศาสตร 
ไมแตกตางกนั  แตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการประเมินดวย
พอตโฟลิโอ  สูงกวากลุมทีไ่ดรับการประเมินแบบปกต ิ(จิตฐิพร  ศิรติานนท.  2542 : บทคัดยอ)     
ตอมามีผูใหความสนใจประเมินคุณลักษณะของผูเรียนทางดานทักษะปฏบิตัิของนักเรียน
มัธยมศึกษามากขึ้น เชน ประเมินทักษะปฏิบตัิการทดลองและ ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานของนกัเรียนจากการศึกษาบทปฏบิัติการที่ผูวิจัยสรางขึ้น (กานตรวี   ใจงาม.  2545 ;  
จํารัส  อินทลาภาพร.  2545 ; ฉัตรชัย  วายุวรรธนะ .  2546)  สวนนกัเรียนในระดับ
ประถมศึกษา มีผูประเมินความคิดเชิงสรปุดวยแผนทีค่วามคิด ทักษะปฏิบตัิการทดลอง และ
สังเกตการทํางานและกระบวนการกลุมจากการใหนักเรยีนศึกษาชุดกจิกรรมที่   ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
(อภิญญา  เคนบุปผา.  2546 ; สุพรรณี  ศรีโพธิ.์  2546) ปจจุบันผลงานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาแสดงใหเห็นวามีครูผูสอนวทิยาศาสตรสนใจนําการประเมินผลตามสภาพจริงมาใช
กวางขวางมากขึ้น เชน กมลวรรณ โพธบิณัฑิต ไดศึกษาผลการพัฒนา  กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที1่ โรงเรียนภูผามาน จังหวัดขอนแกน โดยใชรูปแบบ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   มีการประเมินภาคปฏบิัติดวยการประเมินตามสภาพจริง ซึ่ง
ผูวิจัยใชคําวา “สะทอนผลการปฏิบตั”ิ โดยใชเครื่องมือหลายชนิด คอื 1) แบบบันทึกเหตุการณ
ขณะทําการสอนของครู 2) แบบบันทึกประจําวันของครูผูสอน 3) แบบบันทึกเหตกุารณขณะ
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เรียนของนักเรียน 4) แบบบันทึกการเขยีนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 5) แบบสัมภาษณ
นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 6) แบบทดสอบยอย และ 7) แฟมสะสมผลงาน    
ผลการจัดการเรียนการสอนพบวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรยีน มีพัฒนาการทางดาน
ทักษะ  ทางสงัคมเกิดความตระหนักในคณุคาของตนเอง และนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศโดยเฉลีย่สูงขึ้น  (กมลวรรณ โพธิบณัฑิต.  2543) และจากการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการของ  พูนสุข อุดม เปนอีกผลงานวิจัยหนึง่ที่ยืนยันวาการประเมินตาม
สภาพจริงสามารถนํามาใชไดผลจริงในหองเรียนและเหมาะสมกับการจัดหลักสูตรแบบ      
บูรณาการอีกดวย  ทั้งน้ีจากการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรแบบพหุวิทยาการรวมกับวิชา
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ สําหรบัชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรงั   
ซึ่งในหลักสตูรระบุไวอยางชัดเจนวา รูปแบบการประเมินผลของหลกัสูตร ใชรูปแบบการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ผลการทดลองใชหลักสตูร ปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีความคิดเห็นตอหลักสตูรอยูในระดับมาก และมีความคดิเห็นตอพฤตกิรรมการสอน
ของครูหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวาขณะทดลองใชหลักสูตร(พูนสุข  อุดม.  2546)  นอกจากนี้
ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา ไดศกึษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ   
ที่เนน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน เรือ่ง รางกายมนุษย กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จังหวัด
สมุทรปราการ  โดยศึกษาผลการเรียนของนักเรียนที่ผานการเรียนตามรูปแบบดังกลาวหลาย
ดานดวยกัน คือ ดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ทักษะปฏิบตัิทางการเรียน   คุณลักษณะของ
ผูเรียน(ดานความสนใจ และความรบัผิดชอบในการทาํงาน)  ทักษะการทํางานของนักเรียน และ
ความคงทนในการเรียนรูวทิยาศาสตร  โดยใชการประเมินตามสภาพจริงซึ่งประกอบดวย
เครื่องมือหลายชนิด คือ 1) แผนผังมโนทัศน   2) แบบประเมินทักษะของผูเรียน 3) แบบ
ประเมินคุณลกัษณะของผูเรียน 4) แบบประเมินทักษะการทํางานของผูเรียน 5) แบบสังเกต
พฤติกรรมและบรรยากาศของการเรียนการสอน  6)  แบบบันทึกการเรียนรูของผูเรยีน          
7) แบบบันทกึการสอนของผูสอน 8) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน 9) แบบวัดสังคมมิติ 
และ 10) แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัย รูปแบบฯทีพั่ฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นและมีความคงทนเมื่อประเมินผล
หลังเรียน และจากผลการประเมินตามสภาพจริงระบุวา ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดีขึ้น          
ปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกันของผูเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น ชวยใหผูเรียน  มีความรับผิดชอบ  
รวมกันในการเรียนรู   สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน และผูเรียนมีความสนุกกับ  
การเรียนรูวทิยาศาสตร (ศิรพิร   มโนพิเชฐวัฒนา.  2547)  
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งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ตามสภาพจริงในตางประเทศ 

      บูหร (Buhr)  ไดใชการประเมินตามสภาพจริงในการศึกษาความรูความเขาใจของ 
นักเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการแหลงประมง 
โดยใชชื่อบทเรียนวา “ปลาใหญในบอเล็ก (BIG FISH IN A SMALL POND)” ให นักเรียนศึกษา
จากบอเลี้ยงปลาในโรงเรียนดวยวธิีเรียนแบบรวมมือ จัดใหมีกิจกรรมสํารวจประชากรปลา อายุ 
และอัตราการเจริญเตบิโตโดยสมมติวานกัเรียนเปนเจาของบอปลา  ภาระงาน คือทํารายงาน  
ซึ่งนักเรียนไดคนพบวาการเรียนรูของเขามีผลที่ยิ่งใหญตอการอยูรอดของปลามากกวาที่เขาคิด
กอนหนานี้  นอกจากนี้งานวิจัยของเวอรริลลา (Varrella.  1997.)ได ศึกษาความสมัพันธระหวาง
ความเชื่อกับการสอนภาคปฏิบตัิของครผููสอนวิทยาศาสตร เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม(STS)เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เครื่องมือที่ใชการสังเกตและประเมิน
ภาคปฏิบตัิโดยใชเกณฑของผูเชี่ยวชาญ(ESTEEM)และเกณฑประเมินการเรียนสิง่แวดลอมที่
ผูวิจัยสรางขึ้น กิจกรรมการสอนเนนการทํางานรวมกนัระหวางครูกบันักเรียน สํารวจขอมูลจาก
การสัมภาษณปลายเปด จากการสอบขอเขียนของครูเกีย่วกับปฏิสัมพันธของครูกบันักเรียน 
ผลการวิจัยพบวาความเชื่อของครูเปนตัวชี้วัดอยางมากในการเลือกวิธีสอนและพฤติกรรมการ
สอนภาคปฏิบตัิของครู (Buhr.  1998) มินทาห(Mintah) ไดอธิบายและวิเคราะห ชนิดและ
ขอบเขตการประเมินตามสภาพจริงในการสอนวิทยาศาสตรกายภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบการรับรูของครูผูสอนถึง ผลกระทบของการประเมินตามสภาพจริงที่มีตอมโนทัศน
เกี่ยวกบัตนเอง แรงบันดาลใจ และทักษะทางปญญา ของ   นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร
กายภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาไอโอวา ในสหรัฐอเมริกา โดยสอบถามจากครู    ผูสอนจํานวน 
210 คน  ผลปรากฏวา คร ู158 คน (รอยละ 75.2) ใชเทคนิคการประเมินตามสภาพจริงและ
เครื่องมือประเมินที่นิยมใชกันมาก 6 อันดับแรก คือ 1) การสังเกตโดยครู 2) การสังเกตดวย
ตนเอง 3) แบบสํารวจรายการ(checklist) 4) การทดลอง/การสาธิต(demonstration)  5) การ
สังเกตโดยเพือ่น 6) ภาระงาน (event task) สรุปผลการวิจัย ไดวา  ครูผูสอนวิทยาศาสตร
กายภาพในโรงเรียนไอโอวา ใชการประเมนิตามสภาพจริงกันอยางกวางขวาง และครูตระหนักดี
วาการประเมินตามสภาพจริงมีผลตอการเพิ่มมโนทัศนเกี่ยวกบัตนเอง แรงบันดาลใจ และทักษะ
ทางปญญาของนักเรียน (Mintah.  2001). 

นอกจากนี้ คูชิ่ง(Cushing) ไดศึกษาเปรียบเทียบการประเมินแบบเดมิที่ใชขอสอบแบบ
เลือกตอบกบัการประเมินโดยใชการปฏบิัติงาน ในการสอนปฏิบตัิการวิชาชวีวิทยา หัวขอ    
การใชกลองจุลทรรศนและการแพร  จากนักเรียนจํานวน 34 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ชีววิทยา   เกบ็รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ และเรือ่งเลาของนักเรียน มีการบนัทึกเทป  
เพ่ือนํามาวิเคราะหใหเห็นชนิดและความหลากหลายของความรูและทักษะปฏิบตัติางๆ และ
เปอรเซ็นของกระบวนการทดลองขั้นสูงของนักเรียน พบวา   ความรูและทักษะตางๆ     
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สามารถวัดไดจากการประเมินดวยการปฏิบัติงานจากทั้ง 2 เน้ือหา  การศึกษาครัง้นี้ตองการให
ครูแตละคนออกแบบการประเมินตามสภาพจริงและประยุกตใชในการสอนประจําวนั           
การประเมินตามสภาพจริงถือเปนสวนเตมิเต็มในสวนของกระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งไมใช
เพียงแตผลสมัฤทธิท์างการเรียนสุดทายเทานั้น แตยังชวยกระตุนใหเห็นไดชัดเจนถึงรูปแบบ 
วิธีการคิด พฤติกรรมทางปญญาของนักเรียนที่ครตูองการในหองเรียนอีกดวย(Cushing.  2002) 

จากการศึกษาผลงานวจัิยขางตนจะพบวาครูผูสอนตองทํางานหนักมากในการ
เตรียมการสอนและการประเมินควบคูกันไป แตถาพิจารณาใหรอบครอบจะพบวา ครูสามารถ
บอกไดวาผูเรยีนมีความรูความสามารถดานใดบาง ชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดสอดคลอง
กับธรรมชาตขิองผูเรียนไดมากขึ้น    ครูวิทยาศาสตรทุกคนคงไมปฏิเสธวาการจดัการเรียน   
การสอนและการประเมินทีเ่นนตามสภาพจริงนั้น เพ่ือประโยชนตอผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือชวยให    
ผูเรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางดานสติปญญา   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะ
ปฏิบตัิการทดลอง ทักษะทางสังคม และจิตวทิยาศาสตร 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการวดัและประเมินผลการเรียนรู     
ตามสภาพจริงในครั้งนี้จึงไดขอสรุปหลายประการ คือ 

1.  การพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจดานการวัดและประเมินผลนั้นเปนสิ่งจําเปน 
เพราะครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงและ  
ขาดการนําไปใชอยางจริงจัง แตจะเห็นวาเม่ือครูบางสวนนําไปใชแลวจะเห็นประโยชนวา     
การประเมินตามสภาพจริง สามารถชวยพัฒนาผูเรียนและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนไดจริง 

2.  ผูเรียนและผูสอนมีเจตคติที่ดีตอการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
3.  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเหมาะสมกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสามารถประยกุตใชไดกับผูเรียนทุกระดับและ

ทุกภูมิภาค 
5.  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสามารถใชวัดความสามารถในการแกปญหาที่

ซับซอนของผูเรียนได  
6. เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงสามารถใชไดหลากหลายและ 

สามารถพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานได 
7. การใชผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใหเกิดประโยชนมากที่สุดนั้นจะตอง

ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
8. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสามารถประยุกตใชกบัการวิจัยได 
9. ควรมีการเพิ่มความสามารถของครูในดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

การเรียนรูใหสูงขึ้น 
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สรุปแนวคดิการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู  หลักสูตรฝกอบรมครทูี่ดีจะสงผลใหประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาครู  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูจึงตองมีกระบวนการพัฒนาที่เปน
ระบบเชนเดียวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไป คือ มีการสํารวจความตองการและขอมูล
พ้ืนฐาน ออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรม ทดลองใชและหาประสทิธิภาพ และประเมินผล
การใชหลักสตูร  หัวใจของหลักสูตรฝกอบรม อยูที่ กิจกรรมการฝกอบรม ที่เนนใหผูเขาอบรมได
ปฏิบตัิจริง มีสวนรวมทํากจิกรรมตามหลักสูตรกําหนด เนนประสบการณของผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อใหเกิดผลในการพัฒนาผูเขาอบรม ทั้งความรู ทักษะและเจตคติ มีการวัดและ
ประเมินผลการใชหลักสตูรอยางจริงจังทั้งขณะและหลังทดลองใชเพ่ือการแกไขปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปาหมายเพื่อคนหาและพัฒนาศักยภาพของผูเรยีน
ใหสอดคลองกับธรรมชาตขิองผูเรียนแตละคน สอดคลองกับธรรมชาติวชิาและสอดคลองกับ 
ชีวตินอกหองเรียน หรือที่เรยีกวา “การประเมินผลตามสภาพจริง”   โดยผูเรียนมีโอกาสประเมิน
ตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง  มุงเนนการประเมินทั้งกระบวนการและผลผลติทีเ่กิดจาก        
การเรียนรูของผูเรียน ประยุกตใชวธิวีัดและเครื่องมือในการประเมนิที่หลากหลายสอดรับกับ      
การจัดการเรียนรูและครอบคลุมกบัสิ่งทีค่วรประเมิน  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู และกระบวนการแสวงหาความรู ซึ่งประกอบดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นการวัดและประเมินผลที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาบรรลุ
เปาหมายนั้น คือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพราะใหความสําคัญทั้งความรูและ
กระบวนการแสวงหาความรู  วัดและประเมินในสิ่งที่ประจักษไดจากการปฏิบตัิของผูเรียนที่
แสดงออกมาทั้งทางปญญา รางกายและจิตใจ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผนวกกบัการศึกษาจากผูรูในเชิงทฤษฎี
และผูปฏบิตัิจริง ทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ สรุปแนวคิดได ดังภาพประกอบ 2 
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สภาพปญหาท่ีพบ….จากการติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา  พบวาครูเปล่ียนวิธีสอน แตยังไมเปล่ียนวิธีประเมิน  
ทั้งนี้เพราะครูขาดความรูความเขาใจ  ขาดทักษะ ขาดเครื่องมือประเมินที่ไดมาตรฐาน และขาดแนวทางการประเมินผล   
ตามสภาพจริง    ครูสวนใหญเนนประเมินเพียงความรูความจําของผูเรียน   จึงสงผลตอการพัฒนาผูเรียนในดาน
กระบวนการแสวงหาความรู  ไมสามารถประยุกตใชความรูไดเมื่อเผชิญกับสถานการณจริงในชีวิตโดยเฉพาะในวิชา
วิทยาศาสตร   จึงสมควรมีการพัฒนาครูวิทยาศาสตรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคนิคการประเมินผลตามสภาพ
จริง    ใหเกิดประโยชนสูงสุด   ซึ่งจะพบวาการฝกอบรมเปนวิธีหนึ่งที่มีผูนิยมใชในการพัฒนาครูทั้งดานความรู ทักษะ 
และเจตคติ  และการฝกอบรมที่จะไดผลเชนนั้นขึ้นอยูกับ  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม

แนวทางแกไข 

หลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 

ครูมีความรูความเขาใจ มีทักษะดาน
การวัดและประเมินผล มีเจตคติที่ดีตอ
การประเมินตามสภาพจริง และ
นําไปใชไดจริง  มีความพึงพอใจตอ

นักเรียนมีความคิดเห็นในเชิง
บวกตอพฤติกรรม  การประเมนิ
ของครู 

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และ 
เพื่อนครู มีสวนรวมในการ
พัฒนาครู 

ภาพประกอบ 2 แสดงสรุปแนวคิดในการวิจัย 

ผลท่ีไดรับ 

ปญหาวิจัย…พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาครูวิทยาศาสตรไดทั้งทางดานความรู  ความสามารถและเจตคติเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   ข้ันตอนการพัฒนาหลกัสูตร 
 

ออกแบบและสรางหลักสตร 

ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

ทดลองใชและหาประสิทธิภาพ 

ประเมินผลและปรับปรุง 

@เนนการประเมนิภาคปฏบิัต ิ

@ทุกฝายมีสวนรวมประเมิน 

@หลากหลายวิธีประเมิน 

@ อิงเกณฑประเมิน 

@ส นรู    อดคลองกับการเรียวิทยาศาสตรที่เนน
ภาคปฏิบัติ 

กลุมเดียววัดกอนและหลังอบรม 

ทฤษฎีการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

-เนนการมีสวนรวม+ความตองการ

พัฒนาศักยภาพครูดานการประเมิน 

ทฤษฎีพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
-ปรัชญาพิพัฒนาการ –จิตวิทยาการ

เรียนรู -ทฤษฎีการสรางองคความรู

ดวยตนเอง –เนนการปฏิบัติ 

-การประเมินตามสภาพจริง 

รูปแบบการฝกอบรม 
 

วางแผนการอบรม 

ดําเนินการอบรม 

ติดตามประเมินผลการอบรม 

ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

ประเมินผล 4 ระดับของเคิรกแพททริก 



   82 

 สรุป  :  กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการวัดและประเมินผล       

การเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครวูิทยาศาสตรประถมศึกษา              
ไดดังภาพประกอบ 3                           
 
กระบวนการพัฒนา 
         หลักสูตร 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประเมินผล และ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ทดลองใช  และ   
หาประสิทธิภาพ 

ออกแบบและ
สรางหลักสตูร 

ศึกษาบริบท และ  
เน้ือหาที่เก่ียวของ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

- เพ่ิมความรูความเขาใจ 
- เพ่ิมความสามารถในการนําไปใช 
- เสริมสรางเจตคติ 

ยุทธวิธีการฝกอบรม 
- เนนภาคปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
-มี 5 ขั้น คือ  ตรวจสอบฐานเดิม    
สรางเสริมส่ิงใหม    ใหลงมือทํา   
 ไดนําไปใช      ภายในประเมิน 

สื่อการฝกอบรม 
-หลากหลายและทันสมัย ในรูป
เอกสาร และPower Point 

การวัดและประเมินผล  
-เนนหลากหลายวิธีตามสภาพจริง  

-แบบทดสอบ  
-แบบประเมินผลงาน  
-แบบสังเกตพฤติกรรม ฯลฯ 

 -ผูเกี่ยวของรวมประเมิน 

ประเมินโครงราง
จากผูเชี่ยวชาญ 

-ศึกษานํารองกับครู  
1 โรง                   
-ทดลองใชกับครู   
5 โรง   แบบ     
One Group  
Pretest-Postest   
-หาประสิทธิภาพ   
และศึกษาผลการใช 
 

สิ่งที่ประเมินหลักสูตร 
 

ความรูเก่ียวกับ 
-การพัฒนาครูวิทยาศาสตร /
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพ

ความตองการ 
-ครูตองการเพิ่มสมรรถภาพ 
-ผูบริหารและศึกษานิเทศก
ตองการพัฒนาครู ดานการ
วัดและประเมินผล           

-ประสิทธิภาพหลักสูตร       
-ผลการใชหลักสูตร      
    -ความรูความเขาใจเรื่อง
การประเมินฯ 
   -เจตคติที่มีตอการ
ประเมินฯ 
    -ความสามารถในการนํา
หลักสูตรไปใชในชั้นเรียน   
   -ความคิดเห็นที่มีตอ    
หลักสูตร 
 

ภาพประกอบ 3 สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตร 

องคประกอบหลักสูตร 

 -  นิเทศติดตาม 

-   สัมมนาเสนอผล    

   การใชหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปแนวคิด หลักการและทฤษฎีในการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
1. การพัฒนาครูตองศึกษาความตองการและสภาพปญหาในการพัฒนาครู 
2. หลักสูตรฝกอบรมที่ดีควรเนนการปฏิบตัใิหครูสรางองคความรูดวยตนเอง 
3. หลักสูตรฝกอบรมที่ดีควรใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่มตน 
4. ความสําเร็จของการพัฒนาครูนั้น ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
5. โรงเรียนรูสึกเปนเจาของโครงการฝกอบรมครู 
6. ใชสถานศึกษาเปนสถานทีใ่นการพัฒนาครู 
7. ครูพัฒนาโดยขณะปฏบิัติงาน ไมตองทิ้งชัน้เรียนมาอบรม และใชงบประมาณนอย 
8. สัมฤทธิผลของการฝกอบรม คือ ครูมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีขึ้น 
จากการศึกษาพบวา รูปแบบที่มีประสทิธภิาพในการพัฒนาครู คือ รูปแบบการพฒันาครู

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซึง่มีความสอดคลองกับปญหา ความตองการ ความคาดหวัง และตาม
แนวคิดหลักการดังกลาวขางตน        

 สรุปแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลการ
เรียนรู  ตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครูวิทยาศาสตรระดบั
ประถมศึกษา 

เลือกประยุกตใชยุทธวิธีการพัฒนาครู 3 วธิี (3ผสม) คือ  
1. ปฏิบตัิงานสอนรวมกับครใูนโรงเรียน เพ่ือออกแบบและสรางหลักสตูรฝกอบรม 
2. ประชุมเชิงปฏบิัติการ  เพ่ือทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม 
3. นิเทศติดตาม  เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
ความรวมมือในการพัฒนาเกิดจากผูที่เกี่ยวของ 5  ฝาย (5 ผสาน) คือ 
1. ครูผูเขารบัการฝกอบรมสนใจ ใหความรวมมือ 
2. ผูบริหารสนใจ ใหความรวมมือในการประเมินและนิเทศติดตาม 
3. เพ่ือนครู สนใจใหความรวมมือในการประเมินและนิเทศติดตาม 
4. ศึกษานิเทศก ใหความรวมมือเปนแกนนําในการประเมินและนิเทศติดตาม 
5. ผูวิจัย พรอมประสานงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนที่ยั่งยืน 
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทุกขั้นตอนดําเนินการภายในสถานศึกษา ภายใตกรอบ

ความตองการของบุคลากรภายในสถานศึกษา หลักสตูรสถานศึกษา และสถานศกึษามีสวนรวม
ในการพัฒนา สรางความรูสกึเปนเจาของหลักสูตรฝกอบรมใหกับสถานศึกษา (ใชโรงเรียนเปน
ฐาน) 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดชื่อเฉพาะของหลักสูตรฝกอบรมวา “ หลักสูตร
ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรแบบ 3 ผสม  5 ผสาน  ใชฐานโรงเรียน”  ดังภาพประกอบ 4 
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         หมายถึง ความเชื่อมโยงของผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยมีผูวิจัยเปนผูประสานงาน 
   กับทุกฝาย 
         หมายถึง เปาหมายในความรวมมือของผูมีสวนรวมทุกฝาย 
 

ปฏิบัติงานสอนรวมกบัครูในโรงเรียน 

นิเทศติดตาม 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

                 

ศึกษานิเทศก 

ผูบริหาร ผูวิจัย เพื่อนครู 

ครู 

หลักสูตรการฝกอบรม เร่ืองการประเมินผล         
การเรียนรูตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ภาพประกอบ 4  สรุปรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เรื่องการประเมินผลการเรียนรูตาม 
      สภาพจริงโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  สําหรับครวูิทยาศาสตรประถมศึกษา 

ขั้นตอนสําคัญ
การพัฒนา
หลักสูตร 

ผลผลิตใน
ความรวมมือ
ของผูมี    
สวนรวม    

 

ประเมินผล
หลักสูตร 

 
 

ทดลองใช 
หลักสูตร 

 
 

ออกแบบและ
สราง  

หลักสูตร 
 
 
 
 
 

ผูมีสวนรวม 
ในกระบวน 
การพัฒนา
หลักสูตร     

 
 
 

 (5
 ผ
สา

น)
 

 
  (3 ผสม) 
 

(ใช
ฐา
นโ
รง
เรยี

น)
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สรุปแนวคิดรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง 

 สรุปขั้นตอนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได 8 ขั้นดังนี้ 1. กําหนดพฤติกรรม
ผูเรียนเพ่ือประเมิน  2. กําหนดเปาหมายและการประเมินใหชัดเจนวาจะวัดสิ่งใดบาง 3. กําหนด
แผนการประเมิน โดยกําหนดภาระงาน ชวงเวลาการประเมินและผูประเมินใหสอดคลองกับ
เปาหมายการประเมิน 4. กําหนดแผนและกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจนและเปนไปได   
5.บูรณาการแผน การจัดการเรียนรูและแผนการประเมนิ 6.ทดลองใชภาระงาน 7. วิเคราะหผล
การทดลองใชภาระงาน 8.ปรับปรุงภาระงานหรือ/และเกณฑการประเมิน   รูปแบบการ
ประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงในชั้นเรียน มีขั้นตอน ดังภาพประกอบ 5 
     

                  

1. กําหนดพฤติกรรมผูเรียนเพื่อประเมิน                      
                                              

                                                                         2. กําหนดเปาหมายการประเมิน 
 

3. กําหนดภาระงาน 

 

 

       

4. กําหนดแผนการประเมินและเกณฑการประเมิน  
  

5. บูรณาการแผนการจัดการเรียนรูกับแผนการประเมิน  
 

 
6. ทดลองใชภาระงาน 

 
 

 
7. วิเคราะหผลการทดลองใชภาระงาน 

 
 

 
8. ปรับปรุงภาระงานหรือ/และเกณฑการประเมิน 

  
 
 

  ภาพประกอบ 5  รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงในชั้นเรียน 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงโดยใช     
โรงเรียนเปนฐาน สําหรับครวูิทยาศาสตรประถมศึกษา มีวิธีดําเนินการ 4 ขั้น  ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  ศึกษาบริบทและเนือ้หาที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ   
การพัฒนาครู  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามสภาพจริง และสํารวจสภาพปจจุบัน ความตองการพัฒนาครูดานการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง จากเอกสาร งานวิจัย จากบุคคลที่เกีย่วของ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนตอ
การออกแบบและสรางหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2 ออกแบบและสรางหลักสูตร เปนการจัดทําโครงรางหลักสูตร กําหนด
องคประกอบของหลักสูตร  เขียนโครงรางหลักสูตร  และประเมินความเหมาะสม สอดคลองของ    
โครงรางหลักสูตรและนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 

 ขั้นที่ 3 ทดลองใชและหาประสิทธิภาพหลกัสูตร การทดลองใชโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรมกับครูที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที่ 2 แบงการทดลองเปน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ศึกษานํารอง
กับครู 1 โรง เพ่ือศึกษาความเปนไปได รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสตูรไปทดลอง
ใช  เม่ือพบขอบกพรองนํามาปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทดลองใชกับครูกลุมตัวอยางจํานวน 5 โรง   
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพหลกัสูตรฝกอบรมและผลการใชหลักสตูรฝกอบรม 

 ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรบัปรุงหลักสตูร เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทุกขั้นตอน ทั้งกอนใชหลกัสูตร ระหวางใชหลักสตูร และหลังใช
หลักสูตร   ทัง้นี้เพ่ือประโยชนตอการปรบัปรุงหลักสตูรใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 รายละเอียดกระบวนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมในแตละขั้น มีดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1  ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เก่ียวของ 

   

 การศึกษาบรบิทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรระดบัประถมศึกษาเรื่องการวัด  
และประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือสํารวจสภาพและ 
ความตองการของครูที่จะเขารับการฝกอบรมเรื่องการวัดประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร
ตามสภาพจริง  และเพื่อสํารวจสภาพ และความตองการในการพัฒนาครูวิทยาศาสตรเรื่อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรระดบัประถมศึกษาของผูบริหารและ
ศึกษานิเทศก โดยมีวิธีดําเนินงานดังนี้ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร มี 3 กลุม คือ 1) ครูที่สอนวทิยาศาสตรชวงชัน้ที่ 2  2) ผูบริหารสถานศกึษา  

และ 3) ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 
กลุมตวัอยาง มี 3 กลุม คือ 1) ครูที่สอนวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 2   ในภาคเรียนที2่   

ปการศึกษา 2546 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย  2) ผูบริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศกึษา จํานวน 2 คน และ 3) ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน ไดมาดวยความสมัครใจ     
ทั้งหมดนี้สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   
 เครื่องมือที่ใช 
 เครื่องมือที่ใชมี 2 ประเภท คือ แบบสํารวจความตองการเขารับการอบรมสําหรับครู 
ที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 1ฉบับ แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 
ฉบับ และแบบสัมภาษณศกึษานิเทศก จํานวน 1 ฉบับ  

 การสรางและหาคุณภาพแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
2. วิเคราะหเน้ือหา เขียนโครงรางแบบสํารวจ และแบบสมัภาษณ 
3. ปรับปรุงโครงรางแบบสํารวจและแบบสัมภาษณกอนนําไปใชโดยผาน 

การตรวจพิจารณาจากประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของจากแหลงขอมูลหลายแหลง เชน จาก 
เอกสาร  ตํารา งานวิจัย วารสาร ขอมูลทางอินเตอรเนต็ เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือสังเคราะหและ 
วิเคราะหขอมูลสําคัญเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู  การวัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2. สํารวจสภาพและความตองการเขารับการฝกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการ 
เรียนรูวทิยาศาสตร กับครทูีส่อนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2  จํานวน 50 คน ดําเนินการในชวง
เดือนมีนาคม 2547 เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการพัฒนาหลักสูตรโดยครอบคลุมสาระ
เกี่ยวกบั ประสบการณการสอนและประสบการณการอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง  ลักษณะการจัดการฝกอบรม พรอมทั้งขอเสนอแนะอื่นๆ ตามรายละเอียดในแบบ
สํารวจความตองการเขารับการฝกอบรม (ดูในภาคผนวก ค) 
 3. สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและศกึษานิเทศก โดยการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง ระหวางวันที่ 19-20 สิงหาคม 2547 ณ โรงเรียนและสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1   ใชเวลาสัมภาษณคนละประมาณ 20-30 นาที โดยครอบคลุมประเด็น
คําถามตอไปนี้ 1) ความพรอมดานความรู ความสามารถและเจตคติของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  2) มีความตองการในการฝกอบรม
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ครูวิทยาศาสตรดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3) ปจจัยที่จะสงผลตอความสําเร็จใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร 4) ถามีการฝกอบรมครูดานการวัดและประเมินผล 
ทานจะสงครูในสถานศึกษาของทานเขาฝกอบรมหรือไม เพราะเหตุใด  5) ขอแนะนําอ่ืนๆ เพ่ือ
ประโยชนตอการฝกอบรมครูตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล  
สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสํารวจสภาพและความตอง 

การเขารับการฝกอบรมของครู  ไดแก คาเฉลี่ย และคารอยละ วเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ได
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ โดยใชเทคนคิการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 

ขั้นที่ 2 ออกแบบและสรางหลักสูตร 
 การออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรม มีวัตถุประสงค เพ่ือเขียนโครงรางหลักสตูร
ฝกอบรมครูฯ เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง เพ่ือประเมิน
และปรบัปรุงโครงรางหลักสตูร และเพื่อเตรียมการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรม  โดยมีการ
ดําเนินงานแบงเปน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

    ข้ันตอนที่ 1 กําหนดองคประกอบในโครงรางหลักสูตร ดังนี้ 
1. ชื่อหลักสูตรฝกอบรม 
2. หลักการและเหตุผล 
3. เปาหมายของหลักสูตรฝกอบรม 
4. จุดมุงหมายหลักสูตรฝกอบรม 
5. เน้ือหาสาระหลักสูตร 
6. ยุทธวิธีการฝกอบรม 
7. สื่อและเทคโนโลยีการฝกอบรม 
8. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

 ข้ันตอนที่ 2 ปฏิบัติงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน เพ่ือรวมมือกับครูในการ     
ออกแบบ สราง และทดลองใชเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง ในชั้นเรียนจริง และเพื่อให
ผูวิจัยสามารถประยุกตทฤษฎี แนวคิดไปสูการปฏิบตัิในชั้นเรียนไดจริง  นอกจากนั้นยังไดเรียนรู
วัฒนธรรมและวิถชีีวติของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนที่รวมปฏิบตัิงานสอน คือ 
โรงเรียนวัดปาเกด เปนโรงเรียนประถมศกึษาขนาดกลาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต1 โดยใชเวลาปฏิบตัิงานสอนรวมกับครูประจําชั้นของนักเรยีนชัน้ป.4/1 
จํานวน 40 คน  ประมาณ 20 ชั่วโมง (1 สัปดาห) เน้ือหาที่สอน คือ เรื่อง ดินและหินในทองถิ่น    
มีรายละเอียดในการปฏิบตังิานสอน ดังนี้ 
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  1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูในสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 
ระดับชั้น ป.4 หนวยการเรียนรู เรื่อง ดินและหินในทองถิ่น จํานวน 20 คาบ  เพ่ือกําหนดผล 
การเรียนรูที่คาดหวัง และคณุลักษณะผูเรยีนที่ตองการประเมิน 
  2. วางแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
   3.  กําหนดภาระงานและเกณฑการประเมิน 
  4.  เขียนรายละเอียดของภาระงานในการประเมินผลตามสภาพจริงและเกณฑ 
การประเมิน  
   5.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู   

6. ดําเนินการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 
7. ขณะสอนผูสอนไดใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินและกําหนดเกณฑการ 

ประเมิน 
  8.  ผูวิจัยและผูสอนรวมกันปรับปรุงแกไขแผนฯ และเกณฑการประเมินอีกครั้ง 
เม่ือพบขอบกพรองหรือปญหาในการนําไปใชจริง 
  9.  ระหวางปฏิบัติงานสอน ผูวิจัยและครรูวมกันสังเกตพฤติกรรมการเรียนและ
การทํางานของนักเรียน  ผูวจัิยสังเกตบรรยากาศการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูวิจัย  และ
การสนับสนุนของผูบริหาร  

ข้ันตอนที่ 3  การสรางเครือ่งมือรวบรวมขอมูลในการทดลองใชหลักสูตร 
  เครื่องมือวิจัย เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม     
เม่ือพิจารณาตามเกณฑของชวงเวลาการฝกอบรมสามารถแบงได 4 ชุด  ดังนี้   

 ชุดที่ 1  กอนฝกอบรม เปนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง  เพ่ือวัดความรูความเขาใจของครู
กอนฝกอบรม และแบบประเมินพฤติกรรมผูสอนดานการวัดและประเมินผล โดยนกัเรียน 

 ชุดที่ 2 ขณะฝกอบรม ประกอบดวย 1)แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนดานการวัดและ
การประเมินผลของครู  2) แบบสัมภาษณครู 3) บันทกึประจําวัน   

 ชุดที่ 3  วันสดุทายของการฝกอบรมประกอบดวย 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ดาน 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง  เพ่ือวัด
ความรูความเขาใจของครูหลังฝกอบรม (ฉบับเดียวกบักอนฝกอบรม) 2) แบบวัดเจตคตขิองครทูี่
มีตอการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง  เพ่ือวดัเจตคตขิองครูที่มีตอ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับครู เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการฝกอบรม   
 ชุดที่ 4 หลังการฝกอบรม 1 เดือน  ประกอบดวย 1) แบบประเมินผลงานของครู      
2) แบบประเมินพฤติกรรมผูสอนดานการวัดและประเมินผลโดยนักเรียน (ฉบบัเดียวกับกอน
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ฝกอบรม)  3) แบบสัมภาษณผูบริหารและ นักเรียน อยางละ 1 ชุด เพ่ือประเมินความสามารถ
ของครูในการนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชัน้เรียน  
 โดยสรุป ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลในการทดลอง มีทั้งหมด 7 
ประเภท คือ  

1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
2. แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล 

  3.  แบบประเมินผลงานของครู 
           4. แบบสัมภาษณ 
            5. แบบสอบถามความคิดเห็น 
  6. แบบวัดเจตคต ิ
           7. บันทึกประจําวัน  
 การสรางเครือ่งมือแตละประเภท มีวิธดํีาเนินงานดังนี้  

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 20 ขอ และแบบ     
ความเรียง 3 ขอ  มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

1.1 วิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายของการฝกอบรม  โดยครอบคลุมพฤต ิ
กรรมดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา  

1.2  เขียนขอสอบวัดพฤติกรรมดังกลาว ชนิดเลือกตอบรวม 30 ขอ และแบบ 
ความเรียง 3 ขอ  จัดทําเปนแบบทดสอบ นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางและเชิง   เน้ือหา เพ่ือนํามาปรับปรุงกอนนําไปทดลองใช 

1.3  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับครูที่เขารับการฝกอบรมจํานวน 3 คน  
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และเวลากบัจํานวนขอคําถาม  
    1.4  นําแบบทดสอบชนดิเลือกตอบไปทดลองใชกบัครูจํานวน 30 คน เพ่ือหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนก  โดยใชเทคนคิ 27% ในการแบงผูเขารับการฝกอบรมเปน
กลุมสูงกลุมต่าํ  คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพ คือ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.23-0.80 และ
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.25-0.88  จํานวน 20 ขอ  

1.5 นําแบบทดสอบที่ไดในขอ 1.4 หาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรของคูเดอร  
ริชารดสัน KR 20  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74  

1.6 จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
 2. แบบสังเกตและแบบประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล          

มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้  
2.1 กําหนดวัตถปุระสงคที่จะสังเกตพฤติกรรมการสอนและการประเมินผล 

ของครู 
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2.2 เขียนขอความที่แสดงถึงสิ่งที่จะตองสังเกตพฤติกรรม โดยศึกษาเอกสาร 
เกี่ยวกบัการนเิทศและติดตามการสอนของครู 

2.3 กําหนดเกณฑการประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล 
ของครู  กําหนดเกณฑการประเมินไว ดังนี้ 
 พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลในสวนของพฤติกรรมดานตรวจสอบ
ความรูพ้ืนฐานและทักษะเบื้องตนของนกัเรียนกอนสอน และการดําเนินการวดัและประเมินผล 
กําหนดเกณฑไว 4 ระดบั คือ  
  ระดับปฏบิัติมาก   ชวงคะแนนปฏิบัติอยูระหวาง 2.01 - 3.00 
  ระดับปฏบิัติปานกลาง  ชวงคะแนนปฏิบัติอยูระหวาง 1.01 - 2.00 
  ระดับปฏบิัตินอย   ชวงคะแนนปฏิบัติอยูระหวาง 0.01 - 1.00 
  ระดับไมปฏิบตั ิ  คะแนน  0 
 พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลในสวนของพฤติกรรมดานการใชวธิีการ
วัดผลและประเมินผลหลายรปูแบบ   และผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน 
  ระดับปฏบิัติมาก   ชวงคะแนนปฏิบัติอยูระหวาง 2.68 - 4.00 
  ระดับปฏบิัตปิานกลาง  ชวงคะแนนปฏิบัติอยูระหวาง 1.34 - 2.67 
  ระดับปฏบิัตินอย   ชวงคะแนนปฏิบัติอยูระหวาง 0.01 - 1.33 
  ระดับไมปฏิบตั ิ  คะแนน  0 

2.4 ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอความที่ตองการประเมิน  วตัถปุระสงค  
และเกณฑการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 5 คน เพ่ือปรับปรุง 
แกไขนําไปทดลองใชกับคร ู1 คน และ17 คนตามลําดบั โดยใชผูประเมิน 5 คน คอื ครู เพ่ือนครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูวิจัย  

 3. แบบประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของคร ูโดยนักเรียน 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
  3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชแบบสอบถาม โดยใหสอดคลองกับวตัถ ุ
ประสงคและเปาหมายของการอบรม 

3.2  เขียนขอความเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของ 
ครูผูเขารบัการฝกอบรม โดยนักเรียน 

3.3  ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอความและวัตถุประสงค  
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
  3.4 ทดลองใชกับนักเรียน จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการ 
สื่อสารของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม 
  3.5 ทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 30 คน  และหาคาความเชื่อม่ัน ดวย 
สัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค ไดเทากบั 0.82 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
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 4. แบบประเมินผลงานคร(ูแผนการจัดการเรียนรู และภาระงานประเมิน)ของครูดาน
การประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  4.1  กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินผลงานคร ู  
  4.2  ผลงานทีต่องประเมินคอื แผนการจัดการเรียนรู และภาระงานประเมิน 
นักเรียน 
  4.3  เขียนขอความที่แสดงถึงสิ่งที่จะตองประเมินผลงาน โดยปรึกษาศึกษา 
นิเทศก ผูมีประสบการณในการประเมินผลงานของคร 
  4.4  กําหนดเกณฑการประเมินผลงานของครู 
  4.5  ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอความที่ตองการประเมินวตัถุประสงค  
และเกณฑการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 5 คน เพ่ือปรับปรุง 
แกไข 
  4.6  นําไปทดลองใชกับครู 1คน และ 17 คนตามลําดับ โดยใชผูประเมิน 5 คน  
เพ่ือตรวจสอบความเปนปรนัยของแบบประเมินผลงานของครู  เม่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันแลว    
แบบประเมินแผนการสอนไดคาความเชือ่ม่ันเทากับ .80  และแบบประเมินภาระงาน ไดคาความ
เชื่อม่ันในภาพรวมเทากบั .89 และมีคาความเชื่อม่ันในแตละเน้ือหา คือ แสง   น้ําฟาและ
ดวงดาว  เสียง  วัสดุและสมบัติของวัสด ุ จักรวาลและอวกาศ และ สารเคมี มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .90,.95,.88,.94,.85,.92 ตามลําดบั 
  4.7  กําหนดเกณฑการประเมินแผนการจัดการเรียนรู กําหนดเกณฑไว 4 ระดบั 
ดังนี้ 
   ระดับผลงานดีมาก    ชวงคะแนนความเหมาะสม 2.28 - 3.00 
       ระดับผลงานดี      ชวงคะแนนความเหมาะสม 1.52 - 2.27 
   ระดับผลงานพอใช    ชวงคะแนนความเหมาะสม 0.76 - 1.51     
   ระดับผลงานควรปรบัปรุง   ชวงคะแนนความเหมาะสม 0.00 - 0.75 
  4.8  กําหนดเกณฑการประเมินภาระงานประเมิน กําหนดเกณฑไว 4 ระดับดังนี้ 
   ระดับผลงานดีมาก    ชวงคะแนนความเหมาะสม 4.01 - 5.00 
       ระดับผลงานดี      ชวงคะแนนความเหมาะสม 3.01 - 4.00 
   ระดับผลงานพอใช    ชวงคะแนนความเหมาะสม 2.01 - 3.00 
   ระดับผลงานควรปรบัปรุง   ชวงคะแนนความเหมาะสม 1.00 - 2.00 
  * ผลงานที่จะยอมรับไดคือผลงานในระดบัดีขึ้นไป 
  5. แบบสัมภาษณครู ผูบริหารสถานศึกษา และนักเรียนมีขั้นตอนการสรางในลักษณะ
เดียวกัน ดังนี้ 

5.1  กําหนดวัตถปุระสงคในการสัมภาษณ 
5.2  เขียนขอคําถามในการสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคที่กําหนดไว 
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5.3  ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพดานความสอดคลองของขอคําถามกับ 
วัตถุประสงค 
  5.4  ทดลองใชแบบสัมภาษณกับครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และนักเรียน 
อยางละ 1 คน เพ่ือศึกษาความชัดเจนของภาษาและความตอเน่ืองของขอคําถาม  
  5.5  ทดลองใชแบบสัมภาษณครูกับครูผูสอนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 จํานวน     
5 คน เพ่ือศึกษาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอคําถาม 

 6. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการฝกอบรมและหลักสตูรที่พัฒนาขึ้น  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท(Likert’s Rating Scale) มีขั้นตอนการสราง 
ดังนี้ 

6.1  กําหนดวัตถปุระสงคในการสอบถาม 
6.2  เขียนขอความใหครอบคลมุวัตถุประสงคที่กําหนด 
6.3  เขียนคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
6.4  ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลองของคําถาม      

วัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถามและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  หาดัชนีความ
สอดคลอง และปรับปรุงแกไข 

6.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครู 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ดานภาษาที่ใช  ความตอเน่ืองของขอคําถามและเวลาที่ใช  

6.6  ทดลองใชกับครู 17 คน เม่ือหาคาความเชื่อม่ัน ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา  
ครอนบาค  ไดเทากับ 0.88 
   6.7 การพิจารณาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตร
กําหนดเกณฑที่ยอมรับไดไวที่ คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของหลักสูตรตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ดังนี้ 
   ระดับความเหมาะสมมากที่สุด    ชวงคะแนน 4.50 - 5.00 
   ระดับความเหมาะสมมาก        ชวงคะแนน 3.50 - 4.49 
   ระดับความเหมาะสมปานกลาง    ชวงคะแนน 2.50 - 3.49 
   ระดับความเหมาะสมนอย  ชวงคะแนน 1.50 - 2.49 
   ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด   ชวงคะแนน 1.00 - 1.49 

  7. แบบวัดเจตคตขิองครทูี่มีตอการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เปนแบบวดั
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

  7.1  กําหนดนิยามเชิงปฏบิัติการ แลวสรางขอคําถามตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ   
      7.2  นําแบบวัดเจตคติ ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลพิจารณา 
ความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยใชดัชนีความสอดคลอง 
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  7.3  นําแบบวดัเจตคตไิปทดลองใชกับครจํูานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ        
ความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนกบัเวลาทีใ่ช และทดลองใชกบัครูจํานวน 30 คน หา    
คาอํานาจจําแนกโดยใชt-test ไดคาอํานาจจําแนกรายขอ 1.75 ขึ้นไป และ หาคาความเชื่อม่ัน
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.89 จากนั้นจัดพิมพเปนฉบบั
สมบูรณพรอมใชในการเกบ็ขอมูล 
     7.4 การพิจารณาผลการประเมินเจตคติ กําหนดเกณฑที่ยอมรับไดไวที่ ไดคะแนน
เฉลี่ยระดับเจตคติตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ดังน้ี 
   ระดับเจตคติดีมาก      ชวงคะแนน 4.50 - 5.00 
   ระดับเจตคติดี          ชวงคะแนน 3.50 - 4.49 
   ระดับเจตคตปิานกลาง     ชวงคะแนน 2.50 - 3.49 
   ระดับเจตคตินอย   ชวงคะแนน 1.50 - 2.49 
   ระดับเจตคตินอยที่สุด    ชวงคะแนน 1.00 - 1.49 

8. บันทึกประจําวัน   เปนขอความปลายเปด  มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
8.1 กําหนดวัตถปุระสงคของการบันทึกประจําวัน และวิเคราะหพฤติกรรมที่ 

ตองการประเมินครูผูเขาอบรม 
8.2 กําหนดกรอบการบันทึก  โดยครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี  

1) ความรูที่ผูเขารับการฝกอบรมไดรับในแตละวันจากวิทยากร 
2) ความคาดหวงัในการนําไปใชในชั้นเรียน 
3) ความมั่นใจในการวัดและประเมินผล  
4) กิจกรรมที่นาสนใจ ประทบัใจในการฝกอบรม 
5) ความรูสึกเมื่อปฏิบตัิงานเปนกลุมกับเพ่ือนผูเขารับการฝกอบรม 
6) ปญหาและอุปสรรคที่พบในการฝกอบรม 
7) ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการฝกอบรม 

8.3 ทดลองใชกับครูจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและรูป 
แบบทีใ่ชในบนัทึกประจําวนั  
 ข้ันตอนที่ 4 ประเมินโครงรางหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. กําหนดจุดประสงคการประเมิน  
    1) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยพิจารณาหลักการ  
จุดมุงหมาย ผลการฝกอบรมที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ ยุทธวิธีการฝกอบรม สื่อและเทคโนโลยีการ
ฝกอบรม การวัดและประเมินผลการฝกอบรมวามีความเหมาะสมกับสภาพ ปญหา ความ
ตองการของผูเขารับการฝกอบรมเพียงใด 
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   2)เพ่ือประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรในแตละองคประกอบโดย
พิจารณาหลักการ จุดมุงหมาย ผลการฝกอบรมที่คาดหวัง เน้ือหาสาระ ยุทธวธิีการฝกอบรม สื่อ
และเทคโนโลยีการฝกอบรม การวัดและประเมินผลการฝกอบรม วามีความสอดคลองเพียงใด 
  2. ผูประเมิน เปนผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูและดานการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบดวย ผูเชีย่วชาญในระดับอุดมศึกษา 3 คน ระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 4 คน และระดับโรงเรียน 2 คน รวม 9 คน  มีรายนามปรากฏในภาคผนวก ง
  3. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน เปนแบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลองของโครงรางหลักสูตร ที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมนิโครงรางหลักสูต ของ 
วิเชียร  อินทรสมพันธ (2546 :228-230) และผานการพิจารณาคุณภาพจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาปริญญานิพนธอีกครั้ง  กําหนดเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตรที่ยอมรับได คือ ม่ีคาคะแนนความเหมาะสมขององคประกอบตั้งแต 3.50 
ขึ้นไปหรือระดับความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ 
 

  เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
   ระดับความเหมาะสมมากที่สุด    ชวงคะแนน 4.50 - 5.00 
   ระดับความเหมาะสมมาก        ชวงคะแนน 3.50 - 4.49 
   ระดับความเหมาะสมปานกลาง    ชวงคะแนน 2.50 - 3.49 
   ระดับความเหมาะสมนอย  ชวงคะแนน 1.50 - 2.49 
   ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด   ชวงคะแนน 1.00 - 1.49 
  เกณฑการพิจารณาความสอดคลอง 
  ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(Index of consistency =IOC) ที่ไดคา  
มากกวา 0.5 ขึ้นไป  ถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑใชได แตถานอยกวา 0.5 ตองปรับปรุง
ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 
  4. สถิติทีใ่ชไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ข้ันตอนที่ 5 ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 
 หลังจากโครงรางหลักสูตรไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุง    
ใหพรอมนําไปทดลองใช 
 ข้ันตอนที่ 6 เตรียมการทดลองใชหลักสูตร 

1. เตรียมผูเขารบัการฝกอบรม : ประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาและครทูี่จะ 
เขารับการฝกอบรม เพ่ือสรางความคุนเคยและใหครูเตรียมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร
ประกอบการฝกอบรมและเปนเนื้อหาที่จะใชสอนใน 2 สัปดาหขางหนา 
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2. เตรียมเอกสารหลักสูตรฝกอบรมใหเพียงพอในการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย  
2.1  คูมือการฝกอบรมสําหรับวทิยากร   
2.2  เอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม 
      1)  ชุดฝกอบรม 
      2)  ตัวอยางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
      3)  เอกสารประกอบการสอนเนื้อหาตางๆทีค่รูตองการประกอบการ 

ประเมินดวยภาระงาน เชน กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สารและสมบตัิของวสัดุ   กิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง เสียงและการทาํงานของหู    
        4) เอกสารประกอบการบรรยายของวทิยากรพเิศษ เรื่องการประเมิน 
ผลการเรียนรูตามสภาพจริง  

3. เตรียมประสานงานกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายภายในสถานศึกษา 
 

ขั้นที่ 3 ทดลองใช และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม 
 การทดลองใชหลักสูตรและหาประสิทธิภาพแบงเปน 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษานํารอง(Pilot study)กับครใูนโรงเรียน จํานวน 1โรง รวม 3 คน ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช
หลักสูตรกบัครูกลุมตวัอยางในโรงเรียน จํานวน 5 โรง  รวม 17 คน   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1  การศึกษานํารอง (Pilot study)  
  การศึกษานํารอง มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสทิธิภาพหลักสูตรฝกอบรม    
เปนการเบื้องตน  เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจ และเจตคติของครูทีมี่ตอการประเมินผล      
ตามสภาพจริง  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม เชน ภาษา       
รูปแบบเอกสารตางๆ และความเหมาะสมของกิจกรรมฝกอบรม 

กลุมผูสอนทีใ่ชในการศึกษานํารอง เปนผูสอนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชวงชั้น 
ที่ 2  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  
จํานวน 1 โรงคือ โรงเรียนวดัครุนอก ครูจํานวน 3 คน (ดูรายนามในภาคผนวก ง) 
       เอกสารประกอบการฝกอบรม   ประกอบดวย 

1. คูมือการฝกอบรมสําหรับวทิยากร   
2. เอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม 

1) ชุดฝกอบรม 
2) ตัวอยางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
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 เครื่องมือวิจยั  ประกอบดวย 
 ชุดที่ 1 กอนฝกอบรม เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง เพ่ือวัดความรูความเขาใจฯของครู
กอนฝกอบรม  

 ชุดที่ 2 ขณะฝกอบรม ประกอบดวย 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและการ
ประเมินผลของครู  2) แบบสัมภาษณครู  และ 3) บันทกึประจําวัน 

 ชุดที่ 3 หลังการฝกอบรม ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรู  
ความเขาใจเกีย่วกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง  เพ่ือวัดความรู
ความเขาใจฯ ของครูหลังฝกอบรม (ฉบับเดียวกับกอนฝกอบรม) 2) แบบวัดเจตคติของครูที่มีตอ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง  เพ่ือวัดเจตคตขิองครูที่มีตอการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง และ3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอหลกัสูตรฝกอบรม   
            วิธีการศึกษานํารอง มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
 การศึกษานาํรอง เปนการทดลองใชหลกัสูตรในเบื้องตน มีวธิีการศกึษาทดลอง
ใกลเคยีงกับการทดลองกับครูกลุมตวัอยาง  สิ่งที่แตกตางอยูบางคือ เน้ือหาบางสวนใหครศูึกษา 
ดวยตนเอง และมีการติดตามประเมินผลการนําไปใชในชั้นเรียนจริงไมเต็มเวลาทีก่ําหนดไวใน
หลักสูตร โดยมีผูวิจัยเปนวทิยากร มีวิธีการศึกษานํารอง ดังนี้  

1. ประชุมครู 3 คน เพ่ือแนะนาํโครงการฝกอบรม และวัดความรูความเขาใจเรื่องการ 
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงกอนฝกอบรม 

2. แนะนําเอกสารหลักสูตรฝกอบรม  สนทนาและบรรยายเกี่ยวกบัความรูเบื้องตน 
เรื่อง การประเมินผลการเรยีนรูตามสภาพจริง และใหครูศึกษาตวัอยางเครื่องมือประเมินผลฯ 
ดวยตนเอง  ใหเวลาศึกษา 1 สัปดาห 

3. อภิปรายรวมกับครูทั้ง 3 คน วามีปญหาหรือไมเขาใจในการศึกษาเอกสารหรือไม 
อยางไร และคดิวาตวัอยางเครื่องมือประเมินผลที่ศึกษาสามารถนําไปใชในชั้นเรียนไดหรือไม 
เครื่องมือใดบางที่นําไปใช  และมีปญหาหรืออุปสรรคอะไรบาง ตองการใหปรับปรุงเอกสาร
หลักสูตรในเรือ่งใดบาง  

4. แนะนําการบูรณาการแผนการประเมินกับแผนการจัดการเรียนการรู 
5. แนะนําภาระงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติฯลฯ 
6. วัดความรูความเขาใจเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงหลังฝกอบรม  

วัดเจตคตขิองครูที่มีตอการประเมินผลตามสภาพจริง และสอบถามความคิดเห็นทีมี่ตอหลักสูตร
ฝกอบรม พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสตูรฝกอบรม 

7. วิเคราะหเปรยีบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังฝกอบรม  เจตคตทิี่มีตอการ 
ประเมินผลตามสภาพจริง และความคิดเห็นที่มีตอหลักสตูร พรอมทั้งขอเสนอแนะ 

8. ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมกอนนําไปทดลองใชกับครูกลุมตวัอยาง 
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 การวิเคราะหขอมูล  
 สถิตทิี่ใช วิเคราะหขอมูลเชงิปริมาณโดยใช คาเฉลีย่  รอยละ 

 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชเทคนคิการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  
 ข้ันตอนที่ 2 ทดลองใชหลักสูตรกับครูกลุมตวัอยาง 
 การทดลองใชหลักสูตรกบัครูกลุมตวัอยางมีวัตถุประสงค  เพื่อหาประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพฒันาขึ้น  เพ่ือเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูผูเขารับการ
ฝกอบรมใจกอนและหลังฝกอบรม  เพื่อศึกษาเจตคตขิองครูผูเขารบัการฝกอบรมที่มีตอการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  เพื่อศึกษาความสามารถของครูผูเขารบัการฝกอบรมในการนําความรู
เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนจริงได และเพื่อศกึษาความ
คิดเห็นของครทูี่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 

 แบบแผนการทดลอง  แบบหนึ่งกลุมทดลองวัดสองครั้ง (One-Group Pretest-
Posttest Design) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร เปนครูที่สอนวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรปราการเขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  จํานวนโรงเรียน 73 โรง 
      กลุมตัวอยาง ครูที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547   จํานวนโรงเรียน 5 โรง   คือ โรงเรียน
บานคลองหลวง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียนชมุชนวัดราษฎรบํารุง       
โรงเรียนคลองบางปง จากโรงเรียนทั้งหมด 73 โรง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นและสุมตาม
เง่ือนไข  

 เง่ือนไขในการสุมตัวอยาง 
1. ผูบริหารและครูในสถานศกึษานั้นมีความสนใจและใหความรวมมือ 
2. ผูวิจัยและศึกษานิเทศกสามารถไปนิเทศ ติดตามประเมินผลไดสะดวก 

ภายในเวลาทีก่ําหนด  
 การดําเนินการทดลอง 
 การทดลองใชหลักสูตร จัดในรูปการฝกอบรมโดยแบงการฝกอบรมเปนชวงๆ  ให

ความรูภาคทฤษฎี สลับกบัการลงมือปฏิบัติจริง ฝกอบรมเปนรายบุคคล ณ โรงเรียนที่สังกัด และ
ฝกอบรมรวมกลุม ณ โรงเรียนที่เปนศูนยประสานงาน และกลบัมาฝกเปนรายบคุคล ณ โรงเรียน
ที่สังกัดอีกครั้ง   รวมเวลาการฝกอบรม 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ผูเขารบัการฝกอบรมไดศึกษา
เอกสารฝกอบรมดวยตนเอง   วิทยากรฝกอบรม คือ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  
จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และผูวิจัย มีขั้นตอนโดยละเอียด 
ดังนี้ 
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ตาราง 3 ขั้นตอน ระยะเวลา เน้ือหาและกจิกรรมการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรม 
 

ข้ันตอน
การอบรม 

ระยะเวลา เน้ือหา กิจกรรม 

ตรวจสอบ
ฐานเดิม 
13-15     
ธ.ค.47 

 

4 ชั่วโมง/โรง 
(5 โรง) 

 

ตรวจสอบตนเอง และวิเคราะหตนเอง        
สรางความเขาใจวา ทําไมตอง
เปล่ียนแปลงการประเมินผล เน้ือหาตอน
ที่ 1     รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการ
ประเมิน 

ครูทําแบบทดสอบความรูฯ              
ครูทําแบบตรวจสอบ และ 
วิเคราะหตนเองเรื่องการประเมิน 
อภิปรายกลุมยอยเนื้อหาตอนที่ 1 

สรางเสริม
ส่ิงใหม 

+ 
ใหลงมือทํา 

 
27-28     
ธ.ค.47 

 

12ชั่วโมง /    
รวม 5 โรง 

 
 
 
 
 
 

 

พิธีเปด  และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
-ตอนที่2รูชัดกับหลักการประเมินตาม
สภาพจริง 
-ตอนที่3 รูจริงกับการประเมินผลการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
-ตอนที่ 4 รูรอบกับการวางแผนการ
ประเมิน 
-ตอนที่ 5 รูลึกกับการสรางเครื่องมือ
ประเมิน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- รับความรูใหมจากการบรรยายของ
วิทยากร 
- อภิปรายกลุมยอย 
-ปฏิบัติงานกลุม 

ไดนําไปใช  
+ 

ภายใน
ประเมิน 
17-19    
ม.ค.48 

4 ชั่วโมง/โรง 
(5 โรง) 

ตอนที่ 6 การนําการประเมินผลไปใชใน
ชั้นเรียน 

อภิปรายกลุมยอย ซักถาม 
แนะนําการบูรณาการแผนการ
ประเมินกับแผนการจัดการเรียนรู 
-ทดสอบความรูของครู   
-วัดเจตคติของครูที่มีตอการประเมิน 

นิเทศ    
ติดตาม 
การฝก  
อบรม 
1-24      
ก.พ.48 

10ชั่วโมง/โรง 
(5 โรง) 

ปญหาอุปสรรคที่พบในแตละโรงเรียนและ
แนวทางแกไขเปนรายบุคคล 

นิเทศ :ใหคําแนะนํา ชวยแกไข
ปญหา ใหความชวยเหลือตามที่ครู
ตองการและสังเกตพฤติกรรม
ครูผูสอนนิเทศ  และประเมิน
พฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน 
-สอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอ
หลักสูตรฝกอบรม 
- สัมภาษณผูบริหาร และนักเรียน 
-จัดสัมมนาและเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการนําความรูที่ได
ไปใชในชั้นเรียน                        
-ประเมินผลงานของครู 
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 เม่ือฝกอบรมแลวใหผูเขารบัการฝกอบรมนําหลักสูตรไปใชในชั้นเรยีนประมาณ        
20 คาบ/หนวยการเรียนรู ระหวางนั้นมีการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรนิเทศ แบบตัวตอตวั     
ในแตละโรงเรยีนๆละ 2 ครัง้ จากนั้นจัดสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผล ประมาณ    
4 ชั่วโมง รายละเอียด ของชวงเวลาในการนิเทศและสมัมนามีระบุไวในขั้นการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
1. ประสิทธิภาพหลกัสูตรฝกอบรม E1/E2 ตามเกณฑ 75/75 โดยคํานวณคะแนนจาก

การทํากิจกรรมระหวางฝกอบรม(X) และคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
ฝกอบรม (F) ของครูผูเขารบัการฝกอบรม  โดยมีการคํานวณหาประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 สูตรที่ 1   E1 = (∑X / N) /A × 100   
 เม่ือ E1    คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

  ∑X   คือ  คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 
      A      คือ  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกนั 
  N      คือ  จํานวนผูเรียน 

 สูตรที่ 2     E2  หาจาก   (∑F/N)/B × 100 
 เม่ือ  E2      คอื  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

       ∑F    คือ  คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
       B       คือ  คะแนนเตม็ของการสอบหลังเรียน 
     N       คือ  จํานวนผูเรียน (ชัยยงค  พรหมวงศ; สมเชาว  เนตรประเสริฐ; และ  
สุดา  สินสกุล.  2520 : 135 -136) 

 สถิตทิี่ใชวิเคราะห คือ    คาเฉลี่ย(M)  และรอยละ    
 2. เปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูกอนกับหลังฝกอบรม ที่ไดจากการทําแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังฝกอบรม  สถิติที่ใชวิเคราะห คือ  t-test dependent ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 10.0 
 3. วัดเจตคติของครูที่มีตอการประเมินผลตามสภาพจริง วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบ
วัดเจตคตขิองครู  สถิตทิี่ใชวิเคราะห คือ  t-test one sample ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS for Windows Version 10.0 

  4. ความสามารถของครูในการนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงไป 
ใชพัฒนาผูเรยีนในชั้นเรียนจริงได พิจารณาที่ตวับงชี้ 3 ตัวบงชี้  ดังนี้  
     4.1 พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล ประกอบดวย 1) ขอมูลที่ไดจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมครูขณะสอนในชั้นเรียน โดยผูวจัิย เพ่ือนครู ครูผูเขารบัการฝกอบรม สถติิ
ที่ใชวิเคราะห คือ t-test one sample ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows 
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Version 10.0  2) ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินพฤติกรรมครูกอนฝกอบรมและหลงัฝกอบรม โดย
นักเรียน สถติทิี่ใชวิเคราะห คือ  t-test dependent ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
for Windows Version 10.0  และ 3) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียน  และ ผูบริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของครูผูเขารบัการฝกอบรม 
ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) 
     4.2  ผลงานของครู ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2)ภาระงานประเมิน 
ขอมูลไดจากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินภาระงานประเมิน   ที่ประเมิน
โดยครูผูเขารบัการฝกอบรม เพ่ือนครู ผูบริหารสถานศึกษา ศกึษานิเทศก และผูวิจัย 
 สถิติทีใ่ชวิเคราะห คือ t-test one sample ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for 
Windows Version 10.0   
     4.3 ความคิดเห็น ความรูสึกของครูเกีย่วกับสิ่งที่เกดิขึ้นขณะนําเครื่องมือประเมิน
ไปใชในชั้นเรยีน  ขอมูลไดจากการสัมภาษณครูผูเขารบัการฝกอบรม และจากการอานวิเคราะห
บันทึกประจําวัน บันทึกหลงัการสอน และบันทึกสะทอนตนเอง ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนคิการวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) 
 5. ความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสตูรฝกอบรม  ไดขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม  สถิติทีใ่ช
วิเคราะห คือ t-test one sample ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปู SPSS for Windows 
Version 10.0               
 
ขั้นที ่4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 ข้ันตอนที่ 1 ประเมินผลการใชหลักสูตร มีวัตถปุระสงค  เพ่ือศึกษาผลการใช
หลักสูตรฝกอบรมทั้งกอนทดลองใช ระหวางทดลองใช และหลังทดลองใชหลักสตูร 

วิธีดําเนินงาน 
 การประเมินผลหลักสตูรการทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม ไดมีการประเมินอยาง      
ตอเน่ืองทั้งกอนทดลองใชหลักสูตร  ระหวางทดลองใชหลักสูตร และหลังทดลองใชหลักสูตร    
สิ่งที่ประเมินในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ไดใชรูปแบบการประเมินโครงการฝกอบรมของเคริกแพท 
ทริค (ศิริชัย  กาญจนวาส.ี 2545)  เสนอการประเมินผลหลังการฝกอบรมไว 4 ระดับ ดังนี้  

1. การประเมินปฏิกิริยา(Reaction) เปนการประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร 
ฝก อบรมของผูเขารับการฝกอบรม วามีความรูสึกอยางไร ตอ  เน้ือหาของหลักสูตร  สาระการฝ
อบรมตรงกับความตองการหรือไม ความคิดเห็นตอเอกสาร สถานที่  โสตทศันูปกรณ ระยะเวลา
ของการอบรม วามีความเหมาะสมเพียงไร วิทยากรมีความเหมาะสม เพียงไร ไดรับความรู
ทักษะระดับใด มีความคาดหวังอยางไรตอการนําความรูและทักษะทีไ่ดไปใชงาน เปนตน 
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 เครื่องมือที่ใชสําหรับเกบ็ขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการฝก 
อบรมเปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) สําหรับขอความจํานวน 20 รายการ 
 วิธีดําเนินการ วิเคราะหจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครู 
  2.  การประเมินผลการเรียนรู (Learning)  การประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขา
รับฝกการอบรม ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กอน -หลังการฝกอบรมดาน 
ความรูความเขาใจ และและเจตคติ  เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร ตาม
สภาพจริงขณะอบรมและหลังอบรม 

 เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูล  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูความ
เขาใจ  และแบบวัดเจตคต ิ
 วิธีดําเนินการ  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ฯ ของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอน
และหลังการอบรม และวิเคราะหเจตคติทีมี่ตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
 3. การประเมินพฤติกรรม  

การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือนําความรูที่ไดรับไปใชพัฒนาผูเรียนในชัน้
เรียนจริง  ซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมของครูดานการสอนและการประเมินผลทีส่อดคลองกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและเน้ือหาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 2  ประเมินผลงาน
ของครูผูเขารบัการฝกอบรม และความคดิเห็นความรูสกึที่มีตอการนาํความรูที่ไดไปใชในชั้น
เรียนจริง 
      เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูล เปน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและการ
ประเมินผล  แบบประเมินผลงาน  แบบสัมภาษณครผููเขารับการฝกอบรม ผูบรหิารสถานศึกษา 
และนกัเรยีน  และบันทึกประจําวัน  

 วิธีดําเนินการ วิเคราะหจากผลการประเมินผลงานหลงัฝกอบรม 2 สัปดาหและ 4 
สัปดาห  
 4. การประเมินผลลัพธที่เกดิตอองคกร(Results)  การประเมินผลลพัธหรือผลกระทบ 
ที่เกิดตอบุคคลที่เกี่ยวของและสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู
ดานการวัดและการประเมนิผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2  
 เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูล  เปนแบบสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา และ 
นักเรียน 

  วิธีดําเนินการ วิเคราะหผลจากผลการสมัภาษณ ผูบรหิารสถานศึกษาและนักเรียน 
ถึงผลการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของครูผูสอนและผลทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  
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 การประเมินหลังทดลองใชหลักสูตร เพ่ือศกึษาความสามารถในการนาํไปใชของครู 
และผลลัพธทีเ่กิดตอองคกรนั้น ใชเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมติร  ผูนิเทศคือ ผูวิจัย  และ
ศึกษานิเทศก   เปนการนิเทศแบบตัวตอตัวในแตละโรงเรียนๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวาง  
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2548 และครั้งที่ 2 ระหวางวนัที่ 8-9 กุมภาพันธ 2548  นอกจากนี้ใน 
ระยะสุดทายของการนิเทศตดิตามไดมีการจัดสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลตาม   
สภาพจริงที่ผูเขารับการฝกอบรมรวมกันทั้ง 5 โรงอีกครั้ง  ณ โรงเรียนเอ่ียมสุรีย ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2548 รวมเวลาที่ใชในการนิเทศติดตามและการสัมมนา 10 ชั่วโมง   
 จากขั้นตอนการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นวามีหลายขัน้ตอนยอย มีกิจกรรม และ
เครื่องมือที่ใชในการทดลองหลายประเภท ดังนั้น เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในขัน้ตอนดังกลาว
มากขึ้น ผูวิจัยจึงสรุปแผนการเก็บขอมูล และความสัมพันธของเครื่องมือที่ใชกับกจิกรรมและ
ผูใหขอมูลไวดังตาราง 4 และตาราง 5ตามลําดับ  
 

ตาราง 4 สรุปแผนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 

ชวงการฝกอบรม หลังการฝกอบรม  
ขอมูลท่ีรวบรวม 

 
วันแรกของ    
การฝกอบรม 

ระหวางการ
ฝกอบรม 

วันสุดทาย ของ
การฝกอบรม 

2 สัปดาห   4 สัปดาห 

ความรูความเขาใจเรื่องการ
ประเมินตามสภาพจริงของครู 

 
 

 
 

 
 

- - 

เจตคติที่มีตอการประเมินผล
ตามสภาพจริงของครู 

- 
 

 
 

 - 

 

- 

ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร   
ฝกอบรม 

- - - -  

ความสามารถในการนําการ
ประเมินตามสภาพจริงไปใชจริง 

- - -   
 

พฤติกรรมดานการประเมินผล
ของครู ประเมินโดยนักเรียน 

 - - - 
 

 

ความคิดเห็นของผูบริหาร ที่มี
ตอพฤติกรรมการสอนและ   
การประเมินของครูผูเขารับการ    
ฝกอบรม 

- 
 

- - -  
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ตาราง 5 สรุปขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรม  เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลและผูใหขอมูล 
 

ผูใหขอมูล*  
ข้ันตอน       

การพัฒนา     
หลักสูตร       
ฝกอบรม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
รวม 

1.แบบสํารวจความตองการของครู
ที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 

- -  - - - - 1 

2.แบบสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษา 

- - -  - - - 1 

ขั้นที่ 1 ศึกษา
บริบทและ 
เน้ือหาที่
เกี่ยวของ 
 
 

3.แบบสัมภาษณศึกษานิเทศก - - - -  - - 1 

ขั้นที่ 2 ออกแบบ
และสราง
หลักสูตร 

4.แบบประเมินโครงรางหลักสูตร -  - - - - - 1 

5. แบบทดสอบวัดความรูความ
เขาใจ 

- -  - - - - 1 

6. แบบวัดเจตคติที่มีตอการ
ประเมินฯ 

- -  - - - - 1 

7. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

- -  - - - - 1 

8. แบบสัมภาษณครู - -  - - - - 1 
9. แบบสังเกตพฤติกรรมผูสอน
ดานการวัดและประเมินผล  

 -  - - -  3 

10.แบบประเมินพฤติกรรมครูดาน
การวัดและประเมินผล โดย
นักเรียน 

- - - - -  - 1 

ขั้นที่ 3 
ทดลองใช  และ
หาประสิทธิภาพ
หลักสูตร 
ฝกอบรม 

11.บันทึกประจําวัน - -  - - - - 1 
12. แบบสัมภาษณนักเรียน - - - - -  - 1 
13. แบบสัมภาษณผูบริหาร - - -  - - - 1 

ขั้นที่ 4 
ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ฝกอบรม 

14. แบบประเมินผลงาน  -    -  5 

 
* หมายเหตุ     1  หมายถึง ผูวิจัย  2 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ  3 หมายถึง ครูผูเขารับการฝกอบรม  4 หมายถึง  
       ผูบริหารสถานศึกษา   5 หมายถึง ศึกษานิเทศก  6 หมายถึง นักเรียน 7 หมายถึง เพ่ือนครู 
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 ข้ันตอนที่ 2 ปรับปรุงหลกัสูตรฝกอบรม มีวัตถปุระสงคเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ฝกอบรมใหเปนหลักสตูรฉบับสมบูรณพรอมที่จะนําไปเผยแพร 
 วิธีดําเนินงาน 
 รวบรวมและวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินผลหลักสูตร จากผลการสังเกต
พฤติกรรมผูสอนดานการวัดและประเมินผล  และจากความคิดเห็น   ขอเสนอแนะของครูผู    
เขารับการฝกอบรม เพ่ือนครู และขอแนะนําของผูเขารวมสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือ เชน 
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก   รวมทั้งแงคิดที่ไดจากผลการสัมภาษณตวัแทนนักเรียนที่
เรียนกับครผููเขารับการฝกอบรม  นํามาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในครั้งนี้ มีวิธีดําเนินงานวิจัย 4 ขั้น คือ          
1) การศึกษาบริบทและเนือ้หาที่เกี่ยวของ  2) การออกแบบและสรางหลักสูตร  3) การทดลองใช
และหาประสทิธิภาพหลักสตูร และ 4) การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร  ดังนั้นในการเสนอ
ผลการวเิคราะหขอมูล   จึงนําเสนอตามลาํดับขั้นตอนดงักลาวขางตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เก่ียวของ 
 การศึกษาบรบิทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ แบงการศึกษาเปน 3 สวน กลาวคือ 1) ศกึษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) สํารวจความตองการของครูทีส่อนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที ่
2  และ 3) สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกบัครูกลุมตวัอยาง  คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ซึ่งไดผลการศึกษาดังนี ้
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ  เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ผลการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ โดยสรุปหัวขอสําคัญไดดังนี้ 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู ประกอบดวยการฝกอบรมครูและการพัฒนา 
หลักสูตรฝกอบรมคร ู

1.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย หลักการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  การวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร  
  2. การสํารวจสภาพและความตองการเขารับการฝกอบรมของครูประถมศึกษา 
 การสํารวจสภาพและความตองการเขารบัการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน สาํหรับครูวทิยาศาสตรประถมศึกษา  กับครูผูสอน
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรปราการเขต 1 จํานวน 50 คน  
จาก 43 โรงเรียน ไดแบบสํารวจตอบกลับมา 46 ชุด คิดเปนรอยละ 92 ผลการสํารวจสรุปได   
ดังตาราง 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

 

ตาราง  6  ผลการสํารวจความตองการเขารับการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู 
      วิทยาศาสตรตามสภาพจริงของครูที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (ที่มีอันดับมากที่สุด) 
 

รายการสํารวจ : ผลการสํารวจ ความถี่ รอยละ 

1. ขอมูลทัว่ไป 
1.1 เพศ  : หญิง…………………………………………………….. 

1.2 อายุราชการ  : 16 ปขึ้นไป……………………………………..      

     1.3 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี……………………………………. 

     1.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษา : สังคมศึกษา………………………. 

     1.5 ประสบการณสอนวชิาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา :        
          16 ปขึ้นไป……………………………………………………..       

     1.6 ประสบการณอบรมเร่ืองการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
             เคยไดรับการฝกอบรม………………………………………… 

             ไมเคยไดรับการฝกอบรม……………………………………… 

2. ความตองการเขารับการฝกอบรม : ตองการเขารับการฝกอบรม…… 

3. ลักษณะการจดัฝกอบรมที่ครูตองการมากที่สุด:ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
4. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดฝกอบรม : ปดภาคเรียน……………… 

5. จํานวนวันที่เหมาะสมในการจัดฝกอบรม : 3-4 วัน………………… 

6. สถานที่จัดฝกอบรม : สถาบันอุดมศึกษา…………………………… 

 

28 
40 
41 
9 
 

19 
 

23 
23 
46 
35 
24 
27 
18 

 
60.9 
87.0 
89.1 

 19.6 
 

41.3 
 

50 
50 
100 
76.1 
52.2 
56.5 
39.1 

 
  

จากตาราง 6 ผลการสํารวจความตองการเขารับการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการ
เรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงของครูที่สอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 พบวา ครูที่สอน
วิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุราชการ 16 ปขึน้ไป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาสังคมศึกษามากทีสุ่ด  ประสบการณการสอนวิทยาศาสตร 
16 ปขึ้นไป ครูรอยละ 50 ไดรับการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงมาแลว ครทูุกคน
มีความตองการเขารับการฝกอบรม  ลักษณะการฝกอบรมที่ตองการมากที่สุด คือ การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ  สวนชวงเวลาทีเ่หมาะสมที่สดุ คือ ชวงปดภาคเรียน จํานวน3-4วัน และสถานที่ที่ครู
เห็นวาเหมาะสมที่จะจัดอบรมมากที่สุด คือ สถาบันอุดมศึกษา    นอกจากนี้ครูยังมีความคิดเห็น
เพ่ิมเติมวาเรือ่งที่จะจัดฝกอบรมนี้เปนเรือ่งที่มีประโยชนมาก เพราะจะสงผลดีตอผูเรียนโดยตรง 
และโรงเรียนหน่ึงๆ ควรสงครู เขารับการฝกอบรมทั้ง 3 ระดับชั้น(ป.4-ป.6)  (ดูรายละเอียดผล
การสํารวจในภาคผนวก ค) 
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 3.การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 
 ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศกเขตการศึกษา พบขอมูล       
สอดคลองกัน คือ  
 ดานความพรอมของครู พบวา ครูมีความพรอมในเร่ืองความรูความเขาใจเรื่อง      
การประเมินผลตามสภาพจริงอยูพอสมควร เน่ืองจากผานการฝกอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตความสามารถในการนําไปปฏิบัตยิังมีนอย ขาดความตอเนื่อง ศึกษา  
นิเทศกใหเหตผุลประกอบวา จากการตรวจผลงานทางวิชาการของครูผูสอนที่สงขอผลงานทาง
วิชาการในปการศึกษา 2546 จํานวน 13 คน มีเพียง 2 คนเทานั้นที่มีการกําหนดเกณฑ       
การประเมิน ที่เหลืออีก 11 คน ยังคงใชการประเมินแบบเดิม คือใชแบบทดสอบเลือกตอบเพยีง
อยางเดียว นอกจากนี้ศึกษานิเทศกเห็นวาครูมีเจตคติทีดี่ตอการประเมินผลตามสภาพจริงพอ 
สมควร แตมีขอจํากัดในทางปฏิบตัิจริงอยูมาก เชน นักเรยีนมีจํานวนมาก คุณภาพและพื้นฐาน
แตกตางกัน  ในสวนตวัครู มีภาระงานมากนอกจากงานสอน ขาดการวางแผนการทํางานที่เปน
ระบบ ไมเขาใจงานของตนเอง  สอนหลายวิชาในภาคเรียนเดียวกัน    ผูปกครองไมเขาใจใน
เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง  และที่สําคัญ คือสถานศึกษาขาดมาตรฐาน ซึง่นับวาเปน
ปญหาอยูมากในโรงเรียนประถมศึกษา 
  ดังนั้นผูบริหารและศึกษานิเทศกจึงมีความตองการอยางมากที่จะพัฒนาครูในดาน 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ผูบริหารมีความยนิดีอยางยิ่งที่จะสงครูเขารบัการ
ฝกอบรม และทั้งผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศกพรอมที่จะใหความรวมมือในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมในครั้งนี้   ทั้งยังใหขอเสนอแนะในเรือ่งรูปแบบการจัดทําเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม  และควรรวมปฏบิัติงานสอนกบัครูเพื่อชวยใหเห็นแนวทางในการออกแบบและสราง
หลักสูตร การฝกอบรม  ทั้งยังเพ่ิมเติมวาควรเชิญวทิยากรที่มีความรูความสามารถดานการ
ประเมินผลมาเปนวทิยากรพิเศษเพื่อเพ่ิมความสนใจใหกับครูผูเขารบัการฝกอบรม   
 

ขั้นที่ 2 การออกแบบและสรางหลักสูตร 
 จากการศึกษาบริบทและเนือ้หาที่เกี่ยวของ  ทําใหผูวจัิยสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดมาออกแบบหลักสูตรและรางหลักสตูรเพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตรดานการวัด
และประเมินผล โดยดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ยกรางหลักสตูร โดยกําหนดองคประกอบในโครงรางหลักสูตร ดังน้ี 
1. ชื่อหลักสูตรฝกอบรม 
2. ปญหาและความสําคัญของหลักสูตร 
3. หลักการและเหตุผล 
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4. เปาหมายของหลักสูตรฝกอบรม 
5. จุดมงหมายของหลักสูตรฝกอบรม 
6. เน้ือหาสาระหลักสูตร 
7. ระยะเวลา 
8. ผูเขารับการฝกอบรม 
9. กิจกรรมการฝกอบรม 
10. สื่อการฝกอบรม 
11. การประเมินผลการฝกอบรม 
12. แผนการฝกอบรม    

 (ตามรายละเอยีดโครงรางหลักสูตรในภาคผนวก ก)     
ข้ันตอนที่ 2  ปฏิบัติงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน 

  ผลการปฏิบตัิงานสอนรวมกับครูในโรงเรียนวัดปาเกด เปนเวลา 20 ชั่วโมง เพ่ือ
รวมกับครปูระจําชั้นนักเรียน ป.4/1 สอนเรื่องดินและหิน ไดผลการปฏิบัติงานสอน ดังนี้  
 การปฏิบตัิงานสอนกับครู ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงบริบทของการสอนจริงในชั้นเรียน 
(ปจจุบันผูวิจัยสอนในระดบัอุดมศึกษา) เขาใจสภาพแวดลอม และบรรยากาศในโรงเรียน และ
สภาพนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอน และภาระงานประเมินที่เหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น ทั้ง
ยังไดปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และรวมคิดกับครูผูสอนถึงแนวทาง
การพัฒนาครูในเรื่องการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และเปนการทดลองใชเครื่องมือ
ประเมินในเบือ้งตน  ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เพราะไดเห็นสภาพที่
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาครู เชน  ความยนิดีใหความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร 
ความตั้งใจจากครูในการที่จะพัฒนาตนเองและนักเรียน  สภาพโรงเรียนที่มีแหลงการเรียนรู
วิทยาศาสตร สวนสภาพทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาครู เชน ครูคนเดียวสอนหลายวิชา ครูไมได
จบสาขาวทิยาศาสตรมาโดยตรง นักเรียนจํานวนมากและมีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ความพรอม
ของนักเรียนบางคนมีนอยเน่ืองจาก  ยายถิ่นตามผูปกครองจึงมักจะตองมีการปรับตวักับ   
สถานศึกษาใหมอยูเสมอ มีหองและอุปกรณทางวิทยาศาสตรแตไมไดรับการใชงาน และสําหรับ       
ผูบริหารสถานศึกษา   ตองรับผิดชอบภารกิจหลายอยางในเวลาเดยีวกัน จึงไมมีเวลานเิทศ     
ติดตามดานการสอนของครูเทาที่ควร  นอกจากนี้ไดขอเสนอแนะจากครูในการออกแบบ
เครื่องมือประเมินผล 
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บรรยากาศการทํางานรวมกัน 
 ในการปฏิบตังิานสอนนั้นผูวิจัยไดทํางานรวมกับครใูนการเตรียมการสอน และควบคุม
ชั้นเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของครู ผูบริหารและนกัเรียน พบวา ครูใหความ
รวมมือรวมคดิและรวมออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการประเมินผลการประเมินผลตาม
สภาพจริง  โดยครูใหความเปนกันเอง อํานวยความสะดวกในการสอนใหกับผูวจัิย   ผูบริหารให
การสนับสนุนและใหกําลังใจในการสอน  นักเรียนคิดและลงมือทํางานกลุมที่ไดรบัมอบหมาย
รวมกันอยางตั้งใจ 

ครูผูสอน  ครูกลาววา นอกจากไดแผนการจัดการเรียนรูเรื่องหินและดิน ยังไดรับ
ความรูและประสบการณใหมๆ เกี่ยวกบัเทคนิคการสอนและการประเมินผลใหเหมาะสมกับ
นักเรียน ไดแนวทางในการพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  

การพัฒนาผูเรียน 
 จากการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนในชัน้เรียน โดยครูและผูวิจัย พบวานักเรียนบางสวน
(2คน)  สามารถออกแบบการทดลองไดทันที แตสวนใหญครูตองแนะนําการออกแบบการ
ทดลองในครั้งแรก นักเรียนยิ้มแยมแจมในและสนุกกบัการลงมือทําการทดลอง นักเรียน
สามารถทํางานรวมกันได  กลาแสดงออก กระตือรือรนในการทํากิจกรรม   

จากการอานบันทึกประจําวนัของนักเรียน พบวา ผูเรยีนมีเจตคติทีดี่ตอการเรียนการ
สอนในเนื้อหาเรื่องหินและดิน  รูสึกสนุกสนานในการทําการทดลอง และจะเห็นวานกัเรียน
หลายคนเขียนหนังสือไมถูกตอง 

จากการประเมินดวย แบบทดสอบเรื่องหินและดิน และแผนผังมโนทัศน  ผูเรยีนได
พัฒนาความรูความเขาใจเรือ่งหินและดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 จากการตรวจผลงานนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญรีบทํางานอยางรวดเร็ว  คุณภาพ
ผลงานจึงไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ซึ่งเม่ือใหนํากลับไปปรับปรุงคุณภาพผลงานมี
คุณภาพดีขึ้น และผลงานสวนใหญอยูในระดับพอใช 
 จากการสัมภาษณนักเรียนบางกลุม พบวา นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการจําแนก
ประเภทของหิน และกําเนดิของหิน และรูสึกดีที่ไดทํางานเปนกลุม และรูสึกตื่นเตนที่ไดออกไป
รายงานหนาชั้น  ชอบทําการทดลองเรื่อง ภูเขาไฟจําลองซึ่งไมเคยทํามากอน และคิดวาจะไป
ทําเลนทีบ่านกับนองๆ  นักเรียนบอกลักษณะของหินชนิดตางๆไดถูกตอง 

การประเมินผลการเรียนรู 
 เครื่องมือประเมินผล  : แบบวิเคราะหลักษณะการเรียนรูของผูเรียน  แบบสังเกต
พฤติกรรมการทดลอง   ภาระงานประเมนิ เรื่อง “การระเบิดของภูเขาไฟ” แผนผังมโนทัศน  

แบบทดสอบ บันทึกประจําวัน การสัมภาษณ 
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 ขั้นตอนการประเมิน : มีการประเมินทั้งกอนสอน ระหวางสอน และหลงัสอน 
 ภาระงานประเมิน :  เปนภาระงานที่เปนสถานการณจําลองนักเรียนสามารถทําได และ
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกนัคิดและออกแบบการ
ทดลองวา “จะทําอยางไรใหลาวาไหลจากปลองภูเขาไฟไปไดไกลทีสุ่ด” เปนการทํางานกลุม 

  ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
1. การประเมินดวยภาระงาน ใชเวลามากกวาที่กําหนดไว  
2. นักเรียนสงเสยีงดังมากขณะทดลอง ทําใหรบกวนการสอนหองขางเคียง 
3. นักเรียนบางคน(2คน)ไมกลาออกมารายงานหนาชั้น  

 การพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
1. ปรับปรุงขอสอบเรื่องหินและดินบางขอในเรื่องของภาษาและตวัเลือก  
2. แบบสังเกตพฤติกรรมตองจัดพิมพชองกรอกขอมูลเพิม่เติม 

 ข้ันตอนที่ 3 ประเมินโครงรางหลักสูตร   
 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ไดผลการประเมิน  ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม แสดงไวในตาราง 7 
 

ตาราง 7 คาเฉลี่ย(M) และระดับความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  
 
 

รายการประเมิน M ระดับความเหมาะสม 
1.  ปญหาและความจําเปน 4.60-5.00 มากที่สุด 
2.  หลักการของหลักสูตร 4.40-4.60 มาก-มากที่สุด 
3.  เปาหมายของหลักสูตร 4.80-5.00 มากที่สุด 
4. จุดประสงคของหลักสูตร 4.80-5.00 มากที่สุด 
5.  เน้ือหาของหลักสูตร 4.40-4.60 มาก-มากที่สุด 
6.  กิจกรรมฝกอบรม 4.80-5.00 มากที่สุด 
7.  สื่อประกอบการฝกอบรม 4.20-4.40 มาก 
8. การประเมินผลหลักสตูร 4.50-4.80 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 7 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรการฝกอบรมเรื่อง
การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงฯ มีทั้งหมด 8 รายการประเมินหลัก แตละรายการ
ประเมินหลักมีรายการประเมินยอย(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) จากผลการประเมินจะเห็นวา
มี 7 รายการประเมิน คือ ปญหาและความจําเปน หลักการของหลักสูตร  เปาหมายของหลักสูตร  
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จุดประสงคของหลักสูตร   เนื้อหาของหลักสูตร  กิจกรรมฝกอบรม และการประเมนิผลหลักสตูร 
อยูในระดับมากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50-5.00  และมีเพียง 1 รายการประเมินอยูใน
ระดับมาก คือ สื่อประกอบการฝกอบรม มีคาเฉลีย่อยูระหวาง 4.20-4.40  อยางไรก็ตาม    
ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรโดยรวมมีคาความเหมาะสมเฉลี่ย เทากบั 4.71 จัดอยูใน
ระดับมากที่สดุ  
 2. ผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  ไดคาดัชนีความ           
สอดคลอง(Index of consistency =IOC)  และการแปลความหมายคาดัชนีความสอดคลองของ
โครงรางหลักสูตร  พบวา คาเฉลีย่โดยรวมมีความสอดคลองของหลักสูตร เทากบั 0.99 อยูใน
ระดับสอดคลอง และเม่ือพิจารณาเปนรายการประเมินแตละขอ  ทุกรายการประเมินอยูในระดับ
สอดคลอง คือมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.96 -1.00  แสดงวาองคประกอบของโครงรางหลักสูตรทุก
รายการที่ประเมินมีความสอดคลองกัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงโครงรางหลกัสูตร 
 จากผลการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม โดยผูเชีย่วชาญ จํานวน 9 คน         
จะพบวาโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสม สอดคลองกันทุกองคประกอบ นอกจากนั้น
ผูเชี่ยวชาญยงัใหขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลักสตูรฝกอบรมใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยผูวิจัย
ไดปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอ ตามรายละเอียดในตาราง 8 
 

ตาราง 8 ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร ตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ (5 ธันวาคม 2547) 
 

รางหลักสูตรเดิม การปรับปรุงคร้ังที่ 1 
1. สารบัญเน้ือหาเขียนสั้นเกินไป 1. เขียนสารบัญเนื้อหาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
2.คําบางคําในหลักการของหลักสูตรไมชัดเจน เชน 
ภายใตสภาพที่แทจริง /ปฏิบัตงิานรวมกับครู(ไมรู
วาใครปฏิบัต)ิ เปนตน 

2.ขยายความของคําหรือขอความในหลักการหรือ
เปลี่ยนใชคําใหมใหสามารถสื่อความหมายได
ชัดเจนขึ้น 

3. ชื่อเน้ือหาแตละตอนควรตั้งชื่อใหนาสนใจ เชน 
หลักการประเมินตามสภาพจริง  

3.ตั้งชื่อเน้ือหาแตและตอนใหนาสนใจยิ่งขึ้น เชน รู
ชัดกับหลักการประเมินตามสภาพจริง  

4.ควรสลับเน้ือหาตอนที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร กับตอนที่ 3หลักการประเมินผลตาม
สภาพจริง 

4. สลับเน้ือหาตอนที่ 3 ไวกอนตอนที่ 2 
 

5.เนื้อหาบางตอนมีรายละเอียดมากเกินไป และบาง
ตอนยากเกินไปไมเหมาะสมกับครูประถมศึกษา 

5. เพ่ิมรายละเอียดของเนื้อหา และปรับเน้ือหาให
งายขึ้นโดยตัดเนื้อหาที่ยากออกไป 

6. เนื้อหาบางตอนสรุปไมชัดเจน 6.ทบทวนและเรียบเรียงเนื้อหาใหม  ใหชัดเจนขึ้น 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

รางหลักสูตรเดิม การปรับปรุงคร้ังที่ 1 
7.เนื้อหาในใบความรูเรื่องความสําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ควรเพิ่มเหตุผลของ
ความสําคัญ 

7.เพ่ิมเหตุผลของความสําคัญของการประเมินผลตาม
สภาพจริง 

8.ตัวอยางภาระงานประเมินไมชัดเจน 8. เลือกตัวอยางภาระงานประเมินอ่ืนที่นาสนใจและมี
ความชัดเจนมากขึ้นมาแทน 

9.เกณฑการประเมินบางเกณฑไมชัดเจน 9.เขียนเกณฑการประเมินใหชัดเจนมากขึ้น 
10.ภาษาที่ใชอานเขาใจยาก 10. ปรับภาษาใหเขาใจงายขึ้น 
11.รูปแบบการพิมพ ตัวอักษรขนาดเล็กเกินไป
และควรใหเปนแบบเดียวกัน 

11.เพ่ิมขนาดตัวอักษร และจัดรูปแบบตัวอักษรใหเปน
แบบเดียวกัน  นอกจากบางคําที่ตองการเนน จะเลือก
ตัวอักษรที่แตกตางกัน 

12. พบคําที่พิมพผิดไวยกรณ 12.ตรวจสอบ แกไขการพิมพใหถูกตองทั้งเลม 
 

 

 จากตาราง  8  ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
พบวา มีการปรับปรุงทั้งในสวนของเนื้อหา กิจกรรม ภาษา และรปูแบบการนําเสนอ 
 

ขั้นที่ 3 การทดลองใชและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษานํารอง เปนการศึกษากบัครทูี่สอนวิทยาศาสตรที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 3 คน จากโรงเรียนวัดครนุอก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1  ประมาณ 20 ชั่วโมง เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับครูกลุม
ตัวอยางและเพื่อศึกษาผลการใชหลักสตูรเบื้องตนกบัครู  ซึ่งผลสรุปไดดังตาราง 9 
 

ตาราง 9 สรุปผลการศึกษานํารองกับครูที่สอนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2  
 
 

ประสิทธิภาพ   
หลักสูตร
ฝกอบรม 

คาเฉลี่ยคะแนนความรูความเขาใจ และ     
เจตคติของครู ที่มีตอการประเมินผล       

ตามสภาพจริง     

คาเฉลี่ยความคิดเห็น
ของครูที่มีตอความ

เหมาะสมของหลักสูตร 
E1 E2 กอนฝก  

อบรม 
หลังฝก   
อบรม 

เจตคติตอ    
การประเมินฯ 

80.00 75.50 23.67 30.00 4.25 

 

3.80 
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จากตาราง 9 พบวาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 80.00/75.50 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 75/75  คาเฉลีย่คะแนนความรูความเขาใจของครูหลังฝกอบรมสูง
กวากอนฝกอบรม  ครูมีเจตคติตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี (M = 
4.25) และมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสตูรอยูในระดับมาก (M = 3.80)  
นอกจากนี้ครูใหขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับภาษาและใหความหมายของคําบางคําใหชัดเจน
เพราะครูเขาใจไมตรงกัน เชน ภาระงานประเมิน เกณฑการประเมิน เปนตน  กิจกรรมบาง
กิจกรรมที่ใชประกอบการบรรยายไมจําเปนตองทํากส็ามารถเขาใจในเนื้อหาได ดังนั้นจึงควร  
ตัดออกเพื่อใหมีเวลาปฏิบตัิกิจกรรมอ่ืนมากขึ้น  สวนในเร่ืองของรูปแบบสื่อประกอบการ
ฝกอบรม ครูแนะนําวา รูปแบบตัวอักษรบางหัวขอเล็กเกินไป และแนนเกินไป  ควรมีรูปภาพ
ประกอบมากขึ้น  

การปรับปรุงรางหลักสูตรกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตวัอยาง 
 ผลการปรับปรุง ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งในเรื่องของภาษา รูปแบบ
ตัวอักษรและใสรูปภาพประกอบ  เพ่ิมเน้ือที่วางใหพักสายตาบาง เพ่ิมสีสันของชดุฝกอบรม และ
ที่สําคัญ คือ ทบทวนและปรับปรุงนิยามของคําตางๆที่เกี่ยวของใหชัดเจนมากขึ้น ผลการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังตาราง 10 
 

ตาราง 10 ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังผานการศึกษานํารอง (13-17 ธันวาคม 2547) 
 

รางหลักสูตรเดิม การปรับปรุงคร้ังที่ 2 
1.บางกิจกรรมฝกอบรมใหเวลามากเกินไปแต
บางกิจกรรมใหเวลานอยเกินไป 

1.ปรับเวลาใหเหมาะสมแตละกิจกรรม 

2.ภาษาที่ใชบางคํานิยามไมชัดเจน เชน   
ภาระงานประเมิน  

2. ขยายความคําตางๆทีเ่ขาใจไมตรงกัน
ใหชัดเจนยิ่งขึน้ บางคํายกตวัอยาง
ประกอบ 

3.รูปแบบชุดฝกอบรม พิมพเน้ือหาแนนเกินไป
ใน 1หนา  และภาพประกอบนอยเกินไป 

3.จัดพิมพและตกแตงรูปแบบชุดฝกอบรม
ใหม ใหมีพ้ืนที่วางมากขึ้นในแตละ
หนากระดาษ และใสภาพประกอบมากขึ้น 
(ภาพที่มีความหมายตอการเรียนรู) เพ่ิม  
สีสันภายในเลมใหสวยงามขึน้ 
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 จากตาราง 10 ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังผานการศึกษานํารอง พบวา มีการ
ปรับปรุงในเรือ่งของเวลาทีใ่ชในบางกิจกรรม  เขียนคําตางๆใหชัดเจนเขาใจตรงกนั และ เพ่ิม
ความสมบูรณและความนาสนใจในรูปแบบการนําเสนอ 
   ข้ันตอนที่ 2 ทดลองใชกับครูกลุมตวัอยาง 
 ผลการทดลองหลักสูตรระยะที่ 1(ตรวจสอบฐานเดิม)   เนนกิจกรรมอภิปราย 
กลุมยอย มีการตรวจสอบตนเองดานการวัดและประเมินผล  ผลการตรวจสอบตนเองของครูเรื่อง
การประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร พบวา ครทูุกคนมีวัตถุประสงคการประเมนิชัดเจน 
คํานึงถึงประโยชนของผลการประเมินเพือ่พัฒนาการปฏิบัติงานของผูเรียน   มีความเที่ยงตรง มี
ความเทาเทียม   มีการประเมินตอเน่ืองเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหโอกาสทุกฝายทีเ่กี่ยวของประเมิน   
ในสวนของความเปนสภาพจริง  ครูบางสวนยังไมไดคํานึงถึงการประเมินที่สอดคลองกับสภาพ
จริง  การประเมินไมไดชวยใหผูเรียนเรยีนรูการทํางานของนักวิทยาศาสตร   ภาระงานเขียนไว
ยังไมชัดเจน  โดยเฉพาะเรือ่งของเกณฑการประเมิน  ครูเห็นวายังกาํหนดเกณฑไมได
ครอบคลุมภาระงานที่ให   อยางไรก็ตามการตรวจสอบตนเองของคร ูไดผลโดยเฉลี่ยทากบั 0.94 
ซึ่งอยูในเกณฑสูง 
 จากผลการวิเคราะหตนเองถึงรูปแบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนที่ใชอยูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรนัน้ โดยเปรียบเทียบระหวางการประเมินรูปแบบเกากบั
การประเมินรปูแบบใหม  ผลการวิเคราะหตนเองพบวา ครูใชการประเมินรูปแบบเกามากกวา
รูปแบบใหม โดยคิดเปนคะแนนเฉลี่ย ไดเทากับ 12.21 จากคะแนนเต็ม 39 คะแนน หรือคิดเปน
รอยละ 31.31 
 จากผลการตรวจสอบและวเิคราะหตนเอง จะพบวา ครสูวนใหญยังคงใชการประเมิน
แบบเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของเกณฑการประเมิน ครยูังกําหนดเกณฑไดไมชัดเจนและไม
ละเอียด ไมครอบคลุมลักษณะงานที่มอบหมายนักเรียน 
 การทดลองใชหลักสูตรระยะที่ 2  (สรางเสริมสิง่ใหม  ใหลงมือทํา) จัดในรูปการ
ประชุมเชิงปฏบิัติโดยเนนภาคปฏิบตัิและการมีสวนรวม 
 จากการทดลองหลักสูตรระยะที่ 1 จะเห็นวาครูยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการ
ประเมินผลตามสภาพจริง การกําหนดภาระงานและเกณฑการประเมิน ดังนั้นในหลักสูตร
ฝกอบรมระยะที่ 2 จึงเปนการใหความรูความเขาใจ และใหลงมือวางแผน ออกแบบและสราง
เครื่องมือประเมินผลการเรยีนรูวิทยาศาสตร ตามสภาพจริง ดวยตนเอง  ไดผลการทดลองใช 
ดังนี้  

1. ครูไดรับความรูความเขาใจตามเนื้อหาที่ให พบไดจากการอานบันทกึประจําวัน  
และการซักถาม 

2. เน้ือหาที่ครูนาํมาทดลองใชประกอบเครื่องมือประเมินผลในครั้งนี้มีดวยกัน 8  
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หนวย เน้ือหา คือ ระดับชั้นป.4 เรื่อง แสง หินและดิน ระดับชั้น ป.5 เรื่อง เสียง  น้ํา ฟา และ
ดวงดาว  วัสดุและสมบตัิของวัสดุ  ระดับชั้นป.6 เรื่อง จักรวาลและอวกาศ   พืชสมุนไพร   
สารเคม ี

3. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและมีการวางแผนการประเมิน  และวิเคราะห   
เครื่องมือโดยทดลองใชเครือ่งมือดังนี้ 
 4. สรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 
 การทดลองใชหลักสูตรระยะที่ 3 (ไดนําไปใช  ภายในประเมิน) เปนกิจกรรม
ฝกอบรมที่เนนการอภิปรายกลุมยอย ถึงแนวทางการนําเครื่องมือประเมินผลไปใชจริงในชั้น
เรียน 
 ผลการใชหลักสูตรระยะที่ 3 พบวา ครูมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น มีเจตคตทิี่ดีตอ  
การประเมินผลตามสภาพจริง ครูสามารถนําเครื่องมือประเมินไปใชในชั้นเรียนไดจริง และมี
ความคิดเห็นที่ดีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม ดังรายละเอียดการตรวจสอบ
สมมตฐิานในขั้นตอนที่ 3 
 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบสมมติฐานการทดลองใชหลักสูตร 
 ในการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรม มีการตรวจสอบสมมติฐานที่กําหนดไว  ดังนี้ 

สมมติฐานขอ 1 หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  
 ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร  พิจารณาเปรียบเทียบคะแนนกจิกรรมระหวาง
ฝกอบรม(E1)กับผลสัมฤทธิห์ลังฝกอบรม(E2) เกณฑที่กาํหนด คือ E1/ E2 เทากับ 75/75 จะ
พบวาประสิทธิภาพหลักสตูรฝกอบรมมีคาเทากับ 81/76.03  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด        
ดังนั้นจึงเปนไปตามสมมตฐิานขอ 1  
    สมมติฐานขอ 2 ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามสภาพจริงหลังเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนเขารบัการฝกอบรม   
 ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูดานการวัดและประเมินผล  
การเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม โดยใชสถิต ิt-test 
dependent ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows ปรากฏผล ดังตาราง 11 
 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจของครูที่เขารบัการฝกอบรม 
     เรื่อง การประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงกอนและหลังฝกอบรม 
 
 

การเปรียบเทียบ     
ความรูความเขาใจ 

N M 
 

SD. t df p 
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กอนฝกอบรม 17 21.47 
 

5.21    

    7.19* 16 .010 
หลังฝกอบรม 17 30.41 

 
2.74    

    *p <  .05 
 
 จากตาราง 11 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจของครูที่เขารับการ
ฝกอบรม เรื่อง การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริงกอนและหลงัฝกอบรม 
พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจของครูหลังทดลองใชหลักสตูรฝกอบรมสงูกวากอน
ทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05   แสดงวาครูทีผ่านหลักสูตร
ฝกอบรมที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้นน้ี มีความรูความเขาใจเรื่องการประเมินผลการเรยีนรูวทิยาศาสตร
ตามสภาพจริงสูงขึ้นจริง  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานขอ 2  

สมมติฐานขอ 3 ครูมีเจตคติตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี 
   ผลการวิเคราะหหาคาเฉลีย่และการทดสอบเจตคติของครูที่มีตอการประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริง โดยใช t-test one sample ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป SPSS  
for Windows ปรากฏผลดังตาราง 12 และตาราง 13  
 

ตาราง 12  คาเฉลี่ย(M)   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และระดับเจตคตขิองครูที่มีตอ 
         การประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง 
 

ขอความ 
 

M SD ระดับ    
เจตคติ 

1.การประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหนักเรียนคิดไดหลากหลาย 4.53 0.62 ดี 

2. การประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ิมภาระงานใหกับผูสอนเปนอยางมาก 3.29 1.31 ดี 

3. การประเมินผลตามสภาพจริงชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการเรียน 

3.64 0.86 ดี 

4. การประเมินผลตามสภาพจริงทําใหการประเมินผลการเรียนในชั้นเรียน
เปนเรื่องยาก 

3.71 0.77 ดี 

5. การประเมินผลตามสภาพจริงคลุมเครือไมชัดเจน 4.23 0.56 ดี 

6.การประเมินผลตามสภาพจริงสามารถประยุกตใชไดกับทุกสาระการ  
เรียนรู 

4.29 0.47 ดี 

7.การประเมินผลตามสภาพจริงทําใหทราบแนวทางในการปรับปรุงการ 4.47 0.51 ดี 
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เรียนการสอน 
8.การประเมินผลตามสภาพจริงเปนส่ิงนาสนใจ  แปลกใหม 3.71 0.77 ดี 

9. การประเมินผลตามสภาพจริงมีเกณฑการใหคะแนนที่เปนไปไดจริง 4.11 0.60 ดี 

10. การประเมินผลตามสภาพจริงชวยใหนักเรียนเกิดการบูรณาการความรู 4.29 0.46 ดี 

11. การประเมินผลตามสภาพจริงทําใหการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนเรื่องงาย 

3.82 0.53 ดี 

12.การประเมินผลตามสภาพจริงลดความวิตกกังวลในเรื่องการสอบใหกับ
นักเรียน 

4.11 0.60 ดี 

ตาราง 12  (ตอ) 
 

ขอความ 
 

M SD ระดับ    
เจตคติ 

13. การประเมินผลตามสภาพจริงเปนไปตามหลักการวัดและประเมินผล
ตามที่พร.บ.2542 กําหนดไว 

4.35 0.49 ดี 

14.ผูเรียนมีทางเลือกในการปฏิบัติและนําเสนอผลงานมากขึ้น 4.29 0.47 ดี 

15. การประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
เน้ือหาวิชาที่เรียน 

4.00 0.61 ดี 
 

16. การประเมินตามสภาพจริงละเลยการประเมินภาคทฤษฎี 3.53 0.71 ดี 

17.การประเมินผลตามสภาพจริงใชเวลาในการสอนมาก 2.94 0.75 ปาน

กลาง 

18. การประเมนิผลตามสภาพจริงสงเสริมใหนักเรียนเปนนักแกปญหาที่ดี 4.06 0.56 ดี 

19. การประเมินผลตามสภาพจริงชวยใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่
ดีในการทํางาน 

4.23 0.56 ดี 

20. การประเมินผลตามสภาพจริงไมเหมาะสมกับการสอนภาคทฤษฎี 3.23 0.83 ปาน

กลาง 

คาเฉลี่ย 3.94 0.37 ดี 

 
 จากตาราง 12 พบวา คาเฉลี่ยของเจตคตอิยูในระดับดทีุกขอความ  ยกเวนขอความ
ที่วา “การประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหนักเรียนคิดไดหลากหลาย” อยูในระดับดีมาก แต

ขอความทีว่า  “การประเมินผลตามสภาพจริงใชเวลาในการสอนมาก” และ “การประเมินผลตาม

สภาพจริงไมเหมาะสมกับการสอนภาคทฤษฎ”ี อยูในระดับปานกลาง  และโดยรวมคาเฉลี่ย   

เจตคติของครทูี่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงมีคาเทากับ 3.94  อยูในเกณฑ     
ที่กําหนด คือมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ซึ่งจัดวาเจตคติอยูในระดับดี    
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ตาราง  13  ผลการทดสอบเจตคตขิองครทูี่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง        
 

 N M SD t p 

เจตคติของครูที่มีตอ           
การประเมินผลตามสภาพจริง 

17 
 

3.94 0.37 4.90* .000 

      * p< .05 
 

 จากตาราง 13 ผลการทดสอบเจตคตขิองครูที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริง มีคา p-value < ระดับนัยสําคญัที่กําหนด (∝ = .05) แสดงวาหลังผานการฝกอบรม
ตามหลักสตูรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น ครูมีเจตคตติอการะประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงอยูใน
เกณฑดี   ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ขอ 3  
 สมมติฐานขอ 4 ครูสามารถนําความรูเรือ่งการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชั้น
เรียนจริงไดอยูในเกณฑดี 

 ความสามารถในการนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจรงิไปใชในชั้นเรียนจริง
ของครู  ในการศึกษาครั้งนีพิ้จารณาที่ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 4.1 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรของครูในชั้นเรียน  ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

  4.1.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนโดย ผูวิจัย ครูผูเขารบัการฝกอบรม และเพื่อนครู 
ผลการวเิคราะหการสังเกตพฤติกรรม ตามเกณฑที่กําหนด พบวา ครูมีการแสดงพฤติกรรม
ดานการวัดและการประเมนิผลอยูในระดับมากทุกรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

  4.1.2 นักเรียนประเมินพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลของครกูอนและหลัง
ฝกอบรม ทดสอบผลการประเมินโดยใชสถิติ t-test dependent ปรากฏผล ดังตาราง 14 
    

  ตาราง 14 ผลการทดสอบพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูกอนและหลังฝกอบรม 
        ที่ประเมินพฤติกรรมครูโดยนักเรียน 
 

พฤติกรรมการสอนดานการ
วัดและประเมินผลของครู 

N M 
 

SD t p 

กอนฝกอบรม 17 1.54 0.13 

หลังฝกอบรม 17 1.60 0.14 

 
4.55* 

 
.000 

       * p< .05 
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 จากตาราง 14 พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูที่ประเมิน

โดยนักเรียน หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม  มีคา p-value < ระดับนัยสําคัญที่กําหนด    

(∝ = .05) แสดงวาหลักสตูรฝกอบรมสงผลใหครูมีพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลเพิ่มขึน้    
  4.1.3 ผลการสัมภาษณครู พบวา ครูมีการรวมกลุมกันในโรงเรียนเพ่ือรับการ
นิเทศ ติดตาม ครูพบปญหาการกําหนดเกณฑการประเมิน  การคิดภาระงานเพื่อประเมิน ผูสอน
บางเนื้อหาคิดไมออกวาจะใหภาระงานใดจึงจะสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและสอดคลอง
กับสภาพจริง  นอกจากนั้นพบวา  ครูยังไมม่ันใจเทาไรนักกับเกณฑการประเมินทีก่ําหนด     
ดังนั้นผูวิจัยจึงแนะนําและเพิ่มเติมเอกสารเกี่ยวกบัตวัอยางภาระงานประเมิน และชวยแนะนํา 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลงานใหเหมาะสมกับภาระงาน เชน ภาระงานประเภท
แบบจําลอง ประเภทหนังสือการตูน ประเภทการทดลอง  และจากการนิเทศครั้งที่ 2 เพ่ือใหเห็น
พฤติกรรมการสอนในชั้นเรยีนผูวิจัยไดสงัเกตพฤติกรรมการสอนของผูสอนบางคนที่พรอมจะให
สังเกตพฤติกรรม พบวา ครูมีการสอนและการประเมนิควบคูกันไป  ครูประเมินผลตามแผนที่
วางไวมากขึ้น เครื่องมือประเมินมีหลากหลายและครบถวนมากขึ้น  ประเมินทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวทิยาศาสตร  และความสามารถในการทดลอง     
 จากการสัมภาษณตวัแทนครูผูนําดานการวัดและประเมินผล สรุปสาระไดวา เครื่องมือ
ประเมินทีใ่ชกอนการอบรม  คือ การตั้งคําถาม บันทึกผล สังเกต รายงาน ครูกลาววา “กอนฝก    

อบรมนั้นคิดอยากจะประเมนิอะไร เม่ือไรก็ทํา  แตหลังจากฝกอบรม  มีการฝกใหวเิคราะห
มาตรฐานการเรียนรูกอนสรางเครื่องมือประเมิน  ทําใหสามารถสรางเครื่องมือที่เปนลําดับ
ขั้นตอนมากขึน้ มีความสัมพันธกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ไมลองลอย รัดกุมมากขึ้น พอใจกับ
การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู” 

  4.1.4  ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศกึษา พบวา   “การฝกอบรมครั้งนี้  

ชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูสอน โดยจะพบวา ครูรูวธิีการประเมิน การสรางเกณฑการประเมิน
และนําไปใชในการวัดและประเมินผล  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ตางจากครั้งกอนๆ คือ ครูมีการรวม 
ตัวกันและมีความคืบหนาของการอบรม  และเห็นวาเปลี่ยนไปเพราะมีการวัดผลทีห่ลากหลาย
มากขึ้น มีชิ้นงานเพ่ือใชในการประเมินมากขึ้น” 

   4.1.5  ผลการสัมภาษณนักเรียน มีขอคนพบหลายประการ  สรุปสาระไดดังนี้ 
1) การประเมินกอนสอน จากการสัมภาษณผูเรียนพบวา แตละครั้งที่คร ู

เขาสอนสวนมากใชคําถาม เพ่ือถามนํานักเรียนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะสอน 
2) ความรูสึกของนักเรียน คือ นักเรียนจะชอบการทดลอง ตื่นเตนและสนุก 

กับการทดลอง พรอมทั้งไดรับความรูไปดวย 
3) ครูใหนักเรียนมีการพัฒนางานของตนเอง ทั้งที่เปนเนื้อหา รูปแบบและ 
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ภาษาที่ใชเขยีน 
4) นักเรียนมีการประเมินตนเองและประเมินงานของเพื่อนๆ รูสึกดีที่มีคน 

มาประเมินผลงานของตนเองเพราะจะไดปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้น ไดคะแนนมากขึ้นตามเกณฑ
ที่ครูกําหนดไว 

5) ครูมีการตรวจงานใหนักเรียนนํากลับไปปรับปรุงแกไข แตบางครั้งคร ู
ตรวจไมทันเพราะครูมีงานยุงมาก 
 

6) กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดในการเรียนวทิยาศาสตร คือ กิจกรรมการ 
ทดลอง เพราะสนุกตื่นเตน  ไดเรียนรูและเห็นจริงในสิ่งที่อยากรู เชนเรื่องการเดินทางของแสง 

7) การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลของครู ในความคิดของ 
นักเรียนเห็นวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางมากกับการสอนเนื้อหาที่ผานมา 
แตทีต่างกัน คือ ดานการประเมิน โดยเฉพาะ เกณฑการประเมิน ซึง่เดิมครูใหประเมินโดย    
นักเรียนชวยกันคิดเกณฑกันเอง แตครัง้นี้ครูมีเกณฑมาใหรูเกณฑการประเมิน ชวยใหรูวาจะ
ทํางานใหไดตามเกณฑนั้นอยางไร 
 จากผลการสมัภาษณจะเห็นวา ทั้งครู ผูบริหารสถานศึกษา และนกัเรียนใหขอมูลที่
สอดคลองและสนับสนุนกัน ซึ่งชี้ใหเห็นวาครูมีการนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง 
ไปใชกบันักเรยีนในการสอนวิทยาศาสตรหนวยการเรยีนรูที่เขารบัการฝกอบรมจริงและกระทํา
อยางตอเน่ืองตลอดหนวยการเรียนรูนั้น 
 4.2  ผลงานของครู แบงเปน 2 สวน คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู  และ 2)ภาระงาน
ประเมิน  มีรายละเอียด ดังนี้  
  4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 หนวยการเรยีนรู  ประเมินโดย ผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก  ครูผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือนครู และผูวิจัย ผลการประเมินและ 
การทดสอบผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ปรากฏผล ดังตาราง 15 และตาราง 16 
 

ตาราง 15 คาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
      6 หนวยการเรียนรู 
 
 

 

หนวยการเรยีนรู 
 

M  
         

 

SD 
 

ระดับคุณภาพ 

1.พลังงานแสง 2.78 0.22 ดีมาก 
2.น้ําฟาและดวงดาว 2.99 0.02 ดีมาก 
3.เสียง 2.77 0.11 ดีมาก 
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4.วัสดุและสมบัตขิองวัสด ุ 2.91 0.02 ดีมาก 
5.จักรวาลและอวกาศ 2.89 0.02 ดีมาก 
6.สารเคมี 2.80 0.12 ดีมาก 

 

  
จากตาราง 15 พบวา คะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที ่2 

ของครูโดยเฉลี่ยมีคา เทากบั 2.77-2.93 เกณฑยอมรับไดกําหนดไวตั้งแต 1.52ขึน้ไป        
(ระบุไวในบทที่ 3 หนา 92) ซึ่งจัดวาระดับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรทั้ง 6 
หนวยการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับดมีาก 
 

 ตาราง 16 ผลการทดสอบความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครจํูานวน 
       6 หนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรยีนรู M 
 

SD t p 

1.พลังงานแสง 2.78 0.22 8.38* .000 
2.น้ําฟาและดวงดาว 2.99 0.02 25.10* .000 
3.เสียง 2.77 0.11 15.92* .000 

4.วัสดุและสมบัตขิองวัสด ุ 2.91 0.02 14.50* .000 
5.จักรวาลและอวกาศ 2.89 0.02 32.72* .000 
6.สารเคมี 2.80 0.12 20.81* .000 

      * p< .05 
 
 จากตาราง 16 พบวา ผลการทดสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร   
ของครูทั้ง 6 หนวยการเรียนรู มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  แสดงวา ครูสามารถจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการแผนการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง
กับแผนการจดัการเรียนรูทัง้ 6 หนวยไดอยูในเกณฑดีมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวใน
สมมติฐาน  ขอ 4.2.1  
  4.2.2 ภาระงานประเมิน จํานวน 6 หนวยการเรียนรู  ประเมินโดยผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก  ครูผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือนครู และผูวิจัย  ผลการประเมินภาระ
งานและผลการทดสอบคุณภาพภาระงานประเมิน  โดยใช t-test one sample ปรากฏดังตาราง 
17 และตาราง 18 
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ตาราง 17 คาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัคุณภาพภาระงานประเมินผล 
      การเรียนรู ของครู  6 หนวยการเรียนรู 
 

 
หนวยการเรยีนรู 

 
M 
 

 
SD 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 

1.พลังงานแสง 3.87 0.46 ดี 
2.น้ํา ฟา และดวงดาว 4.37 0.28 ดีมาก 
3.เสียง 3.72 0.34 ดี 
4.วัสดุและสมบัตขิองวัสด ุ 4.03 0.56 ดีมาก 
5.จักรวาลและอวกาศ 3.80 0.22 ดี 
6.สารเคมี 3.75 0.47 ดี 

 

      

จากตาราง 17 พบวา คาเฉลี่ย และระดับคุณภาพภาระงานประเมินผลการเรียนรู     
ของครู  หนวยการเรียนรูเรือ่ง น้ํา ฟา และดวงดาว และ วัสดุและสมบัตขิองวัสดุ มีคาเฉลี่ย 4.37 
และ 4.03 ตามลําดับ จัดอยูในระดับคุณภาพดีมาก  สวนหนวยการเรียนรูเรื่อง พลังงานแสง  
เสียง  จักรวาลและอวกาศ  และ สารเคม ีมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.72-3.87 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี   
  

 ตาราง 18 ผลการทดสอบคุณภาพภาระงานประเมินของครูที่ใชประเมินผลการเรยีนรู 
       วิทยาศาสตร 6 หนวยการเรียนรู 
 
 

หนวยการเรยีนรู M 
 

SD t p 

1.พลังงานแสง 3.87 0.46 6.87* .001 
2.น้ําฟาและดวงดาว 4.37 0.28 6.94* .001 
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3.เสียง 3.72 0.34 5.93* .002 
4.วัสดุและสมบัตขิองวัสด ุ 4.03 0.56 8.78* .000 
5.จักรวาลและอวกาศ 3.80 0.22 6.11* .002 

6.สารเคมี 3.75 0.47 5.69* .000 

      * p< .05 
 
 จากตาราง 18  พบวา ผลการทดสอบคุณภาพภาระงานประเมินของครูที่ใชประเมินผล
การเรียนรูวทิยาศาสตร ทั้ง 6 หนวยการเรียนรูมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  แสดงวา       
ครูสามารถกําหนดภาระงานประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงทั้ง 6 หนวย    
การเรียนรู ไดอยูในเกณฑดี เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานขอ 4.2.2 
 นอกจากนี้มีขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการอานวิเคราะหบันทึกประจาํวัน บันทกึ
สะทอนตนเอง และบันทึกหลังการสอน พรอมผลจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และ 
นักเรียน มาชวยสนบัสนุนผลการทดสอบสมมติฐานดังกลาว ดังรายละเอียดในขอ 4.3  
 4.3 อานและวเิคราะหความสามารถของครูในการนําเครื่องมือประเมินผลไปใชใน   
ชั้นเรียนจริงจากขอความ ในบันทึกประจําวัน บันทึกสะทอนตนเอง และบันทึกหลงัการสอน 
  4.3.1 บันทึกประจําวัน เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีกรอบการบันทึก
ระหวางอบรมในประเดน็ตางๆ ตามที่ระบไุวในบทที่ 3 แลวนั้น  และหลังจากฝกอบรม ผูวิจัยให
ผูเขารับการฝกอบรมบันทึกประจําวันโดยอิสระไมกําหนดกรอบการบันทึกให  จากการอานและ
วิเคราะหขอความในบันทึกประจําวัน พบวา  

1) ความรูที่ครไูดรับจากวิทยากรพิเศษและจากผูวิจัย : ครอบคลุมเน้ือหาที่ 
ปรากฏในเอกสารประกอบการฝกอบรม เชน  (1) ความรูเบื้องตนเกีย่วกับเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงการประเมิน (2)หลักการประเมินผลตามสภาพจริง (3)การประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร (4) การวางแผนการประเมนิผลตามสภาพจริง (5) เทคนิคการสรางเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

2) การนําไปใชในชั้นเรียน : ครูทุกคนคาดหวังวาจะสามารถนําไปใชในชั้น 
เรียนไดและบางคนจะนําไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  

3) ความมั่นใจ : ครูทุกคนมั่นใจวาจะนําความรูเรื่องการประเมินที่ไดรับไปใช 
ไดจริง แตครูรอยละ 50 มีความเห็นวาอาจจะไมดีเทาที่ควร หรือไมสามารถดําเนินงานไดครบ
ทุกขั้นตอน 

4) ความสนใจ ครูรอยละ 80 สนใจการบรรยาย เรื่องการประเมินผลการเรียนรู 
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วิทยาศาสตร โดยวิทยากรพิเศษ เพราะเห็นตัวอยางในการประเมินชัดเจน  และใหความสนใจใน
เรื่องการวิเคราะหสิ่งที่ตองประเมินจากมาตรฐานการเรียนรู  และการสรางเกณฑการประเมินผล   

5) ความรูสึกเมื่อทํางานเปนทมี  รูสึกดี สนุก ไมเครียด ไดแลกเปลีย่นความรู   
มีหลากหลายทางความคิดชวยใหไดขอยุติที่ดี เพ่ือนใหขอคิด เกิดความมั่นใจเพราะเพื่อนให
ความรวมมือในกิจกรรมดี รูสึกสบายใจมากขึ้นวาเพื่อนผูรวมกลุมพบปญหาในการประเมิน
ลักษณะใกลเคียงกัน  
   6)  ปญหาและอุปสรรคที่พบ  คือ ครูรูสึกวาตนเองขาดทักษะการสอน
วิทยาศาสตร เพราะไมไดจบสาขาวิทยาศาสตร  เวลาไมพอเพราะครูมีงานสอนมาก นักเรียนมี
จํานวนมาก การสรางเกณฑการประเมินตองใชเวลานาน   กลัววาทฤษฎีทีไ่ดรับเม่ือนําไปใช
แลว จะไดผลไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
    7) ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีขอเสนอแนะวา   
     -    บรรยากาศการฝกอบรมอบอุน เปนกันเองทั้งผูเขารับการฝกอบรม 
และผูใหการฝกอบรม 

- ควรมตีัวอยางการประเมินผลตามสภาพจริงหลายๆตัวอยาง   
- ควรมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูทกุเรื่อง รวมไวเปนเลม  

เพ่ือใชประโยชนแกครูผูสอนวิทยาศาสตร 
- ควรสรางเครือ่งมือประเมินที่ไดมาตรฐานใหครูนําไปใช 
- ครูทุกคนในโรงเรียนควรมีโอกาสเขารับการฝกอบรมแบบนี ้
- วิทยากรและเพื่อนวิทยากรใหความรูไดชดัเจนดี 
- ควรมีการติดตามผลการฝกอบรมเพื่อกระตุนใหครูนําไปใช 
- ควรมกีารฝกอบรมเรื่องนี้อยางสม่ําเสมอ 
- ใหมีการจัดฝกอบรมการทําเครื่องมือประเมินอยางชัดเจน 

 จากการอานวิเคราะหบันทกึประจําวันทีผู่วิจัยไมไดกําหนดกรอบการบันทึก พบวา  
ครูสวนใหญจะบันทึกเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรยีน และปญหาที่พบ  เชน 
ดานผูเรียน โดยครูใชการสงัเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนใหความสนใจรวมกิจกรรมการ
ทดลอง (แสง น้ํา ฟาและดวงดาว สารเคม)ี นักเรียนชางสังเกต และรวมกิจกรรมกลุมมากขึ้น   
นักเรียนยังขาดทักษะ  พ้ืนฐาน  ตองปรับปรุงแผนการสอน นักเรียนรวมอภิปรายนอย เพราะ 
สนใจการทดลองมากกวา  นักเรียนบางกลุมสรุปผลไมได  ครูเสนอแนะวา ควรมีการใหนักเรียน
ทดลองและสรปุผลทลีะคน นักเรียนยังออกแบบการทดลองไมได ผลงานนักเรียนยงัไมดี
เทาที่ควรปญหาเรื่องเวลา เชน การประเมินผลไมครอบคลุมทุกเรื่องเพราะเวลาจาํกัด และไมมี
เวลาเตรยีมการสอน   
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   4.3.2 บันทึกสะทอนตนเอง  เปนการบันทึกหลังจากศกึษาตวัอยางเครื่องมือ
ประเมินผลตามสภาพจริงดวยตนเองในเอกสารประกอบการฝกอบรม  ประกอบดวยเครื่องมือ 7 
ประเภท ไดแก ภาระงานประเมิน  การสังเกต  การสัมภาษณ  บันทกึการเรียนรู  ผังมโนทัศน  
เกณฑการประเมิน  แบบสาํรวจและแบบสอบถาม 

1) ภาระงานประเมิน ครูรอยละ70 เห็นวาควรนํามาใช อีกรอยละ 30 เห็นวา 
ตองนํามาใชและครทูุกคนเห็นวาการประเมินดวยภาระงานมีขอดีมากกวาขอจํากดั  เชน ชวยให
การวัดผลประเมินผลชัดเจนขึ้น  นักเรียนมีสวนรวม สามารถวัดความคิดขั้นสูงของผูเรียนได  
เปนปญหาที่เลียนแบบธรรมชาติ  ครูไดพบขอบกพรองเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ขอจํากัดที่พบอยูบาง 
คือ มีความยุงยากในการสรางเกณฑการประเมิน นักเรียนที่อานและเขียนไมคลองจะเบื่อ       
ไมเหมาะกับนกัเรียนที่ไมเอาใจใสในการเรียน 
   2) การสังเกต  ครูเห็นวาเปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชบอย เพราะเปนเครื่องมือ
ที่ใชงายทีสุ่ดสามารถรวบรวมพฤติกรรมหลายดานของผูเรียนจากการสังเกตครั้งหนึ่งๆ  และ
เห็นวาสามารถนําไปใชกับการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรได เชน สังเกตความสนใจใน
การเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวิทยาศาสตร  ความสามารถในการทดลอง 
และการปฏบิตัิงาน 
   3) การสัมภาษณ  สามารถใชเปนเคร่ืองมือประเมินไดดี โดยเฉพาะสําหรับ 
นักเรียนที่อานและเขียนไมคลอง เปนการสรางความสมัพันธระหวางครูกับนักเรียน  ทําใหครู
เขาใจปญหา และทราบความรูสึกผูเรียน  สามารถนําไปใชกับการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรได  
ครูบางคน (3คน)เห็นวาการสัมภาษณไมเหมาะกับการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร  
เพราะตองใชเวลาซักถามมาก กรณีที่สอนหลายหองจึงไมสามารถทําได  อีกประการหนึ่ง คือ 
ไมเหมาะสมกับธรรมชาตวิชิา ที่ตองลงมือปฏิบัติ หากใชการสัมภาษณนักเรียนอาจจะไมบอก
ความจริงหรืออาจคาดเดาคําตอบได 
   4) บันทึกการเรียนรู  ครูเห็นประโยชนของการบันทึกผลการเรียนรูวา ชวยให
รูถึงความคิดและความตองการ นักเรียนไดพัฒนาทักษะการเขียน  ครูทุกคนเห็นวาสามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได เพราะทําใหทราบปญหาและความรูสกึของนักเรียน 
ชวยใหครูเปลีย่นเทคนคิการจัดการเรียนรู 
   5) ผังมโนทัศน  ครูทุกคนเห็นวา ผังมโนทัศนมีความเหมาะสมในการนํามา
เปนเครื่องมือประเมินผลการเรียน เพราะ สามารถประเมินความสามารถในการสรปุเนื้อหา และ
ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาของผูเรียน สามารถประเมินความรูไดหลายดานพรอมกัน  
สามารถใชรวมกับการสอนแบบบรรยาย อภิปราย แตครูบางคน(2 คน)เห็นวาอาจใหคะแนนได
ยาก 
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   6) เกณฑการประเมิน  ครูรอยละ 60 เห็นวาตองนํามาใช และอีกรอยละ 40 
เห็นวาควรนํามาใช ทั้งน้ีเพราะครูเห็นวามีจุดเดนหลายประการ เชน ใหคะแนนไดยุติธรรม รู
ขอบกพรองและปรบัปรุงไดตรงประเด็น  นักเรียนทราบเกณฑการประเมินและสามารถทํางาน
ไดตามเกณฑ มีมาตรฐานเดียวกัน  งายตอการตรวจใหคะแนน   แตครูบางคน (3 คน) เห็นวา
ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ  มีความยุงยากซับซอน  ตองใชเวลาในการสรางเกณฑ 
   7) แบบสํารวจและแบบสอบถาม  ครูทุกคนเห็นวาควรนํามาใช เพราะทําให
ทราบขอมูลดานตางๆ ของผูเรียน ทั้งพฤติกรรม ความรูสึก ความสนใจ  เหมาะกับวัยของ       
ผูเรียน เพราะผูเรียนสามารถอานออก เขียนได  เขาใจงายไมยุงยาก  ซึ่งครูบางคน (1คน)     
เขียนวา เคยนํามาใชแลวแตไมมีรูปแบบที่แนนอนเหมือนการประเมินครั้งนี้ 
  4.3.3 บันทึกหลังการสอน  การบันทึกหลังการสอนจะอยูดานหลังของแผนการ
จัดการเรียนรูซึ่งเปนอีกภาระหนึ่งที่ครตูองบันทึกเปนประจําเม่ือมีการสอนในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูเสร็จสิ้น ในการศึกษาวิเคราะหขอความจากการบันทึกหลังการสอนครั้งนี้ผูวิจัยได
อานบันทึกหลงัการสอนของครูผูนําดานการวัดและประเมินผลจํานวน 6 หนวยการเรียนรู (ครู   
6 คน) คือ เรื่อง พลังงานแสง เสียง  น้ําฟาและดวงดาว วัสดุและสมบัตขิองวัสดุ  จักรวาลและ
อวกาศ  และสารเคมี  โดยครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ ผลการจัดการเรียนรู ปญหา/อุปสรรค 
และขอเสนอแนะพรอมแนวทางแกไข 
 จากการวิเคราะหบันทึกหลงัการสอน พบวา มีหลายขอความในการบนัทึกที่แสดงให
เห็นวาครูมีการวัดและประเมินผลผูเรียนทั้งกอนสอน ระหวางสอน และหลังสอน ดวยเครื่องมือที่
หลากหลาย ตามแผนการประเมินที่ระบุไว โดยเฉพาะภาระงาน  นอกจากนั้นมีการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางใกลชิด ทุกระยะ  ดังตัวอยางบนัทึกหลังการสอนตอไปน้ี 
 จากบันทึกหลงัการสอน (หนวยการเรยีนรู น้ําฟาและดวงดาว)ของครูทานหนึ่งระบุไว   
3  หัวขอ คือ      

1) ปรากฏการณธรรมชาติ  ผลการสอนพบวา  นักเรียนจะรวมกิจกรรมไดดี 
ถึงรอยละ 75 ผลงานการสรางบารอมิเตอรทําไดดี และรูจักการคนควาหาขอมูลมานําเสนอ  
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ การสรุปผลการทดลองขาดความชัดเจน  แนวทางแกไข ครูและ
นักเรียนตองสรุปผลการทดลองรวมกัน  โดยใชการซักถาม เพ่ือนําไปสูผลสรุปที่ถกูตอง 
 

2) ลมฟาอากาศ  ผลการสอน พบวา  นักเรยีนจะสนใจการทดลอง  
ในรูปแบบเลนปนเรียน เชน เกมการทดลอง “เลนกับงู” นักเรียนจะเกดิทักษะการสงัเกต       

สรุปผลการทดลองไดถูกตอง  ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ มีปญหาดานศึกษาลกัษณะ     
มาตรความเรว็ของโมฟอรต เพราะจะเรยีนรูไดยากมาก 

3) วัฏจักรของน้าํ ผลการสอน พบวา นักเรยีนปฏบิตัิงานไดผลดีและมี 
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กระบวนการคดิ  สังเกตวามีจิตวิทยาศาสตรมากขึ้น 
จากบันทึกหลงัการสอน (หนวยการเรยีนรู พลังงานแสง) ของครูทานหนึ่งระบุวา 

“นักเรียนใหความสนใจในการซักถาม การตอบ การฟง พอสมควร”  “เม่ือถึงกิจกรรมทดลอง  

นักเรียนตื่นเตนกระตือรือรนมาก นักเรียนบางกลุมแกปญหาไดดี” “หลังจากดําเนินการสอน

มาถึงแผนการจัดการเรียนรูในกิจกรรมนี้ จึงคิดวานาจะมีคําถามทายการทดลอง เพ่ือเปนการ
ชวยใหนักเรียนรวบรวมขอมูลจากการสังเกตและนําไปสูการวิเคราะหผลการทดลองและสรุปผล
การทดลองไดดีขึ้น” 

   นอกจากนั้นใหขอเสนอแนะวา  “ การทีมี่จํานวนนักเรยีน จํานวนกลุมที่มากเกินไป   

ทําใหครูดูแลไมทั่วถึง และนักเรียนบางกลุมไมกลาขอคาํแนะนํา ผูสอนอาจใชวิธใีหมาตรวจสอบ
ความถูกตองทีละขั้นตอน โดยแบงการตรวจเปน 3 ระยะ คือ บันทึกผลการสังเกต วิเคราะหผล
การทดลอง และสรุปผลการทดลอง” 

จากบันทึกหลงัการสอน (หนวยการเรยีนรู วัสดุและสมบัตขิองวัสด)ุ ของครูทานหนึ่ง
ระบวุา   ผลการสอน พบวา 1) นักเรียนสวนใหญปฏิบตัิกิจกรรมไดดี ผลงานที่ไดทําอยูในระดับ
ดี มีบางกลุมที่เน้ือหาไมชัดเจน ไดใหไปแกไขปรบัปรุงมาสงใหม 2) นักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมทางเจตคติทางวทิยาศาสตรอยูในระดับดี แตก็ยังมีบางคนอยูในระดับพอใช บางคน
ตองไดรับการแกไขปรับปรงุ   3) การสรปุผลการทดลอง และบันทึกผลการทดลองของนักเรียน
แตละกลุมทําไดดี  ถูกตองชัดเจนเปนสวนใหญ มีเพียง 2 กลุมที่ไมสามารถสรุปผลการทดลอง
ได   ขอเสนอแนะ ครูตองใชคําถามอธิบายเพิ่มเติม และใหนักเรียนปฏิบตัิการทดลองใหมอีกครั้ง  
จากนั้นชวยเหลือใหนักเรียนบันทึกผลและสรุปผลการทดลองอีกครั้ง  4) นักเรียนปฏิบตัิภาระ
งานที่มอบหมายไดถูกตองเปนสวนใหญ มีบางกลุมทําไดไมชัดเจนเทาที่ควร แตไดแนะนําใหไป
แกไขปรับปรงุ 5) การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา กระบวนการทํางานกลุมของนักเรียน
สวนใหญใหความรวมมือกับเพ่ือนๆ ดีมาก มีบางคน ในบางกลุมทีไ่มใหความรวมมือกับเพ่ือน 
ครูตองเขาไปชวยแกปญหาและแนะนํา การปฏิบตัิตวัใหม 6) การสังเกตทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนในขณะปฏบิัตกิิจกรรมการทดสอบความแข็งของวัสดุ พบวา นักเรยีน
ปฏิบตักิิจกรรมไดตามขั้นตอน มีบางกลุมที่ปฏิบตัิกิจกรรมนอกเหนือจากคําสั่งทําใหมีปญหา
เกี่ยวกบัการสรุปผลการทดลอง การบันทกึผลการทดลองที่ไมถูกตองและชัดเจนเทาที่ควร ครูจึง
ตองใหนักเรียนกลุมน้ันปฏบิัตใิหมอีกครั้ง 

จากบันทึกหลงัการสอน (หนวยการเรยีนรู สารเคม)ี ของครูทานหนึ่งระบวุา 
 1) ตัวอยางสารเคมีที่ใสในอาหารและใชในชีวติประจําวนั  ผลการสอน พบวา 

นักเรียนยกตวัอยางสารเคมีที่ใสในอาหารและใชในชีวติประจําวันได นักเรียนบอกจุดมุงหมาย
ของการใสสารอาหารได  พรอมทั้งบอกประโยชนและโทษของสารอาหารที่ใสในอาหารไดรอยละ 



 129 

 

95  ปญหาอุปสรรคที่พบ คอื นักเรียนกลุมหน่ึง บันทึกสารเคมีที่ใสอาหารไมถูกตอง แนวทาง 
แกไข  ใหนักเรียนอานใบความรูเพ่ิมเติม  และ  พบวา นักเรียนทดลองเปรียบเทยีบลักษณะ 
สารที่ใสในอาหาร เชน น้ําสมสายชู และผงชูรสได และปฏิบตัิงานกลุมดวยความตัง้ใจ  นักเรียน
สามารถระบุโทษของสารทีใ่สอาหารที่มีตอรางกายได   ปญหาและอุปสรรคที่พบ นักเรียน   
กลุมหน่ึง เขียนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลไมถูกตอง  เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมมีนอย       
นักเรียนจึงตองทํางานอยางเรงรีบ   แนวทางแกไข เพ่ิมเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมการทดลอง
มากขึ้น 
   2) ประโยชนและโทษของสารเคมี  ผลการสอน  นักเรียนบอกประโยชนและ
โทษของสารเคมีได  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานและปฏิบตัิงานไดดี   นักเรียน
เขียนรายงานไดถูกตองรอยละ 85   ปญหาและอุปสรรค นักเรียนกลุมหน่ึง ทํางานคอนขางชา
(อานหนังสือไมคลอง) และทํางานไมเปนระเบียบ   นักเรียนบางคนเขียนรายงานไมถูกตอง    
วกวน    แนวทางแกไข  ใหคําแนะนําเพิม่เติม และใหทั้งกลุมทํางานแกไขใหเรยีบรอยกวาเดิม 

จากบันทึกหลงัการสอน (หนวยการเรยีนรู จักรวาลและอวกาศ) ของครูทานหนึ่งระบุวา 
ผลการสอนพบวา นักเรยีนยอมรับคําวิพากษวิจารณผลงานของเพื่อน พรอมนําไปปรับปรุง   
แกไขปญหาทีพ่บ คือ เครื่องมือประเมินมีรายละเอียดไมเพียงพอกับความตองการของผูเรียน  
ไดปรับปรุงแกไขเครื่องมือประเมินและเกณฑการประเมินใหเปนไปตามสภาพความเปนจริง” 

 จากการอานและวิเคราะหผลงานประเภทบันทึก คือ  บนัทึกประจําวนั บันทึกสะทอน
ตนเอง และบนัทึกหลังการสอนแลว เพ่ือใหม่ันใจไดวาผูเขารับการฝกอบรมนําความรูที่ไดรับไป
ใชจริงในชั้นเรียน  ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งแสดงวาผูเขารบัการฝกอบรมสามารถ
นําไปใชไดจริงคือ ตรวจเยีย่มที่หองเรียน เพ่ือดูผลงานของนักเรียน พบวา มีผลงานนักเรียน
หลายระดับ นกัเรียนไดมีการพัฒนาผลงานของตนเอง ไดรวมฟงนักเรียนบางกลุมนําเสนอ
ผลงานและตอบคําถาม โดยมีครูและเพื่อนในชั้นเรยีนใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขผลงาน  
 จากผลการวิเคราะหความสามารถในการนําความรูเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรยีนจริงไดในเกณฑดีนั้น  พบวา ผลการทดสอบพฤติกรรม
การสอนดานการวัดและประเมินผลของครูมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และพฤติกรรม
ดังกลาวหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ครูมีผลงาน
ยูในเกณฑดีอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  และมีขอมูลเชิงคณุภาพจากการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา นักเรยีน และครู รวมทั้งผลการวเิคราะหขอความจากบันทึก                 
มีความสอดคลองกัน  แสดงไดวาครูมีความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชั้นเรียนจริง
ไดอยูในเกณฑดี  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานขอ 4  
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 สมมติฐานขอ 5 ครูมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมอยูใน 
ระดับมาก  การศึกษาความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในการทดลองใช
หลักสูตรในครั้งนี้ เปนการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเม่ือทดลองใชหลักสูตรแลว โดยสอบถาม
ความคิดเห็นหลังฝกอบรมไปแลว 1 เดือน คือ ในวันที ่24 กุมภาพันธ 2548 ดวย
แบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 20 รายการ   ผลการวิเคราะหและผลการทดสอบระดับ
ความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม โดยใช t-test one sample   
ผลปรากฏ ดังตาราง 19 และ ตาราง 20 

 
 

ตาราง 19 คาเฉลี่ย(M) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)  ความคิดเห็นของครูที่มีตอความ 
       เหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
 

 
ความคิดเห็น 

 
M 

 
SD 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

1.จุดประสงคของการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการของทาน 4.05 0.43 มาก 
2.ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม 4.18 0.39 มาก 
3. สามารถนําความรูไปปฏิบัติในสถานการณจริงได 4.18 0.64 มาก 
4.วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 1 ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาส
เตรียมตนเองกอนเขารับการฝกอบรม  

3.82 0.64 มาก 

5. วิธีดําเนินการฝกอบรมในระยะที่ 2 ชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ 
เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง  

4.29 0.59 มาก 
 

6.วิธีดําเนินการฝกอบรมในระยะที่ 3 ชวยกระตุนใหมีการนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปใชใน  ชั้นเรียนจริงไดมากขึ้น 

4.35 0.61 มาก 

7. ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมให   ตรงตามความ
ตองการของผูเขารับการฝกอบรม 

3.88 0.69 มาก 

8.ฉันมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเขารับการฝก อบรม 4.12 0.33 มาก 
9.ฉันมีโอกาสประเมินตนเองดานการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น 4.35 0.49 มาก 
10. ฉันมีโอกาสพัฒนาตนเองดานการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น 4.35 0.49 มาก 
11.ฉันมีอิสระในการนําความรูไปปฏิบัติในชั้นเรียนจริง 4.35 0.49 มาก 
12.การฝกอบรมระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ชวยเพ่ิมประสบการณในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.29 0.59 มาก 

13. การนิเทศ ติดตามผลมีสวนชวยใหฉันสามารถประยุกตใชความรูใน
สถานการณจริงได 

4.23 0.56 มาก 

14. การมีปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรกับผูเขารับ การฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.47 0.62 มาก 
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15. วิทยากรใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานกลุม 4.23 0.83 มาก 
16. วิทยากรใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 4.29 0.77 มาก 
17.ส่ือท่ีใชประกอบการฝกอบรม (ไดแก เอกสารชุดฝก  อบรม  
โปรแกรมนําเสนอดวย Power Point และเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสาระตางๆ) ชวยใหการฝกอบรมบรรลุจุดประสงค 

4.41 0.51 มาก 
 

18. ส่ือประกอบฝกอบรมโดยใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาดวยตนเอง 4.29 0.47 มาก 
19. การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.33 0.64 มาก 
20. ความเหมาะสมของระยะเวลาฝกอบรม 3.10 0.59 ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 4.21 0.35 มาก 

 จากตาราง 19 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรมโดยรวมมีคาเทากบั 4.21  จัดวามีความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมาก ซึ่งทุก
รายการมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.82– 4.47 จัดอยูในระดับมาก ยกเวนในเรื่องความเหมาะสมของ

ระยะเวลาการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10  ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  
 

 ตาราง 20 ผลการทดสอบระดับความคดิเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
 

 N M 
 

SD t p 

ความคิดเห็นของครูที่มตีอ
ความเหมาะสมของหลักสูตร

ฝกอบรม 

 
17 
 

 
4.21 

 
0.35 

 
8.38* 

 
.000 

  *p< .05 
  
 จากตาราง 20 พบวา ผลการทดสอบระดบัความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสม
ของหลักสูตรฝกอบรม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาครมีูความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดบัมาก ซึ่งสนับสนุนสมมตฐิานขอ 5 
 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 1 ประเมินผลหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสตูร มีการดําเนินงาน 3 ระยะ กลาวคือ กอนทดลองใชหลักสูตร 
ระหวางทดลองใชหลักสตูร และหลังทดลองใชหลักสตูร การนําเสนอผลการประเมินไดมีการ
นําเสนอเปนระยะดังกลาวมาแลว  ในสวนนี้ขอนําเสนอเฉพาะผลการประเมินที่ไดจากการ
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ติดตามผลหลงัทดลองใชหลกัสูตร และผลการสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผล    
ตามสภาพจริง ดังนี้ 
 1. การนิเทศตดิตามผลการฝกอบรม สามารถดําเนินงานไดตามตารางเวลาที่กําหนด
เน่ืองจากไดรับการสนับสนนุอยางดียิ่งจากผูบริหารสถานศึกษา ทีใ่หครูเขารบัการนิเทศอยาง
สม่ําเสมอทั้ง 2 ครั้ง    ผลการนิเทศครั้งที ่1 ระหวางวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2548 พบวา ครูมี  
การประเมินตามแผนที่วางไว เครื่องมือประเมินบางชิ้นและแผนการจดัการเรียนรูบางแผนยงัไม
สมบูรณ  ครูสวนใหญอยูในชวงใหนักเรียนปฏิบตัิภาระงาน นักเรียนบางกลุม ในบางเนื้อหา มี
การนําผลงานมาสง และครูใหเพ่ือนรวมประเมินผลงาน พรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

ในดานผูเรียนและผลงาน จะพบวานกัเรียนใหความรวมมือในการประเมิน เชน การถามตอบ 
การสงผลงาน การประเมินการนําเสนอผลงานของเพื่อน เปนตน   

 ผลการนิเทศครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 8-9 กุมภาพันธ 2548 พบวานักเรียนไดปฏิบตั ิ
ภาระงานเสรจ็ทันตามเวลาที่กําหนด ผลงานนักเรียนมีมากขึ้นทั้งที่ไดรับการประเมินอยูในระดับ
ดี พอใช และควรปรบัปรุง ซึ่งสวนใหญผลงานนักเรียนจะอยูในเกณฑพอใช และในเกณฑดี 
ตามลําดับ  นกัเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลงัเรียนจบเนื้อหา  และตรวจผลงาน
นักเรียน เก็บคะแนนสะสมไวปลายภาคเรียน   

  2. การสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง  จัดสัมมนาเพื่อเสนอ
ผลการใชเครือ่งมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงรวมทั้ง 5 โรง ณ โรงเรียนเอ่ียมสุรียใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 โดยมีผูเขารวมสัมมนาหลายฝาย ประกอบดวย ผูทรงคณุวุฒิ จาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ศึกษานิเทศกฝายติดตามและประเมนิผล สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่สมุทรปราการ เขต1  จํานวน 3 คน   ผูอํานวยการโรงเรียนเอ่ียมสุรีย  และครูผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 15 คน ( 5 โรงเรียน) พรอมทั้งผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย (ดูรายชื่อในภาคผนวก ง) 
 ประเด็นการสมัมนาประกอบดวย  1) สิ่งที่วางแผนไววาจะประเมินดวยเครื่องมือตางๆ  
นั้นทําไดหรือไม เพียงใด (อาจระบุเปนรอยละ)  2) เพราะเหตใุดจึงทําไมไดตามแผนที่วางไว        
3) พบปญหาและอุปสรรคใดในการใชการประเมินผลตามสภาพจริงในชั้นเรียนบาง 4) ไดใช
เทคนิคหรือแนวทางแกไขอยางไรไปแลวบาง 5) มีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ยังไมสามารถแกไข
ได  6) มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในชั้นเรียนอยางไรบาง   
 ผลการสัมมนา สรุปไดวา ครูสามารถนําเครื่องมือประเมินผลไปใชในชั้นเรียนไดตาม
แผนการประเมินที่วางไว โดยกลุมครูแตละระดับชั้นรวมกันประเมินวาสามารถดําเนินงานตาม
แผนไดประมาณรอยละ 70-80 ทั้งนี้ในสวนที่ไมสามารถดําเนินงานตามแผนไดนั้น เน่ืองจาก
ปจจัยหลายประการ ทั้งที่ตวัครู เครื่องมือประเมิน และตวันักเรียน เชน ครูขาดความรูความ  
เขาใจเรื่องที่จะประเมิน  ครสูอนหลายวิชา   เกณฑประเมินยุงยากซบัซอน ครูและนักเรียนยังไม 
คุนเคยในการใชเครื่องมือประเมิน ตองใชเวลามากในการสรางเกณฑการประเมิน มีกิจกรรม
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โรงเรียนมาก  ประเมินไดไมครบตามเกณฑที่กําหนด  ผูเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
ประเมิน  ความพรอมของผูเรียน  นักเรียนบางคนไมกลาแสดงออก  และเม่ือตรวจแผนการ
จัดการเรียนรูและภาระงานประเมินของครู พบวา การประเมินผลของครูที่ปฏิบตัิอยูมีลักษณะ 
ดังนี้ 

1) ประเมินทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 
2) ผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน เชน ครู นักเรยีน และเพื่อนนักเรียน 
3) ประเมินครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 
4) มีการวางแผนการประเมิน และสวนใหญ(รอยละ70-80)สามารถประเมินตามแผนที่

วางไว 
5) ภาระงานที่ครมูอบหมายเหมาะสมกับผูเรยีน เพราะจากการสัมภาษณพบวา ผูเรยีน

สวนใหญสามารถทําไดและเสร็จตามกําหนดเวลา 
6) นักเรียนไดมีเอกสารพัฒนางานใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด  
7) มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน ที่เห็นชดัเจนคือเกณฑการประเมินผลงาน เชน 

เรื่องน้ํา ฟา และดวงดาว   
8) ประเมินดวยเคร่ืองมือที่หลากหลาย เชน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดจิต

วิทยาศาสตร เกณฑการประเมิน ภาระงานประเมิน  
 เครื่องมือประเมินประเภทตางๆ ที่ครูนํามาประยุกตใชกบัการประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรในคร้ังนี้ ปรากฏผล ดังตาราง 21 
 

ตาราง 21 เครื่องมือประเมินผลที่ครใูชในการประเมินผลการเรียนรูหนวยการเรียนรูวิทยาศาสตร  
      6 หนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรยีนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2  
เคร่ืองมือประเมิน 

 
แสง จักรวาล สมบัติ

ของวัสดุ 
สารเคมี เสียง น้ําฟาและ

ดวงดาว 
รวม 

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและรวมอภิปรายกลุม 

      6 

2.เกณฑการประเมิน
ภาคปฏิบตั ิ

      6 

3.แบบสังเกตความสามารถใน
การทดลอง 

 - -  
 

 
 

 4 

4.แบบทดสอบ     - - 4 
5.เกณฑประเมินเจตคต ิ    - -  4 
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6.ผังมโนทัศน -   -   4 
7.เกณฑการประเมินผลงาน  - -    3 
8. แบบสอบถาม  - - - -  2 
9.เกณฑประเมินโครงงาน - -  - - - 1 
10. เกณฑประเมิน
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

- -  - - - 1 

11. เกณฑประเมินทักษะ
กระบวนการ 

- -  - - - 1 

 
 จากตาราง 21 พบวา เครื่องมือประเมินผลที่ครใูชในการประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรทั้ง 6 หนวยการเรียนรู คือ การสังเกต และเกณฑการประเมินภาคปฏิบตัิ และ   
เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวาครูมีการใชเครื่องมือประเมินผลการเรยีนรูทั้งดานความรู  ทักษะ 
กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร  พรอมทั้งลักษณะที่พึงประสงค 
 นอกจากนี้ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาไดขอมูลเพิ่มเติมในหลายประเด็นที่
สําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 บทสรุปจากการสัมภาษณตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา 
  1. การพัฒนาครู  : การฝกอบรมครั้งนี้ชวยพัฒนาครูทัง้ในดานความรู ความสามารถ
ดานการวัดผลตามสภาพจริงและสามารถนํามาใชประเมินผูเรียนได  ครูสามารถสรางเกณฑ
ประเมินทางวทิยาศาสตรและสรางเกณฑประเมินจิตวิทยาศาสตร  ซึ่งที่ผานมาครูไดรับความรู
มาแลว นํามาใชบางหรือไมไดนํามาใชบาง เม่ือโครงการอบรมนี้เขามา เปนการเขามากระตุน 
ทบทวนและพาเดินไปพรอมกัน และชวยใหครูเห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา   
  2. การพัฒนาผูเรียน : การฝกอบรมครั้งน้ีชวยพัฒนานักเรียนไดมาก  เพราะการวัดผล
ตามสภาพจริงจะทําใหทราบถึงสภาพที่แทจริงของผูเรยีน วาเขาเปนอยางไร เปนการวัดผลที่
ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เม่ือเรารูสภาพที่แทจริงของเด็กแลวเราก็สามารถทีจ่ะปรับปรุงใน
สิ่งที่ดอย และพัฒนาหรือสงเสริมในสวนทีเ่ขาดีอยูแลวใหโดดเดน  สรุปไดวาชวยผูเรียนไดมาก  

3. การประเมินผลตามสภาพจริง : การประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
ความเปนจริง โดยคํานึงถึงความแตกตางและพัฒนาการของผูเรียน การประเมินผลตามสภาพที่
แทจริงเปนการประเมินไปพรอมกับการจัดการเรียนรู เหมือนเปนการชวยทบทวนสิ่งที่ไดไปแลว 
ชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน รูผลการประเมิน        
รูพัฒนาการของตนเอง ผูสอนรูพัฒนาการของผูเรียน และสามารถใหความชวยเหลือซอมเสริม  
ไดตรง  
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4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผูที่เขารับการฝกอบรม : “การฝกอบรม 

ครั้งนี้ ชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูสอน โดยจะพบวา ครูรูวธิีการประเมิน การสรางเกณฑการ
ประเมินและนําไปใชในการวัดผลประเมินผล ซึ่งการอบรมครั้งนี้ตางจากครั้งกอนๆ คือ ครูมีการ
รวมตวักันและมีความคบืหนาของการอบรม  และเห็นวาเปลี่ยนไปเพราะมีการวัดผลที่
หลากหลายมากขึ้น มีชิ้นงานเพ่ือใชในการประเมินมากขึ้น” 

    5.  นโยบายหรือโครงการในการพัฒนาครูดานนี้ตอไป : โรงเรียน มีนโยบาย เริม่โดย
ใหครูที่เขารับการฝกอบรม จัดการอบรมขยายผลใหครทูุกคนทราบและจะไดนําไปใช เพ่ือให
ครูผูสอนมีความรูความชัดเจนในการวัดผลและประเมินผลและนําไปปฏิบตัิไดถูกตอง  อยากจะ
ใหครูทุกคนไดรับการพัฒนาในเรื่องของการวัดผลตามสภาพจริง เพราะจะเปนประโยชนกับตวั
นักเรียนเอง และครูเองก็จะไดรูสภาพที่แทจริงของเด็กดวย   ไมจําเปนตองวิทยาศาสตรเทานัน้ 
แตอยากใหไดรับการพัฒนาในเรื่องของหลักการและวธิกีารรวมถึงการสรางเครื่องมือวัดที่
สามารถวัดไดตรงตามสภาพจริง 

    6. ขอดีและขอบกพรองของโครงการฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวา 
ขอดี  คือ 
1) มีแผนงานการฝกอบรมที่ชดัเจน เริ่มตั้งแต ประสานงานกับโรงเรียน นําครู 

เขาสูการฝก อบรม ไมใชเวลามาก ใหความรูที่นํามาใชตอและมีแผนการปฏิบตัิงานจริง ผูวิจัยมา
เปนพ่ีเลีย้ง และมีผลเกิดขึน้กับนักเรียนชวงระหวางการอบรม และเนื่องจากศักยภาพของครู
ตางกัน คนที่รบัรูไดครบถวนกระบวนการจะคอยชี้แนะหรือแนะนําผูอ่ืนได  โดยผูบริหารไดดู  
อยูหางๆ วาขณะนี้กําลังทําอะไร แลวชวยประเมินแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งการดําเนินงาน 
การอบรมครั้งนี้มีการเชื่อมโยงงานกันตลอดแนว ในแงของการปฏิบตัิจริง 

2) ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดผลประเมินผลชัดเจนขึ้น และสามารถนํา 
มาประยุกตใชไดและครูสามารถสรางเกณฑประเมินมาใชวัดผลไดตรง   

3) ครูรับความรูโดยตรงจากวทิยากร และสามารถนํามาสูการปฏิบตัิไดดีใน 
ระดับหน่ึง     

4) เอกสารฝกอบรมเหมาะสมในการนํามาใหความรูทําความเขาใจงาย  
ครูสามารถศึกษาดวยตนเองไดดี 

ขอบกพรอง  คือ 
1) เม่ือนําไปใชจริงการติดตามทําไดยากเพราะจะหาผูติดตามนิเทศไมได  

เพราะแตละฝายมีภารกิจมาก จึงอาจไมมีเวลามากพอที่จะติดตาม 
2) ระยะเวลาในการอบรม อาจจะนอยเกินไป  
3) การประสานงาน บางครั้งไมไดรับการประสานงานโดยตรงจากวิทยากร  
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    7. ขอเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผูบริหารเห็นวา ผูวิจัยควรใหเวลากบัคณะครูใหมากกวานี้ โดยฝงตัวอยูในหนวยงานเพื่อใหได
ขอเท็จจริงเชงิประจักษ 
 ข้ันตอนที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม   จากการติดตามผลหลังการฝกอบรม 
และการจัดสัมมนาครูผูเขารบัการฝกอบรมหลังจากที่ นําความรูที่ไดรับไปใชในสถานการณจริง
ทําใหผูวิจัยคนพบจุดบกพรองที่ควรแกไขปรับปรุงหลายประการ บางขอเสนอแนะของครูและ   
ผูเขารวมสัมมนา  ผูวิจัยสามารถปรับปรุงไดทันที แตบางขอเสนอแนะเกินความสามารถของ    
ผูวิจัยที่จะทําไดในครั้งนี้ อยางไรก็ตามมิไดละเลยขอเสนอแนะเหลานั้น  ผูวิจัยไดนําไปเสนอแนะ
ไวในขอเสนอแนะของการวจัิย เพ่ือใหผูทีเ่กี่ยวของหรือผูที่สนใจทําการวิจัยทํานองเดียวกันนี้ได
ดําเนินการตอไป    ผลการปรับปรุงหลักสูตรดังปรากฏในตาราง 22 
 

ตาราง 22 ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังสัมมนาเสนอผลการใชเครือ่งมือประเมินผลตาม    
      สภาพจริง (24 กุมภาพันธ 2548) 
 

หลักสูตรเดมิ การปรับปรุงคร้ังที่ 3 
เกณฑการประเมินจิตวิทยาศาสตร 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ละเอียดมากเกินไป 
 
 
 

-ปรับเกณฑการประเมินจิตวิทยาศาสตร และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ใหเปนเกณฑการ
ประเมินแบบภาพรวมมิใชแบบแยกสวน ใหดูงายขึ้น 
แตยังคงตัวบงชี้คุณภาพไวเชนเดิม 
-จัดรูปแบบการพิมพ ตรวจสอบความถูกตองทํา
รูปเลมใหสวยงาม พรอมนําไปใชจริง 

 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยแตละขั้นน้ัน กลาวโดยภาพรวม
ไดวา ขอมูลทีไ่ดเปนไปตามความมุงหมายของการวิจัยทุกประการ โดยเฉพาะขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาบรบิทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคญัตอการออกแบบและสราง
หลักสูตร ทําใหไดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมที่มีคุณภาพ คือ มีความเหมาะสมและสอดคลองกัน
ทุกองคประกอบ และเม่ือนํามาทดลองใชพบวาไดผลเปนไปตามสมมติฐานการทดลองทั้ง 5 ขอ
และจากการประเมินหลักผลสูตรฝกอบรม ไดพบขอบกพรองของหลักสูตรทั้งกอนทดลองใช 
ระหวางทดลองใช และหลังทดลองใชหลกัสูตร ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงในสวนของเน้ือหา 
กิจกรรมฝกอบรม และเอกสารประกอบหลักสูตรโดยเฉพาะ ภาษา และรูปแบบการนําเสนอ    
ใหพรอมที่จะนําไปเผยแพรตอไป 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม และ ผลการใชหลักสตูรฝกอบรม ประกอบดวย ความรูความเขาใจเรื่อง    
การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   เจตคตทิี่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
ความสามารถในการนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรยีน
จริง  และความคิดเห็นที่มีตอความเหมาะสมของหลักสตูรฝกอบรม ของครูผูเขารับการฝกอบรม  

 
สมมติฐานการวิจัย 

 หลักสูตรฝกอบรมครูที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  ครูมีความรู
ความเขาใจเรือ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงหลังเขารับการ
ฝกอบรมสูงกวากอนเขารบัการฝกอบรม  ครูมีเจตคติตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
อยูในเกณฑดี  ครูสามารถนําความรูเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชัน้เรียนจริงได
อยูในเกณฑดี  และครูมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มี 4 ขั้น คอื 1) ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ       
2) ออกแบบและสรางหลักสตูร  3) ทดลองใชและหาประสิทธิภาพหลกัสูตร  4) ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร  

1. ศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกีย่วของ เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนตอการ 
ออกแบบและสรางหลักสูตร  โดยศึกษาจาก (1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการประเมินผล
การเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู (2) สํารวจความ
ตองการในการเขารับการฝกอบรมของครู จํานวน 50 คน  (3) สัมภาษณศึกษานิเทศก และ     
ผูบริหารสถานศึกษาแบบมโีครงสรางเกี่ยวกับความตองการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล  

2. ออกแบบและสรางหลักสูตร เปนการนําขอมูลจากการศึกษาบริบทและเนื้อหาที ่
เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของโครงรางหลักสูตร และปฏิบตัิงานสอน
รวมกับครู เพ่ือจัดทํารายละเอียดแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตร มีเอกสารประกอบ
หลักสูตร 2 ชุดหลัก คือ  (1) คูมือวิทยากรและชุดฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สําหรับครูวทิยาศาสตรประถมศกึษา  และ (2) เครื่องมือที่ใช
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รวบรวมขอมูลการวิจัย  และเม่ือจัดทําโครงรางหลักสูตรเสร็จแลวนําไปใหผูเชีย่วชาญดาน    
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง จํานวน 9 คน
ประเมินคุณภาพ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 
 3. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม กับครูทีส่อนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่สมุทรปราการ เขต 1 ดําเนินการทดลอง 2 ครั้ง    
  ครั้งที่ 1 ศึกษานํารองกับครูในโรงเรียน 1 โรง รวม 3 คน   
 ครั้งที่ 2 ทดลองกับครูกลุมตัวอยาง จํานวน โรงเรียน 5 โรง รวม 17 คน ไดมาโดย 
การสุมแบบแบงชั้น  ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้ง   ดําเนินการฝกอบรม
เปนชวงๆ ระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร รวม 20  ชั่วโมง  ขณะทดลองรวบรวมขอมูล   
ดวยเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม   2) เปรียบเทียบความรู  
ความเขาใจของครูกอนและหลังฝกอบรม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง  3) เจตคติของครูที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   
ดวยแบบวัดเจตคติ  4) ประเมินความสามารถในการนาํความรูที่ไดรบัไปใชจริงในชั้นเรียนของ
ครู โดยพิจารณาตัวบงชี้สําคัญ คือ พฤตกิรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล  ผลงานของ
ครูผูเขารบัการฝกอบรม ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับการนําเครื่องมือประเมินผลไปใชใน
ชั้นเรียน ดวยแบบสังเกตและแบบประเมนิพฤติกรรมการสอน  แบบประเมินผลงานของครู  
บันทึกประจําวัน บันทึกสะทอนตนเอง และบันทึกหลังการสอน  และ 5) สอบถามความคิดเห็น
ของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม ดวยแบบสอบถามความคิดเห็น 
 4. ประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร  ประเมินทั้งกอนทดลอง ระหวางทดลองและ  
หลังทดลองใชหลักสูตร โดยเฉพาะหลังทดลองใชหลักสูตรน้ันมีการนิเทศติดตาม และจัดสัมมนา
เสนอผลการใชเครื่องมือ ระยะเวลารวม 10 ชั่วโมง    นอกจากนี้สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
และนักเรยีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลของครูที่ 
เขารับการฝกอบรม พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตามขอบกพรองที่พบและ 
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และครทูี่เขารับการฝกอบรม 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีทั้ง ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในสวนของ   
ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห โดยใชคาเฉลีย่ คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน คารอยละ การทดสอบ
คาที ( t-test dependent) และ (t-test one sample) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
for Windows version10.0 และขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนีส้ามารถสรุปผลตามขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยได  ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาบรบิทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ  พบสภาพปจจุบันและความตองการ 
ของครูที่สอนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2  ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคญัหลายประการ คือ ครูที่  
สอนวิทยาศาสตรสวนใหญไมไดจบทางวทิยาศาสตร มีความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินผล  
การเรียนรูตามสภาพจริงในภาคทฤษฎอียูบาง แตขาดการนําไปประยุกตใชในชั้นเรียนอยาง  
จริงจัง และครู ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกมีความตองการใหมีการพัฒนาครูในเรื่อง    
ดังกลาวในรปูการประชุมเชงิปฏิบัติการ พรอมทั้งมีการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง และยินดี
อยางยิ่งที่จะเขารวมและสนบัสนุนโครงการฝกอบรมครั้งนี้ 
 2. ผลการออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรม จากการศึกษาบริบทและเนื้อหาที่     
เกี่ยวของ ผนวกกับการปฏบิัติงานสอนรวมกับครใูนโรงเรียนซ่ึงถือเปนกิจกรรมสําคัญชวยให
สามารถออกแบบและเขียนโครงรางหลักสูตร โดยสามารถกําหนด เน้ือหา กิจกรรม สื่อและ  
การประเมินผลไดสอดคลองกับความตองการ และสภาพการนําไปใชในชั้นเรียนจริง สงผลให    
องคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสม สอดคลองกันทุกองคประกอบ 

3. ผลการทดลองใชและหาประสิทธิภาพหลกัสูตรฝกอบรม  การจัดกิจกรรมฝกอบรม 
สามารถชวยใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูทฤษฎีและปฏิบตัิไปพรอมกัน  ไดหลักสูตรฝกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ มีคาเทากับ 81/76.03 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 75/75  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอ 1  ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สนบัสนุนสมมตฐิานขอ 2  ครูมีเจตคติตอการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สนบัสนุน
สมมติฐาน ขอ 3  ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และกําหนดภาระงานประเมินนักเรยีน
ไดอยูในเกณฑดี อยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .05 และผลการสัมภาษณ ครู นักเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษา พรอมทั้งขอมูลจากการวิเคราะหบันทึกประจําวัน บันทกึหลังการสอนและบันทึก
สะทอนตนเอง ทําใหสรุปไดวาครูมีความสามารถในการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช
พัฒนา ผูเรียนในชั้นเรยีนจริงไดอยูในเกณฑดี ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานขอ 4  และครูมีความ
คิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05          ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน ขอ 5 

4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร    โครงรางหลักสตูรฝกอบรมมคีวาม 
เหมาะสมและสอดคลองกันทุกองคประกอบ  หลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว  ความรูความเขาใจของครูหลงัฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม เจตคติของครูที่มี     
ตอการประเมนิผลตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี  ครูสามารถนําความรูเรื่องการประเมินผล    
ตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียนจริงไดอยูในเกณฑดี และครูมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
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หลักสูตรอยูในระดับมาก  การปรับปรุงหลักสูตรไดปรับปรุงทั้งในสวนของเนื้อหา กิจกรรมและ
รูปแบบการนาํเสนอ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังนี ้
 สมมติฐานขอ 1   หลักสูตรฝกอบรมครทูี่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด ในการศึกษาครั้งนีก้ําหนดเกณฑไวที่ 75/75  จากผลการวิเคราะหประสทิธิภาพ     
หลักสูตร พบวาหลักสตูรมีประสิทธิภาพ เทากับ 81/76.03 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด
ไว  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เปนระบบ และกิจกรรมฝกอบรมที่เนน
ทักษะปฏิบตัแิละการนําไปใชไดจริงมากกวาภาคทฤษฎี  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของรวีวตัร  สิรภูิบาล (2543) ที่ไดศึกษาและพัฒนาแบบจําลองระบบฝกอบรมเชิง
ทักษะปฏิบตัิ  กับครู พบวามีประสิทธิภาพ เทากับ 86.00/81.67 ขอสังเกตที่พบจากศึกษาครั้งน้ี
คือ  จะเห็นวาครู  ผูเขารับการฝกอบรมจะทําคะแนนกิจกรรมระหวางฝกอบรมไดมากกวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูใหความสําคัญกบัการปฏิบตัิมากกวาการ
ทดสอบภาคความรูหรือในภาคทฤษฎี เพราะผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัตใินครั้งนี้ครูสามารถ
นําไปใชใน     ชั้นเรียนไดทันที เปนสิ่งที่สนองความตองการของครูในขณะนี้   ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีของ  มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความตองการรูจักและพัฒนาตนเอง ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรู  หาก   ผูสอนสามารถหาไดวาผูเรียน  แตละคนมีความตองการอยูในระดับใด จะ
สามารถใช   ความตองการไดรับความรูนัน้เปนแรงจูงใจชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได  และ
การชวยให      ผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนอยางเพียงพอ การให
อิสรภาพ และ    เสรีภาพแกผูเรียนในการเรียนรู การจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูจะชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณในการรูจักตนเองตรงตามสภาพจริง (ทิศนา  แขมมณี .  
2545 : 69)   
 สมมติฐานขอ 2 ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามสภาพจริงหลังเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนเขารบัการฝกอบรม   และ 
 สมมติฐานขอ 3 ครูมีเจตคติตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ พบวา ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริงหลังเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนเขารับ   
การฝกอบรม และ ครูมีเจตคตติอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี  อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ.05  ซึ่งเปนการสนับสนนุสมมติฐานทีก่ําหนดไว    ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ  
กระบวนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเอ้ือใหเกิดการเรียนรูทั้งดานความรูและดานเจตคติ โดยเนน
การมีสวนรวม  จงกลนี  ชุติมาเทวินทร(2544:126) กลาววา การมีสวนรวมของผูเขารับการ
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ฝกอบรมตั้งแตการวางแผน  การเตรียมการออกแบบหลักสูตร  การดําเนินการฝกอบรม   
รวมทั้งการติดตามประเมินผล เปนการจัดทําหลักสตูรฝกอบรมเพื่อประโยชนของผูเขาอบรม
อยาง    แทจริง ผูเขารับการฝกอบรมจะรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรทาํใหเกิดความ  
กระตือรือรน เพ่ิมความมุงม่ัน(Commitment) ใหกับผูรับการฝกอบรมที่จะกระทํากิจกรรมรวมกัน
มากขึ้น   นอกจากนี้การฝกอบรมอยางมีสวนรวมยังเปนกระบวนการเรียนรูจากพื้นฐาน   
ประสบการณ(Experiential Learning) ทีดึ่งเอาประสบการณชีวติของผูเรียนมาใช  มาสังเคราะห 
เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอด เกิดความลุมลึก เกิดความเขาใจ และสามารถที่จะบูรณาการ
ผสมผสานใหเขากับประสบการณใหม  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุริยันต  บุญธาทิพย 
(2542) ไดพัฒนาครูผูสอนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ(กพอ.) ระดับประถมศึกษา ในดานการวดั
และประเมินผลในชั้นเรียน  พบวา หลังศกึษาเอกสารความรูเรื่องการวัดและประเมินผลแลว ครู
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น   และจากผล  
การวิจัยของรวีวตัร  สิริภูบาล (2543) ที่ไดศึกษาและพัฒนาแบบจําลองระบบฝกอบรมเชิงทักษะ
ปฏิบตัิกับครู พบวา   ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูหลังการอบรมสงูกวากอนการอบรมจริง และ
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีเจตคติทีดี่ตอระบบการฝกอบรมเชิงทักษะปฏิบตัิ  
 นอกจากนี้อาจมีเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  วิทยากรฝกอบรม การฝกอบรม
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดเรียนเชิญวทิยากรผูเชีย่วชาญดานการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร จาก
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร คือ ดร.ปรีชาญ  เดชศรี ไปใหความรูพรอมทั้งตวัอยาง 
การประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรกอนจะใหครูสรางเครื่องมือประเมิน ผลจากการสัมภาษณ
ครู และจากการอานบันทึกประจําวัน พบวา ครูหลายคนมีความประทับใจในตวัวทิยากรที่ให
ความรูไดชัดเจน เสนอแนะและยกตัวอยางการประเมนิผลที่นาสนใจมาก และครมีูความตั้งใจที่
จะนําไปประยกุตใชในการสอนของตนเอง   และในสวนของผูวิจัยนอกจากใหความรูแลวยงั
พยายามทําหนาที่เปนผูเอ้ือใหเกิดการเรียนรู (Facilitator) ตามบทบาทที่อารโนลด (Arnold )  
กลาวไววาบทบาทของผูเอ้ือใหเกิดการเรียนรูจะตองมีบทบาท กระตุนการมีสวนรวมอยางจริงจัง
ของกลุมสมาชิกทั้งหมด  รูถึงศักยภาพและความแตกตางภายในกลุม เพ่ือใชใหเปนประโยชน   
กระตุนใหมีการกําหนดประเด็นตางๆ ทีเ่กี่ยวของอยางแมนยํา ตรงไปตรงมา      จัดเวลาให
เหมาะสมในแตละกิจกรรม และในขณะเดยีวกันก็ใหแนใจวากิจกรรมมีความคืบหนาเหมาะสม 
กับกลุม   ดึงความรูและประสบการณของกลุมออกมา ใหขอมูลกรอบงานและความคิดเห็นใน
โอกาสหรือกรณีที่เหมาะสม   สรุปประเด็นตางๆ ที่ไดบรรลใุนแตละชวงของการอบรม   มี     
ขอเสนอแนะอยางสรางสรรค พยายามสรางจิตวิญญาณของการรวมกันโดยไมลืมความเปน
ปจเจกบุคคล(Individuality) ของแตละคน ใหเหมาะสมในแตละโอกาส (จงกลนี ชุตมิาเทวินทร. 
2544:137; อางอิงจาก Arnold.1991) 
 สมมติฐานขอ 4 ครูสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนจริงไดอยู
ในเกณฑดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ครูสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชพัฒนาผูเรียนใน
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ชั้นเรียนจริงไดอยูในเกณฑดี โดยแสดงพฤติกรรมดานการวัดและการประเมินผลอยูในระดับมาก 
มีพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผลหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมี      
นัยสําคัญที่ระดับ .05  คุณภาพผลงานทั้ง 2 ชิ้น ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับ     
ดีมาก และ 2) ภาระงานประเมินผูเรียนอยูในระดับดีถึงดีมาก โดยมีนัยสําคัญที่ระดบั.05      
รวมทั้งผลจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและนักเรียนมีความสอดคลองกัน  ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
 ประการที่หนึง่ กิจกรรมฝกอบรมเนนใหลงมือทําและไดนําไปใชจริง ตามขั้นตอน
การฝกอบรม 5 ขั้น  คือ  1) ตรวจสอบฐานเดิม(ทดสอบความรูพ้ืนฐาน) 2) สรางเสริมสิ่งใหม
(บรรยายใหความรูใหม) 3) ใหลงมือทํา(ปฏิบตัิกิจกรรม) 4) ไดนําไปใช(นําความรูที่ไดรับไปใช
ในชั้นเรียนจริง) 5) ภายในประเมิน(มีการประเมินโดยตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ)  ซึ่งขั้นตอน
การฝกอบรมครั้งนี้ มีลักษณะใกลเคียงกบัการศึกษาพฒันาโปรแกรมการพัฒนาครู ของ    
สุนันท  สังขออง (2544:51) ที่ไดศึกษาสมรรถภาพครปูระถมศึกษาในการสรางและใชหลักสตูร
และการสอนแบบบูรณาการ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอการนําหลักสูตรและการสอน
แบบบูรณาการไปใชในการสอน  โดยมีการจัดโปรแกรมพัฒนาครู  4 ขั้นตอน ไดแก 1) การให
ความรู 2) การใหฝกปฏบิัต ิ  3) การนําไปใช 4) การประเมินผล ในแตละขั้นตอนผูวิจัยแสดง 
บทบาทเปนทัง้ผูวิจัยและผูคอยอํานวยความสะดวกใหกับกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ครูมี
สมรรถภาพในการสรางและใชหลกัสูตรและการสอนแบบบูรณาการในทุกระดับชัน้และมีการบรู
ณาการระหวางวิชาโดยใช หัวเรื่องเปนหลัก ครูสวนใหญพอใจมากกับบทบาทของผูวิจัยใน แต
ละขั้นตอนและมีความเห็นดวยมากวาการนําหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการไปใชใน การ
สอนทําใหเกิดผลดีตอนักเรยีนในหลายๆดานและมีครูเปนสวนนอยทีพ่บปญหาอุปสรรคในการ
นําหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการไปใช   
 การใหครูไดลงมือทํากิจกรรม ทั้งในหองอบรมและในหองเรียนจริงนั้น ผูวิจัยม่ันใจวา
การปฏิบตัิงานอยางตั้งใจ จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ถองแทและสามารถนําไปใชไดจริง  ซึ่ง  
สอดคลองกับขอความทีว่า  “การเรียนรูทีแ่ทจริงจะยังไมเกิดขึ้น จนกวาจะไดลงมือปฏิบตัิจริง

และแผนปฏิบตัินั้นจะไมสําเร็จเชนกัน ถาไมไดถูกนําไปใช ดังนั้นสมาชิกของกลุมจึงจําเปนตองมี
ทั้งอํานาจที่จะจัดการกับปญหา และม่ันใจวาแผนนั้นจะถูกนําไปใชจริง การลงมือปฏิบัติจะชวย
เพ่ิมเติมการเรียนรู”  (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน.  2545 : 120)  ซึ่งเปนไปตามลักษณะ

เดนของปรัชญาปฏิบตัินิยมที่ใหความสนใจอยางมากตอการปฏิบตั ิ หรือการลงมือทํา คือการนํา
ความคิดไปสูการปฏิบตัิ  ในการจัดการเรียนรูจึงใหผูเรียนไดรับประสบการณ และเรียนรูจาก 
การคิดการลงมือทําและการแกปญหาดวยตนเอง(ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 27 ; อางอิงจาก 
Stumpp.1994 : 383-466)  นอกจากนี้จะพบวา ผลงานของครูที่สอนหนวยการเรียนรู เรื่อง    
น้ํา ฟา และดวงดาว กับวัสดุและสมบตัิของวัสดุนั้น มีคุณภาพภาระงานประเมินอยูที่ระดับดีมาก 



 143 

 ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก ครูมีประสบการณสอนและประสบการณจัดทําภาระงานประเมินมาก  และ   
ที่สําคัญคือ ภาระงานที่ครูคดิขึ้นในการฝกอบรมครั้งนี้นั้น มีลักษณะตรงตามแนวทางการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลของกรมวิชาการ (2545)  คือ เปนภาระงานที่ผูเรยีนไดใช
สมรรถภาพหลายดาน ใชองคความรูทีล่กึซึ้ง  ผูเรียนไดใชทักษะหรอืกระบวนการคิดขั้นสูง 
ภาระงานจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับสภาพการณจริงขณะนั้น  เปนภาระงานที่สงเสริม 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียน และนกัเรียนกับนักเรียน  และเปนภาระงานทีมี่ความหมายตอ
ผูเรียน และมีผลทางจิตวิทยาหรือสังคมเพื่อความสําเรจ็ของผูเรียนและเปนความภาคภูมิใจ 
 ประการที่สอง ขนาดกลุมของผูเขารับการฝกอบรมและชวงเวลาการฝกอบรม
เปนอีกเหตุผลหน่ึงที่เอ้ือตอการพัฒนาครูใหสามารถนาํความรูที่ไดรบัไปใชไดจริง  กลาวคือ  
การฝกอบรมในครั้งนี้เปนลกัษณะกลุมปฏิบัติการขนาดเล็กใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ใน 
สถานการณจริงของโรงเรียน และเปนการฝกอบรมระยะยาวที่มีหลายครั้งยอย เวนระยะหาง  
แตละครั้ง เพ่ือครูไดนําไปปฏิบตัิในสถานการณจริง  แตละขั้นตอนนั้นนาจะทําใหครูผูเขารบั  
การฝกอบรมสามารถเรียนรูภาคปฏิบตัิไดดี เกิดทักษะปฏิบตัิและมีความเชื่อม่ันทีจ่ะนําความรู  
ที่ไดรับไปใชตอไป สอดคลองกับผลงานวจัิย ของสุริยา  เหมตะศลิป(2537 : 237) โดยมีการฝก    
อบรมกับกลุมผูเขาอบรมขนาดเล็ก และฝกอบรมเปนระยะๆ เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งพบวา 
ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีทกัษะปฏบิตัิงานที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับสูง ซีเกลและเลน 
(Siegel; and Lane.  1982 : 205-206; citing Utgaard and Davis.  1970 ; อางอิงจาก     
สุริยา   เหมตะศิลป.  2537 : 239-240)    ระบุวา ประสิทธิผลของการเวนระยะในการนําเสนอนี้       
อุตการด และเดวิส (Utgaard and Davis.  1970) ไดกลาวไววา การฝกอบรมในสภาพการณ
ของการทํางานจริงเปนไปอยางราบรื่นไมมีปญหา ไมทําใหเกิดความแตกตางระหวางทฤษฎีและ
การปฏิบตัิ  เพราะวาไดรับการสอนหลักการและการประยุกตใชไปพรอมๆกัน  
 ประการที่สาม มีการนิเทศติดตามหลังฝกอบรมดวยกระบวนการนิเทศแบบ 

“กัลยาณมิตรนิเทศ” ประกอบดวย ขั้นตอน 4 ใจ ไดแก 1) ใหใจ คือ การสรางศรัทธาเปนจุด  

เริ่มตนที่สําคญัในการพัฒนาครู 2) รวมใจ คือ ผูใหและผูรับการฝกอบรมรวมใจกนัทํางานเปนทีม  
3) ตั้งใจ คือ ทุกคนมีความแนวแนที่จะแกไขและปรับปรุงเพ่ือสรางสรรคคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน 4)เปดใจ คือ ทุกคนพรอมยอมรับการพัฒนาตนเอง (สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศึกษา.  2547 : 24-25 ; อางอิงจาก สุมน  อมรวิวัฒน.  2547) ซึ่งชวยใหครูมีความพรอมที่
จะเรียนรู เต็มใจเรียนรูโดยการฝกปฏิบตั ิ และพอใจทีจ่ะนําไปใชจรงิอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรู 4 ขอ ของธอรนไดค (Thorndike.1814 -1949) ไดแก 1) กฎแหงความ
พรอม (Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย
และ จิตใจ 2) กฎแหงการฝกหัด(Law of Exercise) การฝกหัดหรือการกระทําดวยความเขาใจจะ
ทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูนั้นจะไมทนถาวร และใน
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ที่สุดอาจลืมได 3) กฎแหงการใชและไมใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการ   
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดมีการ
นําไปใชบอยๆ หากไมมีการนําไปใช อาจมีการลืมเกิดขึ้นได 4) กฎแหงผลที่พึงพอใจ (Law of 
Effect) เม่ือบุคคลไดรบัผลที่พึงพอใจ ยอมอยากจะเรียนรูตอไป แตถาไดรับผลทีไ่ม  พึงพอใจ 
จะไมอยากเรียนรู ดังนั้นการไดรับผลที่พึงพอใจ จึงเปนปจจัยในการเรียนรู (ทิศนา  แขมมณี.  
2545 : 51 ; อางอิงจาก Hergenhahn; and Olson,  1993 : 56-57 )  
  สมมติฐานขอ 5 ความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับ
มาก  จากผลการวิเคราะห ครูมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมากทกุ
รายการ  ยกเวนในเรื่องระยะเวลาซึ่งอยูในระดับปานกลาง  และจากผลทดสอบสมมติฐาน พบวา  
ความคิดเห็นของครูที่มีตอความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่กําหนดไว  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูวิจัยไดดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้น คือ 1)ศกึษาบรบิทและเนื้อหาที่เกี่ยวของ  2) ออกแบบและ
สรางหลักสูตร 3)ทดลองใชและหาประสทิธิภาพหลักสตูร และ4)การประเมินผลและปรับปรุง 
หลักสูตร  ซึ่งผูวิจัยดําเนินงานแตละขั้นแบบคอยเปนคอยไป  มีขั้นตอนการนําเขาสูการเรียนรู
อยางเปนระบบ คือมีการวางแผน(Plan) การลงมือทํา(Do) การตรวจสอบ (Check) และการ 
ปรับปรุง(Action) ลักษณะเดียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบครบวงจร  โดยเริ่มตั้งแต
ประสานงานกบัทางโรงเรียน เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญแตละโรงเรียน วางแผนรวมกันใน
การจัดทําโครงการฝกอบรม นอกจากนี้ถือเปนการสรางความคุนเคยกับครู ผูบริหารสถานศึกษา
และบคุลากรในสถานศึกษาที่จะไปทดลองใชหลักสตูร เพ่ือใหรูสกึวาผูวิจัยคือครูผูสอนคนหนึ่งใน
สถานศึกษา   การฝกอบรมสวนใหญดําเนินงานอยูในโรงเรียน  และดวยลักษณะของหลักสูตร
ฝกอบรมในรปูแบบการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐานนี้ จะใหความสําคัญกับครู    ครูมีสวน
รวมในการสรางและพัฒนาหลักสูตรตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม        
นอกจากนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความยืดหยุนทั้งในเรื่องของเวลาและเนือ้หา โดยจะดําเนินการ   
เม่ือครูมีความพรอม และเนือ้หาที่ครูตองการ  ครูเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ ครูไดลง
มือปฏิบัติจริงและไดนําไปใชจริงในชั้นเรยีนทันที  ครูไดเห็นพัฒนาการของตนเองและของ
ผูเรียนเพราะมีการประเมินอยางสม่ําเสมอ   ครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด  มีการเลือกผูนํา
ดานการวัดและประเมินผล นับวาเปนการกระตุนภาวะผูนําใหเกิดขึน้ในกลุมครูผูเขารับการ
ฝกอบรม ผลการ  คัดเลือกไดรับการยอมรับจากผูวิจัย ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก   
ผลการวิจัยครัง้นี้มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายผลงาน เชน ผลงานวิจัยของ สุริยา  เห
มตะศลิป (2537) พัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการพัฒนาหลักสูตรแบบ
มีฐานมาจากระดับโรงเรียน สําหรับครูโรงเรียนมัธยมศกึษา  เจริญชยั  ชาขอนแกน (2544) การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรสําหรับครูผูปฏิบตัิงานสารสนเทศในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด   เกศริน  มนูญผล (2544 ) พัฒนา
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หลักสูตรฝก   อบรมครูเพ่ือเสริมสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่
สอดคลองกับทองถิ่นระดับประถมศึกษา ใหกับครูประถมศึกษา จังหวัดนครศรธีรรมราช และ
วิเชียร  อินทรสมพันธ (2546) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบูรณา
การจริยธรรมในหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรบัครูมัธยมศึกษา  ซึ่งใช
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 4 ขั้น ที่กลาวมาแลวนั้น  ไดผลการทดลองใชหลักสูตรพบใน
ลักษณะเดียวกัน คือ หลังจากผานการฝกอบรมครูผูเขารับการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องที่
อบรมสูงขึ้น ไดพัฒนาความรูและทักษะในเนื้อหาที่อบรม และมีความคิดเห็นในทางบวกตอ
หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น 

ในเรื่องของเวลาการฝกอบรมนั้น ครูมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูระดับ      ปา
นกลางนั้น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูและผูบริหารสถานศึกษามีความประสงคที่จะใหผูวิจัย เขา
ไปฝงตวั ณ โรงเรียนที่จะใหการฝกอบรม โดยใชระยะเวลาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน(จากการ
สัมภาษณครแูละผูบริหารสถานศึกษา)  ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถพัฒนาครูไดอยางใกลชิดมากขึ้น
และสะดวกตอการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงประจักษ   นับวาเปนเรื่องที่ดีมากแตในทางปฏิบตัิ 
คงตองคํานึงถงึในเรื่องของความพรอมของผูวิจัย งบประมาณ  และ เวลาในการศกึษาวิจัย  
ควบคูไปดวย  อยางไรก็ตามถาผูใหการฝกอบรมเปนบุคลากรที่อยู ณ โรงเรียนน้ันจะสามารถ
ดําเนินการตามความประสงคดังกลาวไดอยางดียิ่ง 
 โดยสรุปการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จไดเพราะความรวมมือ 
ของผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก และครู ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขนําไปสูความสําเร็จ     
นั่นคือ  1) ผูบริหารสถานศกึษาตองใหความเอาใจใสและสนบัสนุนอยางจริงจัง ตองมีภาวะผูนํา
ทางวิชาการ  ไดรับการยอมรับจากครู และมีการติดตามงาน 2) ดานวัฒนธรรมองคกร       
สถานศึกษา มีบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน  ครูสามัคคีกัน   ผูบรหิารสถานศึกษาและครูยกยอง
ยอมรับซึ่งกันและกัน และการทํางานเปนทีม   3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหความรวมมือ       
การยกยองชมเชยใหกําลังใจ  การกํากับติดตาม และการสนับสนุนดานตางๆ ที่สําคัญที่สุด     
4) ดานครูผูสอน คือ ตองมีลักษณะที่สงผลตอการพัฒนาครูอยู 4 ลักษณะ คือ การมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพครู  มีความตองการในการพัฒนาตนเอง มีการเขารวมฝกอบรมอยางสมัคร
ใจ และความตระหนักในวชิาชีพครู (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2547 : (ข)-(ฉ);    
ประวิต เอราวรรณ. 2545 :108)  การวจัิยครั้งนี้ผูที่มีสวนรวมทุกฝายใหความรวมมืออยางดียิ่ง 
และมีลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางยิ่ง  การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้
จึงบรรลตุามความมุงหมายของการวิจัย    ซึ่งนับวารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม     
แบบ “ 3 ผสม  5 ผสาน ใชฐานโรงเรียน” ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ันสามารถนํามาใชเปนรูปแบบ    

ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมไดจริง 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1.1 จากผลการสํารวจความตองการเขารับการฝกอบรมพบวามีครูที่สอน 

วิทยาศาสตรอีกรอยละ 50 ที่ยังไมผานการฝกอบรมในเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดังนั้นสถานศกึษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการพฒันาครูดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัใหกวางขวางมากขึ้น  
โดยเฉพาะครวูิทยาศาสตร ในระดับประถมศึกษา 
       1.2  สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประเมินผูเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. ขอเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
2.1  ผูที่จะนําหลกัสูตรฝกอบรมไปใชควรมีการศึกษารายละเอียดของ 

หลักสูตรฝกอบรมใหถองแท และคาํนึงถงึเรื่องของระยะเวลาในการฝกอบรมซึ่งควรยืดหยุนให
เหมาะสมกับความพรอมของผูเขารับการฝกอบรม 

2.2  หลักสูตรฝกอบรมน้ีเปนหลักสูตรตนแบบ ดังนั้นผูที่จะนําไปใชฝก   
อบรมกับครูกลุมอ่ืนควรศึกษาสภาพ และความตองการในการเขารบัการฝกอบรมของครูกอนให
การฝกอบรม 

     2.3  จากการศึกษาครั้งนี้พบวา การนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรน้ัน    
ทําใหครูนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในชั้นเรียนจริงได เปนอยางดี และมีการ
รวมกลุมและปรึกษาหารือกันเพื่อรับการนิเทศในแตละครั้ง ดังนั้นในการจัดฝกอบรมควรมีการ     
ติดตามนิเทศทุกครั้ง  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดถงึขั้นนําไปปฏบิัติงานจริงได 
      2.4  ผลงานของครูที่ไดจากการฝกอบรมควรไดรับการประเมินคณุภาพ  
จากผูที่เกี่ยวของ และเผยแพรใหเพ่ือนครูที่สนใจ เพ่ือนําไปประยุกตใชตอไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาประสทิธิภาพของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

และขั้นตอนการฝกอบรมทีผู่วิจัยพัฒนาขึน้ กับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเนื้อหาอ่ืนๆ หรือกับ
กลุมตวัอยางกลุมอ่ืนๆ  
  2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชหลักสตูรฝกอบรมระหวางฝกอบรม
โดยใชหลักสตูรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับหลักสูตรฝกอบรมอ่ืนๆ  
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3. การฝกอบรมครั้งนี้ พบวา ผูบริหารและครูมีความประสงคใหวทิยากร 
ฝกอบรมใชเวลาในการฝกอบรมใหมากกวานี้  ดังนั้นผูที่สนใจอาจศกึษาวาระยะเวลาในการ
ฝกอบรมเทาใดจึงจะเหมาะสมในการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรืออาจศึกษาขนาดของ
กลุมผูเขารบัการฝกอบรมที่เหมาะสมกับการฝกอบรมครูในลักษณะนี ้

4. ควรมีการวิจัยติดตามผลกลุมครูผูเขารบัการฝกอบรม   โดยเฉพาะคร ู 
ผูนําดานการวัดและประเมินผล ทีสมาชกิในกลุมที่เขารับการฝกอบรมคดัเลือกไว 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยและพฒันาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ตามสภาพจริงใหครบทุกหนวยการเรยีนรูและครบทุกชวงชั้น 
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คํานํา 
 

หลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
สําหรับครวูิทยาศาสตร เปนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่พัฒนาขึ้นหลังจากไดศึกษาบรบิทและ    
เน้ือหาที่เกี่ยวของ และปฏบิตัิงานสอนรวมกับครูในโรงเรียน  โดยจัดทําเปนเอกสารหลักสูตร 3 ชุด
หลัก คือ 1) คูมือสําหรับวิทยากร 2) ชุดฝกอบรมสําหรับครูผูเขารับการฝกอบรม และ 3) ตัวอยาง
เครื่องมือประเมินผลการเรยีนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง   ทั้งนี้เพ่ือใชพัฒนาครูดานความรูความ
เขาใจ เจตคตทิี่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง และความสามารถในการนําไปใช
เกี่ยวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักเขต
พ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1   กิจกรรมการฝกอบรมครูเนนภาคปฏิบตัิมากกวาภาคทฤษฎี 
โดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชในชั้นเรียนจริง  ทั้งนี้เพ่ือใหผลที่ไดจากการฝกอบรมครูถึงผูเรยีน
โดยตรง      ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง 

คูมือดําเนินการฝกอบรมสาํหรับวิทยากรฉบับนี้   แบงการนําเสนอเนื้อหาเปน 3 บท  คือ 
บทที่ 1 หลักสูตรฝกอบรม  ประกอบดวย ปญหาและความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  เปาหมาย 
จุดมุงหมาย เน้ือหา  ระยะเวลา  ผูเขารับการฝกอบรม  สื่อการฝกอบรม การประเมินผลและเกณฑ
การประเมินผล  บทที่ 2 แนวทางการฝกอบรม ประกอบดวย คําแนะนําสําหรับวิทยากร  
กระบวนการฝกอบรม  เน้ือหาการฝกอบรม  ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม  กิจกรรมการฝกอบรม  
บทที่ 3 แผนการฝกอบรม 

 
 
 

                                              อมรา  เขียวรักษา 
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สารบัญ 
 

 เนื้อหา         หนา 

 

 บทที่ 1 หลักสูตรการฝกอบรม      1 

 บทที่ 2 แนวทางการฝกอบรม      5 
   คําแนะนําสําหรับวิทยากร      5 
   เนื้อหาการฝกอบรม      6 
   กระบวนการฝกอบรม      7 
   ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมและนิเทศติดตาม   7 
   ตารางการฝกอบรม      8 
 บทที่ 3 แผนการฝกอบรม        14 
   แผนการฝกอบรมตอนที่ 1      16 
   แผนการฝกอบรมตอนที่ 2      21 
   แผนการฝกอบรมตอนที่ 3      29 
   แผนการฝกอบรมตอนที่ 4      38 
   แผนการฝกอบรมตอนที่ 5      45 
   แผนการฝกอบรมตอนที่ 6      67 
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บทที่ 1 
หลักสูตรการฝกอบรม 

 
 

ปญหาและความสําคัญของหลักสูตร 

    กระบวนการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการเปล่ียนแปลงอยางชาๆ จากการพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่มุงเนนองคความรูทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว มาเปน การพัฒนาการเรียนรูแบบองครวม ซึ่ง
สอดคลองกับธรรมชาติวิทยาศาสตร คือ ประกอบดวย ความรู และกระบวนการแสวงหาความรู โดยมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรเปนองคประกอบสําคัญ  ดังจะเห็นจาก เปาหมายของการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรทั้งดาน
ความรู ทักษะ  กระบวนการแสวงหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร  อยางไรก็ตามเทาที่ผานมาพบวาในทางปฏิบัติ
นั้น ผูสอนสวนใหญมุงที่จะใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาความรูมากกวากระบวนการแสวงหาความรู คือเนน
การทององคความรูมากกวาการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะ    ดังนั้นในการวัดและประเมินผลจึงวัดเพียงการจดจํา
เน้ือหาหรือมีการวัดทักษะ กระบวนการ หรือจิตวิทยาศาสตรอยูบาง แตยังคงใชเครื่องมือวัดลักษณะเดียวกันคือ 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบซึ่งใชไดวัดไดดีเฉพาะองคความรูเทานั้น   นอกจากนี้ผูสอนมักจะดําเนินการวัดและ
ประเมินผลเมื่อจบภาคเรียนเพียงคร้ังเดียวเพื่อตัดสินผลการเรียนรู ผูเรียนไมมีโอกาสไดพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง        
ดังนั้นเมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู  เร่ืองการการจัดการเรียนรูและการประเมินผลจึงไดรับการระบุไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542 ใหปฏิบัติโดยทั่วกันวา  จะตองมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยมีการประเมินผลดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคลองกับการจัดการเรียนรู   ในมาตรา 26 ระบุวา ให
สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การ
เรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ 
และรูปแบบการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และนําผล
การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย   

จากพระราชบัญญัติดังกลาว  การประเมินผลโดยใชวิธีการแบบเดิมๆ ที่ใชแตแบบทดสอบแบบเลือก 
ตอบเพียงอยางเดียวคงไมเหมาะสม ควรใชการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ   สอดคลองกับสภาพจริง ที่
สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรูในหลายๆ ดาน ซึ่งเรียกวา
การประเมินผลตามสภาพจริง  อยางไรก็ตามจากการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
กรมวิชาการไดศึกษาผลการใชหลักสูตรพบปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ ครูขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัด
และประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความตองการเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง บางครั้งเห็นวาการ
ประเมินผลตามสภาพจริงเปนเรื่องที่ปฏิบัติไดยาก  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของนักการศึกษาหลายคนพบวา
ครูสวนใหญเปล่ียนวิธีสอนแตมิไดเปล่ียนวิธีประเมิน จากสภาพที่พบจึงจะเห็นวายังไมเปนไปตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาครูซึ่งในฐานะเปนผูใชหลักสูตรที่สําคัญ 
ใหสามารถจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพและรอบดานมากขึ้น  



 

  

325 

โดยมุงไปท่ีครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาครูมีความตองการเขารับการอบรมในเรื่อง     
ดังกลาว และขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเนื่องจากไมไดจบทางวิทยาศาสตรมา อีกทั้ง     
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดใหวิทยาศาสตรเปนสาระหลักในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมทุกขั้นตอน  ผูวิจัยคํานึงถึงความสอดคลองกับความตองการของครูและสภาพจริงของโรงเรียนใหมาก
ที่สุด โดยครูที่เขารับการอบรมมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมรางหลักสูตรฝกอบรม ทดลองใชหลักสูตร จนกระทั่งประเมินผล
การใชหลักสูตร 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครู เร่ืองการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงโดย 
ใชโรงเรียนเปนฐาน ขึ้น เพ่ือใหครูวิทยาศาสตรมีความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง  สามารถ
ออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินผลขึ้นใชเอง และสามารถนําเครื่องมือประเมินดังกลาวไปใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน
วิทยาศาสตรไดจริงในชั้นเรียน  

หลักการของหลักสตูร 

 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
สําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา มีหลักการสําคัญซึ่งเปนหลักการที่สอดคลองกับการฝกอบรมโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน คือ  

1. เปนหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานความตองการของครูผูเขารับการฝกอบรม 
2. เปนหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ครูมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผน การนําไปใชและการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 
4. กระบวนการจัดฝกอบรมเกิดจากการความรวมมือของบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝาย คือ ครูผูเขารับ

การฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ผูวิจัยและผูเรียนในสถานศึกษา 
5. หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติจริงมากกวาทฤษฎี คือ เนนใหครูสามารถสรางเครื่องมือประเมินตามสภาพ

จริงที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและผูเรียนเพ่ือนําไปใชสอนจริงในชั้นเรียนได 
6. มีรูปแบบการฝกอบรมที่หลากหลาย แบงเปนระยะๆ ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีกิจกรรมหลัก คือ 

อภิปรายกลุมยอย ของครูแตละโรงเรียน และ ระยะที่ 2 ประชมุเชิงปฏิบัติการ ของครูที่เขารับการ
ฝกอบรมรวมโรงเรียน 5 โรง  และหลังฝกอบรมมีการนิเทศติดตามครูแตละโรงเรียนเปนระยะๆ  

7. สัมฤทธิผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับครูและผูเรียน 
เปาหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝกอบรมในครั้งนี้ ผูวิจยักําหนดเปาหมายไวดังนี้   

1.   ครูท่ีเขารับการฝกอบรมทุกคนสามารถนําความรูเร่ืองการประเมินตามสภาพจริงมาเปนเคร่ืองมือใน 

   การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 ไดจริง   
2.  นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาผลงานและกระบวนการทํางานของตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอเนื้อหา 
     วิทยาศาสตรที่เรียน   

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

 หลังจากฝกอบรมแลว ผูเขารับการฝกอบรม ควรจะ  
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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3. สามารถวางแผนการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ตนเองสอนได 
4. สามารออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงได 
5. สามารถสรุปผลการนําเครื่องมือประเมินมาใชจรงิในชั้นเรียนได 
6. มีเจตคติที่ดีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
ผูเรียนที่เรียนกับครูผูเขารับการอบรม ควรจะ 
1. ไดมีการพัฒนาผลงานและกระบวนการทํางานจากวิธีการวัดและประเมินผลของครู 
2. มีเจตคติที่ดีตอเนื้อหาวิทยาศาสตรที่เรียน 

เน้ือหาของหลักสูตร 

 เนื้อหาการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง ซึ่งในที่นี้มุงไปที่      
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนชวงชั้นที่ 2  ซึ่งประกอบดวยเนื้อหายอย ดังนี้ 
    ตอนที่ 1    รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน 

 ตอนที่2     รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ตอนที่3    รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

    ตอนที่ 4    รูกวางกับการวางแผนการประเมินผลตามสภาพจริง 
ตอนที่ 5    รูลึกกับการสรางเครื่องมือประเมิน 
ตอนที่ 6    รูใชผลการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 

กิจกรรมและระยะเวลา 

 กิจกรรมการฝกอบรมดําเนินการฝกอบรมและนิเทศติดตาม ประมาณ 3 เดือน คือ ระหวางเดือน
ธันวาคม 2547 – กุมภาพันธ 2548  โดยแบงการฝกอบรมเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 เน้ือหาตอนที่ 1 เปนการอภิปราย
กลุมยอยทดสอบความรูพ้ืนฐานของครู ใชเวลาโรงเรียนละ 4 ชั่วโมง   ระยะที่ 2 เน้ือหาตอนที่ 2-5  เปนการประชุม
เชิงปฏิบัติการรวมโรงเรียน 5 โรง ใชเวลา 2 วัน   ระยะที่ 3 ตอนที่ 6 เปนการอภิปรายกลุมยอย ทดสอบความรู
ของครู ใชเวลาโรงเรียนละ 4 ชั่วโมง หลังจากฝกอบรมใหครูนําเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียน
จริง ประมาณ 4 สัปดาห โดยมีการนิเทศติดตามทุกๆ 2 สัปดาห 

ผูเขารับการฝกอบรม         

 ครูผูสอนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต1  ภาคเรียนที่ 
2/2547 รวม ที่เขารวมดวยความสมัครใจ จํานวน 17 คน จากโรงเรียนประถมศกึษา 5 โรงคือ โรงเรียนแพรกษา  3 
คน  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย 3 คน  โรงเรียนบานคลองหลวง 3 คน   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง  6 คน และ    
โรงเรียนคลองบางปง  2 คน 

สื่อการฝกอบรม 

1. เอกสารฝกอบรม ประกอบดวย คูมือการฝกอบรม เอกสารประกอบหลักสูตรการฝกอบรมระยะที่ 1 
เอกสารประกอบหลักสูตรการฝกอบรม ระยะที่ 2 

2. ส่ือการนําเสนอของวิทยากร ประกอบดวย เอกสารประกอบการบรรยาย และPower Point เร่ือง
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 
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    3.   เคร่ืองมอืวัดและประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 

การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช 
 ประเมินครูผูเขารับการฝกอบรม 
 1.  ประเมินความรูความเขาใจเรื่องหลักการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรและหลักการประเมินผล
ตามสภาพจริง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 2.  ประเมินความสามารถในการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง  ดวย
การสังเกตพฤติกรรม และการตรวจผลงาน  
 3. ประเมินความสามารถในการออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
สภาพจริง   ดวยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจผลงาน และการสัมภาษณครู 
 4. ประเมินความสามารถในการสรุปผลการใชเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง ดวยการสังเกตพฤติ 
กรรมครูและนักเรียน การตรวจผลงานครูและนักเรียน การสัมภาษณครู ผูบริหารสถานศึกษา  และสอบถามความ
คิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนดานการวัดและการประเมินผลของครู 
 5. ประเมินเจตคติที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง ดวยแบบวัดเจตคติ   
สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมและการสอน  บันทึกประจําวัน และการสัมภาษณ 
 ประเมินผูเรียน 

1. ตรวจรองรอยการพัฒนางานและผลงานดวยแบบประเมินผลงาน 
2. วัดเจตคติที่มีตอการเรียนในเนื้อหาหนวยที่เรียน ดวยการสัมภาษณ 

    เกณฑการประเมิน 
 เกณฑการประเมินครูผูเขารับการฝกอบรม 

1. ดานความรูความเขาใจ เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังการอบรมโดยพิจารณาความ
แตกตางของคะแนน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2. ดานเจตคติที่มีตอการประเมินผลตามสภาพจริงตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
3. ดานความสามารถในวางแผน  การออกแบบและการสรางเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงของ

ผูสอนอยูในระดับดี (รอยละ 70) 
4. ความสามารถในการสรุปผลการนําเครื่องมือประเมินผลไปใชในชั้นเรียน  ในภาพรวมอยูในระดับดี 

หรือ(รอยละ 70) 
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บทที่ 2  
แนวทางการฝกอบรม 
 

1. คําแนะนําสําหรับวิทยากร 

 เพ่ือใหการฝกอบรมดําเนินการไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว วิทยากรควรดําเนินการ ดังนี้  
1.1  เตรียมการกอนฝกอบรม  

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรฝกอบรม เอกสารและสื่อประกอบ 
การฝกอบรมใหชัดเจน 

 2. วางแผนดําเนินงานระหวางการอบรมใหเหมาะสม ไดแก  
- ศึกษาพื้นที่และสภาพโรงเรียนที่จะใหการฝกอบรม  
- กําหนดบทบาทหนาที่และการเตรียมตัวของวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
- เตรียมส่ือและวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม 
- เตรียมเครื่องมือในการประเมินภาคปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม 

 1.2 ระหวางฝกอบรม 
   1.  ใหความรูเร่ืองการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรและการประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.  อํานวยความสะดวกใหแกผูเขารับการฝกอบรม  ฝกการวางแผนการประเมิน ฝกการ 
สรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง คอยใหคําแนะนําในการเขียนเกณฑการประเมินและใหความชวยเหลือใน
กรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมตองการ 
  3.  ใหการเสริมแรง เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมประสบความสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม
แตละขั้นตอน 
  4.  สรางบรรยากาศการฝกอบรมใหเปนกันเอง และใหเกิดการมีสวนรวมคิด รวมทํากิจกรรม และ
รวมชื่นชมผลงานใหมากที่สุด 
  5.  รวมประเมินผลงานผูเขารับการฝกอบรม และใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสประเมินผลงาน
ของเพ่ือน 
  6.  รวมประเมินสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการนําไปใชในชัน้เรียน 
  7.  วางแผนการนิเทศติดตามผลการนําไปใชในชั้นเรียน 

 1.3 หลังการฝกอบรม 
1. วิทยากรตองประสานความรวมมือกับผูบริหารที่มีหนาที่ในการนิเทศครูผูสอน และศึกษา 

นิเทศกสาขาวิทยาศาสตรใหรวมนิเทศครูผูเขารับการอบรมขณะนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช  วิทยากรจะตองเปน   
ผูนิเทศหลัก และดําเนินการนิเทศในสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 ของการนําหลักสูตรฝกอบรม ไปใช  ในชวงนี้
วิทยากรควรจะตองรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการนําหลักสูตรไปใช ของครูผูเขารับการฝกอบรมแตละ
คน พรอมทั้งใหคําแนะนํา และประเมินผลการใชหลักสูตรไปพรอมกัน 

2. ประสานงานกับ เพ่ือนครู ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูเขารับการฝกอบรมเพื่อ 
ใหมีการประเมนิผลงานและพฤติกรรมครูผูเขารับการฝกอบรม 

3. จัดสัมมนา เพ่ือสรุปผลการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช เพ่ือนําขอบกพรองมา 
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ปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมตอไป 
  4.    รายงานผลการฝกอบรมใหผูที่เกี่ยวของทราบ  

2. เนื้อหาการฝกอบรม 

 ระยะที่ 1  
  ตอนท่ี 1 รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน 
  เร่ืองที่ 1.1  ความแตกตางระหวางบุคคล 
  เร่ืองที่ 1.2  ทฤษฎีพหุปญญา 
  เร่ืองที่ 1.3  ลีลาการเรียนรู 4 แบบ 
  เร่ืองที่ 1.4 ความคงทนแหงการเรียนรู 
  เร่ืองที่ 1.5 กฎหมายการศึกษา เร่ืองการวัดและประเมินผล 
  เร่ืองที่ 1.6 หลักสูตรสถานศึกษากับการวัดและการประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 ระยะที่ 2  

ตอนท่ี 2  รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 
  เร่ืองที่ 2.1  การประเมินผลตามสภาพจริง คืออะไร 
  เร่ืองที่ 2.2  การประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะอยางไร 
  เร่ืองที่ 2.3  การประเมินผลตามสภาพจริง มีหลักการอยางไร 
  เร่ืองที่ 2.4  การประเมินผลตามสภาพจริง มีความสําคัญอยางไร 

ตอนท่ี 3   รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 3.1 ลักษณะและธรรมชาติวิทยาศาสตร เปนอยางไร 

เร่ืองที่ 3.2 เปาหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มีอะไรบาง 

เร่ืองที่ 3.3 จุดมุงหมายและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีวาอยางไรบาง 

เรื่องที่ 3.4 คุณลักษณะที่ตองประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร มีอะไรบาง   
ตอนท่ี 4  รูกวางกับการวางแผนการประเมินผลตามสภาพจริง 

  เร่ืองที่ 4.1  การประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนอยางไร 
  เร่ืองที่ 4.2  วางแผนการประเมนิผลตามสภาพจริงอยางไร 

ตอนท่ี 5 รูลึกกับการสรางเคร่ืองมือประเมิน 
เร่ืองที่ 5.1 เลือกเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง ไดอยางไร 

  เร่ืองที่ 5.2 ออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงอยางไร 
เร่ืองที่ 5.3 สรางเครื่องมือใหมีคุณภาพไดอยางไร 

  เร่ืองที่ 5.4 เกณฑการประเมินกําหนดอยางไร 
 ระยะที่ 3  
  ตอนท่ี 6 รูใชผลการประเมินตามสภาพจริง 
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  เร่ืองที่ 6.1 นําการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในหองเรียน ไดอยางไร 
  เร่ืองที่ 6.2 ผลที่ไดจากการประเมินนํามาพัฒนาผูเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู  

  ไดอยางไร 

3. กระบวนการฝกอบรม 

 กระบวนการฝกอบรมแบงเปน 3 ระยะ มีขั้นตอนการฝกอบรม  5 ขั้น  คือ  1) ตรวจสอบฐานเดิม      
2)สรางเสริมส่ิงใหม  3)ใหลงมือทํา  4)ไดนําไปใช  5) ภายในประเมิน   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  
 ขั้นที่  1  ตรวจสอบฐานเดิม เปนกระบวนการฝกอบรมในระยะที่ 1 เน้ือหาตอนที่ 1 จัดกิจกรรมในรูป
ของการทดสอบความรูและประสบการณเดิมของครูผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  อภิปราย
กลุมยอยถึงสภาพ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลแนวใหม   พรอมทั้งใหครูเตรียมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่จะใชประกอบการฝกอบรมในระยะที่ 2 
 ระยะที่ 2   
 ขั้นที่ 2  สรางเสริมส่ิงใหม และ ขั้นที่ 3 ใหลงมือทํา เปนกระบวนการฝกอบรมระยะที่ 2 เนื้อหาตอนที่ 2 
- ตอนที่ 5  จัดกิจกรรมฝกอบรมในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูใหม และ
ไดลงมือปฏิบัติจริง ในการสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง จํานวน 1 หนวยการ
เรียนรู เพ่ือนําไปใชในชั้นเรียน 
 ระยะที่ 3 
 ขั้นที่ 4 ไดนําไปใช และ ขั้นที่ 5 ภายในประเมิน เปนกระบวนการฝกอบรมระยะที่ 3 เน้ือหาตอนที่ 6จัด
กิจกรรมในรูปการอภิปรายกลุมยอย โดยใหครูนําเครื่องมือประเมินไปใชในชัน้เรียน และมีการประเมินผลการใช
เครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางขึ้น โดยครูผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือนครู  ผูวิจัย  
ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก  
4. ระยะเวลาที่ใชฝกอบรมและนิเทศติดตาม  รวม 30 ชั่วโมง 

ระยะที่ 1   อภิปรายกลุมยอย  โรงเรียนละ 4 ชั่วโมง 
            ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง 
            ระยะที่ 3  อภิปรายกลุมยอย โรงเรียนละ 4 ชั่วโมง 
            นิเทศติดตาม และสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผล  รวมโรงเรียน 5 โรง รวม 10 ชั่วโมง 
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5. ตารางการฝกอบรมและการประเมินผลหลังอบรม 

 

ข้ันตอน
การอบรม 

ระยะเวลา สาระ กิจกรรม 

ตรวจสอบ
ฐานเดิม 
13-15     
ธ.ค.47 

 

4 ชั่วโมง/โรง 
(5 โรง) 

 

ตรวจสอบตนเอง และวิเคราะหตนเอง        
สรางความเขาใจวา ทําไมตอง
เปล่ียนแปลงการประเมินผล เนื้อหาตอน
ที่ 1     รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการ
ประเมิน 

ครูทําแบบทดสอบความรูฯ          
ครูทําแบบตรวจสอบ และ 
วิเคราะหตนเองเรื่องการประเมิน 
อภิปรายกลุมยอยเนื้อหาตอนที่ 
1 

สรางเสริม
ส่ิงใหม 

+ 
ใหลงมือทํา 

 
27-28     
ธ.ค.47 

 

12ชั่วโมง /    
รวม 5 โรง 

 

พิธีเปด  และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
-ตอนที่2รูชัดกับหลักการประเมินตาม
สภาพจริง 
-ตอนที่3 รูจริงกับการประเมินผลการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
-ตอนที่ 4 รูรอบกับการวางแผนการ
ประเมิน 
-ตอนที่ 5 รูลึกกับการสรางเครื่องมือ
ประเมิน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- รับความรูใหมจากการบรรยาย
ของวิทยากร 
- อภิปรายกลุมยอย 
-ปฏิบัติงานกลุม 

ไดนําไปใช  
+ 

ภายใน
ประเมิน 
17-19    
ม.ค.48 

4 ชั่วโมง/โรง 
(5 โรง) 

ตอนที่ 6 การนําการประเมินผลไปใชใน
ชั้นเรียน   

อภิปรายกลุมยอย ซักถาม 
แนะนําการบูรณาการแผนการ
ประเมินกับแผนการจัดการ
เรียนรู 
-ทดสอบความรูของครู   
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นิเทศ    
ติดตาม 
การฝก  
อบรม 
1-24      
ก.พ.48 

10ชั่วโมง/โรง 
(5 โรง) 

ปญหาอุปสรรคที่พบในแตละโรงเรียนและ
แนวทางแกไขเปนรายบุคคล 

นิเทศ :ใหคําแนะนํา ชวยแกไข
ปญหา ใหความชวยเหลือตามที่
ครูตองการและสังเกตพฤติกรรม
ครูผูสอนนิเทศ  และประเมิน
พฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน 
- สัมภาษณผูบริหาร  เพ่ือนครู  
-สอบถามความคิดเห็นนักเรียน 
-จัดสัมมนาและเปลี่ยนความรู
และประสบการณในการนํา
ความรูที่ไดไปใชในชั้นเรียน      
-ประเมินผลงานของครู 
 

 

กําหนดการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลการเรียนรู 

ตามสภาพจริงฯ 
 

กําหนดการ กระบวนการฝกอบรม 

17 - 30 พฤศจิกายน 2547 ออกแบบและสรางหลักสูตร (วัดปาเกด และวัดครุนอก) 

13-15 ธันวาคม 2547 ทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย ระยะที่ 1 อภิปรายกลุมยอย           
: โรงเรียนละ 4 ชั่วโมง 

27-28 ธันวาคม 2547 
 

ทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย  ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
:รวมโรงเรียน 5 โรง  ใชเวลา 12 ชั่วโมง 

17-19มกราคม 2548 ทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย ระยะที่ 3  : อภิปรายกลุมยอย    
โรงเรียนละ 4 ชัว่โมง 

1-24 กุมภาพันธ 2548 นิเทศ ติดตามหลังทดลองใชหลักสูตร :โรงเรียนละ 4 ชั่วโมง 

          หมายเหตุ  ชวงเวลาระหวางการอบรมทั้ง 3 ระยะ ครูดําเนินงานสอนในโรงเรียนตามปกติ 

ตารางการฝกอบรมระยะที่ 1  

วันที ่
โรงเรียน กิจกรรมฝกอบรม เปาหมาย ผูท่ีเกี่ยวของ 

13ธ.ค.47 แพรกษา 
13ธ.ค.47 บานคลองหลวง 
13ธ.ค.47 คลองบางปง 
14ธ.ค.47   เอ่ียมสุรีย 

-ทดสอบความรูความเขาใจ  
-ครูตรวจสอบและวิเคราะห
ตนเองเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล 

-ครูตระหนักถึงการ
เปล่ียนแปลงการ
ประเมิน 
-ครูทุกคนเตรียม

ผูวิจัย 
ศึกษานิเทศก 
(ประสานงาน) 
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15ธ.ค.47 ชุมชนวัดราษฎร - ทบทวนเรื่องการประเมินผลใน
สถานศึกษา เน้ือหาตอนที่ 1 
-เตรียมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพ่ือเขารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เน้ือหาและแนวทาง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เอ้ือตอการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง  

 

 

ตารางการฝกอบรมระยะที่ 3 

วันที ่
โรงเรียน กิจกรรมฝกอบรม เปาหมาย ผูท่ีเกี่ยวของ 

17ม.ค.48 แพรกษา 
17ม.ค.48 บานคลองหลวง 
18ม.ค.47 คลองบางปง 
18ม.ค.47  เอ่ียมสุรีย 
19ม.ค.47 ชุมชนวัดราษฎร 

- อภิปราย ซักถาม แลกเปล่ียน
ความรูรวมกันระหวางวิทยากร
และผูเขารับการฝกอบรม   
เกี่ยวกับแนวทางการนําการ
ประเมินตามสภาพจริงมาใช 
-ทดสอบความรูหลังฝกอบรม 
-วัดเจตคติที่มีตอการประเมินผล
ตามสภาพจริง 

-ครูสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชได
ทันทีในชั้นเรียน 
-ครูมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น 
-ครูมีเจตคติที่ดี  

ผูวิจัย 
ศึกษานิเทศก 
(ประสานงาน) 

 
 

 
 

ตารางการประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง                         
โดยใชโรงเรยีนเปนฐาน   สําหรับครูวทิยาศาสตรประถมศึกษา 

ระหวางวันที ่27-28 ธันวาคม 2547 ณ   โรงเรียนเอ่ียมสุรีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
วัน/เวลา กิจกรรม เทคนิค      

การฝกอบรม 
สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ผูรับผิดชอบ 

27ธ.ค.47 

08.30-
09.00 น. 

 

ลงทะเบียน 

 แฟม/โตะลงทะเบียน 

09.00-
09.30 น. 

พิธีเปดและกลาวตอนรับ 

-  ผูวิจัยกลาวรายงานการประชุมฯ 

- ผอ.โรงเรียนเอี่ยมสุรียกลาวเปดการประชุม 
และกลาวตอนรับผูเขารับการอบรม 

 เคร่ืองบูชาพระพุทธ       
และเครื่องเสียง     เคร่ือง
ฉายโปรเจคเตอร/เคร่ือง
ฉายแผนใส/ เคร่ืองฉาย
วิดีทัศน 

(ตลอดการประชุม) 

-อมรา  เขียวรักษา
และคณะ 
-คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

 

09.30- ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ ตอนที่ 2 
“รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง” 

-บรรยาย 
-ประเมินตนเอง 

-ชุดฝกอบรมตอนที่ 2 
-Power Point 

อมรา  เขียวรักษา
และคณะ 
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10.30 น. 

10.30-
10.50 น. 

พักรับประทานอาหารวาง   คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

 
10.50-

12.00 น. 
ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ ตอนที่ 3 

“รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร” 

-บรรยาย        
-ปฏิบัติ            
-นําเสนอ 

-ชุดฝกอบรมตอนที่ 3 
-Power Point 

อมรา  เขียวรักษา
และคณะ 

12.00-
13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

13.00-
14.30 น. 

บรรยายพิเศษ  “ประเมินตามสภาพจริงใน
สมุทรปราการกับมาตรฐานครู
วิทยาศาสตร”                  โดย… ดร.
ปรีชาญ  เดชศรี 

ผูชวยผูอํานวยการ สสวท.  

บรรยาย -Power Point ดร.ปรีชาญ เดชศรี 
 

14.30-
14.40 น. 

พักรับประทานอาหารวาง   คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

14.40-
15.30 น. 

ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ ตอนที่ 4 
“รูกวางกับการวางแผนการประเมิน” 

-บรรยาย          
-ปฏิบัติงาน
กลุม 

-ชุดฝกอบรมตอนที่ 4 
-Power Point 

อมรา  เขียวรักษา
และคณะ 

ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ตอ) 

วัน/เวลา กิจกรรม เทคนิค      
การฝกอบรม 

สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ผูรับผิดชอบ 

28  ธ.ค.47 

09.00- 
10.00 น. 

ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ    
ตอนที่ 5 

“รูลึกกับการสรางเคร่ืองมือ               
ประเมินผลตามสภาพจริง” 

- บรรยาย         
- ปฏิบัติงาน
กลุม 

-ชุดฝกอบรม ตอนที่ 
5 
-Power Point 
-ตัวอยางเครื่องมือ
ประเมิน 

อมรา  เขียวรักษา  
และคณะ 

10.00- 
10.20 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

 
10.20- 

12.00 น. 
ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ    

ตอนที่ 5(ตอ) 
- ปฏิบัติงาน
กลุม 
-ศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

-ชุดฝกอบรม ตอนที่ 
5 
-Power Point 
-ตัวอยางเครื่องมือ
ประเมิน 

อมรา  เขียวรักษา  
และคณะ 
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12.00- 
13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 

คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

 
13.00- 

14.00 น. 
ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ    

ตอนที่ 5(ตอ) 
- ปฏิบัติงาน
กลุม 
-ประเมินตนเอง 
-ประเมินเพ่ือน 

 

-ชุดฝกอบรม ตอนที่ 
5 
-Power Point 
 -ตัวอยางเครื่องมือ
ประเมิน 
-ตัวอยางการประเมิน  
ผลงานนักเรียน 

อมรา  เขียวรักษา    
และคณะ 
 
 
 

14.00- 
14.20 น. 

พักรับประทานอาหารวาง   คณะดําเนินการ 
รร.เอ่ียมสุรีย 

14.20- 
15.00 น. 

ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมในชุดฝกฯ    
ตอนที่ 5(ตอ) 

“รูใชผลการประเมินตามสภาพจริง” 

-บรรยาย          
-อภิปราย        
-ซักถาม 

-ชุดฝกอบรมตอนที่ 
5 
-Power Point 

อมรา  เขียวรักษา  
และคณะ 

15.00- 
15.30 น. 

กําหนดการนิเทศการสอนและ      
การประเมิน และ ปดการประชมุ   เชิง
ปฏิบัติการ 

สนทนา  แบบนิเทศ  และ     
ตารางการนิเทศ 

อมรา  เขียวรักษา  
และคณะ 

 
 

 

 
ตารางการนิเทศติดตาม และสัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู   
      ของครูผูเขารับการฝกอบรม   ระหวาง 1-24 กุมภาพันธ 2548 

ว/ด/ป 
โรงเรียน สิ่งท่ีตองนิเทศ ผูนิเทศ/ผูเขารวม

สัมมนา 
เคร่ืองมือนิเทศ 

1 ก.พ..48 แพรกษา 
2 ก.พ.48 เอ่ียมสุรีย 
2 ก.พ.48 คลองบางปง 
3 ก.พ.48 ชุมชนวัดราษฎร 
3 ก.พ.48 บานคลองหลวง 

- การประเมินผลการเรียนรูใน
ชั้นเรียนในสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 ของ   
ผูเขาอบรมแตละคน 
-สอบถามความคิดเห็นการ
นํามาใชและเสนอแนวทางแกไข
ที่พบและใหกําลังใจโดยชี้จุดเดน
ที่ครูทําได 

- ผูวิจัย 
- ผูบริหาร 
- ศึกษานิเทศก 
 
 
 

-แบบสังเกต   
พฤติกรรม 
การสอน 
-แบบสัมภาษณ     
นักเรียน 
 
 

8 ก.พ.48 แพรกษา 
8 ก.พ.48 เอ่ียมสุรีย 

-การประเมินผลการเรียนรูใน  
ชั้นเรียนในสาระการเรียนรู 

- ผูวิจัย 
- ผูบริหาร 

-แบบสังเกต 
พฤติกรรม    
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8 ก.พ.48 คลองบางปง 
9 ก.พ.48 บานคลองหลวง 
9 ก.พ.48 ชุมชนวัดราษฎร 

วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2      
ของผูเขาอบรมแตละคน 
- เสนอแนวทางปรับปรุงเพ่ือใช
ตอไป 

- เพ่ือนครู 
- ศึกษานิเทศก 

การสอน 
-แบบสัมภาษณ     
ผูบริหาร 

24 ก.พ. 48 รวม 5 โรง สัมมนาเสนอผลการใชเครื่องมือ 
ประเมินผล 
 
 
 

- ผูวิจัย 
- ผูบริหาร 
- ศึกษานิเทศก 
- ครูผูเขารับ      
การฝกอบรม 

หัวขอการสัมมนา 
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บทที่ 3 

แผนการฝกอบรม 
แผนการฝกอบรม 

การประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตรตามสภาพจริง 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 กําหนดวา 
สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสาํคัญ ตองพฒันา

ผูเรียนใหรอบดานและเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน  กระบวนการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาผูเรียนซึ่งประกอบดวย 3องคประกอบท่ีสําคัญ คือ เปาหมายการเรียนรู การจัด
ประสบการณการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงองคประกอบท้ังสามมีสวนเกี่ยวพันและ
สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางยิง่   ดงันั้นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเปาหมายการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแลว การวดัและประเมินผลจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกัน ท้ังนี้
เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนไดรอบดานจึงไดเนนใหมีการใชรูปแบบการประเมินผลที่เนนสภาพจรงิ  
กลุมสาระวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระหลักท่ีผูเรียนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคนตองเรียน  โดยมี
เปาหมายเพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการ ทักษะ กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

  ดังนั้นการนาํการประเมินผลตามสภาพจริงมาเปนเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรนั้น จึงถือเปนการเตรียมชีวิตใหกับผูเรียนเพราะผูเรียนไดสมัผัสเหตุการณและ
บรรยากาศการเรียนรูท่ีเหมือนจริงหรือใกลเคียงสภาพจริงของสงัคม 

 1. ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเปล่ียนแปลงเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
     ในชั้นเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2. เขาใจหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 3. เขาใจหลักการของการประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร 

4. สามารถวางแผนการประเมนิผลตามสภาพจริงได 
5. สามารถออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงในกลุมสาระวิทยาศาสตรที่สอนได 
6. สามารถนําเครื่องมือประเมินผลที่สรางขึ้นไปใชในชั้นเรียนไดจริง 

  ตอนที่ 1 รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน         4 ชั่วโมง 
  ตอนที่ 2 รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง                   1 ชั่วโมง 
  ตอนที่ 3 รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร              
   และบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ          4 ชั่วโมง 

หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค  

เนื้อหา/เวลา 
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 ตอนที่ 4  รูรอบกับการวางแผนการประเมินผลตามสภาพจริง        2 ชั่วโมง 
 ตอนที่ 5  รูลึกกับการสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง        5 ชั่วโมงครึ่ง 
 ตอนที่ 6  รูใชผลการประเมินตามสภาพจริง                       4 ชั่วโมง 

1.    ศึกษาเอกสารบางเนื้อหาดวยตนเอง 
2. วิทยากรบรรยาย และให ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุม 
3. ปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนด 

 
 
 

 

1. เอกสารประกอบหลกัสูตรฝกอบรม ระยะที ่1 ระยะที่ 2  และระยะที่ 3       

2. เอกสารนําเสนอของวทิยากรพิเศษ    

3. สื่อประกอบการทาํกิจกรรม 
 

1.    สังเกตพฤติกรรม     2. ตรวจผลงาน     3. ประเมินตนเอง   
4.    ถาม-ตอบ             5. แบบทดสอบ      6. แบบวัดเจตคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ิ ฝ

ป ิ

สื่อการฝกอบรม 
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แผนการฝกอบรมตอนที ่1  
รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน 

 
สาระสําคัญ 
 กระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวย เปาหมายการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู ดังนั้นเมื่อหลักสูตรมีการเปลี่ยนเปาหมายการเรียนรู และเปล่ียนแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแลว การวัดและประเมินผลจึงจําเปนตองเปล่ียนใหสอดคลองและครอบคลุมกับเปาหมายการเรียนรูของ
หลักสูตร 
จุดประสงค 

1. เพ่ือใหเขาใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการประเมิน 
2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตรวจสอบและวิเคราะหตนเองดานการประเมินผล 
3. เพ่ือกระตุนใหมีการสํารวจเนื้อหาที่จะใชประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เน้ือหา 
 ตอนท่ี 1 รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน   
กิจกรรม 

1. ใหครูทํากิจกรรมที่ 1 “เผยหลังกอนแลหนา”   ไดแกกิจกรรมทดสอบความรูพ้ืนฐาน  ตรวจสอบ 
ตนเอง และวิเคราะหตนเอง 

2. อภิปรายรวมกันถึงเหตุผลและความจําเปนที่จะตองเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินผล  
3. ใหครูเตรียมเนื้อหาวิทยาศาสตรพรอมกิจกรรมการเรียนรูที่เอ้ือตอการประเมินผลตามสภาพจริง 1 

หนวยการเรียนรู เพ่ือประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เวลา 4 ชั่วโมง/โรง 
สื่อ เอกสารประกอบการฝกอบรม ระยะที่ 1 และ Power Point  
การประเมิน 

1. ทดสอบความรู    
2. ตรวจสอบตนเอง 
3. ประเมินตนเอง 
4. สังเกตพฤติกรรม 
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ดานการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตร 

       ประถมศึกษา 
 

ชื่อ…………………………โรงเรียน………………...เน้ือหาวิทยาศาสตรที่สอน…………………… 
ภาคเรียนที่ …..…..  ระดับชั้นที่สอน…..………………….วันที่…………………………………… 

 

คําชี้แจง :  ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองขวามือตามรายการตรวจสอบที่ตรงกับการปฏิบัติของทาน 

รายการคําถาม ใช ไมใช 

วัตถุประสงคการประเมิน 
1. วัตถุประสงคการประเมินชัดเจนหรือไม…………………………………………… 
2.การใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือผูที่เกี่ยวของทุกฝายหรือไม……………………… 
3.การประเมินถือเปนสวนหนึ่งขององคประกอบทั้งหมดในการปฏิบัติใชหรือไม…… 

ความเที่ยงตรง 
1.วัตถุประสงคการประเมินสอดคลองกับกระบวนการที่ใชหรือไม…………………… 
2.การประเมินใหคุณคาแกผลลัพธใชหรือไม………………………………………..… 
3.วัดเนื้อหาสําคัญหรือมโนมติใชหรือไม…………………………………………….… 
ทักษะทางปญญา 
1.การประเมินใหโอกาสทุกคนไดส่ือสารในส่ิงที่เขารูหรือไม………………………… 
2.การประเมินใหขอมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะหและอภิปรายหรือไม……………… 
3.แบบการประเมินเขียนขึ้นเพ่ือประเมินตามวัตถุประสงคใชหรือไม………………. 
เคร่ืองมือการเรียนรู 
1.การประเมินเปนกระบวนการตอเนื่องหรือไม…………………………………………. 
2.การประเมินพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเรียนที่จะประเมินใชหรือไม……………………. 
3. การประเมินใหโอกาสเพื่อกระตุนนักเรียน โดยมี 
 - การประเมินตนเอง…………………………………………………………. 
 - เพ่ือนประเมิน……………………………………………………………… 
            -ผูปกครองประเมิน……………………………………………………….… 
ความเปนสภาพจริง 
1. การประเมินวิทยาศาสตรสะทอนการทํางานของนักวิทยาศาสตรใชหรือไม………… 
2.การประเมินสะทอนโลกแหงความจริงใชหรือไม………………………………………. 
3.การประเมินกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจวิทยาศาสตรใชหรือไม……………..… 
4.การประเมินตองการใหนักเรียนแสดงความรูที่เกิดจากบุคคลและที่สังเกตไดใชหรือไม 
5.การประเมินคอืการสืบคนใชหรือไม……………………………………………………. 
 

  

 
 

กิจกรรมที่ 1.1       
ตรวจสอบตนเอง 
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รายการคําถาม ใช 
 

ไมใช 

ความเปนธรรม 
1.การประเมินมคีวามเปนธรรมหรือไม…………………………………………………. 
2.การประเมินครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่นักเรียนไดเรียนรู……………………….. 
3.การประเมินมหีลักฐานครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่นักเรียนตองมีหรือไม……….. 
เทคนิคการประเมินท่ีพึงประสงค 
1.ภาระงานมีเขียนไวชัดเจนหรือไม…………………………………………………… 
2.มีเกณฑการประเมินในแตละภาระงานหรือไม……………………………………… 
3.เกณฑการประเมินเหมาะสมกับภาระงานหรือไม………………………………….. 
4.มีเกณฑการใหคะแนนที่ละเอียดกวางพอกับภาระงาน……………………………. 
 

 
 

 

 

 หมายเหตุ  ใช = 1 คะแนน ไมใช = 0 คะแนน 
        
 

  ไชโย !  สําเร็จแลว    
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คําชี้แจง  แบบประเมินนี้มีขอความอยูทั้งดานซายและดานขวามือทาน ใหทานพิจารณาขอความทั้ง 2 ดาน     
โดยพิจารณาที่ละดานวาทานมีความถี่การในการปฏิบัติ ลักษณะดังกลาวมากนอยเพียงใด แลวทําเครื่องหมายถูก 
ลงในชองความถี่    ขอความทางซายมือ ใหใชชองความถี่ทางซายมือชองที่ 1 2 และ3  และขอความทางขวามือ 
ใหใชชองความถี่ทางขวามือชองที่ 1 2 และ3   ซึ่งจะเห็นวามีชองความถี่ที่ 3 ซ้ํากัน คือ บางครั้ง ดังนั้นในกรณีที่
เลือกบางครั้งทั้ง 2 ดาน ใหทานทําเครื่องหมายถูก เพียงเครื่องหมายเดียว 

 

ความถีใ่นการปฏิบตั ิขอความ 

ทุกคร้ัง บอยคร้ัง บางคร้ัง บอยคร้ัง ทุกคร้ัง 

ขอความ 

ตามที่ตองการ      ตอเนื่อง 
ถามรายบุคคล      ถามรายกลุม 
คําถามปลายปด      คําถามปลายเปด 
วิธีการประเมิน
แบบเดิม 

     ประเมินตาม    
สภาพจริง 

ประเมินผลผลิต    
 

  ประเมินกระบวนการ
และผลผลิต 

ประเมินสาขาวิชา
เดียว 

     ประเมินแบบ    
บูรณาการสาขาวิชา 

ประเมินคุณลักษณะ
เดียว 

     ประเมินคุณลักษณะ
ที่ซับซอน 

ไมเอ้ืออํานวย      ชวยเหลือเอื้ออํานวย 
สอบขอเขียน      สอบปากเปลา 
เมื่อจบหนวยการเรียน      ทั้งกอน และระหวาง

หนวยการเรียน 
ประเมินเพ่ือตัดสินผล    

 
  ประเมินเพ่ือวินิจฉัย 

คําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียว 

     ดูที่กระบวนการให
เหตุผล 

ยึดเนื้อหา      ยึดการปฏิบัติ 
การตรวจใหคะแนน (สําหรับผูตรวจ) 

ขอความทางซายมือ   ความถี่ทางซาย ชองที่ 1 ให–2 คะแนน ชองที่ 2 ให –1 คะแนน 

กิจกรรมที่ 1.2           
ประเมินตนเอง  
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ขอความทางขวามือ   ความถี่ทางขวา ชองที่ 1 ให 2 คะแนน   ชองที่ 2 ให 1 คะแนน  และความถี่ ชองที่ 3 ให   
0 คะแนน  

ความรูสําหรับวิทยากรประกอบการฝกอบรม ตอนท่ี 1 รูทันกับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน 
     (รายละเอียดในชุดฝกอบรมตอนที่ 1) 
1. ความแตกตางระหวางบุคคล 
2. ทฤษฎีพหุปญญา 
3. ลีลาการเรียนรู 4แบบ 
4. ความคงทนแหงการเรียนรู 
5. กฎหมายการศึกษา เร่ืองการวัดและประเมินผล 
6. หลักสูตรสถานศึกษากับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
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แผนการฝกอบรม ตอนที่ 2 
รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 

 
สาระสําคัญ 
 การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการวัดและประเมินที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  โดยคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนมากกวาการตัดสินผูเรียน   วัดและประเมินผลการเรียนรู คุณลักษณะนิสัย  
และกระบวนการเรียนรูของผูเรียนโดยใหปฏิบัติภาระงานหรือกิจกรรมที่มีความหมายและสอดคลองกับสภาพจริง
ของชีวิต  ดําเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียนรู  ในระหวางเรียนผูเรียนมีโอกาสประเมินและพัฒนาตนเอง และ
ไดรับการพัฒนาจากผูสอนไปพรอมกัน นอกจากนี้ทําใหผูสอนมีขอมูลสารสนเทศเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางนักเรียน  
เปาหมาย     ผูเขารับการอบรมตระหนักในคุณคาของการประเมินผลตามสภาพจริง 
จุดประสงค  เมื่อศึกษาตามแผนการฝกอบรมนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

1.  บอกความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงได 
  2.  อธิบายลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริงได 
  3. ระบุหลักการสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงได 
  4. บอกความสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงได  
เน้ือหา   

ตอนท่ี 2  รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 
   เรื่องที่ 2.1  การประเมินผลตามสภาพจริง คืออะไร 
   เร่ืองที่ 2.2  การประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะอยางไร 
   เร่ืองที่ 2.3  การประเมินผลตามสภาพจริง มีหลักการอยางไร 
   เร่ืองที่ 2.4  การประเมินผลตามสภาพจริง มีความสําคัญอยางไร 
กิจกรรมฝกอบรม  
  1. ครูทํากิจกรรมที่ 2 “ตนไมแหงความหวัง” 

2. ฟงบรรยาย เนื้อหาตอนที่ 2 “รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง” 
  3. ครูอภิปราย ซักถาม และทํากิจกรรมที่3 “ลองทําดู”  
  4. ใหครูสรุปความสําคัญของการประเมินผลรวมกันโดยใชแผนผังมโนทัศน 
เวลา   1 ชั่วโมง 
สื่อการฝกอบรม เอกสารหลักสูตรฝกอบรมระยะท่ี 2  ตอนที่ 2 Power Point 
การประเมินผล  

1. ตรวจกิจกรรมที่ 3 
  2. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
  3. อานบันทึกประจําวัน 
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จุดประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมคํานึงถึงความมุงหวังใน การเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ 
 

วิธีทํากิจกรรม   

1. วิทยากรแจกกระดาษที่ตัดเปนรูปผลไมชนิดตางๆ ใหผูเขารับการฝกอบรม 
2. นํากระดาษที่มีภาพตนไมใหญไปติดไวหนาหอง 
3. ใหผูเขาอบรมเขียนความมุงหวังในการเขารับการอบรมครั้งนี้ แลวนําไปติดไวที่ตนไม เพ่ือวันสุดทาย

ของการฝกอบรมจะไดมาดูรวมกันวาไดตามที่มุงหวังหรือไม 
4. วิทยากรอานความมุงหวังของแตละคนใหฟงในหองอบรม จากนั้นนําเขาสูความมุงหมายในการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร   วัตถุประสงคและแนวทางการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
“ตนไมแหงความหวัง”  
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ใบความรูสําหรับวิทยากร 
ตอนที่ 2 รูชัดกับหลักการประเมินผลตามสภาพจริง 
 

การประเมินทางเลือกใหมทุกรูปแบบเนนการตรวจสอบผูเรียนโดยใหผูเรียนไดลงมอืกระทํา 
กิจกรรมหรือ/และงานที่มีความหมายดวยตนเองและพัฒนางานใหมีคณุภาพ กอใหเกิดการเรียนรูและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดจริง นกัการศึกษาไทยใชคาํแตกตางกัน คือ การวดัผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลจากสภาพจริง  แตมาจากคํา
ภาษาอังกฤษคําเดียวกัน คือ  Authentic  Assessment 
 

ใบความรู 2.1 

การประเมินตามสภาพจริง คืออะไร 
    

การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมขอมูลจากงาน และ     
วิธีการที่นักเรียนทํา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอผูเรียน การประเมินผลจาก 
สภาพจริงจะไมเนนเฉพาะทักษะพื้นฐานแตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของผูเรียน 
ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนน       
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเปนผูคนพบและผูผลิตความรู      ฝกปฏิบัติจริงรวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือ
สนองจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของสังคม เปนการวัดผูเรียนโดยรวมทั้งดานความคิด เจตคติและ
การกระทําไปพรอมๆ กัน  (กรมวิชาการ 2542 : 6; และ   ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ. 2539 : 50) 

โดยสรุปแลวการประเมินผลตามสภาพจริง คือ การประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติภาระงานที่สอดคลอง
กับสภาพชีวิตจริง เปนส่ิงที่มีความหมาย และมีประโยชนอยางแทจริงตอนักเรียน ตองอาศัยทักษะการคิดที่ซับซอน
ในการปฏิบัติงาน  การประเมินมิไดมุงเนนแตความสําเร็จของงานเทานั้น แตยังสนใจกระบวนการและการสะทอน
ความคิดของนักเรียนในการปฏิบัติงานดวย 
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ใบความรู 2.2 

การประเมินตามสภาพจริงมีลักษณะอยางไร 

1. แนวโนมการประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียนจากแบบเดิมไปสูแนวใหม ดังน้ี 

แบบเดิม แนวใหม 

1.เนนเพียงผลลัพธสุดทาย 
2.ประเมินแบบแยกทักษะ 
3.เนนการประเมินขอเท็จจริง 
4.เนนงานเขียน-ตอบ 
5.งานไมเปนไปตามสภาพแวดลอม 
6.มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว 
7.มาตรฐานเปนความลับสําหรับผูถูกประเมิน 
8.เกณฑการใหคะแนนเปนความลับสําหรับผูถูกประเมิน 
9.ประเมินรายบุคคล 
10.ประเมินหลังสอน 
11.มีการนําผลยอนกลับผูเรียนนอย 
12.เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 
13.เปนขอสอบมาตรฐาน 
14.ประเมินจากบุคคลอื่นหรือภายนอก 
15.ประเมินพฤติกรรมเดี่ยว 
16.ประเมินเปนระยะๆหรือเปนครั้งคราว 
17.ประเมินส่ิงที่ผูเรียนสรุปได 
18.ประเมินผลการเรียนรู 
19.ประเมินหลังเรียน 

1.ประเมินทั้งกระบวนการและผลลัพธไปพรอมกัน 
2.ประเมินแบบบูรณาการทักษะ 
3.เนนการประเมินประยุกตใชความรู 
4.เนนงานตามสภาพจริง 
5.งานเปนไปตามสภาพแวดลอม 
6.มีคําตอบถูกหลายคําตอบ 
7.มาตรฐานไมเปนความลับสําหรับผูถูกประเมิน 
8.เกณฑการใหคะแนนไมเปนความลับสําหรับผูถูกประเมิน 
9.ประเมินเปนกลุม 
10.ประเมินระหวางสอน 
11.มีการนําผลยอนกลับผูเรียนทุกครั้งที่ประเมิน 
12.ทดสอบการปฏิบัติงาน 
13.สอบแบบไมเปนทางการ 
14.ประเมินตนเอง 
15.ประเมินพฤติกรรมหลายดานในการประเมินครั้ง
หนึ่งๆ 
16.ประเมินบอยๆ เปนปกติ 
17.ประเมินเกี่ยวกับกฎ หลักการ ที่ผูเรียนนํามาใช 
18.ประเมินผลเพ่ือการเรียนรู 
19.ประเมินระหวางเรียน 

ท่ีมา : McMillan. (2004).Classroom Assessment Principles and Practice for Effective Instruction. p.17. 
2.  ลักษณะของการประเมินยอยกับการประเมินสรุป 

 ประเมินยอย(Formative) ประเมินรวม(Summative) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือติดตามพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความสําเร็จของการเรียน 

เวลาการประเมิน ระหวางสอน หลังสอนเสร็จส้ิน 
เทคนิคการประเมิน สังเกตอยางไมเปนทางการ,   สังเกต

การถาม-ตอบของนักเรียน 
การทดสอบในแตละบท การสอบปลาย
ภาค การรายงาน  โครงการ 
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การใชสารสนเทศ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูอยาง   
ตอเนื่อง 

เพ่ือตัดสินความสําเร็จในการเรียนรูและ
การสอน, เพ่ือจําแนกเด็กออน  

โครงสราง ยืดหยุน, ไมเปนทางการ เขมงวด, เปนทางการ, มาตรฐาน    
เดียวกัน สําหรับนักเรียนทุกคน 

3. ลักษณะการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินผลแนวใหม ที่เนนการประเมินอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
ประเมินผลยอยหรือระหวางเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน ไดทันทวงที  ดังลักษณะการประเมินที่กลาวมาแลว   ซึ่ง  
สามารถสรุปลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงไดดังนี้ 

1. มีเปาหมายหรือจุดประสงคที่จะวัดคุณลักษณะของผูเรียนใหครอบคลุมทุกดาน เชนดานความรู 
  ความคิด ทักษะกระบวนการ  เจตคติ และความสามารถในการทํางาน  

2. เนนพฤติกรรมที่เปนความคิดซับซอนและวิธีการที่ใชในการเรียนรู  
3. มีการวัดและประเมินผล ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 
4. วัดและประเมินจากหลักฐานหลายอยางของนักเรียน เชน จากผลงาน จากแบบทดสอบ 
      จากแฟมสะสมงาน จากบันทึก เปนตน 
5. เนนคุณภาพของผลงานที่ไดจากการบูรณาการความรูและทักษะ 
6. มีการประเมินจากหลายฝาย เชน ผูเรียนประเมินตนเอง ครู เพ่ือน ผูปกครอง เปนตน 
7. วัดและประเมินดวยวิธีที่หลากหลาย เชน สังเกต สัมภาษณ ตรวจงาน ทดสอบ  

 จะเห็นวาการประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่ผสมผสานรูปแบบการประเมินหลายรูปแบบโดย
มีแนวโนมการประเมินไปทางการประเมินแนวใหมที่เนนการประเมินภาคปฏิบัติและแฟมสะสมงานมากกวาการ
ประเมินแบบเดิม ซึ่งแตละรูปแบบมีลักษณะการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

รูปแบบการ
ประเมิน 

จุดเนน ลักษณะของการ
ประเมิน 

แบบเดิม ความรู  
หลักสูตร 

ทักษะ 
 

 

 

 

 การประเมินในชั้น
เรียน 

      -ทดสอบใหญ 

      -ทดสอบยอย 

      -มอบหมายงาน

ใหทํา 
การทดสอบ

มาตรฐาน 
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      -แบบอิงกลุม 

      -แบบอิงเกณฑ 

แฟมสะสม
งาน 

กระบวน
การ 

ผลงาน 

ความ
เจริญงอกงาม 

ความเจริญกาวหนา
และการพัฒนา 

การสะทอน 

การกําหนด
เปาหมาย 

การประเมินตนเอง 

ประเมิน
ภาคปฏิบัติ 

มาตรฐาน
การเรียนรู 

การ
ประยุกตใช 

การถาย
โอนความรู 

ความรวมมือในการ
ทํางาน 

ภาระงาน 

ตัวบงชี้การประเมิน
(Criteria) 

เกณฑการประเมิน
ที่ระบุคะแนน (Rubrics) 

      ที่มา : Burke.1999 พัฒนาจาก Fogarty and Stoechr,1996, p.1980. 
 

ใบความรู 2.3 

การประเมินตามสภาพจริงมีหลักการอยางไร 
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 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมิน      
ผูเรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรค
หนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย   
 โดยทั่วไปพบวาปจจุบันมีแนวคิดในการประเมินทางเลือกใหมหลายแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพ่ือให 
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง หรือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เชน  การประเมนิการปฏิบัติ(Performance assessment)   การวัดและประเมินตามสภาพจริง(Authentic 
Assessment)  การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน(Portfolio Assessment)  ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  
จึงควรทําความรูจักกับคําตางๆ เหลานี้กอน  
  การประเมินการปฏิบัติ เปนการประเมินทางเลือกใหมที่ใหนักเรียนแสดงความสามารถออกมาหรือจาก
การลงมือกระทํางานหรือภาระงานประเมิน(Assessment task) ซึ่งอาจเปนทั้งสถานการณจําลองและสถานการณ 
ที่มีอยูจริง ส่ิงเราที่ใหนักเรียนทําเปนไดทั้งส่ิงเราธรรมชาติและท่ีสรางขึ้น 
 หากเปนกิจกรรมหรืองานที่กําหนดใหนักเรียนทําเกิดจากสภาพที่มีอยูจริงไมใชสถานการณจําลอง มี
ลักษณะสอดคลองกับชีวิตจริง(Real life) และส่ิงเราธรรมชาติกระทําตามความตองการของตนเอง(Self direction) 
จะเรียกวา การประเมินผลตามสภาพจริง  
 ผลงานที่ไดจากการประเมินทั้ง 2 แบบหรือแบบใดแบบหนึ่งขางตน เมื่อนํามาเก็บรวบรวมไวระยะหนึ่ง 
อาจรวมผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ เชน ผลการบันทึกของครู ผลการสอบของนักเรียนไวในแฟมผลงาน(Portfolio) 
เพ่ือใหเห็นพัฒนาการที่ตอเนื่องของนักเรียน และคัดเลือกผลงานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวดวยตัวนักเรียนเอง      
นักเรียนไดประเมินตนเองโดยแสดงความคิดเห็นตอผลงานของตนเอง(Self refection) เหลานี้เปนกระบวนการ
สําคัญของการประเมินดวยแฟมสะสมงาน     ดังนั้นจะเห็นวา การประเมินแฟมสะสมงานทุกชิ้น เปนการ
ประเมินสภาพจริง  การประเมินแฟมสะสมงานบางชิ้นเปนการประเมินภาคปฏบัิติ และการประเมินภาคปฏิบัติบาง
ชิ้นเปนการประเมินตามสภาพจริง 

สรุปหลักการที่จําเปนของการประเมินตามสภาพจริง 
1. เปนการประเมินความกาวหนาและการแสดงออกของนักเรียนแตละคน บนรากฐานของทฤษฎี 

พฤติกรรมการเรียนรู ที่หลากหลาย  ดวยเครื่องมือประเมินหลายประเภท 
2. การประเมินผลจากสภาพจริงและการพัฒนาหลักสูตรตองพัฒนามาจากรากฐานของผูเรียนที่    

เหมาะสมสอดคลองกัน 
3. ความรูในเนื้อหาสาระทั้งในทางกวางและลึกจะนําไปสูการพัฒนาใหนักเรียนรูมากขึ้น เพ่ือให 

ผูเรียนไดบรรลุเปาหมาย สนองความตองการและเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ 
4. การเรียน การสอน การประเมิน เนนการปฏิบัติจริงในสภาพที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับ 

ธรรมชาติความเปนจริงของการดําเนินชีวิต งาน/ กิจกรรมการเรียนการสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดงาน ดวย
ตนเอง  และตองเปนไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหสูงสุดตามสภาพจริงของแตละบุคคล 
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ใบความรู 2.4 

การประเมินตามสภาพจริงมีความสําคัญอยางไร 
 

1. การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตามสภาพจริง จะเอื้อใหนักเรียนสามารถ 

เรียนรูไดอยางเต็มศกัยภาพของแตละบุคคล  
2. การประเมินผลตามสภาพจริง จะเอื้อตอการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนย 

กลางมากกวาการเรียนการสอนที่เกิดจากครูเปนผูบอกความรู  การประเมินผลตามสภาพจริงจะแสดงใหเห็น
วานักเรียนทําอะไรไดมากกวาจะบอกวานักเรียนรูอะไร 
 3. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถปรับตัวอยูในสังคมภายนอกหองเรียนที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข 
 4. ผูเรียนลดความวิตกกังวลจากการสอบ 

  5. ครูมีรองรอยหลักฐานของผูเรียนเพ่ือรับรอง อางอิงและยืนยันผลการเรียน และมีขอมูลเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงผูเรียนที่ยังบกพรอง และสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหกาวหนามากขึ้น 
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จุดประสงค  เพื่อตรวจสอบความรูเรื่องความหมาย หลักการและลักษณะของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

 

วิธีทํากิจกรรม      ใหอานขอความขางลางนี้แลว ใหขีดเสนสีแดงใตขอความที่เปน
ความหมายของการประเมิน 

 ตามสภาพจริง  ขีดเสนสีน้ําเงินใตขอความที่เปนลักษณะของการประเมินผล
ตามสภาพจริง  

 และขีดเสนสีเขียวใตขอความที่เปนหลักการประเมินผลตามสภาพ
จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การประเมินตามสภาพจริงนั้นเปนการประเมินทางเลอืกใหมนอกเหนือจากการ
ประเมินแบบเดิมที่ใชแบบทดสอบแบบเลอืกตอบหรือแบบทดสอบมาตรฐาน และ 
เปนการตรวจสอบโดยตรงจากผลงานของนักเรียนที่มีความสัมพันธกบัชีวติจริง
นอกหองเรียน   การประเมินที่แทจริงมีรากฐานของความเปนวิทยาศาสตรในการ
ใหขอมูลทางดานพัฒนาการ ความคิดและจิตวทิยา ดังนั้น ภาระงานที่มอบหมาย
ควรมีพ้ืนฐานของสถานการณที่เปนชวีิตจริง  ผูเรียนมีโอกาสไดสะทอนความ
คิดเห็น เนนการเรียนรูอยางมีจุดหมาย  

 

กิจกรรมที ่3 

“ลองทําด” 
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แผนการฝกอบรมตอนที่ 3 
รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 
สาระสําคัญ 
 เปาหมายในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานมุงให
ผูเรียนไดเรียนรูทั้งองคความรูและกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร    เขาใจและสามารถปฏิบัติไดตาม
กระบวนการศึกษาสืบคนทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับที่นักวิทยาศาสตรใชจริง  
เปาหมาย    ผูเขารับการอบรมสามารถกําหนดเปาหมายและคุณลักษณะที่จะประเมินผลการเรียนรู     
วิทยาศาสตรได 
จุดประสงค  เมื่อศึกษาตามแผนการฝกอบรมนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

1. บอกลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตรได 
  2. อธิบายเปาหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรได 
  3. บงชี้คุณลักษณะที่ตองประเมิน 

4. วิเคราะหคุณลักษณะที่ตองประเมินจากมาตรฐานการเรียนรูได 
เน้ือหา                

ตอนท่ี 2 รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เร่ืองที่ 2.1 ลักษณะและธรรมชาติวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 2.2 เปาหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เร่ืองที่ 2.3 วัตถุประสงคและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เรื่องที่ 2.4 คุณลักษณะที่ตองประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2   

กิจกรรมฝกอบรม  
1. ใหทํากิจกรรมที่ 4 “สามัคคีมีความรู” 
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม เน้ือหาตอนที่ 3 รูจริงกับการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
3. แบงกลุมทํากิจกรรมที่ 5 “วิเคราะหส่ิงที่ตองประเมิน” 

เวลา   2 ชั่วโมง 
สื่อการฝกอบรม    เอกสารฝกอบรมระยะที่ 2 ตอนที่ 2  
การประเมินผล     

 1. สังเกตพฤติกรรมการถามตอบ 
   2. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการอบรม 
   3. ตรวจกิจกรรมที่ 5 
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 กิจกรรมที่ 4 
 “สามัคคีมีความรู” 

 
                                                             

จุดประสงค  

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญของความสามัคคีของการทํางาน
เปน 

ทีม และวิธีการประเมินความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชแผนผังมโนทัศน 
 

วิธีทํากิจกรรม 

1. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมเปน 3 กลุม เลือกประธานกลุมหนึ่งคน 

2. ประธานรับบัตรคํา “ประเภทของหิน” และบัตรคําที่มีชนิดและชื่อของหินแตละ

ชนิดจํานวน 13 ใบ เพื่อนําไปแจกใหสมาชิกทุกคน ถาเหลือใหเวียนแจกอีกครั้ง

จนหมดบัตรคํา  
3. ใหทุกกลุมรวมกันจัดประเภทของหินโดยเรียงบัตรคําในรูปแบบแผนผัง

ความคิด 

บนโตะฝกอบรม ภายในเวลา10 นาที 

4. ใหแตละกลุมหมุนเวียนไปดูการจัดประเภทของหินของกลุมอ่ืน 

5. ใหกลับมากลุมตนเองแลวพิจารณาการจัดประเภทหินในกลุมตนเองอีกครั้งและ 

รวมกันสรุปวาใชเกณฑอะไรในการจําแนกประเภทของหินในครั้งนี้ 
6. ลงความเห็นรวมกันทั้งหองวากลุมใดจําแนกหินไดตรงตามเกณฑที่นัก

ธรณีวิทยากําหนดไว 
      ที่สุด 
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ความรูสําหรบัวิทยากร ตอนที่ 3 

          รูจริงกับการประเมนิผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    
 ในดานทรัพยากรมนุษย  วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดที่เปนเหตุผล ความคิด
สรางสรรค การคิดวิเคราะหวิจารณ ทําใหคนมีทักษะในการแสวงหาความรูความสามารถ และปญหา  เพ่ือพัฒนา
งานไดอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการที่เปนเหตุเปนผลและสามารถพิสูจนหรือตรวจได ดังนั้นวิทยาศาสตรจึง
เปนวัฒนธรรมของ โลกสมัยใหมที่ชวยใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) หรือกาวไปสู
สังคมแหงการใชปญญาเปนฐาน ความรูทางวิทยาศาสตร ไมเพียงแตนํามาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเทานั้น 
แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล  

ดังนั้นการเรียนรูวิทยาศาสตรจะเปนการเรียนรูเพ่ือความเขาใจ ซาบซึ้งและเห็นความ 

สําคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลายๆดาน ซึ่งเปนความรู
แบบองครวมอันจะนําไปสูการสรางสรรคส่ิงตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามารถในการจัดการและ
รวมกันดูแลรักษาโลกและธรรมชาติอยางยั่งยืน 
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ใบความรู 3.1 

ธรรมชาติวิทยาศาสตร 

 

    วิทยาศาสตรมีองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ ความรูทางวิทยาศาสตร และกระบวนการ  
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  
  ความรูทางวิทยาศาสตร  โดยทั่วไปแบงไว 5 ประเภท คือ ขอเท็จจริง มโนมติ หลักการ กฎ และ
ทฤษฎี  และบางครั้งรวม สมมติฐานทางวิทยาศาสตร เปนความรูทางวิทยาศาสตรดวยเชนกัน 
   กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตองอาศัย วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร 
  ☺ วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการคนควาความรูทางวิทยาศาสตร  และดําเนินการแกปญหา
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  มีขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ระบุปญหา 
2. ตั้งสมมติฐาน 
3. ทําการทดลอง 
4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
5. สรุปผลการทดลอง 
☺ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนความชํานาญและความสามารถในการใชความคิด 

เพ่ือคนหาความรู รวมทั้งการแกปญหา ดังนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนทักษะทางปญญา มิใช
ทักษะการปฏิบัติดวยมือ เน่ืองจากเปนการทํางานของสมอง  สมาคมเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรของ
อเมริกา (American Association for the Advancement of Science- AAAS) ไดกําหนดไว 13 ทักษะ โดยจําแนก
เปน 2 กลุมใหญ คือ ทักษะขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ ประกอบดวย  

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการวัด 
3. ทักษะการคํานวณ 
4. ทักษะการจําแนกประเภท 
5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
8. ทักษะการพยากรณ 

 ทักษะขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ประกอบดวย 
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
12. ทักษะการทดลอง 
13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
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          ☺ จิตวิทยาศาสตร  เปนจิตสํานึกของบุคคลที่กอใหเกิดลักษณะนิสัยหรือความรูสึกทางการ
เรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียน  ในการจัดการเรียนรูมุงปลูกฝงใหผูเรียนเกิดจิตวิทยาศาสตรใน 2 สวน คือ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร เชน เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร เขารวมกิจกรรมวิทยาศาสตร
อยูเสมอ เปนตน  ในการวัดและประเมินผลพิจารณาพฤติกรรมการแสดงออกดานเจตคติ 5 ระดับดวยกัน คือ 
ระดับการรับรู ตอบสนอง เห็นคุณคา จัดระบบ และสรางคุณลักษณะนิสัย 

 
 

 

 

ใบความรู 3.2 

เปาหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

1. เปาหมายการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดเปาหมายของการจัดการเรียน 

การสอนสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สามารถสรุปไดวา ตองการใหผูเรียนมีทั้งความรู ทักษะ
กระบวนการคิด จินตนาการสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได มีทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการ
ตัดสินใจ ตระหนักถึงความสัมพันธของวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสภาพแวดลอมและส่ิงมีชีวิต มีจิตวิทยาศาสตรเห็น
คุณคาของวิทยาศาสตรและนํามาใชอยางสรางสรรค 

2. แนวทางการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใชแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ที่ระบุใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  2.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียน 
      2.2  ฝกทักษะและ กระบวนการคิด การจัดการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
     2.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
     2.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมอยางไดสัดสวน 
   2.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ ส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ ใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน  

         2.6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูที่ 
เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 
 

ใบความรู 3.3  



 

  

358 

วัตถุประสงคและแนวทางการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 

1. จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  จากแนวทางการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรอบดาน ดังนั้นในการประเมินก็ตองสงเสริม

ใหมีการวัดการประเมินใหครอบคลุมทุกดาน โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือ  
1.1 วินิจฉัยผูเรียนทั้งดานความรูความคิด กระบวนการเรียนรู การนําความรูไปใช  

การใชเทคโนโลยี รวมทั้งจิตวิทยาศาสตรและโอกาสของการเรียนรู เพ่ือนําผลการประเมินที่ไดไปเปนแนวทาง
พัฒนาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 

1.2 ตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระ 
การเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร เพ่ือใชผลตรวจสอบชี้บงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

1.3 รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตรเพ่ือใชพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และเปนแนวทางกําหนด
นโยบายการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเทาทันกับ
นานาประเทศ 

 2. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  กรมวิชาการ (2545) ระบุวา 

2.1 ตองวัดและประเมินท้ังความรูความคิด ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ   
 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในวทิยาศาสตร รวมท้ังโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน  
  2.2  วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

2.2 ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตองประเมิน 
ผลภายใตขอมูลที่มีอยู 

2.4 ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองนําไปสูการแปลผลและ 
ลงขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

2.5 การวัดและประเมินผลตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของวิธีการวัด 
และโอกาสของการประเมิน  
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ใบความรู 3.4 

คุณลักษณะที่ตองประเมนิ 
 

 

คุณลักษณะผูเรียนที่ตองประเมิน 
 

   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนที่ตองประเมินไว 
3 ดาน คือ  

1.1 ดานความรูความคิด :  ความรูความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  วิเคราะห   
สังเคราะห  ประเมินคา 

1.2 ดานกระบวนการเรียนรู 
1) ทักษะปฏิบัติ:การรับรู เตรียมความพรอม การตอบสนอง การฝกฝน ปฏิบัติจน 

ทําไดและการเชื่อมโยงทักษะ 
        2) กระบวนการเรียนรู(การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา การสื่อสาร และการ 

นําความรูไปใช 

1.3 ดานเจตคติ:การรับรู  ตอบสนอง  เห็นคุณคา  จัดระบบ  สรางคุณลักษณะ    
ในสวนของเจตคตินั้น  ในทางวิทยาศาสตรเรียกวา จิตวิทยาศาสตร ซึ่งมีความหมายครอบคลุมคํา 2 คํา

ที่เคยใชกันมา คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร(ความสนใจ ความอดทน ความซื่อสัตย ความประหยัด ความใจกวาง 
ความมีเหตุผล และทํางานรวมกับผูอื่นได) และเจตคติตอวิทยาศาสตร(พอใจในการเรียนรู ศรัทธาและซาบซึ้งใน 
ผลงาน เห็นคุณคาและประโยชน ตระหนักในคุณและโทษการใชเทคโนโลยี เขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยาง
สนุกสนาน เลือกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัติ ตั้งใจเรียน ใชความรูอยางมีคุณธรรม และใช
ความรูโดยไตรตรองถึงผลดีผลเสีย)(สสวท. 2546:11-15) 
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จุดประสงค  เพ่ือใหสามารถวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 ไดอยางถูกตองตาม 

หลักการวัดและประเมินผล 
 
วิธีทํากิจกรรม 

1.  ศึกษาตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐานชวงชั้นเพ่ือเตรียมการประเมินผลการเรียนรู 
2.  รวมกันวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นลงในตารางที่กําหนดให 

ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2   

การวิเคราะห มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2 ป.4-
ป.6 ความรู/คิด ทักษะ/กระบวนการ จิตวิทยาศาสตร/         

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1. สํารวจ สังเกตลักษณะ 
องคประกอบ และสมบัติของ
หิน เปรียบเทียบและจําแนก
ประเภทของหินในทองถ่ินโดย
ระบุเกณฑที่ใช และอธิบาย
การใชประโยชนของหิน 
 

1.หิน 
  -ลักษณะ 
  -องคประกอบ 
  -สมบัติ 
2. ประเภทของหินใน
ทองถ่ิน 
3.ประโยชนของหิน 

1.สํารวจ 
2.สังเกต 
3.เปรียบเทียบ 
4.อธิบาย 

1.เจตคติตอวิทยาศาสตร 
   - ประโยชนของหิน 
 

2. สํารวจตรวจสอบ และ
อภิปรายเกี่ยวกับการผุพังอยู
กับที่ การกรอนของหินเปน
กรวดหรือทราย หรือเม็ดดิน 
และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของหิน การเกิดดิน 

1.การผุพังของหินอยู
กับที่ 
2. การเปล่ียนแปลง
ของหิน   3.การเกิด
ดิน 

1.สํารวจตรวจสอบ  
2.อภิปราย 

1.ชางสังเกต 
2.รับผิดชอบ 
 

3.สํารวจตรวจสอบดิน 
อภิปราย เปรียบเทียบและ
อธิบายลักษณะ สมบัติของดิน
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืชในทองถ่ิน และการใช
ประโยชนของดิน 

1.ลักษณะและสมบัติ
ของดินที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโต
ของพืชในทองถ่ิน 
2.ประโยชนของดิน 
 

1. สํารวจตรวจสอบดิน   
2. อภิปราย 
เปรียบเทียบและ
อธิบายลักษณะ 

1.เจตคติตอวิทยาศาสตร 
2.ความรับผิดชอบ 
3.การทํางานเปนทีม 
4.ทํางานอยางเปนระบบ 
5.ซื่อสัตย 

 

กิจกรรมที่ 5 
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
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การวิเคราะห มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2 
ป.4-ป.6 ความรู/คิด ทักษะ/กระบวนการ จิตวิทยาศาสตร/     

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

4.สํารวจตรวจสอบ 
อภิปรายและอธิบายการ
เกิดเมฆ ชนิดของเมฆ การ
เกิดหมอก น้ําคาง ฝน และ
ลูกเห็บ รวมทั้งผลของ
ปรากฏการณเหลานั้น 

1. การเกิดและชนิด
ของเมฆ  
2.การเกิดหมอก 
น้ําคาง ฝนและ
ลูกเห็บ 
3.ผลจาก
ปรากฏการณฯ 

1.สํารวจตรวจสอบ 
2.อภิปราย 
3.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.รับผิดชอบ 
3.ขยัน 
4.ตรงเวลา 
 

5.สํารวจตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความชื้นและ
ความดันบรรยากาศ และ
อธิบายองคประกอบเหลานี้ 
รวมทั้งสภาพภูมิประเทศที่
ทําใหสภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลง ซึ่งมีผล
ตอวัฏจักรน้ํา 

1.ความสัมพันธของ
อุณหภูมิ ความชื้น 
ความดันบรรยากาศ 
2.ความสัมพันธ
ระหวางสภาพภูมิ
ประเทศกับสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผล
ตอวัฏจักรน้ํา 

1.สํารวจตรวจสอบ 
2.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.รับผิดชอบ 
3.ขยัน 
4.ตรงเวลา 
5.ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 
 

6.สํารวจตรวจสอบและ
อธิบายการเกิดลม การใช
ประโยชนจากพลังงานลม 

1.การเกิดลม   2.การ
ใชประโยชนจาก
พลังงานลม 

1.สํารวจตรวจสอบ 
2.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.เห็นประโยชนของ
ลม 
3.รับผิดชอบ 
4.ขยัน 
5.ตรงเวลา 
6.ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 
7.เขารวมกิจกรรม
อยางกระตือรือรน 
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ตารางการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 

 
การวิเคราะห มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2 

ป.4-ป.6 ความรู/คิด ทักษะ/     
กระบวนการ 

จิตวิทยาศาสตร คุณลักษณะอื่นๆ 
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แผนการฝกอบรมตอนที่ 4 
รูกวางกับการวางแผนการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

สาระสําคัญ 

  การวางแผนการประเมินผลตามสภาพจริงถือเปนขั้นตอนเริ่มตนการประเมินผลที่สําคัญ  เพราะทําให
ผูสอนประเมินอยางมีทิศทางที่แนนอน  ครอบคลุมพฤติกรรมที่จะวัดและสัดสวนของคะแนนที่เหมาะสมตอการ
ตัดสินผูเรียน และเพ่ือใหการวัดสอดคลองกับสภาพจริงจึงควรเลือกใชเครื่องมือหลากหลายและเหมาะสมกับส่ิงที่จะ
ประเมิน 
เปาหมาย    สามารถวางแผนและเลือกเครื่องมือประเมินไดสอดคลองและครอบคลุมกับส่ิงที่จะวัดและประเมิน 
จุดประสงค      เมื่อศึกษาตามแผนการฝกอบรมนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

1. ระบุขั้นตอนของการประเมินผลตามสภาพจริงได 
   2. วางแผนการประเมินผลตามสภาพจริงไดตามมาตรฐานการเรียนรู 

3. เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับส่ิงที่จะตองประเมินได 
เน้ือหา      

ตอนท่ี 4 รูกวางกับการวางแผนการประเมินฯ 
  เร่ืองที่ 4.1   การประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนอยางไร 
  เร่ืองที่ 4.2  วางแผนการประเมนิผลตามสภาพจริงอยางไร 

เร่ืองท่ี 4.3  เลือกเคร่ืองมืออยางไรในการประเมินผลตามสภาพจริง 

กิจกรรมการฝกอบรม    

  1. ใหทํากิจกรรมที่ 6 “เรียงลําดับ” เปนกลุมๆละ 4 คน 
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม เนื้อหาตอนที่ 4 รูกวางกับการวางแผนการประเมินฯ 

  3. ใหทํากิจกรรมที่ 7 “วางแผนการประเมินตลอดภาคเรียน” 
4. ใหทํากิจกรรมที่ 8 “วางแผนประจําหนวย” 
5. ใหเวลา 10 นาทีสําหรับผูเขาอบรมบันทึกประจําวัน 

เวลา  3 ชั่วโมง 
สื่อการฝกอบรม    เอกสารหลักสูตรฝกอบรมระยะที่ 2  ตอนที่ 4 รูกวางกับการวางแผนการประเมินฯ 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม   
2. ตรวจกิจกรรมที่ 4 
3.    ตรวจบันทึกประจําวัน 
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จุดประสงค    เพ่ือตรวจสอบความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินผลตามสภาพจริงกอนฝกอบรม 

 

วิธีทํากิจกรรม 

1. ใหเรียงลําดับขั้นตอนการประเมินผลตามสภาพจริง ที่อยูในบัตรเนื้อหาที่ตัดมาใหนี้ ใหถูกตอง 
2. เมื่อเรียงลําดับแลวใหทบทวนภายในกลุมอีกครั้งวามีใครตองการเปล่ียนแปลงขั้นตอนใดหรือไม 
3. นําเสนอผลการเรียงลําดับหนาหอง 

 
 

บัตรเนื้อหาแสดงขั้นตอนการประเมินที่นนการประเมินผลตามสภาพจริงที่เรียงลําดับขั้นตอนไมถูกตอง 
                    

ระบุคําชี้แจง 
 

สรางสถานการณ 
 

ทดลองใชเคร่ืองมือประเมิน 
 

ระบุตัวบงชี้คุณภาพ 
 

รายงานและนําผลไปใชเพื่อการพัฒนา 

กําหนดเปาหมายการประเมิน 
 

กําหนดผูประเมนิ 
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

 

ตัดสินคุณคาผลการเรียน 

สรางเกณฑการใหคะแนน 
 

 

กิจกรรมที่ 6 
“เรียงลําดับ” 
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ใบความรู 4.1 
 การประเมินตามสภาพจริงมีข้ันตอนอยางไร 

 

 การประเมินผลตามสภาพจริงตองดําเนนิการควบคูไปกับการเรียนการสอนทุกขั้นตอน คือ  
ท้ังกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน ท้ังนี้มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด         โดยคํานึงถงึขัน้ตอนโดยคํานึงถึงกระบวนการวัดและประเมินผลดังนี ้

1. กําหนดจุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล 
2. วิเคราะหเปาหมายของการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้น 
3. สรางเครื่องมือ   

1) ออกแบบการสรางเครื่องมือ 
                  2) ลงมือสรางเครื่องมือ 
                  3) ทดลองใชและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

4. เก็บรวบรวมขอมูล 
5. วิเคราะหขอมูล 
6. ตัดสินคุณคาของผลการเรียนรู 
7. รายงานและนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู 

 อยางไรก็ตาม ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั้นมุงเนนที่การประเมินภาคปฏิบัติดวยการให
ปฏิบัติภาระงานที่มีความหมายตอชีวิตของผูเรียน ดังนั้นในการประเมินผลตามสภาพจริงจึงสามารถระบุขั้นตอน
สําคัญโดยเฉพาะไดดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมายการประเมิน : โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ 
 คาดหวัง 
2. สรางสถานการณ : เลือกภาระงานโดยเนนสถานการณหรือปญหาที่สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง 
3. คําชี้แจง : ตองรูอะไร ตองทําอะไร และผลงานที่ตองการคืออะไร มีโอกาสเลือกภาระงานหรือไม 
4. ผูประเมิน : ผูสอน ผูปกครอง  เพ่ือน  ผูที่เกี่ยวของอื่นๆที่เชี่ยวชาญ(ถามี) 
5. ระบุตัวบงชี้คุณภาพ : กําหนดองคประกอบที่จําเปนของกระบวนการหรือผลผลิตจากการ

ปฏิบัติงานที่ดี 
6. สรางเกณฑการใหคะแนน : กําหนดคะแนนตามตัวบงชี้ที่กําหนดใหชัดเจนและใชไดงาย 
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จุดประสงค    เพ่ือใหสามารถวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูได ตลอดปการศึกษา 
 
วิธีทํากิจกรรม 

1. ศึกษาตัวอยางการวางแผนการวัดและการบันทึกขอมูลสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
      วิทยาศาสตร วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 ชั้น ป.4  

 2.   วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูในสาระการเรียนรูที่ตนจะสอนลงในตารางที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7 
“วางแผนตลอดป” 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 ชั้น ป.4  
ปการศึกษา2547  จํานวนผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 23 ขอ 

อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : การประเมินสรุป เทากับ 70:30 
 

ระหวางภาคเรียนที่1 70 คะแนน ปลายภาค 30
คะแนน 

ระหวางภาคเรียนที่2 70 คะแนน ปลายภาค 30
คะแนน 

ภาระงานในหนวย
การเรียน 

คุณลักษณะ 
/จิต

วิทยาศาสตร 

การวัดผล
ปลายภาค
เรียนที่ 1 

ภาระงานใน
หนวยการเรียน 

คุณลักษณะ/จิต 
วิทยาศาสตร 

การวัดผล
ปลายภาคเรียน

ที่ 2 
 
หนวยที่ 1 (พืช)    
30 คะแนน 
หนวยที่ 2 (สัตว) 
20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
…50……คะแนน 

คุณลักษณะ 

-      เจตคติตอ
วิชา
วิทยาศาสตร 
-ความซื่อสัตย 
-การทํางาน
เปนทีม 
-ทํางานเปน
ขั้นตอน  
-รับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 
-ความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
…20…คะแนน 

ผลการเรียนรู 

ขอที่/คะแนน 
ขอที่ 1 
5 คะแนน. 
ขอที่ 3 
5 คะแนน  
ขอที่ 4 
5 คะแนน  
ขอที่ 7 
5 คะแนน. 
ขอที่ 8 
5 คะแนน. 
ขอที่ 9 
5 คะแนน 
 
 
 
 
 
รวม 
30 คะแนน 

 
หนวยที่ 3 (แสง)   
25 คะแนน 
หนวยที่ 4 (หิน)    
25 คะแนน 
หนวยที่ 5 
(อาหาร) 
20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
50 คะแนน 

คุณลักษณะ 

-เจตคติตอ    
เนื้อหาทีสอน 
-ความซื่อสัตย 
-การทํางานเปน
ทีม 
-ทํางานเปน
ขั้นตอน  
-รับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 
-ความขยัน  
-ความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
20 คะแนน 

ผลการเรียนรู 

ขอที่/คะแนน 
ขอที่14  
3  คะแนน. 
ขอที่15 
3 คะแนน. 
ขอที่17 
5 คะแนน. 
ขอที่18  
5 คะแนน 
ขอที่ 20 
5 คะแนน. 
ขอที่ 22  
4 คะแนน. 
ขอที่ 11  
3 คะแนน. 
ขอที่ 13  
2 คะแนน 
 
รวม 
30 คะแนน 

รวมคะแนนภาคเรียนที่ 1 100 คะแนน รวมคะแนนภาคเรียนที่ 2 100 คะแนน 
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กลุมสาระการเรียนรู………………….. วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ……… ชั้น ป…………..  

ปการศึกษา2547  จํานวนผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ……. ขอ 
อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : การประเมินสรุป เทากับ ……………. 

 
ระหวางภาคเรียนที่1 .……คะแนน ปลายภาค…..

คะแนน 
ระหวางภาคเรียนที่2 .……คะแนน ปลายภาค…..

คะแนน 

ภาระงานในหนวย
การเรียน 

คุณลักษณะ 
/จิต

วิทยาศาสตร 

การวัดผล
ปลายภาค
เรียนที่ 1 

ภาระงานใน
หนวยการเรียน 

คุณลักษณะ/จิต
วิทยาศาสตร 

การวัดผล
ปลายภาคเรียน

ที่ 2 
หนวยที่ 1 
…………คะแนน 
หนวยที่ 2 
…………คะแนน 
หนวยที่ 3 
…………คะแนน 
หนวยที่ 4 
…………คะแนน 
หนวยที่ 5 
…………คะแนน 
 
 
 
 
 
 
รวม 
………คะแนน 

คุณลักษณะ 

………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
………คะแนน 

ผลการเรียนรู 

ขอที่/คะแนน 
ขอที่…… 
คะแนน……. 
ขอที่…… 
คะแนน……. 
ขอที่…… 
คะแนน……. 
ขอที่…… 
คะแนน……. 
ขอที่…… 
คะแนน……. 
 
 
 
 
รวม 
………คะแนน 

หนวยที่ 1 
…………คะแนน 
หนวยที่ 2 
…………คะแนน 
หนวยที่ 3 
…………คะแนน 
หนวยที่ 4 
…………คะแนน 
หนวยที่ 5 
…………คะแนน 
 
 
 
 
 
 
รวม 
………คะแนน 

คุณลักษณะ 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
 
 
 
 
 
 
รวม 
………คะแนน 

ผลการเรียนรู 

ขอที่/คะแนน 
ขอที่…… 
…….คะแนน 
ขอที่…… 
……คะแนน. 
ขอที่…… 
…….คะแนน 
ขอที่…… 
…….คะแนน 
ขอที่…… 
…….คะแนน 

 
 

 
 
รวม 
………คะแนน 

รวมคะแนนภาคเรียนที่ 1 100 คะแนน รวมคะแนนภาคเรียนที่ 2 100 คะแนน 

 
ที่มา : ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. (2547).  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง.  

หนา 21 
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จุดประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวางแผนการประเมินประจาํหนวยการเรียนรูได 

 

วิธีทํากิจกรรม 

  วิเคราะหมาตรฐานและผลการเรียนรูที่คาดหวัง แลวเติมรายละเอียดในตารางที่ให 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 8 

วางแผนประจําหนวย 
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แผนการฝกอบรมตอนที่ 5 
รูลึกกับการสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 

สาระสําคัญ 
 การนําความรูและเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงไปสูหองเรียนนั้น ผูสอนจําเปนตองรูจักเครื่องมือ
ประเมินแตละชนิด และรูวิธีการสรางเครื่องมือเหลานั้น โดยคํานึงถึงคุณภาพที่สําคัญ คือ ความเที่ยงตรง ความ
นาเชื่อถือ และความยุติธรรมในการประเมิน ทั้งนี้ในกรณีที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพจึงจําเปนตองมีเกณฑการประเมิน
ที่ชัดเจน และสอดคลองกับสภาพชีวิตจริง พรอมทั้งรูแนวทางที่จะประยุกตใชในชั้นเรียนจริง  
เปาหมาย ผูเขารับการอบรมสามารถสรางเครื่องมือประเมินตามหลักการสรางเครื่องมือท่ีดีของเครื่องมือ
แตละประเภทได  
จุดประสงค เมื่อศึกษาตามแผนการฝกอบรมนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
  1.    เลือกเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงได  

2.    ออกแบบเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงได 
  3.    สรางเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงได 
  4.    กําหนดเกณฑการประเมินได 

เน้ือหา  

ตอนท่ี 5 รูลึกกับการสรางเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง 
เร่ืองที่ 5.1 เลือกเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงอยางไร 

  เร่ืองที่ 5.2 ออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงอยางไร 
เร่ืองที่ 5.3 สรางเครื่องมือใหมีคุณภาพไดอยางไร 

  เร่ืองที่ 5.4 เกณฑการประเมิน(Rubric)กําหนดอยางไร 
    
กิจกรรมฝกอบรม   

1. ดําเนินกิจกรรมที่ 9 “ตถตา” 
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม เนื้อหาตอนที่ 5 “รูลึกกับการสรางเครื่องมือประเมินผลตาม

สภาพจริง” 
  3.   ใหทํากิจกรรมที่ 10 “อะไรกนัแน” 

3. บรรยาย อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือใหมีคุณภาพ 
4. ทํากิจกรรมที่ 11 “คิดภาระงานใหเด็กๆ” 
5. ครูปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
6. รวมวางแผนการนิเทศติดตามผลการใชเครื่องมือของผูเขาการฝกอบรมทุกโรงเรียน 

และกิจกรรมที่ใหทําตอเนื่อง คือ บันทึกประจําวัน  
เวลา   6 ชั่วโมง 
สื่อการฝกอบรม  เอกสารฝกอบรมระยะที่ 2   ตอนที่ 5 

การประเมินผล 

 1.สังเกตพฤติกรรม  2. ตรวจผลงาน  3. ประเมินตนเอง 4. เพ่ือนประเมิน   5. ตรวจบันทึกประจําวัน  
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จุดประสงค เพ่ือสรางเจตคติที่ดีตอการประเมินผลตามสภาพจริง 
 
วิธีทํากิจกรรม 

1. วิทยากรเลานิทานเรื่อง “ตถตา มันเปนของมันอยางนั้นนั่นเอง” 
2. ใหผูเขารับการฝกอบรมชวยสรุปตอนจบของนิทานและบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับความรูสึกและ

ส่ิงที่ไดรับจากการฟงนิทานเรื่องนี้ 
3. รวมกันสรุปความสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 9 
“ตถตา” 
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ใบความรู 5.1 

เลือกเครื่องมอืประเมินผลตามสภาพจริงอยางไร 

 
 การจัดการเรียนรูที่ครูเปนผูบอกมักจะเนนไปท่ีความจําไดของผูเรียน ดังนั้นเคร่ืองมือในการประเมินจึง
นิยมใชเพียงเครื่องมือวัดทางดานความรูความจาํเทานั้น เชน การใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ    แตปจจุบันมี
การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีโอกาสสรางองคความรูดวยตนเองจากกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ครูเปดโอกาสให
ผูเรียนไดปฏิบัติ ฝกคิด ฝกทําดวยตนเองตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด  การวัดและประเมินผลจึงตองวัดให
ครอบคลุมกับส่ิงที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงตามมาตรฐานการเรียนรูนั้นๆ  ทั้งนี้เพ่ือใหการวัดและการประเมิน
ไดสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน จึงตองอาศัยเครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลาย นอกเหนือจากการใช
แบบทดสอบ  เชน 

1. การสังเกต  
2. การสัมภาษณ 
3. การสอบถาม 
4. การตรวจผลงาน  
5. การสํารวจ 
6. การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ  
7. การประชุมหรือปรึกษาหารือระหวางครูกับนักเรียน 
8. การศึกษารายกรณี  
9. การประเมินภาคปฏิบัติ 
10. การประเมินดานความสามารถ 
11. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  
12. ระเบียนสะสม  

 โดยสรุปอาจจําแนกเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามคุณลักษณะของ
ผูเรียนที่ตองการวัด คือ  

1. เครื่องมือประเภทที่ใชในการวัดความรูความคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยา 
ศาสตร เชน แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น การตรวจผลงาน เชน ผังมโนทัศน และผังรูปตัววี และแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่กําหนดเปนเกณฑรูบริค 

2. เครื่องมือประเภทที่ใชวัดความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาทั้ง 
กระบวนการและผลผลิต   เคร่ืองมือประเภทท่ีใชในการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เชน การสังเกต  
การสัมภาษณ การสอบถาม การสํารวจ บันทึกการเรียนรู เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบตรวจสอบ    รายการ และ
แบบกําหนดเกณฑรูบริค แบบบันทึกการสัมภาษณ  แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบบันทึก   เคร่ืองมือประเภทท่ี
ใชในการวัดผลงาน เชน รายงานการทดลอง โครงงาน  หรือแฟมสะสมงาน เครื่องมือวัดที่ใช เชน แบบประเมิน
หรือตรวจสอบคุณภาพโดยมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

3. เครื่องมือประเภทที่ใชวัดดานจิตวิทยาศาสตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งสามารถ 
ใชวัดไดทั้ง การจัดการเรียนรูที่เปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช มีทั้งที่เปนมาตรวัด  เจตคต ิและการ
สังเกตพฤติกรรมโดยใชแบบสังเกตที่มีการกําหนดเกณฑรูบริค 
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จุดประสงค  นําเขาสูการเรียนรู เร่ืองการสังเกต 

 

วิธีทํากิจกรรม 

 1. ใหผูเขารับการฝกอบรม ดูภาพ ปริศนา ของการวัดทางจิตวิทยา ภายใน 4 วินาที แลวใหเขียนไววา
เห็นเปนภาพอะไร หรือยังบอกไมได จากนั้นใหดูครั้งที่ 2 ภายในเวลา 20 วินาที และใหบอกวาเห็นเปนภาพอะไร  
 2.วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมสรุปรวมกันถึงความไมแนนอนของสายตา เพื่อนําเขาสูเครื่องมือ
ประเมินประเภทการสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 10 
“อะไรกันแน” 
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ใบความรู  5.2 

 การสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงมีข้ันตอนอยางไร 
 
การออกแบบการเรียนรูคูการประเมินผลตามสภาพจริง   มีข้ันตอนดังน้ี 
 1. ศึกษามาตรฐาน การเรียนรูสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2. จําแนกเปนมาตรฐานที่จะประเมินดวยการปฏิบัติภาระงาน มาตรฐานที่จะประเมินโดยการใช
แบบทดสอบ  มาตรฐานที่จะประเมินโดยใชการติดตามเฝาสังเกตตลอดภาคเรียน 

3. สําหรับมาตรฐานที่กําหนดเปนการปฏิบัติภาระงานตองคิดวาผลงานนั้นจะออกมาในรูปใดบาง 
และใชความรู ทักษะและคุณสมบัติอะไรบางในการปฏิบัติงาน 
 4. ใชกระบวนการระดมความคดิของผูสอนรวมกัน 

5. ลําดับภาพกระบวนการปฏิบัติงานจากตนจนจบ 
 6. พิจารณากระบวนการปฏิบัติงานนั้นวาสอดคลองและนําไปสูมาตรฐานที่ตั้งไวหรือไม 
 7. กําหนดเกณฑการประเมินภาระงาน 
 8. ออกแบบฟอรมการประเมินเพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการประเมินใหคะแนนและแปล
ความหมายไดด ี
 9. นําไปทดลองใชและนําผลมาทบทวนพิจารณาการจัดการเรียนรู 
 10. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลเพ่ือนําไปใชในชั้นเรียน  
 11. สรุปผลการใชแผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมิน 
 12. รายงานผลการประเมินแกผูที่เกี่ยวของ เชน นักเรียน และผูปกครอง เปนตน 
 13. เสนอแนวทางแกไขและพัฒนา 
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จุดประสงค  เพ่ือใหสามารถระบุเครื่องมือและวิธีการประเมินไดสอดคลองกับส่ิงที่จะตองการประเมิน 

วิธีทํากิจกรรม 

 ใหเขียนเพ่ิมเติมจากใบกิจกรรมที่ 2.2  ในสวนของการประเมินใหครบถวนสมบูรณสอดคลองกับ     
มาตรฐานการเรียนรู โดยศึกษาจากตัวอยางขางลางนี้ 
 

ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐานชวงชั้นเพื่อเตรียมการประเมินผลการเรียนรู 

การวิเคราะห การประเมิน มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2 
ป.4-ป.6 ความรู/คิด ทักษะ/

กระบวนการ 
คุณลักษณะ เคร่ืองมือ วิธีการ 

1. สํารวจ สังเกตลักษณะ 
องคประกอบ และสมบัติ
ของหิน เปรียบเทียบและ
จําแนกประเภทของหินใน
ทองถ่ินโดยระบุเกณฑที่ใช 
และอธิบายการใชประโยชน
ของหิน 

1.หิน 
  -ลักษณะ 
  -องคประกอบ 
  -สมบัติ 
2. ประเภทของหิน
ในทองถ่ิน 
3.ประโยชนของหิน 

1.สํารวจ 
2.สังเกต 
3.เปรียบเทียบ 
4.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
   - ประโยชนของ
หิน 
 

1.แบบสังเกต 
2.ภาระงาน 
3.แบบทดสอบ 
4.แบบวัด 
เจตคติ 

1.สังเกต
พฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
3. ทดสอบ 
4.วัดเจตคติ 
 

2. สํารวจตรวจสอบ และ
อภิปรายเกี่ยวกับการผุพัง
อยูกับที่ การกรอนของหิน
เปนกรวดหรือทราย หรือ
เม็ดดิน และอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของหิน การ
เกิดดิน 

1.การผุพังของหิน
อยูกับที่ 
2. การเปลี่ยนแปลง
ของหิน   3.การเกิด
ดิน 

1.สํารวจตรวจสอบ  
2.อภิปราย 

1.ชางสังเกต 
2.รับผิดชอบ 
 

1.แบบสังเกต 
2.แบบทดสอบ 

1.สังเกต
พฤติกรรม 
2.ทดสอบ 

กิจกรรมที่ 11 
วิเคราะหเคร่ืองมือประเมิน 
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3.สํารวจตรวจสอบดิน 
อภิปราย เปรียบเทียบและ
อธิบายลักษณะ สมบัติของ
ดินที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชใน
ทองถ่ิน และการใช
ประโยชนของดิน 

1.ลักษณะและ
สมบัติของดินที่
เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช
ในทองถ่ิน 
2.ประโยชนของดิน 
 
 
 
 
 

1. สํารวจตรวจสอบ
ดิน         2. 
อภิปราย 
เปรียบเทียบและ
อธิบายลักษณะ 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.ความรับผิดชอบ 
3.การทํางานเปน
ทีม 
4.ทํางานอยางเปน
ระบบ 
5.ซื่อสัตย 

-โครงงานลักษณะ
ของดินที่เหมาะสม
กับพืชแตละชนิด 
 

1. สังเกต 
พฤติกรรม 
2.สัมภาษณ 
3.สอบปาก 
เปลา 
4.ตรวจ 
ภาระงาน 
5.ทดสอบ 
 

การวิเคราะห การประเมิน มาตรฐานชวงชั้นที่ 2 ป.4-
ป.6 ความรู/คิด ทักษะ/กระบวนการ 

คุณลักษณะ 
เครื่องมือ วิธีการ 

4.สํารวจตรวจสอบ อภิปราย
และอธิบายการเกิดเมฆ 
ชนิดของเมฆ การเกิด
หมอก น้ําคาง ฝน และ
ลูกเห็บ รวมทั้งผลของ
ปรากฏการณเหลานั้น 

1. การเกิดและชนิด
ของเมฆ  
2.การเกิดหมอก 
น้ําคาง ฝนและ
ลูกเห็บ 
3.ผลจาก
ปรากฏการณฯ 

1.สํารวจตรวจสอบ 
2.อภิปราย 
3.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.รับผิดชอบ 
3.ขยัน 
4.ตรงเวลา 
 

-บันทึกประจําวันจาก
การสังเกตลักษณะของ
เมฆเมื่อเวลาตางกัน
ในชวง 1 สัปดาห 
และบอกดวยวา
ลักษณะเมฆที่สังเกต
ในแตละวันเปนเมฆ
ชนิดใด 
-รายงานคนควาเรื่อง
ผลจากปรากฏการณ
การเกิดเมฆ หมอก 
น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ
พรอมนําเสนอดวย
โปสเตอร 
 

ทดสอบสังเกต
พฤติกรรม 
ภาระงาน 
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5.สํารวจตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความชื้นและ
ความดันบรรยากาศ และ
อธิบายองคประกอบเหลานี้ 
รวมทั้งสภาพภูมิประเทศที่
ทําใหสภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลง ซึ่งมีผล
ตอวัฏจักรน้ํา 

1.ความสัมพันธของ
อุณหภูมิ ความชื้น 
ความดันบรรยากาศ 
2.ความสัมพันธ
ระหวางสภาพภูมิ
ประเทศกับสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผล
ตอวัฏจักรน้ํา 

1.สํารวจตรวจสอบ 
2.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.รับผิดชอบ 
3.ขยัน 
4.ตรงเวลา 
5.ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 
 

- บทละครเรื่องกวาจะ
ไดกลับมาเปนน้ํา 
- สมุดเลมเล็ก กวาจะ
ไดกลับมาเปนน้ํา 
- จดหมายถึงเพ่ือน 
เลาเรื่อง เกี่ยวกับวัฏ
จักรน้ํา 
-เรียงความเรื่องถาโลก
นี้ไมมีน้ํา 

ทดสอบสังเกต
พฤติกรรม 
ภาระงาน 

6.สํารวจตรวจสอบและ
อธิบายการเกิดลม การใช
ประโยชนจากพลังงานลม 

1.การเกิดลม   2.การ
ใชประโยชนจาก
พลังงานลม 

1.สํารวจตรวจสอบ 
2.อธิบาย 

1.เจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
2.เห็นประโยชนของ
ลม 
3.รับผิดชอบ 
4.ขยัน 
5.ตรงเวลา 
6.ยอมรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 
7.เขารวมกิจกรรม
อยางกระตือรือรน 
 

ของเลนจากพลังงาน
ลม 
ส่ิงประดิษฐจาก
พลังงานลม 
โครงงานเกี่ยวกับการ
ใชประโยชน จาก
พลังงานลม 
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ตารางการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 

การวิเคราะห การประเมิน มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2 
ป.4-ป.6 ความรู/คิด ทักษะ/

กระบวนการ 
คุณลักษณะ เคร่ืองมือ วิธีการ 
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ใบความรู 5.3 

สรางเครื่องมอืใหมีคุณภาพไดอยางไร 
 
 การสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงนอกจากควรดําเนินการเปนขั้นตอน 
แลว ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองคํานึงถึงคุณภาพเครื่องมืออีกดวย โดยมีขอแนะนําดังนี้ 

 1. การสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูใหมีคุณภาพที่ดีขั้นตอน ดังนี้ 
 การสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูใหมีคุณภาพที่ดนีั้นมีขั้นตอนสําคัญ 4 ประการ 
เพราะเปนคุณสมบัติท่ีมีความสําคัญในระดับสูง และสามารถตรวจสอบไดทางสถิตศิาสตร 
  1.1 ศึกษาเอกสารเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของเพ่ือนําทฤษฎีมากําหนดเปนโครงสรางของผล 
การเรียนรูที่จะประเมิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการประเมินดวยการใหคะแนนแบบรูบริค เชน ดานทักษะ
ปฏิบัติอาจกําหนดโครงสรางเปน การเลียนแบบ การทําตามแบบ การหาความถูกตอง การทําไดอยางตอเนื่อง และ
การทําไดเองเปนธรรมชาติ เปนตน  
  1.2 ยกรางขอคําถามตามกรอบทฤษฎีที่ใชตามขอ 1 แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  
การพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิเมื่อนํามาหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC) จะเปนการยืนยันคุณภาพดาน  “ความ
ตรง” 
  1.3 นําแบบประเมินไปทดลองใชกับกลุมเล็ก คือ กลุมบุคคลที่มีสภาพคลายคลึงกับกลุมบุคคลที่จะ
นําเครื่องมือไปใชจริง แตมีจํานวนไมมากนัก บางทีเร่ิมจาก 1 คน 3 คน 9 คน ฯลฯ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในเรื่องตางๆ เชน สํานวนภาษา ระยะเวลาในการสอบ ฯลฯ กิจกรรมในสวนนี้นําไปสูการพัฒนาคุณภาพดาน 
“ความตรง” อีกกรณีหนึ่ง 
  1.4 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกลุมเสมือน คือ กลุมบุคคลที่มีสภาพ 
คลายคลึงกับกลุมบุคคลที่จะนําเครื่องมือไปใชจริง และมีจํานวนมากพอควร เชน ประมาณ 100 คน เพ่ือนําขอมูล
มาคํานวณหาคาคุณภาพดานความยากงาย อํานาจจําแนก และความเที่ยงตรง 

เครื่องมือบางประเภทที่ไมเกี่ยวของกับผลการเรียนรูดานความรูของผูเรียน มักไมนิยมหาความยากงาย 
และอํานาจจําแนก จึงคงมีเพียงการหาความตรงและความเที่ยง แตหากเปนเครื่องมือที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรู
ดานความรูโดยตรงก็ควรหาคุณภาพใหครบ โดยเรียงลําดับตามขั้นตอน ดังนี้  1) ความตรง 2) ความยากงายและ
อํานาจจําแนก และ 3) หาความเที่ยง      ขั้นตอนการหาความยากงายและอํานาจจําแนกควรหากอนการหาความ
เท่ียง เพราะในขั้นการหาความยากงายและอํานาจจําแนก เปนการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินเปนรายขอ 
เมื่อตัดขอที่ไมมีคุณภาพออกแลว จึงเปนเคร่ืองมือประเมิน  “ทั้งฉบับ” ซึ่งความเที่ยงเปนคุณสมบัติของเครื่องมือ
ประเมิน ทั้งฉบับ  หากหาความเที่ยงกอนการหาความยากงายและอํานาจจําแนก เครื่องมือฉบับนั้นอาจมีขอที่มี
ความยากงายและอํานาจจําแนกไมเหมาะสมรวมอยูดวยและไมควรใชเปนเคร่ืองมือฉบับที่จะนําไปใชจริง 
โดยเฉพาะในกรณีการใชเปนเคร่ืองมือการวิจัย(Borg and Gall. 1989 :273-274 และ 784-785 อางถึงใน       
ณัฏฐพงษ เจริญพิทย.2546 : 216-217) 
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2. มโนทัศนกี่ยวกับการสรางเคร่ืองมือประเมินผลกับการประเมินผลตามสภาพจริง 
 การประเมินผลแบบเดิมใหความสําคัญกับวิธีการเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ  แตสําหรับการ

ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงนั้น ควรใหความสําคัญกับวิธีเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยมีมโนทัศน ดังนี้ 
2.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแบบเดิมเนนความตรงเชิงเนื้อหา มากกวา 

ความตรงดานอื่นๆ ในทางปฏิบัติจึงใหเร่ิมสรางเครื่องมือหรือออกขอสอบจากการจัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ ซึ่ง
เปนตารางรวม 2 มิติ คือ เน้ือหาของบทเรียนมิติหนึ่งกับจุดประสงคอีกมิติหนึ่ง แตการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงเนนการประเมินผลแบบบูรณาการระหวางความรู ความสามารถ และการแสดงออก และใชวิธีการตางๆ 
ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงควรเริ่มตนการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลักสูตร 

2.2 ความตรง (Validity) ที่เปนหัวใจของการประเมินตามสภาพจริง คือ ความตรงตาม 
สภาพ  โดยมีความตรงตามโครงสรางเปนพ้ืนฐาน  นั่นคือ การสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู ควรตองอาศัย
ทฤษฎีหรือขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จะประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดองคประกอบของการให
คะแนนแบบรูบริคเปนกรอบอางอิง  และเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพจริง ซึ่งมีความยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตาม
บริบทที่เกี่ยวของ จึงตองใหความสําคัญกับการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ คือ ขอพิจารณาที่เปน
ความเห็นเชิงคุณภาพ รวมทั้งการทดลองใชเครื่องมือ(Try out) ในสภาพจริงหรือคลายจริง 

2.3 ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น(Reliability) ของเครื่องมือ ไมควรเนนเฉพาะความ 
เท่ียงที่ไดจากการคํานวณเชิงปริมาณ โดยหลักการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทานั้น แตควรมีการหาความเที่ยง
ตามวิธีการเชิงคุณภาพแบบสามเสา(Triangulation)  เชน จากขอมูลสามเสา คือ เก็บขอมูลเรื่องเดียวกันแตตาง
เวลา ตางสถานที่ และตางบุคคล  จากผูประเมนิสามเสา คือ เก็บขอมูลจากบุคคลหรือครูหลายคน  จากทฤษฎีหรือ
หลักคิดสามเสาหรือ Theory Triangulation  คือ ใชทฤษฎีหรือแนวคิดที่ตางกัน เปนตน แลวนําขอมูลท่ีไดมาหาขอ
ยุติดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา ตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.4 การประเมินตามสภาพจริงใหความสําคัญกับหลักเสรีภาพ และหลักมนุษยนิยม  
กลาวคือ เปดกวางสําหรับวิธีการประเมินและผูประเมินที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการประเมินจากแหลงขอมูล
ประเภทบันทึกอนุทิน การสังเกตแบบมีสวนรวม  ทั้งนี้ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมและลุมลึกตามผลการเรียนรูที่
ประเมิน โดยเฉพาะผลการเรียนรูดานความสามารถ ซึ่งควรประเมินทั้งดานกระบวนการ (Process) ดานผลงาน 
(Product) ตลอดจนผลการเรียนรูดานการแสดงออกซึ่งควรเนนที่การสะทอนความรูสึกนึกคิดของตนเอง(Person) 
เปนตน (ณัฏฐพงษ   เจริญพิทย. 2546 : 217-218) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 12 

“คิดภาระงานใหเด็กๆ” 
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จุดประสงค   สามารถออกแบบภาระงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู วิทยาศาสตรได 
 
วิธีทํากิจกรรม 1. ศึกษาตัวอยางการออกแบบภาระงานแบบงาย และการออกแบบภาระงานอยางละเอียด 
      ตอไปนี้ 
   2. ปฏิบัติภาระงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

การออกแบบภาระงานภาคปฏิบัติที่มีความหมายสําหรับหนวยเรียนของทาน(อยางงาย) 

 
ชื่อวิชา………………………………ชื่อหนวย.………………………………………..….ชวงชั้น…………. 
มาตรฐาน…………………………………….ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง……………………………………... 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายภาระงาน  

กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับทุกคน  

งานกลุม :  เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกกลุม และเลือกงานที่สนใจ 

งานรายบุคคล : นอกจากทํางานเปนโครงงานกลุมแลว นักเรียนแตละคนจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมาย
เปนรายบุคคล 

วิธีการประเมิน :   

เกณฑการประเมิน  กระบวนการและผลงาน 
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ตัวอยางการออกแบบภาระงานภาคปฏบิัติ(อยางงาย) 

 
ชื่อเนื้อหา…………สุขภาพ…………… ชวงชั้น……..มัธยมศึกษาปที่ 2……….. 

 
 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : Burke. The Mindful School How to Assess Authentic Learning. 1999 :80  
 
 

คําอธิบายภาระงาน : โรงเรียนจะจัดงานสัปดาหเพ่ือสุขภาพ ใหนักเรียนทําโครงการเพื่อลดควันพิษจาก
อาคารธุรกิจทองถ่ิน  โครงการนี้จะตองประกอบดวย 1) การนําเสนอ 2)เอกสารเผยแพร 3) จดหมายถึง
หนังสือพิมพหมูบาน 4) วีดีทัศน ความยาว 5 นาที เพ่ือเสนอความคิดของนักเรียนตอเจาของธุรกิจ 

การจัดการเรียนรูโดยตรงสําหรับนักเรียนทั้งหอง : นักเรียนทั้งหองจะไดรับประสบการณการเรียนรู :  
1. เชิญวิทยากรจากพยาบาลโรงเรียน บรรยายเรื่องผลกระทบจากควันพิษตอผูที่ไดรับ 
2. อบรมการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
3. บรรยายและอภิปรายถึง ความเสี่ยงจากควันที่มีตอสุขภาพ 

งานกลุม :  นักเรียนอาจจะเลือกกลุมและภาระงานของนักเรียน 
      กลุม 1   กลุม2   กลุม3   กลุม4 
คนควาขอเท็จจริง    จัดทําแผนพับแสดงกราฟ    เขียนจดหมายถึง   ทําวีดีทัศนเพ่ือนําเสนอ 
และสถิติของ           และแผนภูมิของความเสี่ยง  หนังสือพิมพทองถ่ิน    ตอเจาของธุรกิจ  
ผลกระทบจากควัน    ของสุขภาพจากควัน      โดยสรุปประเด็นสําคัญ 
                                                              ที่ไดจากการคนควา  

งานรายบุคคล : นอกจากทํางานเปนโครงงานกลุมแลว นักเรียนแตละคนจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมาย
เปนรายบุคคล:  
1. ทําโปสเตอร โดยรวมทั้งขอเท็จจริงที่สําคัญจากการคนควา สถิติ อางอิงและขอกําหนดเรื่องควันจาก

ธุรกิจสาธารณชนทุกแหง 
2. แฟมสะสมงาน ที่บรรจุดวยงานท่ีนักเรียนเลือกงานที่ดีที่สุดพรอมมีการสะทอนแตละชิ้นงาน 

วิธีการประเมิน :  
1. แบบทดสอบเรื่องความเสี่ยงจากควันที่มีตอสุขภาพ 
2. ประเมินโครงการแตละกลุมดวยเกณฑการประเมิน 
3. ประเมินโปสเตอรและแฟมสะสมงานโดยใชแบบตรวจสอบรายการตามตัวบงชี้ทีกําหนด  
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การออกแบบภาระงานและการประเมินภาคปฏิบัติ (อยางละเอียด) 
 
ชวงชั้นท่ี ………….ชั้น………….กลุมสาระการเรียนรู…………………………………………………………. 
สาระที่ …………………………………..หนวยการเรียนรู…………………………………………………….. 
ชื่อภาระงาน…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 งานกลุม   หรือ    งานรายบุคคล 
1. เปาหมายมาตรฐานชวงชั้น………………………………………………………………………………. 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง………………………………………………………………………………….. 
3. จุดประสงคการเรียนรู…………………………………………………………………………………… 
4. รองรอยการเรียนรู………………………………………………………………………………………. 
5. สถานการณ……………………………………………………………………………………………… 
6. คําชี้แจง 

6.1 กิจกรรมการเรียนรู………………………………………………………………………………………… 
6.2 ผลงานที่ตองการ……………………………………………………………………………………… 

7. ผูประเมิน……………………………………………………………………………………………………… 
8. เครื่องมือประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
9. ตารางการประเมิน….. 

รายการประเมิน 
 
 

ดี 
(3) 

ยอมรับ(2) 
 

 

ควรเพิ่มเติม 
(1) 

ขอควร      
เพิ่มเติม 

     
     
     
     
     
10. เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 

ชวงคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ขอควร      
เพิ่มเติม 

   
   
   
   
ที่มา : ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. (2547).  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง.  
          หนา 27-28 
 

กิจกรรมที่ 13 

“ภาระงานของทาน” 
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จุดประสงค  เพ่ือประเมินความสามารถในการออกแบบ  สรางและนําเครื่องมือประเมินผลไปใชจริงในชั้นเรียน 
คําอธิบายภาระงาน  เด็กๆ รอที่จะเรียนรูวิทยาศาสตรจากเรา บางคนอาจมีความสนใจวิทยาศาสตรอยูแลว บาง
คนเบื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร บางคนยังไมสนใจเทาไรนัก  ในหนวยการเรียนนี้เราจะทําอยางไรใหเด็กๆ เรียนรู
วิทยาศาสตรอยางสนุกสนานไดรับทั้งความรู ทักษะและกระบวนการ เกิดความสนใจที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร  ทาน
คงตองหาเทคนิคการจัดการเรียนรูและการประเมินผลใหเหมาะสมกับเด็กๆ ของทาน โดยทานควรจะดําเนินงาน
ตามลําดับ ดังนี้ 
 1) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูในหนวยที่ทานจะสอน  
 2) วิเคราะหเปาหมายของการเรียนรูที่ตองการใหเกิด 
 3) วางแผนการประเมินตามรูปแบบที่กําหนดไวในตารางการวางแผนประจําหนวยการเรียน 
 4) สรางเครื่องมือประเมินที่จะใชทุกประเภท 
 5) นําไปบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรูของทานและนําใชสอนจริงในชั้นเรียน 
 6) สรุปผลและตัดสินผลการเรียนประจําหนวย 
 7) จัดแสดงผลงานของทาน และของนักเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเพ่ือชวยกันประเมินผลงาน 

กิจกรรมที่จัดใหทัง้ 5 โรงเรียน คือ  
 กิจกรรมตามหลักสูตรการฝกอบรม และฟงบรรยายจากวิทยากรพิเศษ 

งานกลุม 

 ดําเนนิงานตามหลักสูตรฝกอบรมและแบงกลุมเพื่อรวมกันสรางเครื่องมือประเมินผลตาม

สภาพจริง 

งานเดี่ยว 

 สรางเครื่องมือประเมินใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่ทานเลือกไว  นําไปใชในหองเรียนจริง และ
สรุปผลการใชเครื่องมือและจัดแสดงผลงานของทานและของนักเรียน 

การประเมิน 

 1. ประเมินที่ผูสอน 
- ตรวจผลงานทั้งกลุมและเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรมการสอนและการประเมินในชั้นเรียน 
- สัมภาษณเพ่ือนครู และผูบริหารที่เกี่ยวของ 
- สอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอพฤติกรรมการสอนและการประเมินของผูสอน 
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 2. ประเมินผูเรียน 
- ตรวจผลงานนักเรียนเฉพาะหนวยที่เรียนรู 
- วัดเจตคตินักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร 
- ทดสอบความรูของนักเรียนในหนวยที่เรียน 

ใบความรู 5.3 

เกณฑการประเมิน(Rubric) กําหนดอยางไร 
 

1. ความหมายของรูบริค 

 รูบริค คือ เคร่ืองมือในการใหคะแนน ท่ีมีการระบุเกณฑ(Criteria) ประเมินชิ้นงานและ
คุณภาพ (Quality) ของชิ้นงานในแตละเกณฑ 
2. ประโยชนของรูบริค 

1. นักเรียนสามารถใชเกณฑรูบริคในการพัฒนางานของตนเองสูความสําเร็จได 
2. ชวยใหครูจัดการเรียนการสอนไดบรรลผุลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดงายขึ้นเพราะรูวาถา

ตองการใหนักเรียนบรรลุผลท่ีคาดหวังนั้นตองมีคุณภาพดานใดบาง 
3. ชวยใหบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ผูนิเทศก ไดเกิดความเขาใจเกณฑในการตดัสิน

ผลงานนักเรียนท่ีครูใช 
4. ครูมีเหตุผลท่ีแนนอนในการใหเกรดนักเรียน 

5. ชวยเพิ่มคุณภาพของกระบวนการทํางานและผลงานของนักเรียน 

6. นักเรียนสามารถควบคุมการทํางานของตนเองไปสูความสําเร็จได 
7. นักเรียนสามารถใชเกณฑรูบริคในการประเมินผลงานตนเองและผลงานของเพื่อนได 

3. จุดประสงคของการสรางรูบริค 

1. เพื่อประเมินกระบวนการ(Process) เชน ประเมินการเรียนรูเปนทีม การสืบเสาะหา
ความรู เปนตน  

2. เพื่อประเมินผลผลิต(Product) เชน แฟมสะสมงาน รายงาน  โครงงานวิทยาศาสตร เปน
ตน 

3.  เพื่อประเมินการปฏิบตัิ (Performance) เชน การนําเสนอปากเปลา การอภิปราย การใช
อุปกรณการทดลอง การสาธติ เปนตน 

4. การสรางเกณฑรูปแบบรบูริค 

 การสรางเกณฑรูบริค เพื่อประเมินจะตองพิจารณาวา สิง่ที่จะประเมินนั้นเปนอะไร  เชนเปน
เนื้อหาความรู  เปนคุณลักษณะของกิจกรรมหรือภาระงาน  กระบวนการปฏิบตัิงาน หรือคุณลักษณะที่
พึงประสงค  โดยมีวิธีการสรางเกณฑการประเมินใกลเคียงกัน  คือ  
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1. พิจารณาวาเนื้อหาหนวยการเรียนนั้นๆ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูขอใด 
2. ประเด็นที่นํามาประเมินสามารถบงบอกไดวาเปนคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูใน

ขอใด 
3. จัดทํากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะนํามาประเมิน 
4. กําหนดจํานวนระดับเกณฑและกําหนดคาคะแนน 
5. พิจารณาเกณฑผานและไมผานพรอมคําอธิบายหรือตัวอยางงาน 
6. เขียนคําอธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถที่สูงกวาเกณฑหรือต่ํากวาเกณฑ 
      ตามลําดับ 
7. ตรวจสอบความชัดเจนเกณฑการประเมิน โดยคณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีสวนรวม เชนผูเรียน 
8. ทดลองใชเกณฑตรวจผลงาน 

8.1 งายหรือใชทฤษฎีขั้นสูง    8.2 ปรับปรุงเกณฑที่ไมไดมาตรฐาน 
การกําหนดคุณภาพของการประเมิน 

การกําหนดคุณภาพของการประเมิน อาจแบงได 2 ลักษณะ คือ  
1. คุณภาพที่กําหนดเปนขอความทั่วไป ไมเจาะจงเนื้อหา(general scoring rubrics)  
2. คุณภาพงานที่เจาะจงเฉพาะเนื้อหา (Specific scoring rubric) ( Nitko.1996:241) 
 

การกําหนดคาคะแนน 
การกําหนดคาคะแนนอาจจะกําหนดไดใน 3 ลักษณะ คือ  
1. ใหคะแนนในภาพรวม(Holistic Score)โดยพิจารณาผลงานของผูเรียนในภาพรวมวามีคุณภาพ

ระดับใด เชน ดี พอใช หรือควรปรับปรุง  
2. ใหคะแนนแบบจําแนกประเด็นยอยๆ(Analytic Score) เปนการจําแนกสิ่งที่จะประเมินออกเปน

ประเด็นๆตามระดับของพัฒนาการ เชน ประเมนิทักษะการแกปญหา ซึ่งแยกเปนประเมินดาน
ความเขาใจในงาน กับดานคุณภาพของวิธีการทํางานวาแตละดานมีคุณภาพระดับใด ดี พอใช 
หรือควรปรับปรุง 

3. ใหคะแนนแบบผสมทั้ง 2 รูปแบบ คือ ใหคะแนนแบบองครวมกอนแลวคอยระบุจุดแข็งจุดออน
สนับสนุนการใหคะแนนแบบองครวม(Annotated rubrics)  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบคะแนนการประเมิน 

1. เกณฑการประเมินมีความสําคัญตอการพิจารณาผลงาน 
2. ระบบคะแนนงายในการตีความหมาย 
3. เกณฑถูกกําหนดอยางเปนรูปธรรม และการปฏิบัติงานกําหนดไวอยางชัดเจน 
4. เกณฑสะทอนใหเห็นวาผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีการทางวิทยาศาสตรและจะนําความรูที่ไดไป

ประยุกตใชอยางเหมาะสมกับระดับของการพัฒนา 
5. เกณฑไมมีความลําเอียง 
6. เกณฑสะทอนใหเห็นหลักสูตรและการสอน (Shepardson.2001:10-23) 
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ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนการประเมินเน้ือหา 
 

สถานะของสสาร 
คะแนน     เกณฑ 

3                      จําแนกสถานะของสสารไดครบถวน 
2  จําแนกสถานะของสสารไดไมนอยกวารอยละ 50  
1  จําแนกสถานะของสสารไดบางสวน 
0  ไมสงงานหรือไมสามารถจําแนกได 

หลักฐาน…..สถานะของสสาร 
2 อธิบายบนพื้นฐานของคุณสมบัติทางกายภาพของสสาร 

         1  เตรียมอธิบายเพ่ือจําแนกคุณสมบัติ 
0                      ไมมีการอธิบาย 

 
 
การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

คะแนน     เกณฑ 
3                    อธิบายไดวาพลังงานทุกรูปแบบมีการเปล่ียนแปลงไดอยางไรบาง 
2           อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานไดไมนอยกวารอยละ 50 ของรูปแบบพลังงาน 
1           บอกไดวามีการเปล่ียนแปลงทุกองคประกอบอยางไรบาง 
0          ไมสงงานหรือไมมีการอธิบาย 

หลักฐาน…การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
 2  มีหลักฐานประกอบการอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานไดไดทุกรูปแบบ 
 1  มีหลักฐานประกอบการอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานไดบางองคประกอบ 
 0  ไมมีหลักฐานแสดงการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
การเตรียมความพรอม 
 การใชเครื่องมือและวัสดุ การออกแบบ และตารางรวบรวมขอมูลสืบเสาะ เพ่ือสาธิตการเปลี่ยนแปลงของ
น้ําและการหลอมเหลวของน้ําแข็ง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก    ออกแบบการบันทึกการสืบเสาะ การ
เก็บรวบรวมขอมูล และการสังเกตนาการสอนของคุณ  การใชขอมูลและการเตรียมวัสดุ เขียนรายงานผลการศึกษา
อธิบายทางธรณีวิทยาของคุณ 
 
 

         กําหนดภาระงานจากมาตรฐานการเรียนรู 
 

อธิบายการประเมินภาระงาน 

ความเขาใจมโนมติหลัก 
น้ําและน้ําแข็งเปล่ียนรูปมาไดบนผิวโลก โดยการกรอนของ
หินและดินในบางพื้นที่ และการเปล่ียนแปลงในพื้นที่อื่นๆ 

 

เน้ือหาและขอเท็จจริง 
การพังทลาย การตกตะกอน  ความชื้น  ดิน ทราย 
สามเหล่ียมปากแมน้ํา ธารน้ําแข็ง  ภูเขาน้ําแข็ง 

 

การคิดและกระบวนการใหเหตุผล 
สนับสนุนดวยการคนควาจากหนังสือ และซีดีรอมพรอม
ระบุแหลงอางอิง 

 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
มีการบันทึกการอธิบายการสังเกต : โครงรางเพ่ืออธิบาย
ผลงานและความคิดเห็น 
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ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนภาระงานแบบภาพรวม 
 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

ความเขาใจมโนมติ
หลัก 

ความรูในเน้ือหา กระบวนการคิด กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

3 -อธิบายวาน้ําและน้ําแข็ง
เปล่ียนผิวหนาโลกดวย 
-การกัดกรอน ทําใหดิน 
และทรายบางพื้นที่ 
-การเปล่ียนตําแหนงของ
ดินและทรายในบางพื้นที่
และท่ีอื่นๆ 

ประยุกตใชมโนมติหลักเพ่ือ
อธิบายทั้ง 8 หัวขอตอไปนี้ 

     1) การพังทลาย 
     2) ตะกอน 
     3)การเปล่ียนแปลง   
     4)ความชัน     
     5)ดิน 
     6)ทราย 
     7)ดินดอนสามเหลี่ยม 
     8) น้ําแข็งและธาร
น้ําแข็ง 

สนับสนุนขอมูล
ดวยหนังสือและ
ซีดีรอม 

-ตารางบันทึกผล 
-อธิบายการสังเกต
ไดสัมพันธกับการ
เปล่ียนแปลงบนผิว
โลก(บอกไดสัมพันธ
กันระหวางใน
หองทดลองกับ
สภาพจริง) 

2 -อธิบายไดเพียงน้ําหรือ
น้ําแข็งเปล่ียนผิวหนาโลก
ไดอยางไรโดยการผุ
กรอน ดิน หิน และการ 
เปล่ียนแปลงในบางพื้นที่ 

อธิบายได 5-7 หัวขอ สนับสนุนขอมูล
บางสวนจาก
หนังสือ 
หรือซีดีรอม 

สังเกต  อธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางใน
หองทดลองกับโลก
ความจริงได 

1 -ระบุเพียงน้ําและหรือ
น้ําแข็งเปล่ียนรูปราง    
บนผิวหนาโลก   
-อธิบายไมไดวาน้ํา และ
น้ําแข็ง  ดินและทรายใน
บางพื้นที่ และการ
เปล่ียนแปลงในพื้นที่
ตางๆ  

อธิบายได 4 หัวขอ อธิบายโดยไมมี
หลักฐาน
สนับสนุน 

อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น
ในหองทดลองไม
สัมพันธกับโลกจริง 

0 ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ 
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ตัวอยางการประเมินการปฏิบัติงาน เร่ือง การจม การลอยของวัตถุ 

 

การจม การลอย เกณฑแบบแยกสวน ระดับ/คะแนน 

การปฏิบัติภาระงาน อธิบายการปฏิบัติงาน 3 2 1 0 

การสังเกต นักเรียนบันทึกขนาด รูปราง น้ําหนัก ของ
แตละวัตถุที่จมหรือลอย 

    

การเปรียบเทียบ นักเรียนเปรียบเทียบวัตถุที่จมและลอยโดย
อาศัยลักษณะของวัตถุที่สังเกตได 

    

การสืบเสาะหาความรู นักเรียนนําเสนอชัดเจนเกี่ยวกับการทํานาย
การสังเกต บันทึกผล และการอภิปรายผล 

    

การทํานาย นักเรียนบันทึกตามขั้นตอนการสืบเสาะ 
ตามแผน และลงขอสรุป 

    

การบันทึกขอมูล นักเรียนบันทึกชื่อวัตถุ ขนาด รูปราง 
น้ําหนัก และการจม การลอย 

    

การอภิปรายและลง
ขอสรุป 

นักเรียนลงขอสรุปเกี่ยวกับขนาด รูปราง 
น้ําหนักของวัตถุวามีผลอยางไรตอการจม 
และการลอย 

    

3     สมบูรณและถูกตอง 
2    สมบูรณแตบางสวนไมถูกตอง 
1    ไมสมบูรณและบางอยางไมถูกตอง 
0    ไมม ี

เกณฑแบบรวม 

ระดับการปฏิบัติงาน คําอธิบาย 
 

3 นักเรียนสังเกต เปรียบเทียบ ส่ือสาร การสืบคน ทํานาย บันทึกขอมูลและ
อภิปราย   สมบูรณถูกตองชัดเจน 

2 นักเรียนสังเกต เปรียบเทียบ ส่ือสาร การสืบคน ทํานาย บันทึกขอมูลและ
อภิปรายสมบูรณถูกตองชัดเจน แตบางสวนอาจไมถูกตอง 

1 นักเรียนสังเกต เปรียบเทียบ ส่ือสาร การสืบคน ทํานาย บันทึกขอมูลและ
อภิปรายสมบูรณและ/หรือไมชดัเจน  มีขอผิดพลาดมาก 

 0 นักเรียนปฏิบัติงานไมสมบูรณ 
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เกณฑการใหคะแนนรายงานการทดลอง 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 5     แผนสามารถยอมรับไดในการสืบเสาะ ชัดเจน เท่ียงตรง และสมบูรณ 

4     นําเสนอแผนไดดีแตบางอยางตองขยายความ ไมเขาใจการแกปญหา 
3    วางแผนพอใชได แตบางอยางตองการความชวยเหลือ  ไมมีการแกไขปญหา 
2     แผนยังขาดประสิทธิภาพ ไมเลือกตัวแปรที่สําคัญมาศึกษา 
1    มีการวางแผนไมชัดเจนและตองการความชวยเหลือ 

2. การปฏิบัติงาน 
 5     นักเรียนสังเกตตัวแปรและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

4     นักเรียนสังเกตบอยครั้งและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 
3    นักเรียนใชการสังเกตแตมีความเหมาะสมปานกลางกับเครื่องมือที่ใช 
2     นักเรียนใชการสังเกต การวัดถูกตอง  เมื่อมีการเตรียมปฏิบัติการบางอยางให 
1     นักเรียนสังเกตและวัดไมถูกตอง  

3. การวิเคราะห 
5 นักเรียนสรุปสังเกตและขอมูลไดถูกตอง แมนยํา มีความสัมพันธที่เหมาะสมและอางอิงไดตาม 
       ขอจํากัดและสถานการณ 
4      นักเรียนสามารถแปลขอมูลที่รวบรวมไดและสรุปผลไดอยางมีเหตุผล แตไมคํานึงถึงขอจํากัด 
        และสถานการณ 

    3     นักเรียนสามารถสรุปและมีการสังเกตอยางมีโครงสราง และมีขอมูลแตไมสามารถ
อางอิงได 
           2     นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลไดเพียงพอ ตามรายการปฏิบัติการ และสามารถหาคําตอบได 
                  เฉพาะสรุปคําถามที่แคบได 
          1     นักเรียนไมสามารถรวบรวมขอมูลได 
4. การประยุกตใช 
 5     นักเรียนสรุปความสัมพันธชีวิตประจําวันจากการนําเสนอกิจกรรมภายใตหัวขอหรือรูปแบบ  

        มีขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการประยุกตใชและสัมพันธกับงาน  
4      นักเรียนสามารถเชื่อมโยงขอคนพบกับความรูเดิมแตไมสามารถไดความรูใหม 
3     นักเรียนสามารถ สรุปไดใกลเคียงกับงานที่ทําและประยุกตใชไดปานกลาง 
2     นักเรียนสามารถสรุปไดเฉพาะความสัมพันธกับงานที่ทําประยุกตใชกับงานอื่นๆ ไดนอย 

           1     นักเรียนไมสามารถประยุกตใช ขยาย หรือความสัมพันธกับงานอื่นๆ 
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การประเมินดวยการสัมภาษณ 
ตัวอยางการบันทึกการสัมภาษณ 

 

รหัสนักเรียน คําถามในการ
สัมภาษณ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

นักเรียนจะอธิบาย
อยางไรวาวัตถุจมหรือ
ลอย 

+ / 
 

/ / + / / + + / 

นักเรียนสังเกตอะไรบาง
เพ่ือสนับสนุนเหตุผลที่
นักเรียนบอกมา 

+ + / / / / + / / / 

อะไรบางที่ไดเรียนรู
เกี่ยวกับวัตถุจมหรือลอย 

+ + + + / + / / / / 

+   ถูกตองสมบูรณ         /  สวนใหญถูกตองสมบูรณ        -    เกือบทั้งหมดไมถูกตองหรือไมมี 
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แผนการฝกอบรมตอนที ่6 

รูใชผลการประเมินตามสภาพจริง 
 

สาระสําคัญ 
 การนําเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียนจริงนั้นจะตองนําไปบูรณาการกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่วัดไดมาประมวล วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน และสรุปผล
การใชเครื่องมือพรอมทั้งบันทึกปญหาและอุปสรรคที่พบไวในบันทึกหลังการสอนเพื่อผูสอนจะไดมีขอมูลเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเครื่องมือประเมินผลตอไป  
เปาหมาย   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรุปผลการใชเครื่องมือและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผูเรียนและ
ปรับปรุงเครื่องมือได 

จุดประสงค เมื่อศึกษาตามแผนการฝกอบรมนีแ้ลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

1. รวบรวมขอมูลสารสนเทศจากการใชเครื่องมือประเมินผลได 
2. วิเคราะหผลที่ไดจากการใชเครื่องมือประเมินผลได 
3. รายงานสรุปผลการใชเครื่องมือประเมินผลได 
4. ใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผูเรียน และ/หรือเพ่ือปรับปรุงเครื่องมือประเมินผลได 

เน้ือหา 
1. แนวทางการนําเครื่องมือประเมินผลไปใชในชั้นเรียนจริง 
2. การใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือปรับปรุงเครื่องมือประเมินผล 

กิจกรรม 

1. อภิปรายรวมกัน ซักถาม ระหวางครูกับวิทยากรถึงแนวทางการใชการประเมินผลตามสภาพจริง 
2. ทํากิจกรรที่ 12 วัดและประเมิน 

เวลา  4 ชั่วโมง 
สื่อ  เอกสารประกอบการฝกอบรมระยะที่ 3 ตอนที่ 6  

การประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมการสอนและการประเมินผลของครู 
2. ตรวจบันทึกหลังการสอน 
3. วัดเจตคติครูที่มีตอการประเมินตามสภาพจริง 
4. ทดสอบความรูความเขาใจของครูเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 
5. สอบถามความคิดเห็นของที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
6. สัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการเรียนเนื้อหาที่ครูผูเขารับการฝกอบรมสอน และ

เทคนิคการวัดและประเมินผลของครู 
7. พิจารณาการประเมินผลงานนักเรียนโดยครู 
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ใบความรู 6.1 
การประเมินผลตามสภาพจริงนําไปใชในชั้นเรียนอยางไร 

  

 แนวทางการนําวิธีการประเมินตามสภาพจริงไปใชในการเรียนการสอน 
1. ควรเริ่มตนอยางชาๆ เพ่ือนําไปสูความเขาใจเกิดการยอมรับ ทั้งนี้เพราะการริเร่ิม 

แนวคิดที่ใหมๆ หากนําไปใชอยางรวดเร็ว จะทําใหทานไมมีเวลาตรวจสอบ ศึกษาและหาแนวทางที่เหมาะสม     
ในการฝกฝนในวิธีการใหมๆนั้น  

2. เร่ิมตนในเนื้อหาสาระบางสวนที่ทานมีความมั่นใจ 
2.1 ประเมินเรื่อยๆ ตลอดเวลาในพัฒนาการดานตางๆของนักเรียนหรือพัฒนาการตาม   

หลักสูตร 
2.2 ประเมินเรื่อยๆ ตลอดเวลาโดยการกําหนดหัวขอใหทําโครงการ/งาน 
2.3 ประเมินเรื่อยๆ ตลอดเวลาโดยเนนเด็กกลุมเล็ก 

3. การขัดเกลา พัฒนาจุดเดนและเพิ่มพูนสมรรถนะใหคงอยู 
4. จัดทําตารางกําหนดเวลาในการสะทอนความคิดเห็นเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
5. การนํากระบวนการประเมินผลจากสภาพจริงไปใชอยางเปนรูปธรรม  

5.1 กระบวนการจัดการ  ครูจําเปนตองคํานึงถึงการจัดการของตนกับระบบการเก็บบันทึกใน
การนํากระบวนการประเมินไปใช ซึ่งวิธีการนําไปใชมีหลายวิธีและไมมีขอผิด ขอสําคัญ
ครูจะตองเลือกระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับเขา 

5.2 การดําเนินใหการประเมินผลจากสภาพจริงเขาไปในระบบประเมินผล 
5.3 การวางแผนสําหรับการประเมินผลรวม 
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จุดประสงค  
  เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง และวัด   เจต
คติที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง กอนนําไปใชในหองเรียนจริงพรอมทั้งไดประเมินตนเองและ
เพ่ือนเกี่ยวกับความสามารถในการสราง ภาระงานเพื่อประเมินภาคปฏิบัติใน 1 หนวยเนื้อหา 
วิธีทํากิจกรรม 
 1. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ืองการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
  2. ทําแบบวัดเจตคติที่มีตอการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
         3. ทําแบบประเมินภาระงานของตนเอง 
         4.  ประเมินภาระงานของเพื่อนตามแบบประเมินที่ใชประเมินภาระงานของตนเอง 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 14 
“วัดและประเมิน” 
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ภาคผนวก ข. 
เครื่องมือวิจยัและการหาคุณภาพเครือ่งมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบสํารวจความตองการเพิม่ความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู                         วิชา
วิทยาศาสตรตามสภาพจริง ของผูสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศกึษา(4-6) 

 
      ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว  

  
 
  
 
 
 

ชื่อ…………….นามสกุล………………… 
เพศ ……….     อายุราชการ…………. ป 
วุฒิการศึกษาสูงสุด………วิชาเอก
………….. 
 

สอนวิทยาศาสตร(สปช.)ระดับประถมศึกษา
มา …… ป 
ป ั ี่โ ี
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นและความตองการเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ตามสภาพจริง 

1. ทานเคยเขารับการอบรมในเรื่องการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงหรือไม 
 เคย   ไมเคย 

2. ถามีการจัดอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง ทานคิดวา 
จะเขารวมการอบรมหรือไม   

     เขารวม  ไมเขารวม เพราะ………………………………………. 
3. ถาทานตองการเขารวมการอบรม ทานคิดวาควรจะมีการจัดอบรม ในลักษณะใด(เลือกเพียง 1 ) 

 อบรมแบบบรรยายทฤษฎี 
 อบรมเชิงปฏิบัติ เนนการปฏิบัติ และการมีสวนรวม 
 อบรมแบบปฏิบัติงานรวมกันในโรงเรียน 
 อบรมแบบอ่ืนๆ เชน…………………………………………… 

ความรูสึกจากการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี (ชวยเขียนหลังจากตอบแบบสอบถามแลวนะคะ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ (ทานอาจจะมี หลังจากตอบแบบสอบถามนี้แลว) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4. ชวงใดที่เหมาะสมตอการจัดการอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษา (เลือกไดมากกวา 1) 
      วันธรรมดา  เวลาราชการ 
      วันธรรมดา  หลังเลิกเรียน 
      วันหยุดราชการ(เสาร-อาทิตย) 
      ปดภาคเรียน 
      อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………… 
5. จํานวนวันที่เหมาะสมในการจัดฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา (เลือกเพียง 1) 
      1-2 วัน  3-4 วัน 5-6 วัน มากกวา 6 วันขึ้นไป 
6. ควรจัดอบรม ณ สถานที่ใดตอไปนี้ (เลือกเพียง 1) 

 โรงเรียนที่เปนศูนยประสานงาน 
 สถาบันอุดมศึกษา เชน สถาบันราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัย 
 โรงแรม 
 อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………. 

7. ถาทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ทานสามารถเขียนเพ่ิมเติมในเอกสารหนาแรก… 
ขอมูลท่ีทานใหในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน    

โรงเรียนประถมศึกษาตอไป เพราะขาพเจาจะใชขอมูลเหลานี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาผูสอนและผูเรียน     จึงใครขอขอบพระคุณ    
ทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามไว ณ โอกาสนี้ 

  อมรา  เขียวรักษา 

นิสิตปริญญาเอกวิทยาศาสตรศกึษา     
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 

แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
ความตองการในการฝกอบรมครูวิทยาศาสตร ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ขอมูลทัว่ไป 

ชื่อผูใหสัมภาษณ…………………………………………..ตําแหนง……………………………… 

วุฒิการศึกษา……………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………… 
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สัมภาษณและบันทึกเทป วนัที ่…………….เดือน…………………..พ.ศ.2547 
เวลา………… 

  สถานที่ ……………………………… ผูสัมภาษณ
…………………………………………… 
ขอมูลความคดิเห็น 

1. ทานคิดวาครูในโรงเรียนของทานมีความพรอมดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเพียงใด 

1) ความพรอมดานความรู 
2) ความพรอมดานความสามารถ 
3) ความพรอมดานเจตคติ 

2. ทานมีความตองการในการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรดานการวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงหรือไม เพราะเหตุใด 

3. ทานคิดวามีปจจัยใดบาง ที่จะสงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาครูวิทยาศาสตร 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

4. ถามีการฝกอบรมครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริงทานคิดวา 
จะสงครูในสถานศึกษาของทานเขารับการฝกอบรมหรือไม เพราะเหตุใด 
 5.   ขอแนะนําอื่นๆ…(ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณศึกษานิเทศก 
ความตองการในการฝกอบรมครู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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ขอมูลทัว่ไป 

ชื่อผูใหสัมภาษณ…………………………………………..ตําแหนง……………………………… 

วุฒิการศึกษา……………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………… 

สัมภาษณและบันทึกเทป วนัที ่…………….เดือน…………………..พ.ศ.2547 
เวลา…………. 

  สถานที่ ……………………………… ผูสัมภาษณ
……………………………………………… 
ขอมูลความคดิเห็น 

1. ทานคิดวาครูในเขตพื้นที่การศึกษาที่ทานปฏิบัติงานอยู มีความพรอมดานการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเพียงใด 

1) ความพรอมดานความรู 
2) ความพรอมดานความสามารถ 
3) ความพรอมดานเจตคติ 

2. ทานมีความตองการใหมีการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรดานการวัดและประเมินผล   
การเรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงหรือไม เพราะเหตุใด 

3. ทานคิดวามีปจจัยใดบาง ที่จะสงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาครูวิทยาศาสตร 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.   ขอแนะนําอื่นๆ…(ถามี) 
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แบบประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตร 

หลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
 โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา 

 

คําชี้แจง 
 แบบประเมนิโครงรางหลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน สําหรับครูวิทยาศาสตร   ฉบับน้ีมวีัตถุประสงคเพื่อใหทานซึง่เปน
ผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณา ความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบ

ตางๆ ของหลักสูตร  ขอใหทานทําเครือ่งหมาย    
 ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอื่นๆ 
เพื่อเปนแนวทางใน 
การปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาสวนประกอบตางๆ ของ 
โครงรางหลักสูตรวามีความเหมาะสมเพียงใด 
 ตอนที่ 2 ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาสวนประกอบตางๆ ของ 
โครงรางหลักสูตรวามีความสอดคลองกันเพียงใด 
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ตอนท่ี 1 ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความเหมาะสม  

รายการประเมิน มาก   
ที่สุด 
(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย   
(2) 

นอย   
ที่สุด 
(1) 
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1)ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร 
1.1 มีความสมเหตุสมผล……………………………. 
1.2 ตรงกับสภาพความเปนจริงในสังคม………….. 
1.3 มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตร………. 
2) หลักการของหลักสูตร 
2.1 มีความเปนไปได………………………………. 
2.2 สามารถนําไปใชจริง………………………….. 
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานรองรับ………………. 
3)เปาหมายของหลักสูตร 
3.1 มีความเปนไปได……………………………… 
3.2 มีประโยชนสําหรับผูเขารับการฝกอบรม……. 
3.3 เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม…………… 
4)จุดประสงคของหลักสูตร 
4.1 มีความชัดเจน…………………………………. 
4.2 มีความครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ……………. 
4.3 มีความเปนไปได……………………………… 
4.4 เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม…………… 
5) เน้ือหาของหลักสูตร 
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร……….. 
5.2 ครอบคลุมสาระที่จําเปนตองใชปฏิบัติการ…….. 
5.3 การจัดเรียงลําดับเนื้อหา………………………. 
6)กิจกรรมการฝกอบรม 
6.1 มีความเปนไปได……………………………… 
6.2 มีลําดับขั้นตอน……………………………….. 
6.3 ไปสูการบรรลุจุดประสงค…………………….. 
6.4 เหมาะสมกับเวลา…………………………….. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
ตอนท่ี 1  (ตอ) 

ระดับความเหมาะสม  

รายการประเมิน มาก   
ที่สุด 
(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย   
(2) 

นอย   
ที่สุด  
(1) 
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7)สื่อประกอบการฝกอบรม 
7.1 ชวยสงเสริมใหกิจกรรมบรรลุจุดประสงค ของ
หลักสูตร……………………………………………… 
7.2 เหมาะสมกับการนําไปใช………………………. 
8)การประเมินผลหลักสูตร 
8.1 ครอบคลุมส่ิงที่ตองประเมิน…………………….. 
8.2 มีความเปนไปได……………………………….. 
8.3 ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร 

 
 

………
……… 

 
………
………
………. 

 
 

……
……. 

 
……
……
……. 

 
 

…………
……….. 

 
…………
…………
…………. 

 
 

………
……… 

 
………
………
………. 

 
 

………
……… 

 
………
………
………. 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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ตอนท่ี 2 ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

รายการประเมิน                                                       สอดคลอง 
(1) 

ไมแนใจ 
(0) 

ไมสอดคลอง 
(-1) 

1. ปญหาและความสําคัญกับหลักการของหลักสูตร 
2. ปญหาและความสําคัญกับเปาหมายของหลักสูตร 
3. ปญหาและความสําคัญกับจุดประสงคของหลักสูตร 
4. หลักการกับจุดประสงคของหลักสูตร 
5. หลักการกับกิจกรรมการฝกอบรม 
6. หลักการกับการประเมินผลหลักสูตร 
7. เปาหมายกับจดประสงคของหลักสูตร 
8. จุดประสงคกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
9. จุดประสงคกับกิจกรรมการฝกอบรม 
10. เน้ือหากับกิจกรรมการฝกอบรม 
11. เน้ือหากับส่ือประกอบหลักสูตร 
12. กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือประกอบหลักสูตร 
13. กิจกรรมการฝกอบรมกับการประเมินผลหลักสูตร 

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

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

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

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนการนําเอาคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคน

มาแปลงเปนคะแนนดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน.2535:124) 
  มีความเห็นวา  เหมาะสมที่สุด         ใหคะแนนเปน 5 
  มีความเห็นวา  เหมาะสมมาก         ใหคะแนนเปน 4 
  มีความเห็นวา  เหมาะสมปานกลาง  ใหคะแนนเปน 3 
  มีความเห็นวา  เหมาะสมนอย         ใหคะแนนเปน 2 
  มีความเห็นวา  เหมาะสมนอยที่สุด   ใหคะแนนเปน 1 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
 จากนั้นคํานวณคาเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญโดยเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

  คาเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 การพิจารณาคาเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม ถาคาเฉล่ียมีคาตั้งแต3.50 ขึ้นไป ถือวาประเด็นนั้นมีความ
เหมาะสมไมตองปรับปรุง ถาต่ํากวานั้นตองปรับปรุงใหเหมาะสม 
 

เกณฑการพจิารณาความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 
 การประเมินความสอดคลอง ใชดัชนีความสอดคลองเปนเกณฑในการพิจารณา 
นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคน นํามาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 
  มีความเห็นวา สอดคลอง    กําหนดคะแนนเปน +1 

มีความเห็นวา ไมแนใจ      กําหนดคะแนนเปน   0 
มีความเห็นวา ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน –1 

 เมื่อรวมคะแนนและแทนคาในการหาคาดัชนีความสอดคลองแลว   พบวา มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จะ
พิจารณาวาใชไดโดยไมตองปรับปรุง แตถาพบวานอยกวา0.5 จะตองปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ืองการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง  
จํานวน 20 ขอ                                                                                      เวลา 50 นาที 
คําชี้แจง ใหเลือกคําตอบที่ทานเห็นวาถูกตองที่สุด โดยใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง 
            ที่ตรงกับอักษร ก,ข,ค,ง ในกระดาษคําตอบ ของ แตละขอคําถาม   

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนปฏิบัติ

จริงและเนนการปรับปรุงงาน ผูสอนควรประเมิน
ส่ิงใด 
ก. ผลงาน 
ข. กระบวนการทํางาน 
ค. กระบวนการทํางานเทาๆ กับผลงาน 
ง. กระบวนการทํางานมากกวาผลงาน 

2. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเปนหลักใน
การทํางานและพัฒนางานของผูเรียน 
อยางไร 
ก. สอนทฤษฎีอยางเดียว 
ข. สอนปฏิบัติอยางเดียว 
ค. สอนปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี  
ง. สอนโดยเนนกระบวนการกลุม 

3. การวดัพฤติกรรมดานทักษะพิสัย ควรใช
เครื่องมือประเภทใด 
ก. การซักถาม 
ข. แบบฝกหัด  
ค. แบบทดสอบ 
ง. สังเกตการทํางาน 

4. เครื่องมือประเมินผลแบบใดไมเหมาะสมที่จะใช
วัดจิตวิทยาศาสตรของผูเรียน 

ก. มาตรวัด 
ข. สัมภาษณ 
ค. ตรวจรายงานการทดลอง 
ง. แบบทดสอบชนิดตัวเลือก 

5. การวัดคุณลักษณะที่ดีในการทํางานของนักเรียน
ทั้งชั้น ควรวัดในขอใดมากที่สุด 
ก. ทํางานรวมกับผูอื่นได 
ข. ยอมรับคําวิพากษวิจารณ 
ค. ทํางานตามรูปแบบที่กําหนดให 
ง. คิดหาวิธีการใหมๆ มาใชในการทํางาน 

6. เจตนาที่แทจริงของการประเมินผลตามสภาพ
จริง คือขอใด 
ก. ตรวจสอบวานักเรียนรูอะไร 
ข. ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
ค. คนหาจุดดอยของผูเรียน 
ง. จัดลําดับที่และเปรียบเทียบกับกลุม 

7. ขอใด ไมใช ลักษณะสําคัญของการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
ก. เนนการปฏิบัติ 
ข. เปนการวัดบนพ้ืนฐานของชีวิตจริง 
ค. กระตุนใหเกิดการเรียนและการพัฒนา 
ง. เนนการวัดดานพุทธิพิสัยของผูเรียน 

8. ขอความใดกลาวถูกตองท่ีสุด เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง  
ก. การวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิควร

เลือกใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ข. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตองทํา

อยูบนพ้ืนฐานของชีวิตจริง 
ค. การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล

ตองแยกกันเพ่ือความสะดวกเปนระบบ 
ง. ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือวัดและประเมินผล

หลายชนิดทําใหขอมูลขาดความนาเชื่อถือ 
9. การประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียนในดาน

ใด ควรใชวิธีการสังเกตมากท่ีสุด 
ก. ความจํา 
ข. ความคิด 
ค. การแกปญหา 
ง. การทํางานรวมกับผูอื่น 
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10. ครูสัมภาษณเพ่ือนของเด็กชาย กิ่ง เพ่ือตองการ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กชาย กิ่ง    วิธีการ
ดังกลาวเปนการสัมภาษณแบบใด 
ก. สัมภาษณโดยตรง 
ข. สัมภาษณโดยออม 
ค. สัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ง. สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

11. ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด เกี่ยวกับการประเมิน
ดวยแฟมสะสมงาน 
ก. ควรรวบรวมผลงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
ข. ในการประเมินชิ้นงานนักเรียนตองประเมิน

ดวยตนเองเทานั้น 
ค. สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

หลักสูตรไดหลายวิชา 
ง. การประเมินชิ้นงานแตละครั้งตองใชเกณฑ

มาตรฐานอยางเดียวกัน 
12. ขอใดเปนลักษณะของแบบทดสอบเนนการ

ปฏิบัติจริง 
ก. มีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว 
ข. มีวิธีการหาคําตอบไดเพียงวิธีเดียว 
ค. เปนปญหาที่ใชในสถานการณชีวิตจริง 
ง. ตองใชความรูความสามารถเฉพาะทาง 

13. ขอใดเปน จุดออน ของการประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงที่ไดรับการโจมตี 
ก. คุณภาพเครื่องมือประเมินผล 
ข. เอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดสรางงาน 
ค. เอ้ือใหผูสอนไดรูจักและเขาใจผูเรียนได

มากขึ้น 
ง. ผูเรียนไมมีความวิตกกังวลที่จะถูกประเมิน 

14. ขอใดเปนความหมายของการประเมินผลตาม
สภาพจริงท่ีถูกตองท่ีสุด 
ก. การประเมินดวยขอสอบมาตรฐาน  
ข. การวัดสภาพในชีวิตจริงของนักเรียน 
ค. การใชเครื่องมือที่เชื่อถือไดวัดความรู 
ง. การวัดผลที่ผูเรียนแสดงกระบวนการหรือ

ผลงานที่สอดคลองกับชีวิตจริง  
 
 
 

15. ลักษณะของผูประเมินขอใด ไม ยึดหลัก  การ
ประเมินตามสภาพจริง 
ก. เปนนักสังเกตที่ดี 
ข. เปนนักแปลผลที่ดี 
ค. มีมิตรไมตรีกับผูถูกประเมินทุกคน 
ง. ไมบอกเกณฑการประเมินใหผูถูกประเมินทราบ 

16. ทานคิดวาภาระงานใดตอไปนี้ ที่เหมาะสมจะใช
ประเมินความสามารถดานการทดลอง ของ
ผูเรียนมากที่สุด 
ก. เขียนรายงานเรื่องการคายน้ําของพืช 
ข. ศึกษาเรื่อง พืชคายน้ําอยางไรจาก 
    อินเทอรเนต 
ค. อานและวิเคราะหบทความเรื่อง  

        การคายน้ําของพืช 
ง. นําเสนอผลการทดลองของนักเรียนเรื่อง  
   ปจจัยที่สงผลตอการคายน้ําของพืช 

17. ขอใดเปนตัวบงชี้ทักษะดานการทดลองไดดีที่สุด 

ใชอุปกรณการทดลองไดถูกตอง 
ตอบคําถามทายการทดลองไดถูกตอง 
บอกขอดีของการทดลองซ้ํา 
บอกความหมายของ “การทดลอง” ได  ถูกตอง 

18. การวางแผนการประเมินตามสภาพจริงควร
คํานึงถึงส่ิงใดเปนอันดับแรก 
ก. เทคนิควิธีที่ใชประเมิน 
ข. จุดประสงคการประเมิน 
ค. กําหนดสิ่งที่จะตองประเมิน 
ง. การประมวลขอมูลที่ไดจากการวัดผล 

19. พฤติกรรมในขอใด ที่ชวยใหเกิดความมั่นใจใน
ความยุติธรรม และการแปลผลการประเมิน 
ก. ประเมินนักเรียนทุกคนพรอมกันในชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง 
ข. เครื่องมือประเมินมีคาอํานาจจําแนกสูง 
ค. ผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน 
ง. มีการกําหนดเกณฑการประเมิน 

20. พฤติกรรมใดของผูเรียน ไมเหมาะสม ที่จะวัด
และประเมินดวยแบบสํารวจ 
ก. ความคิด  ข.ความรูสึก 
ค.   การรวบรวมขอมูล 

ง.   การสรุปขอมูล 
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กระดาษคําตอบและเฉลย 
 แบบทดสอบเรื่องการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง(ชนิดเลือกตอบ) 

 
ชื่อผูตอบ………………………………….………………. โรงเรียน ……………………………………………...… 
สาระการเรียนรูท่ีสอน……………………………………ระดับชั้นท่ีสอน………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   หมายถึงขอที่ถูก

ขอท่ี ก ข ค ง 

11     

12     
13     
14     

15     

16     

17     
18     
19     

20     
 

ขอท่ี ก ข ค ง 

1     
2     
3     

4     

5     
6     
7     

8     
9     

10     
 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ืองการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
 จํานวน 3  ขอ                                                             เวลา 20 นาที                       

คําชี้แจง   ใหทานตอบคําถามตอไปนี้ โดยเขียนคําตอบของทานลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 

 
 
1. ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความที่แสดงความแตกตางของการประเมินแบบเดิมกับการประเมินตาม

สภาพจริง ในตารางขางลางนี้    โดยใหใสเครื่องหมาย   ลงในชองความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้นๆ ลงในชองเหตุผลประกอบ 

 

ความคิดเห็น 
 
การประเมินแบบเดิม 

 
การประเมินตามสภาพจริง 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

 
เหตุผลประกอบ 

1.ประเมินแบบทักษะ
เดี่ยว 

1.ประเมินแบบบูรณาการ
ทักษะ 

   
 

2.เนนการประเมิน
ขอเท็จจริง 

2.เนนการประเมิน
ประยุกตใชความรู 

 
 

  
 

3.เนนงานเขียนตอบ 3.เนนงานตามสภาพจริง    

4.เกณฑการให
คะแนนเปนความลับ
สําหรับผูถูกประเมิน 

4.เกณฑการใหคะแนนไม
เปนความลับสําหรับผูถูก
ประเมิน 

   

5.มีการนําผล   
ประเมิน ยอนกลับ
ผูเรียนนอย 

5.มีการนําผลประเมิน  
ยอนกลับผูเรียนทุกครั้งที่
ประเมิน 

   
 
 

6.ประเมินเปนระยะๆ
หรือเปนบางครั้ง 

6.ประเมินบอยๆ เปนปกติ 
 

   

7.ประเมินผล 
การเรียนรู 

7.ประเมินผลเพ่ือใหเกิด
การเรียนรู 
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2.  จงอธิบายขอดีและขอจํากัดของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบชนิด กําหนด  
     ตัวเลือก 
 

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

3. สรุปความสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงตามความเขาใจของทาน โดยใชแผนผัง    กราฟฟก เชน 
แผนผังมโนทัศน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………… 
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แบบวัดเจตคติของครูประถมศึกษา 

ท่ีมีตอการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 
ชื่อ…………………………………………………… โรงเรียน………………………………………. 
คําชี้แจง   แบบวัดเจตคตินี้เปนประโยคขอความเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

   ระดับชั้นเรียน      โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ทานคิดวาตรงกับระดับความคิดเห็น 
   ของทานที่มีตอการประเมินผลตามสภาพจริง มากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 
 

ขอความ มาก   
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย   
ที่สุด 

1.การประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหนักเรียนคิดได
หลากหลาย 

 
 

    

2. การประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ิมภาระงานใหกับ   
ผูสอนเปนอยางมาก 

     

3. การประเมินผลตามสภาพจริงชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียน 

     

4. การประเมินผลตามสภาพจริงทําใหการประเมินผลการ
เรียนในชั้นเรียนเปนเรื่องยาก 

     

5. การประเมินผลตามสภาพจริงคลุมเครือไมชัดเจน      
6.การประเมินผลตามสภาพจริงสามารถประยุกตใชไดกับ
ทุกสาระการเรียนรู 

 
 

    

7.การประเมินผลตามสภาพจริงทําใหทราบแนวทาง       
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

8.การประเมินผลตามสภาพจริงเปนส่ิงนาสนใจ แปลกใหม      
9. การประเมินผลตามสภาพจริงมีเกณฑการใหคะแนนที่
เปนไปไดจริง 
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10. การประเมินผลตามสภาพจริงชวยใหนักเรียน       
เกิดการบูรณาการความรู 

 
 

    

11. การประเมินผลตามสภาพจริงทําใหการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนเรื่องงาย 

     

12.การประเมินผลตามสภาพจริงลดความวิตกกังวล      
ในเรื่องการสอบใหกับนักเรียน 

     

13. การประเมินผลตามสภาพจริงเปนไปตามหลักการวัด
และประเมินผลตามที่พร.บ.2542 กําหนดไว 

     

 
 
 

 

 

แบบวัดเจตคต ิ(ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น 
 

ขอความ มาก  
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย  
ที่สุด 

14.ผูเรียนมีทางเลือกในการปฏิบัติและนําเสนอผลงานมาก
ขึ้น 

     

15. การประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหผูเรียนมีเจต
คติที่ดีตอเนื้อหาวิชาที่เรียน 

     

16. การประเมินตามสภาพจริงละเลยการประเมิน       
ภาคทฤษฎี 

     

17.การประเมินผลตามสภาพจริงใชเวลาในการสอนมาก      
18. การประเมินผลตามสภาพจริงสงเสริมใหนักเรียนเปน
นักแกปญหาที่ดี 

     

19. การประเมินผลตามสภาพจริงชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน 

     

20. การประเมินผลตามสภาพจริงไมเหมาะสมกับ       
การสอนภาคทฤษฎี 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรม 

เร่ือง การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
สําหรับครวูิทยาศาสตรประถมศึกษา 
ชื่อผูเขารับการฝกอบรม..…………………………………………..โรงเรียน……………………… 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคดิเห็น 
 

ความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก     
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

นอย     
 

(2) 

นอย 
ท่ีสุด 
(1) 

1.จุดประสงคของการฝกอบรมสอดคลองกับ
ความตองการของทาน 

     

2.ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม      
3. สามารถนําความรูไปปฏิบัติในสถานการณจริง
ได 
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4.วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 1 ชวยใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีโอกาสเตรียมตนเองกอนเขารับ
การฝกอบรม  

     

5. วิธีดําเนินการฝกอบรมในระยะที่ 2 ชวย
เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการประเมินผล
ตามสภาพจริง  

  
 
 

   

6.วิธีดําเนินการฝกอบรมในระยะที่ 3 ชวยกระตุน
ใหมีการนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใช
ใน  ชั้นเรียนจริงไดมากขึ้น 

     

7. ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ให   ตรงตามความตองการของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

     

8.ฉันมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเขารับ
การฝก อบรม 

     

9.ฉันมีโอกาสประเมินตนเองดานการประเมินผล
การเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น 

     

10. ฉันมีโอกาสพัฒนาตนเองดานการประเมินผล
การเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น 

     

11.ฉันมีอิสระในการนําความรูไปปฏิบัติในชั้น
เรียนจริง 

     

 
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น 
 

ความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก     
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

นอย     
 

(2) 

นอย 
ท่ีสุด 
(1) 

12.การฝกอบรมระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ชวยเพ่ิม
ประสบการณในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

     

13. การนิเทศ ติดตามผลมีสวนชวยใหฉันสามารถ
ประยุกตใชความรูในสถานการณจริงได 
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14. การมีปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรกับผูเขารับ 
การฝกอบรมมีความเหมาะสม 

     

15. วิทยากรใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
กลุม 

     

16. วิทยากรใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
เปนรายบุคคล 

 
 

    

17.ส่ือที่ใชในการฝกอบรม (ไดแก เอกสารชุดฝก  
อบรม  โปรแกรมนําเสนอดวย Power Point และ
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระ
ตางๆ) ชวยใหการฝกอบรมบรรลุจุดประสงค 

     

18. ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝกอบรมที่
ศึกษาดวยตนเอง 

     

19. การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม     
มีความเหมาะสม 

     

20. ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรม      
 

ขอเสนอแนะอื่นๆ  (ดานเนื้อหา /วิธีดําเนินการฝกอบรม /ส่ือท่ีใช /การวัดและประเมินผล /การนิเทศติดตาม 
   ผล  /วิทยากร /การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หรืออื่นๆ)   

…………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  แบบประเมินพฤติกรรมผูสอนวิทยาศาสตรชวงชั้นท่ี 2  โดยนักเรียน 

คําชี้แจง   1. ใหนักเรียนเขียนชื่อครูลงในหัวตารางชองขวามือ     
    2. อานรายการประเมินแลวใหนึกถึงการเรียนท่ีผานมาวา ครูไดทําตามรายการประเมิน

ทางดาน   ซายมือบางหรือไม    ถาทําเปนประจําทุกคร้ังท่ีสอน ใหนักเรียน ใสเคร่ืองหมายถูก ( )  ลง
ในชองทีต่รงกบัเลข 3  ถานกัเรียน เห็นวาครูทําบอยๆ ใหใสเคร่ืองหมายถูกลงในชองท่ีตรงกบัเลข 2 ถา



 

  

155 

 

 

นักเรียนเห็นครูทํานานๆ คร้ัง  ใหใสเคร่ืองหมายถูกลงในชองที่ตรงกับเลข 1  และถาไมเห็นครูทําเลย ให
ใสเคร่ืองหมายถูกลง ในชองท่ีตรงกับเลข 0 

ชื่อครู
…………………………
……… 

ระดับความถีข่องการปฏิบติั 

รายการประเมิน 

 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

1.ครูอธิบายเรื่องที่จะเรียนวาสําคัญตอชีวิตอยางไร     
2.ครูใหนักเรียนปฏิบัติงานตางๆ เปนกลุม     
3.กอนใหนักเรียนทําครูจะอธิบายจนนักเรียนเขาใจ     
4.ครูจะคอยแนะใหนักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน   และกัน     
5.ครูจะเดินดูการทํางานกลุมตางๆ     
6.ครูใหนักเรียนออกไปศึกษาเรียนรูในสถานที่จริง หรือจาก
บุคคลอื่น ทั้งในและนอกโรงเรียน 

    

7.ครูใหนักเรียนทําผลงาน/ชิ้นงาน เชน แบบฝกหัด โครงงาน 
สมุดภาพ จัดการแสดงฯลฯ 

    

8.ครูชมเชยเมื่อนักเรียนทํางานไดถูกตองหรือทําไดดี     
9.ครูใหกําลังใจและชวยเหลือเมื่อนักเรียนทํางานไมไดหรือ
ทําผิดพลาด 

    

10.ครูอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส     
11.ครูอบรมความประพฤติของนักเรียนสอดแทรกขณะสอน     
12.ครูจะสรุปใหนักเรียนเขาใจส่ิงที่ครูสอน     
13 ครูใหนักเรียนประเมินการเรียนและผลงานของตนเอง     
14. ครูใหนักเรียนประเมินการเรียนและผลงานของเพื่อน     
15.ครูตรวจงานที่ครูส่ังใหสง และนักเรียนทราบผลการ
ทํางานของตนเอง 

    

16.ครูบอกวิธีที่จะแกไขปรับปรงุงานของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น     
     

 
ประเมินเมื่อวันที่ ………………เดือน…………………….พ.ศ.2548 
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แบบประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล 

ผูสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

ชื่อ……………………………………  ตําแหนง  อาจารย…...ระดับ
……….…………………… 
โรงเรียน……………………………….……    ชื่อผูประเมิน…………………………….……….. 

ผูประเมิน  ผูวิจัย      เพื่อนรวมงาน    ประเมินตนเอง   ……………………. 

คําชี้แจง   1. แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอนฉบับนี้ ใชประเมินพฤติกรรมการสอน 
    ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
2. ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมการสอนดวยการทําเครื่องหมาย  ลงในชอง 
    พฤติกรรมการสอนที่ผูสอนไดปฏิบัติหรือไมปฏิบัติในการสอน 

ลําดับขั้นของกิจกรรม 
การวัดและประเมินผล 

ขอ พฤติกรรมการสอน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเตมิ 
1 

ตรวจสอบความรูพื้นฐาน และทักษะเบื้องตนของ
นักเรียนกอนสอน 
1)การซักถาม…………………………………… 
2)ใชแบบทดสอบ……………………………….. 
3) กําหนดประเด็นคําถามใหนักเรียนฝกคิดหา
คําตอบดวยตนเอง……………………………… 

 
 
………. 
………. 
 
………. 

 
 
…………… 
…………… 
 
…………… 

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

2 
การดําเนินการวัดผลและประเมินผล 
1) สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง……. 
2) วิธีการวัดผล วัดไดครอบคลุมเหมาะสมกับ

บทเรียน เวลา และผูเรียน…………………  
3) วิเคราะห และใหขอมูลยอนกลับแก

นักเรียนอยางสมเหตุสมผลและทัน
เหตุการณ 

 
………. 
 
………. 
 
………. 

 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 

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

3 
ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 

 
 

 
 

………………………
………………………
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1) สังเกต ซักถามขณะทํากิจกรรมการเรียนรู
เปนระยะ  ……………………………… 

2) ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนหลังจาก
ตรวจผลงานหรือทดสอบความรู………….. 

3) ใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด ตรวจสอบ
ความรูหลังการเรียน……………………… 

4) ใหปฏิบัติภาระงานเพื่อประเมินผลการ
เรียนรูลักษณะบูรณาการและสอดคลองกับ
สภาพจริง ……………………………….. 

………. 
 
………. 
 
………. 
 
 
………. 

………….. 
 
…………… 
 
…………… 
 
 
………….. 

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

 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล(ตอ) 
 

ขอ พฤติกรรมการสอน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเตมิ 
4 ผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมิน 

1) ผูเรียนประเมินตนเอง…………………….. 
2) เพ่ือนผูเรียนประเมิน…………………….. 
3) ครูประเมิน……………………………….. 
4)    ผูปกครองประเมิน……………………… 

 
………
………
………. 
………. 

 
……………
……………
……………
………….. 

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

 รวม    

 

ลงชื่อผูประเมิน……………………………………………....… 

 ประเมินเมื่อวนัที่ ……เดือน………พ.ศ.2548    เวลา…….. น. 
 

เกณฑการใหคะแนน 
                ขอ 1,2,              ขอ 3,4 

ให 3 คะแนน เมื่อปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ                 ให 4 คะแนน เมื่อปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ  

ให 2 คะแนนเมื่อปฏิบัติ 2 ขอ       ให 3 คะแนนเมื่อปฏิบัติ 3 ขอ 

ให 1 คะแนนเมื่อปฏิบัติ 1 ขอ       ให 2 คะแนนเมื่อปฏิบัติ 2 ขอ 
ให 0 คะแนนเมื่อไมไดปฏิบัต ิ      ให 1 คะแนนเมื่อปฏิบัติ 1 ขอ 

    ให 0 คะแนนเมื่อไมไดปฏิบัติ 
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                     เกณฑการผาน   ทุกขอตองไดตั้งแต 2 คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิ   ภาระงานประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่ครูสรางขึ้น 

ระหวางการเขารับการฝกอบรม เรื่อง การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงฯ 
 
ผูสอนชื่อ…………………นามสกุล……………………………โรงเรียน…………………………….ชั้น…….   
ชื่อหนวยการเรียน………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อภาระงาน……………………………………………………………………………………………………… 
วันที่ประเมิน …………..กุมภาพันธ 2548      ณ  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย 
สถานภาพผูประเมิน : ผูวิจัย   ผูบริหาร    ศึกษานิเทศก    ประเมินตนเอง  เพ่ือนครู 

 โปรดใสเคร่ืองหมาย    ลงในชองขวามือ ที่คิดวาตรงกับระดับคุณภาพผลงานที่
ทานตรวจ      ในแตละรายการประเมนิทางซายมอืมากที่สุด 

ระดับคุณภาพผลงาน(ภาระงาน
ประเมิน) 

 
ท่ี 

 

 
รายการประเมิน 

ควร 
ปรับปรุ

ง 
(1) 

 
พอใช 
(2) 

 
ดี 
(3) 

 
ดีมาก 
(4) 

ดีมาก  
ที่สุด 
(5) 

(สําหรับ 
ผูวิจัย) 
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1 ภาระงานจําเปนและเที่ยงตรง : วัดได  
สอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นและครอบคลุม   
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใหพิจารณาใน   
รายละเอียด 3 ประการ ตอไปนี้ 
ก. ประเมินไดมากกวา 1 ผลการเรียนรู  

ที่คาดหวัง 
ข. ประเมินทักษะกระบวนการทาง  

วิทยาศาสตรมากกวา 1 ทักษะ 
ค. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูมากกวา 

1 พฤติกรรม(ความรู /ทักษะ/ เจตคติ) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 สอดคลองสภาพจริง : เปนปญหาใน   
สถานการณจําลอง หรือที่เลียนแบบ        
ใกลเคียงกับชีวิตจริง 

      

3 บูรณาการ : เปนภาระงานที่ผูเรียนตองใชทั้ง
ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติเพ่ือ 
แกปญหา หรือตองผสมผสานความรูหลาย
สาระการเรียนรูในการปฏิบัติภาระงาน 

     
 
 
 

 

4 มีคําตอบเปดกวาง: นักเรียนสามารถ      
แกปญหาไดหลายวิธี  หรือมีคําตอบถูกได
หลายคําตอบ 

      

5 ดึงดูดความสนใจ : เปนปญหาที่ใหนักเรียน
ดึงดูดความสนใจนักเรียน เชน ปญหาที่     
สงเสริมความพยายาม ทาทาย ทันสมัย 

      

 
 
 
แบบประเมิน(ตอ) 

ระดับคุณภาพผลงาน(ภาระงาน
ประเมิน) 

 
ท่ี 

 

 
รายการประเมิน 

ควร 
ปรับปรุ

ง 
(1) 

 
พอใช 
(2) 

 
ดี 
(3) 

 
ดีมาก 
(4) 

ดีมาก  
ที่สุด 
(5) 

(สําหรับ 
ผูวิจัย) 
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6 อิสระทางความคิด: เปนการวัดที่กระตุนให
นักเรียนเปนนักคิดที่หลากหลายและมีความ
ละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

      

7 เปนไปไดและเหมาะสม: กิจกรรมที่    ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัย ดําเนินการไดจริง 

 
 

     

8 มีความยุติธรรม: เปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติ
ภาระงานที่เทาเทียมกัน และใชวิธี  การวัดที่
หลากหลาย  

      

9 เปนงานกลุม: ใชกระบวนการทํางานกลุมชวย
กระตุนความคิดของนักเรียนแตละคนในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

      

10  เนนความรับผิดชอบรายบุคคล : ถึงแมให
ทํางานกลุมแตเปนการปฏิบัติงานที่สามารถสังเกต
เปนรายบุคคล โดยมีเกณฑการวัดผลที่ชัดเจน 

  
 
 

    

11 เปนงานเดี่ยว : มีการมอบหมายงานเดี่ยวเพื่อให
ผูเรียนฝกใชสมาธิในการทํางานและความ
รับผิดชอบ ความมุงมั่นเอาใจใส ทํางานจนสําเร็จ
ดวยตนเองได 

 
 
 

     

12 มีโครงสราง : มีการอธิบายปญหา  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีคําชี้แจง
ชัดเจน 

      

13 ปอนขอมูลยอนกลับและปรับปรุง: ให   
ขอมูลยอนกลับและแกไขปรับปรุงผลงาน
และกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

      

14 ใหทางเลือก: เปดโอกาสใหผูเรียนเลือก    
รูปแบบการผลิตผลงานหรือนําเสนอผลงาน
ขั้นสุดทาย 

      

15 เกณฑคุณภาพ: มีเกณฑที่สามารถใชตัดสิน
คุณภาพของกระบวนการทํางานและผลงานที่ชัดเจน 
ทําใหผูเรียนมีความชัดเจนที่จะปฏิบัติงานตั้งแต
เร่ิมตน  และมีแนวทางการใหคะแนนที่ใชงายและ
ชัดเจน 

      

(สําหรับผูวิจัย)  
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เกณฑการตัดสินคุณภาพโดยภาพรวมของผูประเมินทุกคน 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ 

ดีมาก 60.01-75.00 

ดี 45.01-60.00 

พอใช 30.01-45.00 

 
ทุกรายการประเมินมีระดับคุณภาพ ไมต่ํากวา ระดับ 2 

ควรปรับปรงุ     1.00-30.00 มีรายการประเมินที่มีระดับคุณภาพต่ํากวา ระดับ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับที่ได …………………………………….. 
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แบบสัมภาษณครู เมื่อนําเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในชั้นเรียน 

ครั้งที่ ….. 
ชื่อครู……………………………………………………โรงเรียน……………………………………… 
วันที่ ………………………………………. เวลา…………………สถานที่…………………………….. 
ผูสัมภาษณ………………………………………………………… 

บทสัมภาษณ 
1. ชื่อหนวยการเรียนที่สอน………………………………..  ระดับชั้น…………………จํานวน……. คาบ 
2. ปญหาที่พบจากการใชเครื่องมือวัดและประเมินแตละชนิด และขอเสนอแนะ   

ชื่อเคร่ืองมือ ปญหาท่ีพบ 
ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

4. ปญหาที่พบ หรือ ความตองการความชวยเหลือ สนับสนุนดานอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…. 
5. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…. 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝกอบรม 

เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู 
ตามสภาพจริง โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
สําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา 
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    บันทึกประจําวัน 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันเรียนรูหลายอยางจาก
วิทยากร 

เชน.…………………………

………………………….. 

 

ชื่อ………………………… นามสกุล …………………………………… 

โรงเรียน……………………………………………………………………. 

ระดับชั้นท่ีสอน
…………………………………………………………….. 

ฉันจะนําไปใชใน
หองเรียน 

..…………………………

…………………………

ฉันไมมั่นใจวา 

..…………………………

…………………………

…………………………

ฉันสนใจกิจกรรม 

..………………………

………………………

………………………

ฉันทํางานกลุมกับเพื่อนๆ 
แลว    รูสึกวา 

..………………………………

………………………………

ฉันพบปญหาวา 

..………………………

…………………………

…………………………
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บันทึกประจําวัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล……………………………………………… วันที่บันทึก …………………………….. 

ฉันมีขอเสนอแนะวา 

..…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………………

…………....………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……..……………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………………
…….. 

..……………………………

………………………………

………………………………

……………………………

……....……………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………………
…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………….. 

……………………………

…..………………………

……………………………

……………………………
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ผลการหาคุณภาพเครือ่งมือ 
 

ตาราง 23 แสดงคุณภาพแบบทดสอบเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงฯ 
 

ขอท่ี คาความยาก อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น 

1 0.50 0.63 
2 0.67 0.63 
3 0.70 0.25 
4* 0.70 0.13* 
5 0.30 0.38 
6 0.67 0.38 
7 0.73 0.63 
8* 0.10* 0.13* 
9 0.57 0.88 
10 0.60 0.25 
11 0.80 0.50 
12* 0.60 0.13* 

0.74 

ช่ือ-สกุล……………………………………………… วันที่บันทึก 

ฉันมีขอเสนอแนะวา 

..…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
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13 0.73 0.50 
14* 0.17 0.00* 
15 0.80 0.50 
16 0.73 0.63 
17 0.70 0.38 
18 0.70 0.63 
19* 0.67 0.13* 
20 0.70 0.50 
21 0.77 0.63 
22* 0.80 0.00* 
23* 0.17* 0.25 
24* 0.30 0.00* 
25* 0.83* 0.13* 
26 0.43 0.25 
27 0.37 0.38 
28 0.67 0.38 
29 0.40 0.25 
30* 0.23 0.13* 

 

           * ขอสอบที่ตัดทิ้งกอนหาคาความเชื่อมั่น 
 

 

 

   ตาราง 24  แสดงคุณภาพแบบวัดเจตคติของครทูี่มีตอการประเมนิผลตามสภาพจริง 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน 

1 3.98 16 7.57 
2 3.13 17* 0.00 
3* 0.96 18 2.43 
4* 1.21 19 4.33 
5* 0.75 20 2.78 
6 3.37  21* 1.11 
7 4.17 22 9.42 
8* 0.37 23 3.37 

        0 .89 
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9* 1.08 24 4.58 
10 7.81 25 4.17 
11 5.56 26* 1.70 
12 3.80 27 5.56 
13* 1.70 28 5.56 
14 4.03 29 2.21 
15 4.35 30* 1.70 

 

  
  * ขอที่คาอํานาจจําแนกไมเปนไปตามเกณฑจึงตัดทิง้ 
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ภาคผนวก  ค. 
ผลการวิเคราะหขอมูลวจิัย 
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ผลการสํารวจความตองการเพิ่มความสามารถในการประเมินผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ตามสภาพจริง   ของผูสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา(4-6) 

 

ตาราง 25  ผลการสํารวจความตองการเพิ่มความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู 
     วิทยาศาสตรตามสภาพจริง   ของผูสอนวิชาวทิยาศาสตรระดับประถมศึกษา(4-6) 
 

รายการสํารวจ ความถี่ รอยละ 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 เพศ : ชาย 
             หญิง 
1.2 อายุราชการ : 1-5 ป 

                            6-10 ป 
                            11-15 ป 
                             16 ปขึ้นไป 
                            (ไมตอบ 2คน) 
     1.3 วุฒิการศึกษา : ต่ํากวาปริญญาตรี 
                             ปริญญาตรี 
                             ปริญญาโท 
     1.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษา (6อันดับแรก) :  
                            สังคมศึกษา 
                            ประถมศึกษา 
                            วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป ชีววิทยา เคมี) 
                            ประวัติศาสตร 
                            ภาษาไทย 
                            ภาษาอังกฤษ 
      1.5 ประสบการณสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา : 
                            1-5 ป 
                            6 -10 ป 
                            11-15 ป 
                            16 ปขึ้นไป 
       1.6 ประสบการณอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง: 
                            เคยไดรับการฝกอบรม 
                            ไมเคยไดรับการฝกอบรม 
2. ความตองการเขารับการฝกอบรม 

2.1 ตองการเขารับการฝกอบรม 
2.2 ไมตองการเขารับการฝกอบรม 

 
18 
28 
1 
1 
2 
40 
 
1 
41 
4 
 
9 
8 
8 
2 
2 
2 
 

16 
6 
2 
19 
 

23 
23 
 

46 
- 

 
39.1 
60.9 
2.20 
2.20 
4.30 
87.0 

 
2.20 
89.10 
18.70 

    
19.60 
17.40 
17.40 
4.40 
4.40 
4.40 

 
34.80 
13.00 
4.30 
41.30 

 
50 
50 
 

100 
- 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

รายการสํารวจ 

 

ความถี่ รอยละ 

3. ลักษณะการจัดฝกอบรมที่ครูตองการมากที่สุด 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.2 ปฏิบัติงานรวมกับครูในโรงเรียน 
3.3 แบบอภิปรายกลุมยอย 

4. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดฝกอบรม 
4.1 ปดภาคเรียน 
4.2 วันธรรมดา เวลาราชการ 
4.3 วันหยุดราชการ 
4.4 วันธรรมดา หลังเลิกเรียน 

5. จํานวนวันที่เหมาะสมในการจัดฝกอบรม 
5.1   1-2 วัน 
5.2   3-4 วัน 
5.3   5-6 วัน 

6. สถานที่จัดฝกอบรม 
6.1 โรงเรียนที่เปนศูนยประสานงาน 
6.2 สถาบันอุดมศึกษา 
6.3 โรงแรม 
6.4 เขตการศึกษา 
6.5 ขึ้นกับความสะดวกของผูจัดการฝกอบรม 
 

 
35 
10 
1 
 

24 
13 
8 
1 
 

18 
27 
1 
 

16 
18 
8 
1 
3 

 
76.10 
21.70 
2.20 

 
52.20 
28.30 
7.40 
2.20 

 
39.10 
56.50 
2.20 

 
32.60 
39.10 
17.40 
2.20 
6.50 

  
7. ความคิดเห็นของครู 

7.1 คิดวาเปนประโยชนแกครูผูสอนวิทยาศาสตรที่จะไดเห็นแนวทางในการวัดผลประเมินผลตามสภาพ 
จริงซึ่งจะเกิดประโยชนแกผูเรียนโดยตรงจํานวน 9 คน 

7.2 ตรงกับความตองการของครูผูสอน เพราะการสอนวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่ตองอาศัยความรูความเขาใจ 
7.3 รูสึกดีใจท่ีจะไดพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรของตนเองที่ไมไดเรียนเอกวิทยาศาสตรและจะไดจัดทํา 

แผนการจัดการเรียนรูไดถูกตองและเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 3 คน 
7.4 ดีใจท่ีไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไดระบายความรูสึกในใจออกมา 
7.5 แบบสอบถามนี้มีประโยชนตอครูผูสอนมาก ตองการเขารับการอบรมมากเพราะมีประสบการณสอน 

วิทยาศาสตรนอย 



 

  

172 

 

 

     7.6  เปนแบบสํารวจที่ดีเพราะจะไดนําขอมูลไปใชปรับปรงุการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
7.7 มีความสับสนในหลักสูตรมาก เห็นควรใหมีการอบรม 

 
8. ขอเสนอแนะของครู 
     8.1 ขอใหจัดอบรมการสอนวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง จํานวน 3 คน เพราะเนื้อหา 
วิทยาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลง และครูขาดทักษะการสอน และการใชเครื่องมือในการทดลอง 

8.2  การอบรมควรเปดโอกาสใหโรงเรียนสงครูเขารับการอบรมหลายคนได 
8.3 วิทยาศาสตรจําเปนตองมีอุปกรณการทดลองใหครบ นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติจริง 
8.4 ควรทําการอบรมกอนเปดเทอม 
8.5 ถามีงบนอยทําตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูและตัวอยางการวัดผลตามสภาพจริง 

แจกตามโรงเรียนตางๆ นาจะเห็นแนวทางและทําไดแลว 
8.6 ควรมีการเตรียมการอบรมใหพรอมครูจะไดรับความรูเต็มที่ 
8.7 อบรมโรงเรียนที่มีหองวิทยาศาสตรทุกโรงจะไดใชอุปกรณไดเต็มที่ คุมคากับการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

173 

 

 

 
 
 
 

ตาราง 26 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
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รายการประเมิน M SD ระดับความเหมาะสม 

1)ปญหาและความจําเปนของหลกัสูตร 
1.4 มีความสมเหตุสมผล 
1.5 ตรงกับสภาพความเปนจริงในสังคม 
1.6 มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตร 
2) หลักการของหลักสูตร 
2.1 มีความเปนไปได 
2.2 สามารถนําไปใชจริง 
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานรองรับ 
3)เปาหมายของหลักสูตร 
3.1 มีความเปนไปได 
3.2 มีประโยชนสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
3.3 เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
4)จุดประสงคของหลักสูตร 
4.1 มีความชัดเจน 
4.2 มีความครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ 
4.3 มีความเปนไปได 
4.4 เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
5) เนื้อหาของหลักสูตร 
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร 
5.2 ครอบคลุมสาระที่จําเปนตองใชปฏิบัติการ 
5.3 การจัดเรียงลําดับเน้ือหา 
6)กิจกรรมการฝกอบรม 
6.1 มีความเปนไปได 
6.2 มีลําดับข้ันตอน 
6.3 ไปสูการบรรลุจุดประสงค 
6.4 เหมาะสมกับเวลา 
7)ส่ือประกอบการฝกอบรม 
7.1 ชวยสงเสริมใหกิจกรรมบรรลุจุดประสงค ของหลักสูตร 
7.2 เหมาะสมกับการนําไปใช 
8)การประเมินผลหลักสูตร 
8.1 ครอบคลุมส่ิงที่ตองประเมิน 
8.2 มีความเปนไปได 
8.3 ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร 

 

4.60 

4.80 
5.00 

 
4.60 
4.60 
4.40 

 
4.80 
5.00 
4.80 

 
5.00 
4.80 
4.80 
4.80 

 
4.60 
4.60 
4.40 

 
4.80 
5.00 
4.80 
4.60 

 
4.40 
4.20 

 
4.80 
4.80 
4.80 

 

0.89 

0.45 
0.00 

 
0.55 
0.55 
0.55 

 
0.45 
0.00 
0.45 

 
0.00 
0.45 
0.45 
0.45 

 
0.55 
0.55 
0.55 

 
0.45 
0.00 
0.45 
0.89 

 
0.89 
1.09 

 
0.45 
0.45 
0.45 

 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 
4.71 0.21 มากที่สุด 
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ตาราง 27 คาดัชนีความสอดคลอง และการแปลความหมายของดัชนีความสอดคลองของ 
       โครงรางหลักสูตร 
 

รายการประเมิน IOC ระดับความ
สอดคลอง 

1. ปญหาและความสําคัญกับหลักการของหลักสูตร 
2. ปญหาและความสําคัญกับเปาหมายของหลักสูตร 
3. ปญหาและความสําคัญกับจุดประสงคของหลักสูตร 
4. หลักการกับจุดประสงคของหลักสูตร 
5. หลักการกับกจิกรรมการฝกอบรม 
6. หลักการกับการประเมินผลหลักสูตร 
7. เปาหมายกับจดประสงคของหลักสูตร 
8. จุดประสงคกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
9. จุดประสงคกับกิจกรรมการฝกอบรม 
10. เน้ือหากับกิจกรรมการฝกอบรม 
11. เน้ือหากับสื่อประกอบหลักสูตร 
12. กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อประกอบหลักสูตร 
13. กิจกรรมการฝกอบรมกับการประเมินผลหลักสูตร 

 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.96 
0.96 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.96 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

คาเฉลีย่ 
0.99 สอดคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

176 

 

 

 
 
 
ตาราง 28 คาเฉลี่ยของกิจกรรมประเมินจากผลการศึกษานํารองกับ ครูจํานวน 3 คน 
 

ครูคนที ่กิจกรรมประเมิน 
1 2 3 

คาเฉลี่ย(M) 

วิเคราะหมาตรฐาน(10คะแนน) 8 8 8 8 
วางแผนประจาํป(10 คะแนน) 8 8 8 8 
วางแผนประจาํหนวย(10 คะแนน) 8 8 8 8 
วิเคราะหเครื่องมือ(10คะแนน) 8 8 8 8 

รวม(40คะแนน) 32 32 32 32 
คะแนนทดสอบกอนฝกอบรม 25 24 22 23.67 
คะแนนทดสอบหลังฝกอบรม 31 30 29 30 
เจตคติของครทูีมีตอการประเมิน 4.52 4.24 4.00 4.25 
ความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักสูตร 3.90 3.80 3.70 3.70 

 
ตาราง 29 คะแนนกิจกรรมระหวางฝกอบรมของครูกลุมตัวอยาง 17 คน 
 

คะแนนกิจกรรมระหวางฝกอบรม(กิจกรรมกลุม)  
คนท่ี วิเคราะห   

มาตรฐาน    
(10คะแนน) 

วางแผน     
ประจําป 

(10 คะแนน) 

วางแผน  
ประจําหนวย 
(10 คะแนน) 

วิเคราะหเครื่องมือ 

(10คะแนน) 
รวม 

(40คะแนน) 

1 8 8 8 8 32 
2 9 8 8 9 34 
3 9 8 8 9 34 
4 8 8 8 9 33 
5 8 8 8 9 33 
6 8 8 8 9 33 
7 8 8 8 9 33 
8 8 8 8 9 33 
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9 8 8 8 9 33 
 
 
 
ตาราง 29 (ตอ) 
 

คะแนนกิจกรรมระหวางฝกอบรม(กิจกรรมกลุม)  
คนที่ วิเคราะห 

มาตรฐาน 
(10คะแนน) 

วางแผน     
ประจําป 

(10 คะแนน) 

วางแผน  
ประจําหนวย 
(10 คะแนน) 

วิเคราะหเครื่องมือ 
(10คะแนน) 

รวม 
(40คะแนน) 

10 8 8 8 9 33 
11 8 8 8 8 32 
12 8 8 8 8 32 
13 8 7 8 8 31 
14 8 7 8 8 31 
15 8 7 8 8 31 
16 8 7 8 8 31 
17 8 8 8 8 32 
รวม     551 
รอยละ     81 
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ตาราง 30  ผลการสังเกตพฤติกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูผูเขารับการฝกอบรม 
 

ขอ พฤติกรรมการสอนดานการวัดและประเมินผล ปฏิบัต ิ
(เฉลี่ย) 

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

1 
    ตรวจสอบความรูพื้นฐาน และทักษะเบื้องตนของนักเรียนกอนสอน              

    (3 คะแนน) 
1)การซักถาม…………………………………… 
2)ใชแบบทดสอบ……………………………….. 
3) กําหนดประเด็นคําถามใหนักเรียนฝกคิดหาคําตอบดวยตนเอง… 

 
 

2.7 
 

 
 
 มากที่สุด 
 

2 
การดําเนินการวัดผลและประเมินผล (3คะแนน) 
4) สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง……. 
5) วิธีการวัดผล วัดไดครอบคลุมเหมาะสมกับบทเรียน เวลา และผูเรียน 
6) วิเคราะห และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนอยางสมเหตุสมผลและ

ทันเหตุการณ 
 

 
 

2.8 
 

 
 

มากที่สุด 

3 
ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ (4คะแนน) 
5) สังเกต ซักถามขณะทํากิจกรรมการเรียนรูเปนระยะ  …………… 

6) ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนหลังจากตรวจผลงานหรือทดสอบ
ความรู 

7) ใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด ตรวจสอบความรูหลังการเรียน… 
8) ใหปฏิบัติภาระงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูลักษณะบูรณาการและ  

สอดคลองกับสภาพจริง ……………………………….. 

 
 
 

3.9 
 

 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 

4 
ผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมิน (4 คะแนน) 
4) ผูเรียนประเมินตนเอง…………………….. 
5) เพ่ือนผูเรียนประเมิน…………………….. 

 
 

3.5 
 

 
 
มากที่สุด 
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6) ครูประเมิน……………………………….. 
4)    ผูปกครองประเมิน……………………… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 31 เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสอนของครูดานการวดัและประเมินผล กอนและ 
      หลังฝกอบรม  ที่ประเมินพฤติกรรมครูโดยนักเรียน 
 

คาเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการสอนของครูดานการวัดและประเมินผล 
ครูคนที ่

กอนฝกอบรม หลังฝกอบรม 
1 1.51 1.60 
2 1.62 1.65 
3 1.60 1.62 
4 1.35 1.35 
5 1.60 1.60 
6 1.60 1.70 
7 1.35 1.47 
8 1.66 1.71 
9 1.56 1.60 
10 1.56 1.70 
11 1.20 1.23 
12 1.62 1.62 
13 1.50 1.63 
14 1.70 1.71 
15 1.56 1.58 
16 1.50 1.65 
17 1.62 1.78 
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เฉลี่ย 1.53 1.60 
SD 0.13 0.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึสะทอนตนเอง 

 

จากการศึกษาผลการบันทึกสะทอนตนเองของครูผูเขารับการฝกอบรมหลังจากนําเครื่องมือประเมินไปใช
ดวยตนเองแลว พบวา ครูสวนใหญ เห็นวาเครื่องมือประเมินประเภทตางๆ ที่ไดศึกษานั้นสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชั้นเรียน ทั้งนี้อาจมีจุดเดน และขอจํากัดที่แตกตางกันไป ซึ่งตองเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหา ผูเรียน 
สภาพแวดลอมและความถนัดของผูสอน  ซึ่งมีรายละเอียดของบันทึกโดยสรุปไดดังนี้ 
 
เคร่ืองมือประเมินผล

ตามสภาพจริง 
บันทึกสะทอนตนเอง 

1. ภาระงานประเมิน
(Task) 

1.1 ความคิดในการนําภาระงานมาใช  :  
      (รอยละ70)  เห็นวา ควรนํามาใช        (รอยละ30)  เห็นวา ตองนํามาใช 
1.2 จุดเดนและขอจํากัด  
      (รอยละ 100) เห็นวามีจุดเดนมากกวาขอจํากัด  เชน  - ชวยใหการวดัผลชัดเจนข้ึน  
      -  นักเรียนมีสวนรวม   
      -  ครูจะพบขอบกพรอง เพื่อปรับปรุงแกไขผูเรียน 
      -  สามารถวัดความคิดข้ันสูง และความสามารถในการแกปญหา  
     - วัดกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางาน 
     - เปนปญหาทีเ่ลียนแบบธรรมชาติ 
     - ประเมินไดทั้งเน้ือหาและกระบวนการ 
     - นักเรียนสนุกในการทํางาน   
     - ปฏิบัติงานตามศักยภาพของนกัเรียน 
     -  นักเรียนกลาแสดงออก และเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 
     - สามารถประเมินไดตามเกณฑและยุติธรรม 
(รอยละ10) เห็นวามีขอจํากัดดวย คือ  
    -  เวลาไมเพียงพอ 
    - ความปลอดภยัในการปฏิบัติภาระงาน (เชนการออกสํารวจนอกบริเวณโรงเรียน) 
    - ผลงานนักเรียนไมดีเทาที่ควร 
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    - มีปญหา นักเรียนที่อานเขียนไมคลอง 
    - มีความยุงยากในการสรางภาระงาน และสรางเกณฑการประเมิน 
   - ไมเหมาะกับนักเรียนที่ไมเอาใจใสในการเรียน 

2. การสังเกต  2.1 การสังเกตเปนเคร่ืองมือที่ถูกใชบอยในการประเมินผลระหวางเรียน รอยละ   เห็นดวยกับคํา
กลาวนี้  โดยใหเหตุผลประกอบวา  
เปนเคร่ืองมือที่ใชงายที่สุด และเห็นไดชัดเจนจากการกระทําของผูเรียน และสามารถปอนขอมูล
ยอนกลับใหนักเรยีนพัฒนาตนเองไดทันที  และสามารถรวบรวมพฤติกรรมหลายดานในการ
สังเกตครั้งหน่ึงๆ   อยางไรก็ตามครูบางคนเห็นวา ขอมูลจากการสังเกตเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอตอการตัดสินผลการเรียนตองอาศัยเคร่ืองมืออืน่ๆ ประกอบดวย 
2.2 การนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถนําไปใชได เชน  
   - สังเกตความคิดอยางซับซอนและความคิดสรางสรรค 
   - รูปญหาในการเรียน เพื่อปรับพฤติกรรม และปรับปรุงแกไข ใหขอเสนอแนะนักเรียนไดทัน 
    - สังเกตความสามารถในการทดลอง และการปฏิบัตงิาน 
    -  สังเกตความสนใจ ความตั้งใจในการเรียนวิทยาศาสตร 
    - ความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร 
    - จิตวิทยาศาสตร 
    -ความรับผิดชอบในการทํางาน 
    - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

3. การสัมภาษณ รอยละ 70 เห็นดวยกับการใชการสัมภาษณเปนเคร่ืองมือประเมิน  เพราะ 
   - จะไดสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน   
   - นักเรียนที่อานไมคลอง เขียนไมถูกจะไดมีโอกาสบอกในสิ่งที่ตนเองรูทางการพูด  
  - ทําใหครูรับทราบปญหาของผูเรียน 
  - ทําใหเขาใจถึงความคิด และความรูสึกของนักเรียน 
รอยละ 50 จะนํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพราะ  

– จะไดทราบความตองการและความรูสึกของนักเรียนในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
– สามารถนํามาประยุกตใชทั้งกอน ระหวางและหลงัเรียน 

 – สามารถโตตอบไดทันที และใหขอมูลยอนกลับไดทันเหตุการณ 
– ทราบความสามารถในการใชอุปกรณวิทยาศาสตร 

บางคน (1 คน) เห็นวาไมสามารถนํามาใชไดเพราะ 
   -  ตองใชเวลาในการซักถามมาก ดังน้ันเม่ือสอนหลายหองจึงไมสามารถทําได 
   - ไมเหมาะสมกับธรรมชาติวิทยาศาสตร ที่ตองลงมือปฏิบัติ หากใชการสัมภาษณ นักเรียนอาจ
ไมบอกความจริง หรืออาจคาดเดาคาํตอบ 

4. บันทึกการเรียนรู รอยละ 100 เห็นประโยชนของการบันทึกผลการเรียนรู เพราะ 
   - ชวยใหรูถึงความคิดและความตองการ 
   - ไดพัฒนาทักษะการเขียน 
   - รูถึงปญหาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
รอยละ 100 เห็นวาสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได เพราะ 
 - จะไดทราบปญหา และความตองการในการเรียนวิทยาศาสตร  
 - ทําใหทราบพฤติกรรมและความรูสึกในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
- สามารถเลือกใชการบันทึกไดหลายรูปแบบใหเหมาะกับเน้ือหาวิทยาศาสตรที่จะสอน 
 - เปดโอกาสใหนักเรียนเขียนส่ิงตางๆที่ตองการเขียน 
  - แบบบันทึกที่นํามาใชบอยๆ คือ แบบบันทึกการเขียนตอบ และบันทึกประจําวัน  
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  - ชวยใหครูปรับเปล่ียนเทคนิคการจัดการเรียนรูได 
5. ผังมโนทัศน รอยละ 100 เห็นวา ผังมโนทัศนมีความเหมาะสมในการนํามาเปนเคร่ืองมือประเมินผลการเรียน 

เพราะ 
- สามารถประเมินความสามารถในการสรุปเน้ือหา และความสามารถในการเชื่อมโยงเน้ือหาของ
ผูเรียน 
- สามารถตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาได 
- เปนงานที่นักเรียนชอบทํา 
- สามารถประเมินความรูไดหลายดานพรอมๆ กัน เชน ดานความรู  ดานทักษะ และดานเจตคติ 
- สามารถใชรวมกับการสอนแบบบรรยาย อภิปราย  
- สามารถบูรณาการความรูได 
รอยละ… เห็นวาอาจใหคะแนนไดยาก 

 
6. เกณฑการประเมิน  

รอยละ70 เห็นวาตองนํามาใช  
รอยละ 30  เห็นวาควรนํามาใช 
จุดเดน ของการใชเกณฑการประเมิน 
   - ใหคะแนนไดยุติธรรม  
 - รูขอบกพรองและปรับปรุงแกไขไดตรงจุด 
- นักเรียนทราบเกณฑและสามารถทํางานไดตามเกณฑ 
- มีมาตรฐานเดียวกัน 
- งายตอการตรวจใหคะแนน 
ขอจํากัด 
- มีความยุงยาก ซับซอน 
- ตองใชเวลาในการสรางเกณฑ 
- ใชเวลาในการตรวจผลงาน 
ขอเสนอแนะจากการใชเกณฑการประเมิน 
- นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
- ผูสอนรูส่ิงที่จะพัฒนาผูเรียน 
- การประเมินไมควรบอกเปนคะแนน 
- นักเรียนไมกลานําเสนอผลงานเพราะกลัวผิด 
- ชวยใหครูตรวจงานตามสภาพจริงไดไมลําเอียง 

7. แบบสํารวจและ
แบบสอบถาม 

รอยละ.100 เห็นวาควรนํามาใช เพราะ… 
- ทําใหทราบขอมูลดานตางๆของผูเรียน เชน พฤติกรรม ความรูสึก ความสนใจ 
- เหมาะสมกับวัยของผูเรียนเพราะสามารถสะทอนความคิดออกมาไดแลว เพราะเด็กสามารถอาน
ออก เขียนไดแลว 
- เขาใจงายไมยุงยาก 
รอยละ 100 เคยนํามาใชแลวแตบางครั้งไมมีรูปแบบที่  แนนอนเหมือนคร้ังน้ี   

 

ผลการบันทกึประจําวัน 
 บันทึกประจําวัน ชวงประชุมปฏิบัติการ เปนการบันทึกประจําวันที่กําหนดทุกหัวขอที่จะใหบันทึก สวน
วันอ่ืนๆ กําหนดหัวขอเดียวคือ ขอเสนอแนะ 
บันทึกของวันที่ 27 ธันวาคม 2547 
1. ความรูที่ได  “ฉันเรียนรูหลายอยางจากวิทยากร เชน ………..” 
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1.1   อ.วงเดือน  จายอุน    -ทําไมตองเปล่ียนแปลงการประเมินผลการเรียนรู-หลักการประเมินผลตาม 
สภาพจริง – หลักการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร – บรรยายพิเศษประเมินผลตามสภาพจริง 

1.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร –เครื่องมือประเมิน/ตัวอยางเครื่องมือประเมิน เทคนิควิธีสอนวิทยาศาสตร 
1.3 อ.นิภา  พ้ืนผล  -เหตุผลที่ตองเปล่ียนแปลงการประเมินผล –ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพ 

จริง – หลักการของการวัดประเมินผลตามสภาพจริง - เปาหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูวิทย 
1.4 อ.สุชาดา  เหตุที่ตองเปล่ียนแปลงการประเมิน – หลักการประเมินผลตามสภาพจริง การทดสอบเมื่อ 

ประเมินผลคุณภาพการสอน 
1.5 อ.จินตนา การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  การประเมนิผลการเรียนรูวิทยาศาสตร แนวทาง 

การวัดและประเมินผล 
1.6 อ.ดวงกมล วิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  -แบบตางๆของเครื่องมือในการประเมิน 
1.7 อ.รําพึง  การวัดผลโดยโครงงาน-วิธีการวัดผลตามสภาพจริง 
1.8 อ.ณัฐกร การประเมินผลการเรียนรู  การทําแฟมสะสมงาน 
1.9 อ.สุวิมล  วิธีการประเมินผลงานนักเรียนในหลายๆวิธี 
1.10อ.สิริวรรณ  -การเปล่ียนแปลงการประเมิน หลักการประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลการเรียน 

รูวิทยาศาสตร ประเมินตามสภาพจริงกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร 
1.11 อ.ธนารักษ -การตั้งเปาหมายกอนเรียน-วิธีการสอนที่หลากหลาย-เทคนิคการวัดผลที่เหมาะสมกับสภาพที่แทจริง 
1.12 อ.สุพัตรา – ทําไมตองเปล่ียนแปลงการประเมิน- หลักการประเมินผลตามสภาพจริง โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร  
1.13 อ.นิยะดา- การวัดผลตามสภาพที่แทจริงไดรูแบบประเมินคุณภาพผูเรียน วิธีการวัดผลการเรียนการสอน 
1.14 อ.โสภา – การสอนบูรณาการเรื่องพืชและสัตว-หลักการประเมินผลตามสภาพจริง-การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1.15 อ.รวิ-การเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการเรียนรู-ความแตกตางระหวางบุคคล-ทฤษฎีพหุปญญา 

2. เจตคติตอการนําไปใชในชั้นเรียน “ฉันจะนําไปใชในหองเรียน…………” 
2.1 อ.วงเดือน  จายอุน การประเมินผลตามสภาพจริง 
2.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร ตัวอยางการจัดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประเมิน 
2.3 อ.นิภา  พ้ืนผล วิธีการทางวิทยไปใชในการเรียนการสอนใหสมบูรณและชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.4 อ.สุชาดา การประเมินผลตามสภาพจริงอยางมีขั้นตอน 
2.5 อ.จินตนา จะวัดผลตามสภาพจริงวัดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วัดผลเพื่อดูความ 

กาวหนาของนักเรียน วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยนําขอมูลมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา 
ผูเรียน 

2.6 อ.ดวงกมล การสรางเครื่องมือแบบทดสอบ ที่มีทั้งเลือกตอบและเขียนตอบ – วิธีการของกระบวน 
การสอนแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร 

2.7 อ.รําพึง การทําชิ้นงาน โดยโครงงานวิทยาศาสตร-วิธีการวัดผลประเมินผลโดยวิธีปฏิบัติ 
2.8 อ.ณัฐกร การทําแฟมสะสมงาน วิธีการประเมินผลงาน 
2.9 อ.สุวิมล  เกณฑการประเมินผลงานแตละชนิด- วิธีการเลือกวิธีการประเมิน-การสรางภาระงานที่ 

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูอยางครอบคลุม 

      2.10 อ.สิรวิรรณ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในรูปแบบตางๆ-การวัดและประเมินผล 

ตามสภาพจริง 
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  2.11 อ.ธนารักษ  -ฉันจะนําความรูที่ไดรับไปใชกับผูเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
   2.12  อ. .สุพัตรา  – การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรและนําไปบูรณาการวัดผลประเมินผลกลุมสาระอื่นๆ  
  2.13 อ.นิยะดา- การประเมินผลตามสภาพที่แทจริงและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่  อ.อมรา 
         เสนอแนะไป 
 2.14 อ.โสภา-วิธีการวัดผลการเรียนรูตามสภาพจริง- การประเมินผลแบบวิทยาศาสตร 
 2.15 อ.รวิ-การประเมินจะไดชดัเจนยิ่งขึ้น 

3. ความมั่นใจในการวัดผล  “ฉันไมมั่นใจวา……” 
3.1  อ.วงเดือน  จายอุน    การประเมินผลตามสภาพจริงดําเนินการไดถูกตองหรือไม –การสอนกลุม 

สาระวิทยาศาสตรการจัดกิจกรรมไมเราความสนใจ 
3.2  อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร เครื่องมือที่จะนําไปใชกับเด็กที่โรงเรียนจะทําไดหรือไม 
3.3  อ.นิภา  พ้ืนผล แตฉันต้ังใจวา ฉันจะนําความรูไปใชใหเกดิผลจริงกับลูกศิษยของฉันและจะโนมนาว 

ใหเขามีจิตวิทยาศาสตรยิ่งขึ้น  
3.4 อ.สุชาดา การประเมินผลตามสภาพจริงอยางมีขั้นตอน จะทําไดครบทุกขั้นตอนหรือไม 
3.5 อ.จินตนา  ฉันมั่นใจวาจะนําเทคนิค วิธี กิจกรรมที่ไดรับความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในการจัด 

การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
3.6 อ.ดวงกมล เครื่องมือที่สรางจะทําไดดีและเปนปรนัย  เครื่องมือที่สรางเหมาะสําหรับและดีพอกับวิชา 

วิทยาศาสตรหรือไม 
3.7 อ.รําพึง จะนําวิธีการวัดผลประเมินผลไปใชในการเรียนการสอนไดทุกกิจกรรม 
3.8 อ.ณัฐกร การออกแบบประเมินผลการเรียนรูจะทําไดดีแคไหน 
3.9 อ.สุวิมล จะทําใหการจัดการเรียนการสอนจะพบปญหาจากผูเรียนมากนอยเพียงใด และจะทําใหการ 

จัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จหรือไมดังหวังไว 
3.10 อ.สิริวรรณ การทํางานบางครั้งจะไมครบขั้นตอนที่ไดอบรม เพราะตองทําการสอนหลายวิชา ฉะนั้น 

การเตรียมงานตางๆ อาจจะประสบปญหาบาง 
3.11อ.นิยะดา-การเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่จะนําไปใช จะครบขั้นตอนในการสอนหรือไม 
3.12อ.โสภา-จะนําวิธีการประเมินผลทุกรูปแบบไปใชกับนักเรียนไดทั้งหมด 

  3.13อ.รวิ-ฉันนาจะประเมินผลไดชัดเจนกวาเดิม 
4. ความสนใจในกิจกรรม  “ฉันสนใจกิจกรรม……” 

4.1  อ.วงเดือน  จายอุน  บรรยายพิเศษ ประเมินผลตามสภาพจริง – การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร- การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ – เกณฑในการสรางเครื่องมือ 
4.3 อ.นิภา  พ้ืนผล –การวิเคราะหส่ิงที่จะประเมินผล เพราะมีความรูสึกวาเปนความรูใหมของฉัน 
4.4 อ.สุชาดา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การใหลงมือปฏิบัติและสังเกต  ทดลอง 
4.5 อ.จินตนา การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู เพราะทําใหสามารถนําไปใชไดจริงและสามารถประเมิน 

ไดตรงตามมาตรฐาน 
4.6 อ.ดวงกมล การออกแบบการประเมินแบบการทดลอง  - ตัวอยางแบบทดสอบในลักษณะที่หลาก 

หลาย 
4.7 อ.รําพึง หลักการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ของวิทยาศาสตรโดยโครงงานอยางงาย 



 

  

185 

 

 

4.8 อ.ณัฐกร วิธีการประเมินแบบตางๆ  เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 
4.9 อ.สุวิมล การสรางภาระงานที่มีลักษณะเปนการประเมินผลตามสภาพจริง 
4.10 อ.สิริวรรณ สนใจกิจกรรมของดร.ปรีชาญ  เดชศรี เสนอแนะและยกตัวอยางไดดีมาก แตเวลานอย 

ไปหนอย ทําใหขาดความชัดเจน 
4.11 อ.ธนารักษ –ตนไมแหงความหวัง- เขียนจุดเดน –เทคนิคการวัดผลตามสภาพจริง 
4.12  อ.สุพัตรา- การวางแผนการประเมินและการสรางเครื่องมือประเมินเพราะสามารถนํากลับไปปฏิบัติ 

จริงได 
4.13 อ.นิยะดา -การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง วิธีการวัดผลการเรียนการสอน และการจัดการเรียน 

การสอน 
4.14 อ.โสภา-วิธีการสอนบูรณาการพืชและสัตว-การประเมินผล การออกขอสอบ รูปแบบการวัดผลความ 

กาวหนาและพัฒนาการเรียนการสอน 
4.15 อ.รวิ-ทฤษฎีพหุปญญา –ลีลาการเรียนรู 4 แบบ 

5. การทํางานเปนทีม “ฉันทํางานกลุมกับเพ่ือนๆ  แลวรูสึกวา………….” 
5.1  อ.วงเดือน  จายอุน    ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
5.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร สนุกดี  ไดแสดงความคิดเห็น –แลกเปล่ียนเรียนรู 
5.3 อ.นิภา  พ้ืนผล  คาดหวังทุกคนจะรวมมือกันจนงานสําเร็จลุลวงไดดี 
5.4 อ.จินตนา ทุกคนมีแนวคิดที่ดี สามารถนํามาใชเปนแนวคิดของสวนรวมไดทุกคนรวมวามคิดเห็นกันดีมาก 
5.5 อ.สิริวรรณ  สนุกสนาน สบายใจ ไมเครียด ไมวิตกกังวล 
5.6 อ.ธนารักษ มีความมุงมั่น ขยัน และเพียรพยายาม ที่จะเก็บเกี่ยวความรูจากวิทยากรใหไดมากที่สุด 
5.7 อ.สุพัตรา -เกิดความมั่นใจ เพราะผูรวมงานใหความรวมมือเปนอยางดี 
5.8 อ.นิยะดา-ดี เพราะเพ่ือนใหขอคิดเห็นและใหความรวมมือในกิจกรรมดี 
5.9 อ.โสภา-มีความสนุกสนานชวยเหลือกันทํางานดี 
5.10อ.รวิ-สนุกดีหลากหลายความคิดมาผสมผสานหาขอยุติที่ดี 

6. การตรวจสอบตนเอง “ฉันพบปญหาวา…….” 
6.1  อ.วงเดือน  จายอุน    ขาดทักษะการสอนวิทยาศาสตร 
6.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร ฉันไมถนัดที่จะสอนวิทยาศาสตร 
6.3 อ.นิภา  พ้ืนผล ไมพบปญหา บรรยากาศการอบรมอบอุนมีความเปนกันเองทั้งวิทยากรและผูเขารับการอบรม 
6.4 ครูที่สอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนของฉันสวนใหญ มีความรูไมตรงกับสาขาวิชา 
6.5 จะมีเวลาพอไหมที่จะสรางเครื่องมือดี เพราะตองสอนหนังสือเด็กเปนงานหลักและมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่เขามาจน

เกือบไมมีเวลาใหครอบครัว 
6.6 การวัดผลนักเรียนตามสภาพจริงทุกชั่วโมงกลัววาจะวัดไมทัน ตรวจงานไมทัน 
6.7 อ.ณัฐกร การใชเกณฑการประเมินผลกับนักเรียนจํานวนมากเวลาจะไมพอ 
6.8 อ.สุวิมล เวลานําหลักการ ทฤษฎีตางๆไปใชในหองเรียนแลวมักไมคอยไดผลตามที่คาดหวัง 
6.9 อ.นิยะดา-ถานักเรียนไมสนใจในดานวิทยาศาสตรเราควรจะพูดคุยกับเด็กกอนแลวใหนักเรียนไป 

สังเกต เหมือนอยางเชน ดร.ปรีชาญ กลาวอยาหวังผลการทํางานของนักเรียนมากนัก 
7. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง “ฉันมีขอเสนอแนะวา………” 
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7.1  อ.วงเดือน  จายอุน  ควรมตีัวอยางการประเมินผลตามสภาพจริงใหดูหลายๆ ตัวอยาง 
7.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร ใหนําตัวอยางขอสอบ  เกณฑการประเมินและเครื่องมือประเมินใหดูมากๆ  
7.3 อ.นิภา  พ้ืนผล อยาลืมแวะไปเยี่ยมฉันที่โรงเรียนวัดแพรกษาบอยๆ นะคะ 
7.4 อ.จินตนา ถามีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูทุกเรื่องแลวรวมเลมไวนาจะเปนประโยชนแกครูผู 

สอนวิทยทุกคนในดานการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล        เปนงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชน
แกครูผูสอนวิทยทุกคนดีมากคะ ขอขอบคุณที่ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งของการทดลองและขอเปนกําลังใจใหการ
ทดลองสําเร็จลุลวงดวยดีคะ 

7.5 อ.รําพึง  จัดเครื่องมือการวัดประเมินใหกับผูเขารับการอบรม 
7.6 อ.ณัฐกร ควรมีตัวอยางวิธีการประเมินผลแบบตางๆ ที่ไมซับซอน 
7.7 อ.สิริวรรณ กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีคะ ถาครูผูสอนวิทยาศาสตรทุกคนไดมีโอกาสฟงการประชุม 

ปฏิบัติการนี้ จะชวยใหการสอนวิทยาศาสตรประสบผลสัมฤทธิ์ไดดีขึ้น 
7.8 อ.ธนารักษ วิทยากรและเพื่อนวิทยากรที่ใหการอบรมเปนผูชัดเจนในการประเมินผลตามสภาพจริง 

อยางมาก…ขอปรบมือให 
7.9 อ.นิยะดา-การอบรมครั้งนี้ดี แตถาไดอบรมทุกชั้นจะดีมาก 
7.10 อ.โสภา-อยากไดรูปแบบของการประเมินในลักษณะตางๆ 

 
 
 
 

บันทึกของวันที่ 28 ธันวาคม 2547 
 
1. ความรูที่ได  “ฉันเรียนรูหลายอยางจากวิทยากร เชน ………..” 

1.1  อ.วงเดือน  จายอุน    -การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง – แนวทางการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร – การวิเคราะหมาตรฐาน 
1.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร การประเมินผลตามสภาพจริง เทคนิคการประเมิน 
1.3 อ.นิภา  พ้ืนผล  - ตารางวิเคราะหประจําหนวย – แผนการประเมินประจําหนวย 
1.4 อ.สุชาดา หลักการประเมินผลตามสภาพจริง  -ความสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง- การสราง

เครื่องมือประเมิน 
1.5 อ.จินตนา  หลักการประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิเคราะหส่ิงที่

ตองการประเมิน    การวางแผนการประเมิน  เครื่องมือประเมิน 
1.6 อ.ดวงกมล รูวาการประเมินผลเปนการพัฒนาผูเรียนมากกวาการตัดสินผูเรียน – การสรางเครื่องมือ

ประเมินตามสภาพจริง และลงมือปฏิบัติจริง 
1.7 มีความเขาใจวิธกีารวัดผลตามสภาพจริงมากขึ้น 
1.8 อ.ณัฐกร ไดเรียนรูการประเมินผลแบบใหมๆ เพ่ิมเติม 
1.9 อ.สิริวรรณ การสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง ใชผลการประเมินตามสภาพจริง 
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1.10อ.ธนารักษ –การจัดทําภาระงาน –ชิ้นงานกับภาระงานมีความแตกตางกัน 
1.11อ.นิยะดา-การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
1.12อ.โสภา-แนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน-วิธีการวัดผลการเรียนการสอน 
1.13อ.รวิ-การประเมินผลตามสภาพจริง 

2. การนําไปใชในชั้นเรียน “ฉันจะนําไปใชในหองเรียน…………” 
2.1 อ.วงเดือน  จายอุน การประเมินผลตามสภาพจริง – สอนไดตรงตามมาตรฐาน 
2.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร แบบประเมินผลตามสภาพจริง 
2.3 อ.นิภา  พ้ืนผล เกมลักษณะเดนของตนเอง 
2.4 อ.สุชาดา การสรางเกณฑในการประเมิน 
2.5 อ.จินตนา วิเคราะหส่ิงที่ตองประเมิน วางแผนการประเมิน จัดทําเครื่องมือประเมิน 
2.6 อ.ดวงกมล การวิเคราะห- การสรางเครื่องมือการประเมินผลไปใชจริง 
2.7 อ.รําพึง สามารถนําแบบหรือวิธีการวัดผลมาใชในการเรียนการสอนไดหลากหลาย 
2.8 อ.สิริวรรณ การประเมินผลตามสภาพจริง 
2.9 อ.ธนารักษ การจัดทําภาระงาน 

     2.10 อ.นิยะดาการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
    2.11อ.โสภา-การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

2.12อ.รวิ-ตามที่ฉันไดรับไปเชนการประเมินผลตามสภาพจริง 
3. ความมั่นใจในการวัดผล  “ฉันไมมั่นใจวา……” 

3.1  อ.วงเดือน  จายอุน    จะนาํวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชปฏิบัติไดดีหรือไม 
3.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร จะนําไปใชไดดีหรือเปลา 
3.3 อ.นิภา  พ้ืนผล ไมมั่นใจวาจะถูกใจอาจารยหรือเปลา 
3.4  อ.สุชาดา  จะสรางเครื่องมือใหมีมาตรฐานและประเมินไดอยางเปนปรนัย 
3.5 อ.จินตนา การวิเคราะหส่ิงที่ตองประเมินจะจัดทําไดครบเนื้อหาตามหลักสูตรภายในปการศึกษานี้ 
3.6 อ.ดวงกมล เครื่องมือที่สรางขึ้นจะดีและไดมาตรฐาน – เวลาที่ใชในการสรางเครื่องมือ 
3.7 อ.รําพึง  ไดปฏบัิติการเขียนกําหนดการสอนวาใหทราบวาการเรียนและนํามาใชในการสอน 
3.8 อ.สิริวรรณ จะสรางเกณฑการประเมินที่ไดมาตรฐานไมได เพราะการใชเวลาสรางเกณฑคงเกิดยาก 

เพราะครูตองสอนหลายวิชา นําผลงานเครื่องมือที่เขารับการอบรมไปใชประเมินเทานั้น 
3.9 อ.ธนารักษ-จะมีเวลาคิดภาระงานหรือไม 
3.10 อ.โสภา-รูปแบบประเมินผลตามสภาพจริงถูกตองหรือไม 
3.11 อ.รวิ-ฉันนาจะทําได และสนุกสนานไปกับเด็กดี 

4. ความสนใจในกิจกรรม  “ฉันสนใจกิจกรรม……” 
4.1  อ.วงเดือน  จายอุน     การสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 
4.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร เครื่องมือประเมิน 
4.3 อ.จินตนา ตนไมแหงความหวัง เพราะทําใหเปนการตรวจสอบไดวา ความรูที่ไดรับบรรลุจุดมุงหวังหรือไม 
4.4 อ.สุชาดา การวิเคราะหมาตรฐาน เมื่อนําไปสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 
4.5 อ.ดวงกมล การสรางเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 
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4.6 อ.รําพึง ไดรับความรูเร่ืองการสอนแบบโครงงานและการประเมินผลโครงงาน 
4.7 อ.รําพึง  แนวคิดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงใหครูมีกําลังใจทํางานดานการวัดผลใหความ

ยุติธรรมกับนักเรียนใหมากที่สุด 
4.8 อ.สิริวรรณ บรรยายพิเศษโดย ดร.ปรีชาญ 
4.9 อ.ธนารักษ  สรุปบทเรียน 
4.10 อ.นิยะดา-การประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีการวิเคราะหเน้ือหาวิชาที่ดี 
4.11 อ.โสภา-เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
4.12 อ.รวิ-กิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีการวิเคราะห 

5. การทํางานเปนทีม “ฉันทํางานกลุมกับเพ่ือนๆ แลวรูสึกวา………….” 
5.1   อ.วงเดือน  จายอุน    ไดแลกเปล่ียนความรู  ไดมีเพ่ือนรวมงาน 
5.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร สนุกดีไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
5.3 อ.นิภา  พ้ืนผล โดดเดี่ยวเพราะไดรับมอบหมายใหทํางานที่เน้ือหาไมซ้ําใคร 
5.4 อ.สุชาดา ไดแลกเปล่ียนความรูกับเพ่ือน  และสบายใจที่ทุกคนมีปญหาเดียวกัน เขาใจกัน 
5.5 อ.จินตนา สมาชิกกลุมยอมรับความคิดเห็นออกความเห็น แสดงความคิดเห็น มีเหตุผล 
5.6 อ.ดวงกมล  ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ไดสรางเครื่องมือรวมกันอยางมีความสุข 
5.7 อ.สิริวรรณ มีความสุขและทํางานรวมกันไดดี 
5.8 อ.ธนารักษ ไดงานที่มีคุณภาพแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
5.9 อ.นิยะดา-เพ่ือนในกลุมมีสวนรวมในการทํางาน –สนใจในการปฏิบัติงานดี 
5.10 อ.โสภา-ไดแลกเปล่ียนความคิดกัน –ไดความรูเพ่ิมเติม 
5.11 อ.รวิ-เพ่ือนในกลุมมีความสนใจชวยเหลือดี 

 
6. การตรวจสอบตนเอง “ฉันพบปญหาวา…….” 

6.1  อ.วงเดือน  จายอุน   การสรางเกณฑการประเมิน 
6.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร เราตองฝกฝนทําเครื่องมือประเมิน 
6.3 อ.นิภา  พ้ืนผล ขาดเพื่อนที่ปรึกษา แตมั่นใจวาเขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย 
6.4 อ.จินตนา การที่ผูสอนเปนผูสรางแบบประเมินทั้งหมดเปนการสรางภาระงาน ควรมีการจัดทําแบบ 

ประเมินที่สามารถใชประเมิน 
6.5 ยังไมพบปญหาเพราะยังไมไดนําไปปฏิบัติจริง ในการทดลองใชเครื่องมือการประเมินผลตามสภาพ 

จริง 
6.6 อ.รําพึง  การออกขอสอบไมควรสอบแบบอันตนัยมากเกินไปเลยเกิดความสงสัยวาเคยมีคําสั่งใหครู 

ออกขอสอบแตละครั้งใหออกอัตนัย 70%  ปรนัย 30% เลยไมแนใจวาออกแบบไหนดี 
6.7 อ.สิริวรรณ  การกําหนดเกณฑการประเมินผลงานจะมีปญหา 
6.8 อ.ธนารักษ ไมมีเวลาในการจัดทําภาระงาน 
6.9 อ.โสภา-รูปแบบการประเมินมีหลากหลายและเกณฑการประเมินคอนขางละเอียดกังวลวาจะทําไดไม 

ทันเวลา 
      6.10 อ.รวิ- การประเมินผลตามสภาพจริงคือ ความเปนไปได 
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7. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง “ฉันมีขอเสนอแนะวา………” 
7.1 อ.วงเดือน  จายอุน    ควรมกีารติดตามประเมินผลตามสภาพจริงบอยๆ เพ่ือครูผูสอนจะไดดําเนิน 

การไดถูกวิธี –จัดอบรมวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู เพราะยังไมชัดเจนในเนื้อหา 
7.2 อ.ณัฐกฤตา  ธรรมบุตร ใหมีการจัดอบรม การทําเครื่องมือประเมินอยางชัดเจน 
7.3 อ.สุชาดา มีการอบรมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกันในการประเมินผลตามสภาพ 

จริง 
7.4 อ.จินตนา ผูวิจัยควรรวบรวม ผลการวิเคราะหส่ิงที่ตองประเมิน ทุกชั้น(4,5,6) ใหกับผูสอน(กลุมตัว 

อยาง) เพ่ือเปนแนวทางการจัดทําหรือเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใช 
7.5 อ.ดวงกมล ควรสรางเครื่องมือในการประเมินผลตามสภาพจริงที่เปนมาตรฐานใหแลวใหครูนําไปใช 

เปนการประหยัดเวลา เพราะครูผูสอนไมไดมีงานสอนเพียงอยางเดียว 
7.6 อ.รําพึง ควรจัดกําหนดการสอน แผนการสอน การวัดประเมินผล ไดใหทางคณะครูเปนแบบและนํา 

มาใช 
7.7 อ.นิยะดา-การประเมินตามสภาพจริงเปนการวัดที่เปนจริง 

บันทึก ธันวาคม 2547 
29 ธันวาคม 2547 อ.โสภา-สอนเรื่องน้ําคาง หิมะ ลูกเห็บเกิดขึ้นไดอยางไร – ใหนักเรียนทดลองเรื่องน้ํา 

คางเกิดขึ้นไดอยางไร- กิจกรรมทดลองเปนกลุม-ตอบคําถาม-สรุปผลการทดลอง—มีการประเมินผลจากการทดลอง

และตอบคําถาม---ผลที่เกิดกับนักเรียน 1) นักเรียนสนใจรวมกิจกรรมการทดลอง 2)การทดลองเปนไปตามขั้นตอนเห็น

ผลแตใชเวลานานน้ําเดือดชา 3)นักเรียนตอบคําถามได 4)การประเมินผลไมครอบคลุมทุกเรื่องเพราะมีเวลาจํากัด และมี

ขอเสนอแนะวา-เวลาในการทดลองควรใหมากกวานี้ เพราะตองสังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมการประเมินผล 

 

30 ธันวาคม 2547 อ.สุวิมล –การมอบหมายงานใหกับนักเรียนตามศักยภาพเปนงานที่ยากลําบากมากใน 
ทางปฏิบัติทําไดยาก   -  การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่ดี แตครูสวนใหญยังไมเขาใจขั้นตอนและ
กระบวนการ – เกณฑในการประเมินตามสภาพจริง แตเครื่องมือที่ใชยุงยาก ครูบางคนสอนหลายวิชาไมมีเวลา
เพียงพอที่จะทําได – ขอเสนอแนะ ผูวิจัยควรสรางเครื่องมือมาใหเพ่ือความถูกตองของกระบวนการและหลักการ
โดยใหครูทดลองใช 

บันทึก มกราคม 2548 

4 มกราคม 2548   

อ.สิริวรรณ นักเรียนมีประสบการณเรื่องการทดลอง มีความสามารถในการตอบคําถามกอน

นําเขาสูการทดลองได – ผลการทดลองดําเนินการไมไดอยางมีประสิทธิภาพ-นักเรียนมีความรวมมือเปน
นักเรียนที่ชางสังเกตและรวมกิจกรรมกลุมมากขึ้น –การเขียนหนังสือยังไมคอยถูกตอง บกพรองมาก
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ผลงานขาดคุณภาพ-การสรุปผลการทดลองจะมีปญหานักเรียนยังสรุปผลการทดลองไมคอยตรงประเด็น - 
นักเรียนมีผลงานเกิดขึ้นตามศักยภาพของนักเรียน 

อ.โสภา-ทดลองเรื่องความดันบรรยากาศ –นักเรียนเตรียมอุปกรณ –นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมการ 
ทดลอง-การรวมอภิปรายมีนอยเพราะนักเรียนจะสนใจการทดลอง-นักเรียนตอบคําถามได-ผลการทดลองตองใช
เวลาในการเก็บผลขอมูล-การทําอุปกรณทดลองวัดความดันอากาศ ยังไมดี มีความคลาดเคลื่อนของเข็มวัดทําให
ขอมูลคลาดเคลื่อน-บางกลุมสรุปผลการทดลองไมได-ขอเสนอแนะคือ ควรใหนกัเรียนไดฝกทดลองทีละคน และ
สรุปผลการทดลอง 

5 มกราคม 2548   

 อ.นิภา   จะตองปรับปรุงแผนการสอนหนวยการเรียนเรื่องเสียงโดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความ 

สัมพันธของอวัยวะที่ใชในการไดยิน “หู” ….. ปรึกษานักเรียนช้ันป.5/2 วาจะทําโครงงานอะไรเกี่ยวกับ “เสียง”     

รูปภาพแสดงสวนตางๆของหูที่มีอยูไมชัดเจนเลย   …. นาจะใหหัวหนากลุมสาระตรวจแผนการสอนกอนแบงเนื้อหา

ยอยเหมาะสมหรือไม 
อ.สิริวรรณ การออกแบบการทดลองนักเรียนยังทําไมได ยังออกรูปแบบการทดลองไมได – ครูตอง 

เสนอรูปแบบการทดลอง เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง –ตั้งใจเรียนและรวมกิจกรรมไดอยางมีระบบ – มี
ความรูความเขาใจและเกิดกระบวนการคิดยังไมหลากหลายและตรงประเด็น  - ส่ือที่ใชสอน เชน บารอมิเตอร ยัง
ไมมีใหนักเรียนดู  -ผลงานยังตองปรับปรุง นักเรียนยังทํางานผิดพลาดหลายแหง –มีขอเสนอแนะวา ตองสงเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห 

อ.โสภา-ทดลองเรื่องความชื้นของอากาศ-อุปกรณในการทดลองหางายและไดทดลองทุกคน-นักเรียน 
สนุกสนานการทดลองใชเวลานอยเห็นผลการทดลองไดตรงตามขอมูล – นักเรียนรวมอภิปราย,ตอบคําถามได,
บันทึกผลการทดลองถูกตอง –การประเมินผลใชการสังเกตการตอบคําถาม การอภิปราย ดูจากการเขียนตอบใน
สมุด—นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องความชื้นของอากาศ นักเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการวัด-มีขอเสนอแนะ
วา-อุปกรณวิทยาศาสตร เชน เครื่องมือวัด ยังไมมี  ควรจัดซื้อเพ่ิมเติม 

11มกราคม 2548  
อ.นิภา  หนักใจจัง 2 เสาร-อาทิตยนี้ไมไดอยูบาน ตองอบรมคอมฯที่เทคนิค จะเตรียมการสอนวิทย 

ทันหรือไม      รับคําสั่งพาลูกเสือ-ยุวกาชาดไปคายเจษฎาราชเจา สัตหีบ 3 วัน 2 คืน ไมมีเวลาเตรียมการสอน ไม
ดีเทาที่ควร 
 

อ.สิริวรรณ –รวมกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน การสนทนาซักถาม – การใชเครื่องมือ 
เทอรโมมิเตอร นักเรียนยังขาดทักษะการใชเครื่องมือ – การบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองยังไม
ชัดเจนและถูกตอง การนําความรูไปใชยังคิดวิเคราะหไมได –มีขอเสนอแนะวาครูตองอธิบายและชี้แนะเพ่ิมเติม  

อ.ธนารักษ กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยการแบงกลุมกันศึกษาระบบสุริยะจักรวาล นักเรียนสนใจ 
มากโดยการสังเกตจากรูปภาพ  - กิจกรรมกลุมยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร บางกลุมไมกลาแสดงออก – การ
สืบคนขอมูลไมคอยพรอม เน่ืองจากอินเตอรเน็ตมีนอย- เวลาในการเรียนคอนขางนอยเกินไปในเวลา 1 ชั่วโมง- 
นักเรียนบางกลุมนําเสนองานไดดีมาก 



 

  

191 

 

 

อ.โสภา-ทดลองเรื่องความดันของอากาศ – นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมและไดฝกปฏิบัติทุกคนใน 
แตละกลุม-การทําลองทําไดชัดเจนและปฏิบัติไดตามขั้นตอนทําใหผลการทดลองถูกตอง-นักเรียนตอบคําถามไดดู
จากการบันทึก-มีการรวมอภิปรายในกลุม    การประเมินผล-จากการสังเกตพฤติกรรม-จากการตอบคําถาม-ดูการ
ทํางานในกลุม –บางกลุมสรุปผลการทดลองยังไมสมบูรณ   

 ขอเสนอแนะ-ผลงานยังไมดีเทาที่ควรเวลาในการจัดทํานอยไป 

12 มกราคม 2548  
อ.สิริวรรณ นักเรียนสนุกสนานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูจัด –ไดรับประสบการณจากการทดลองการเกิดลม –  

นักเรียนขาดทักษะการเขียน –นักเรียนเปนนักสังเกตไดดี ---ฉันมีขอเสนอแนะวา การเรียนวิทยาศาสตรตองบูรณา
การกับภาษาไทย เปนการสงเสริมวิชาภาษาไทยไปดวยและฝกทักษะดานการสื่อสาร 
 

อ.ธนารักษ- นักเรียนเขียนแผนผังความคิดไดดี- นักเรียนที่เนนผูนํากลุมสามารถดําเนินการวางแผนไดดี  
- การทํางานกลุมไดรับความรวมมือมากขึ้น – มีความใจกวางยอมรับในคําวิพากษวิจารณของเพ่ือน             - ทํา
ชิ้นงานทองเท่ียวดาวเคราะห 9 ดวง   -ผูนําบางกลุมทํางานลมเหลวในการวางแผนทําใหงานไมสําเร็จ 

13 มกราคม 2548  
อ.นิภา   กิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงนี้ บรรลุวัตถุประสงคดี  สบายใจจัง ขอเสนอแนะของฉัน คือ  

ในการแบงกลุม ควรชี้แนะนักเรียนวา ควรหลีกเล่ียงนักเรียนที่เขียนหนังสือชาผิด-ตกเปนเลขา ควรใหสังเกต ดูการ
ทํางานของเพื่อนบอยๆ 

อ.ธนารักษ –ปรากฏการณทางธรรมชาติ การเกิดฤดูกาลตางๆ –สังเกตความเปนไปในชีวิตประจําวัน – 
รายงานความรูสึกของนักเรียนจากการสังเกตฤดูกาลตางๆ – บางกลุมนําเสนอผลงานไดเย่ียมมาก –บางกลุม
ลมเหลว 

อ.สุพัตรา ความภูมิใจในใบงานท่ี 1-4 นักเรียนสืบคนขอมูลระบบสุริยจักรวาลสงตามกําหนดเวลา  
–ผลงาน ดญ.วราภรณคนจากอินเตอรเนต รวบรวมไดเย่ียมมาก-วิชุดา ณัฐพลทําไดดี-การประเมินจากรายงาน 
แผนพับ โดยใหเลือกนําเสนอ เพ่ือสรุปความรูความสนใจ 

14 มกราคม 2548  
 อ.นิภา วันนี้นักเรียนขาดเรียนมากเพราะอากาศเปลี่ยน  ตองใหทํางาน ศึกษางาน นักนอกเวลา 

 (หลังเลิกเรียน)     ขอเสนอแนะ คือ ตองโทรแจงผูปกครองนักเรียนที่ชอบเถลไถล หลังเรียนนอกเวลา 
อ.ธนารักษ –การทํางานกลุมทําใหนักเรียนรูสึกภูมิใจในตนเองและผลงาน-นักเรียนขาดความมั่นใจใน 

ตนเอง – นักเรียนอยากใหคุณครูจัดทําภาระงานบอยๆ  -บางเนื้อหาวิชาคิดภาระงานไมออก 
อ.สุพัตรา- การสอนสปช. ในวันนี้แบงกลุมนักเรียนใหวางแผนเพื่อเตรียมประดิษฐแบบจําลองการเกิด 

ระบบสุริยุปราคา และจันทรุปราคา- นักเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางานและอภิปรายรวมกันในเกณฑดี  -ปญหา
ที่พบ คือ นักเรียนบางคนไมรวมมือในการวางแผนครูตองคอยแนะนํา 
  17 มกราคม 2548   
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อ.นิภา นาเบื่อ แขงขันกีฬาตอนกลางวันอีกแลว  นักเรียนหมดโอกาสซอมการทดลอง    นักเรียนทํางาน
ไมเรียบรอยเลย แมกระทั่งคนดี เคยทํางานเรียบรอย เฮอ! คงรีบจะไปเลน 

อ.ธนารักษ การออกแบบจําลองสุริยุปราคาและจันทรุปราคาที่หลากหลาย-นักเรียนทํางานกลุมอยาง
สนุกสนานและมีความสุข – นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานกลุม –นักเรียนแกปญหาเองและรวมกัน
วางแผนงานได-ทํางานกลุมอยางเต็มใจ เต็มความสามารถมีความคงทนมากกวาเรียนทฤษฎี  -มีขอเสนอแนะวา 
ถามีเวลาก็จะทําบอยๆ เพ่ือความคงทนในการเรียนรู 

อ.สุพัตรา-การเรียนการสอนสปช.ในวันนี้ นักเรียนเตรียมอุปกรณเพ่ือมาประดิษฐโมเดลการเกิด
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา – นักเรียนสนใจในการทํากิจกรรมแตมีปญหาในการลงมือปฏิบัตินักเรียนวางแผนเพื่อ
แกไขปญหา – การทํางานกลุม กลุมสนใจ 2 กลุม จะเปนแกนนําใหเพ่ือนกลุมอื่นปรับปรุงผลงานเพื่อนําไปใชใน
ชั่วโมงตอไป 

18 มกราคม 48   
อ.ดวงกมล   ทําการทดสอบคุณสมบัติของสารเคมีในชีวิตประจาํวัน นักเรียนใหความสนใจดีมาก การ

บันทึกผลการสังเกตตองมีการถามนําวานักเรียนเห็นอะไรเปล่ียนแปลงก็ใหบันทึกลงไป การสรุปผลการทดลองก็
ตองบอกเปนภาพรวมทั้งหมด บางกลุมไมเขาใจก็ตองอธิบายแตละกลุม  
การประเมินผลการปฏิบัติการทดลองเปนการประเมินที่ละเอียดมากไมเหมาะกับจํานวนนักเรียนที่มีมาก แตเวลามี
จํากัดทําใหดูไมคอยทั่วถึง  และเปนการเรียนการสอนบางครั้งเด็กทํางานไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนดในกลุมที่ทํา
อะไรไดชา 

อ.สิริวรรณ การทดลองการเกิดวัฏจักรน้ํา มีผลกระทบเกี่ยวกับสภาพอากาศ ซึ่งมีปญหาในการทดลอง –
นักเรียนทํางานชามาก ไมทันเวลาที่กําหนด –กระบวนการคิดวิเคราะหขาดหลักการและเหตุผล –ภาระงาน 
รวมมือกับนักเรียนมีความรูที่เรียนมาใชประโยชนและบูรณาการกับวิชาอื่นได – ผลงานไมเสร็จ ทํางานไมทันเวลา 
– ใชแบบประเมินโดยการสังเกตและการตรวจผลงาน  - ขอเสนอแนะ ผลงาน/ภาระงานของนักเรียนถามีเวลา
มากกวานี้จะดีและมีคุณคา 

อ.สุพัตรา- การสอนสปช. ในวันนี้นักเรียนมีความพรอมมากขึ้น –นักเรียนมั่นใจในการลงมือปฏิบัติและ
ชวยเหลือกันดี – การประเมินผลสามารถประเมินได 3 ดาน คือความรู ทักษะและเจตคติ- นักเรียนมีสวนรวมใน
การประเมินตามเกณฑที่กําหนด-ผลงานนักเรียนนาภูมิใจ 3 กลุม พอใช 3 กลุม ปรับปรุง 2 กลุม 
มกราคม 48  อ.ดวงกมล การทดสอบสจีากธรรมชาติแทนสีสังเคราะห นักเรียนทุกคนใหความสนใจในการทดสอบ
สีตางๆ ถึงแมวานักเรียนจะรูลวงหนามากอนแลววาสีที่จะทดลองใหสีอะไร ตอก็ใหความสนใจดีมาก เชน รูวา
ใบเตยใหสีเขียว สรุปผลการทดลองนักเรียนสวนใหญสามารถสรุปไดดี  บางกลุมที่เขาใจแตไมสามารถสรุปเปน
ภาษาเขียนไดนอยมาก 
 

 
 

 

 



 

  

193 

 

 

กําหนดการสัมมนา 
เสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงในชั้นเรียน 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2548       ณ  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 

 ลงทะเบียน 
08.00-08.30น. 

ครูจากโรงเรียนตางๆ  
รวมกันจัดแสดงผลงานครู

และนักเรียน              
08.30-09.00น. 

 รวมอภิปรายกลุมยอยของ     
ผูสอนที่สอนเนื้อหาในหนวยเดยีวกัน 
หรือเนื้อหาใกลเคียงกัน เกี่ยวกับผล
การใชเครื่องมือประเมินผลตาม
สภาพจริง 
09 00-09 30น  

นําเสนอผลการอภิปรายกลุมเกี่ยวกับผลการใชเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 
09.30-10.20 น. 

พักรับประทานอาหารวาง 
10.20-10.30 น. 

รวมสัมมนา อภิปราย ซักถาม เกี่ยวกับการใชการประเมินผลตามสภาพจริง           และขอเสนอแนะในการ
พัฒนาครูดานการวัดและการประเมินผลที่ยั่งยืน                          จากศึกษานิเทศกและผูทรงคุณวุฒิ 

ดําเนินรายการโดย  อมรา  เขียวรักษา(ผูวิจัย)  

10.30-11.30 น. 

สรุปผลการสัมมนาและประเมินผลการฝกอบรม 

ปดโครงการฝกอบรม

 รับประทานอาหารกลางวันรวมกนั
12.00-13.00 น. 
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หัวขอการสัมมนา 
เพ่ือเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา 

วันที่  24 กุมภาพันธ  2548  เวลา 08.00 -13.00 น. 

จุดประสงคของการสัมมนา 
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมอภิปรายและนําเสนอผลการใชเคร่ืองมือประเมินตาม 

สภาพจริงในชัน้เรียน  
2. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวัดและประเมินผลการ เรียนรู 

วิทยาศาสตรตามสภาพจรงิ 
3. เพื่อทบทวนแนวทาง และขอเสนอแนะในการนําเครื่องมอืประเมินผลตามสภาพจรงิไปใช

ใน 

ชั้นเรียนจากผูเขารวมสัมมนาทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
4. เพื่อรวบรวมขอมูลในดานตางๆ จากการสัมมนาเพื่อใชประกอบการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมคร ู
เร่ือง การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กิจกรรมสาํหรับผูเขารับการฝกอบรม  
เมื่อผูเขารับการฝกอบรมทุกทานเขากลุมตามระดับชั้นเรียบรอยแลว ใหทานอภิปรายรวมกันและสรุปลง
กระดาษ พรอมทั้งหาตัวแทนไว เพ่ือนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
1. ส่ิงที่วางแผนไววาจะประเมินดวยเครื่องมือตางๆ นั้นทําไดหรือไม เพียงใด  (อาจบอกเปน 

รอยละ)  
2. เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
3. พบปญหาและอุปสรรคใดในการใชการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียนบาง  
4. ไดใชเทคนิคหรือแนวทางแกไขอยางไรไปแลวบาง(พิจารณาการจัดการเรียนรูตั้งแตแผนแรกถึง 

แผนสุดทายของหนวยการเรียนรูที่สอน) 
5. มีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ยังไมสามารถแกไขได 
6. มีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในชั้นเรียนอยางไรบาง 

หมายเหตุ  เทคนิคการนําเสนอหัวขอตางๆ ขางตน แลวแตสมาชิกในกลุมจะเห็นสมควร 

บทบาทศึกษานิเทศก  
 ประเมินผลงานครูที่เขารับการฝกอบรมรวมกับผูวิจัย  สงัเกตการณ และรวมให
ขอเสนอแนะ ภายหลังจากที่ผูเขารบัการฝกอบรมนําเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลฯ 
ตามที่เห็นสมควร    
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บทบาทผูบรหิารและผูทรงคุณวุฒ ิ
 รวมสังเกตการณและรวมใหขอเสนอแนะ ภายหลังจากที่ผูเขารบัการฝกอบรม
นําเสนอผลการใชเครื่องมือประเมินผลฯ ตามที่เห็นสมควร   
 
 
ผลการสัมมนา… 
1. ส่ิงที่วางแผนไววาจะประเมินดวยเครื่องมือตางๆ นั้นทําไดหรือไม เพียงใด  (อาจบอกเปนรอยละ)  
ชั้น ป.4  ทําได รอยละ 80 
ชั้นป.5 ทําได รอยละ 80 
ชั้นป.6 ทําได รอยละ 70 
2. เพราะเหตุใดจึงทําไมไดตามแผนที่วางไว 
ชั้น ป.4   1. ขาดความรูเนื้อหาวิชาในเรื่องที่ประเมิน 
  2. ระยะเวลาในการสรางเกณฑ 
  3. มีกิจกรรมมาก 
ชั้นป.5   1. เนื่องจากการใชเครื่องมือไมจําเปนตองใชแบบประเมินทุกกิจกรรม ผูสอนจะเลือก
แบบประเมินตามความเหมาะสม  
ชั้นป.6  1. ระยะเวลา 
  2. กิจกรรมแทรกซอน 
  3. ความพรอมของผูเรียน 
  4. ขาดความรูความเขาใจ 
3. พบปญหาและอุปสรรคใดในการใชการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียนบาง  
ป.4   1.เด็กขาดความกระตือรือรน 
 2. ครูและนักเรียนยังไมคุนเคยในการใชเครื่องมือ 
 3.ครูมีภาระในการสอนหลายสาระวิชา 
 4.ตองใชเวลาในการประเมินมาก 
 5.การวิเคราะหสรุปผลการทดลอง 
ป.5  1. มีความยุงยากในการสรางเกณฑการประเมิน 
 2. ผูสอนยังขาดความชํานาญในการสรางเกณฑจึงอาศัยคูมือและนําไปปรับใช 
 3. นักเรียนไมคุนเคยกับการตั้งเกณฑการประเมิน 
ป.6  ครูผูสอน 

- เกณฑการประเมินยุงยากซับซอน 
- ประเมินไดไมครบตามเกณฑ 
ผูเรียน 
- ขาดความรับผิดชอบในการประเมิน 
- ระยะเวลา 
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- นักเรียนบางคนไมกลาแสดงออก 
- การเตรียมอุปกรณในการทําภาระงาน 

 
 
 
 
 
4. ไดใชเทคนิคหรือแนวทางแกไขอยางไรไปแลวบาง(พิจารณาการจัดการเรียนรูตั้งแตแผนแรกถึงแผน
สุดทายของหนวยการเรียนรูที่สอน) 
ป.4  1. ใชคําถามกระตุน 
 2. สรางความเขาใจใหชัดเจน 
 3. ปฏิบัติที่ละขั้นตอนอยางชาๆ 
ป.5  1. ดานการสรุปผลการทดลอง นักเรียนสวนใหญยังสรุปไมเปน ไมตรงประเด็น 
 วิธีแกไข 

- ครูใชคําถามนําเปนกลุมยอยหรือรายบุคคล 
- ตรวจสอบผลการบันทึกความรูซ้ํา และครูใหขอเสนอแนะหรือแนะนําเพิ่มเติม 

2.  พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนยังขาดความรอบคอบ ในการบันทึกขอมูล 
 วิธีแกไข 

- ครูดูและการทํางานและใหความชวยเหลืออยางใกลชิด 
3. นักเรียนขาดทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตร 
วิธีแกไข  
- แนะนําวิธีใชและสาธิตการใช 
- เปดโอกาสใหทดลองใหม 

ป.6   1. ครูและนักเรียนรวมกันสรางเกณฑการประเมิน 
 2. การใหกําลังใจ สําหรับกลุมที่ลมเหลว 
 3. เสนอแนะเปนรายกลุมและรายบุคคล 
 4. การใชคําถามเพื่อกระตุนความสนใจ 
5. มีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ยังไมสามารถแกไขได 
ป.4  ครูยังขาดความรูและเทคนิคในการประเมิน 
ป.5  - กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

- ใชผลการสังเกตมาเปนการสรุปผลการทดลอง 
ป.6  - จํานวนนักเรียนมาก 

- ครูผูสอนสวนใหญไมจบการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
- ระยะเวลาในการทํากิจกรรมไมตอเนื่อง 
- นักเรียนขาดความรวมมือในการนําอุปกรณมาทําภาระงาน 
- นักเรียนสรุปงานไมไดตองคอยแนะนํา 
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- เวลาของครูผูสอนมีนอยทําใหประเมินภาระงานไดไมเต็มที่ 
6. มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในชั้นเรียนอยางไรบาง 
ป.4  - ควรมีการอบรมและใหความรูอยางตอเนื่อง 
ป.5      - ในแตละเนื้อหามีแบบประเมินและเกณฑการประเมินมากเกินไปผูสอนและผูเรียนนาจะปรับ
เกณฑใหนอยลง 
ป.6       - รวมกันสรางเกณฑการประเมินใหเปนแนวทางเดียวกัน 

- ลดรายละเอียดของเกณฑการประเมิน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก ง. 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและรายชื่อผูมีสวนรวมในการพฒันา 
หลักสูตรฝกอบรม และหนังสือราชการที่เก่ียวของ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรม  เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 
 โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา 
 

ผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 
ในระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
1. รศ.ดร.วาสนา  ประวาลพฤกษ   อาจารยเกษียนภาควิชาวัดผลการศึกษา  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รศ.ดร. วิรัช  วรรณรตัน  สํานักทดสอบทางการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช              คณะครุศาสตร  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
4.    ดร.วิชาญ เลิศลพ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.    นางวัฒนา  รวยสําราญ  ศึกษานิเทศก 9 
                                             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
6.   นางลาวัณย  ตรีเนตร   ศึกษานิเทศก 9  
                                             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
7.   นางฉวี  สังเนตร   ศึกษานิเทศก   

       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 8.    ดร.ศิริพร  มโนพิเชฐวัฒนา  อาจารย 2 ระดับ 7  

                                             โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 9.    นางวันเพ็ญ  วัฒนาพล    อาจารย 3 ระดับ 8 

     โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ 
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รายชื่อผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา 

 
1.  คณะศึกษานิเทศก 

1.1 นางวัฒนา  รวยสําราญ  ศึกษานิเทศก 9 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
1.2 นางลาวัณย  ตรีเนตร  ศึกษานิเทศก 9  
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
1.3 นางฉวี  สังเนตร  ศึกษานิเทศก  หัวหนาฝายวัดและประเมินผล 

      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
2. ผูบริหารสถานศึกษา 

2.1 นายสุรินทร  สนเปยม ผูอํานวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย  
2.2 นางวราภรณ  คลายทองคํา     ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย  
2.3 นางสาวพเยาว  คงจิตต ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง 
2.4 นางวรีวรรณ  สิงหทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหลวง 
2.5 นางสุวิมล  รอดบําเรอ    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหลวง  
2.6 นายปติชาย  ตันปติ  ผูอํานวยการโรงเรียนคลองบางปง 
2.7 นางสาวดาวัลย  ชูไสว ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

3.  ผูสอนวิทยาศาสตรชวงชั้นท่ี 2 ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในขั้นตอนตางๆ  
3.1 ผูสอนที่มีสวนเกี่ยวของในขั้นออกแบบและรางหลักสูตร 
 นายพินิจ  หงษภู     อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนวัดปาเกด จ.สมุทรปราการ 
3.2 ผูสอนที่มีสวนเกี่ยวของในขั้นทดลองใชหลักสูตร 

3.2.1 การศึกษานํารอง   โรงเรียนวัดครุนอก  จ.สมุทรปราการ กับ ผูสอน 3 คน คือ 
1) นางอาภาพร  เยียะเทศ   อาจารย 2 ระดับ 7 
2) นางนิทรา  แจงเจริญ   อาจารย 2 ระดับ7 
3) นางวันดี  แกวชัง    อาจารย 3 ระดับ8 
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3.2.2 ทดลองใชหลักสูตรกับครูกลุมตัวอยาง  จํานวน 17 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  โรงเรียวัดแพรกษา จํานวน 3 คน 

1) นางนิภา  พ้ืนผล     อาจารย 2 ระดับ 7 
2) นายนิธิ    เอนกเวียง   อาจารย 2 ระดับ 7 
3) นายทวี  เขียวหวาน    อาจารย 2 ระดับ 7 
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย จํานวน 3 คน  
4) นางสุวิมล  ตันปติ    อาจารย 2 ระดับ 7 
5) นายณัฐกร  ศรีทับทิม    อาจารย 2 ระดับ 7 
6) นางสาวรําพึง  แสงอรุณ   อาจารย 2 ระดับ 7 
 
 
โรงเรียนบานคลองหลวง จํานวน 3 คน 
7) นางจิตนา  ซึ้งสีคู     อาจารย 2 ระดับ 7 
8) นางดวงกมล  ธรรมวงค  อาจารย 2 ระดับ 7 
9) นางสาวสุชาดา  ศรีวัฒนา   อาจารย 3 ระดับ 8 
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบํารุง จํานวน 6 คน 
10) นางสาวนิยะดา  ทองอินทร   อาจารย 2 ระดับ 7 
11) นางธนารักษ  ยืนยง     อาจารย 2 ระดับ 7 
12) นางสุพัตรา  สังขทอง    อาจารย 2 ระดับ 7 
13) นางรวิ  อยูสมบูรณ     อาจารย 2 ระดับ 7 
14) นางโสภา  มานะโรจนกิจ   อาจารย 2 ระดับ 7 
15) นางสิริวรรณ  อองแตง   อาจารย 2 ระดับ 7 
โรงเรียนคลองบางปง จํานวน 2 คน 
16) นางวงเดือน  จายอุน    อาจารย 3 ระดับ 8 
17) นางณัฐกฤตา  ธรรมบุตร   อาจารย 2 ระดับ 7 
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หนังสือราชการ 5 ฉบับ 
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ภาคผนวก จ. 
รายชื่อและตวัอยางผลงานครูผูนํา 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการคัดเลือกครูผูนําดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสภาพจริง 
** คัดเลือกโดยผูวิจัย(นางสาวอมรา  เขียวรักษา)และผูเขารับการฝกอบรม** 

วันท่ีคัดเลือก 24 กุมภาพันธ 2548  

ชื่อ ตําแหนง โรงเรียน หนวยการเรียนรู        
ท่ีใชในการฝกอบรม 

ระดับชั้
น 
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นางนิภา  พ้ืนผล 

 

อ.2ระดับ7 วัดแพรกษา เสียง ป.5 

นางสุวิมล  ตันปติ

 

อ.2ระดับ7 เอ่ียมสุรีย วัสดุและสมบัติของวัสดุ ป.5 

นางสาวสุชาดา  ศรีวัฒนา 

 
 

อ.3ระดับ8 บานคลองหลวง ระบบสุริยะและพลังงาน 
(แสง) 

ป.4 
 
 
 

 

นางธนารักษ  ยืนยง 

 

อ.2ระดับ7 ชุมชนวัดราษฎร
บํารุง 

จักรวาลและอวกาศ ป.6 

นางสิริวรรณ  อองแตง 

 

อ.2ระดับ7 ชุมชนวัดราษฎร
บํารุง 

น้ําฟาและดวงดาว ป.5 

นางวงเดือน  จายอุน 

 

อ.3ระดับ8 คลองบางปง สารเคมี ป.6 
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ตัวอยางผลงานของครูผูเขารับการฝกอบรม 
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แผนการจัดการเรียนรู 
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ภาคผนวก ฉ. 
ประมวลภาพกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมและตวัอยางเกียรติบตัร 
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ภาระงานประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
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เกณฑการประเมิน 
 
 
 



 

  

209 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบประเมินความสามารถในการทดลอง 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ สกุล    นางสาวอมรา  เขียวรักษา 
วันเดือนปเกิด   26 มิถุนายน พ.ศ. 2512 
สถานที่เกิด   ตําบลลาดขวาง  อําเภอบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานที่อยูปจจุบัน  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย 1 ระดับ 5  
สถานที่ทํางานปจจุบัน  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประวตัิการศึกษา 
 

พ.ศ. 2548 การศึกษาดษุฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)                        
ศูนยวทิยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)               
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2534 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทัว่ไป) (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
    คณะครุศาสตร วิทยาลัยครฉูะเชิงเทรา  

  พ.ศ. 2530  มัธยมศึกษาปที่ 6  
    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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