
การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
The Development of the Assessment for Learning Model  
of Mathematics for Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin

วรรณรี ปานศิริ1, วารุณี ลัภนโชคดี2, พิกุล เอกวรางกูร2

Wannaree Pansiri1, Warunee Lapanachokdee2, Pikun Ekwarangkoon2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์2) ศกึษาประสทิธิผลของรปูแบบการประเมนิเพือ่การเรยีน
รู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบ
ด้วย ผู้เรียน จำานวน 3 ห้อง รวม 72 คน และ อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป จำานวน 3 คน เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยใช้ แบบสงัเกต แบบฝกึหดั ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบ
วัดความรู้ แบบวัดความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.องค์ประกอบด้านการเตรียมการก่อนการประเมิน 
ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจเกีย่วกบัประเมนิเพือ่การเรียนรู ้3) การออกแบบ และจัดทำาแผนการประเมนิพรอ้มทัง้พฒันา
เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการประเมนิ และ 4) การจัดทำาแผน การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้2. องคป์ระกอบดา้น
การดำาเนินการประเมนิ มขีัน้ตอนการประเมนิเพ่ือการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) การชีแ้จงเปา้หมายการ
เรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินตามแผนที่กำาหนด 3) การ
สะทอ้นการเรียนรู้และการใหข้อ้มลูปอ้นกลบั และ 4) การพฒันาผูเ้รยีนตามสารสนเทศทีไ่ด ้และวางแผน
ปรับปรุงการเรียนการสอน และ 3. องค์ประกอบด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับ 2. ประสิทธิผลของรูปแบบ

1  นิสิตปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การประเมินเพื่อการเรียนรู ้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน ความตั้งใจ ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ การทำางานกลุ่ม และการนำาเสนอภาระงาน การทำาใบงาน และการทำาแบบฝึกหัดอยู่ในระดับ
ดี ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนพัฒนาการด้านความรู้อยู่ในระดับค่อนข้างดี ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัการประเมนิเพ่ือการเรียนรูอ้ยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากทีส่ดุ และรปูแบบการประเมนิเพือ่การเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตรข์องผูส้อน พบวา่ สว่นใหญ่มีความคดิเหน็ว่ารปูแบบการประเมนิมปีระโยชน์และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ได้จริงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การประเมินเพื่อการเรียนรู้

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the assessment for learning model 

of Mathematics for Rajamangala University 2) to study the effectivness of assessment for 
learning model of Mathematics for Rajamagala University of Technology Rattanakosin. The 
research target group consisted of 72 students from 3 classes and 3 General Mathematics 
teachers. The data was gathered from observation, worksheets, achievement test and skill  
of assessment for learning, questionnaire of the assessment for learning model of  
Mathematics. The statistics that used in this research were Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, and Growth Score. The results of this research were

1. The assessment of learning model of Mathematics for Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin consisted of 3 components ; 1. Pre-assessment which consisted of 
4 activities ; a) Preparation b) Teacher development c) Design and creation the assessment  
plan and instrument for assessment and d) Creation of the learning experience plan 2. The 
component for assessment process consisted of 4 steps which were a) Identifying the  
learning objectives and criteria b) Identifying the learning experience plan and assessment 
follow the plan c) Learning reflection and giving feedback and d) Learner development based 
on information and improve instruction and 3. Giving feedback component. 2. The effective 
of assessment for learning model found that most students had good score in concentration, 
honest, responsibilities, group work, task presentation, worksheets, and doing exercises.  
The development knowledge of learning and knowledge and skill of assessment for  
learning of lecturers were fairly good. The opinion to the assessment for learning of  
learners and assessment for learning model of Mathematics of teachers found that was in 
a good level.

Keywords: Assessment for learning
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บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำาคัญใน

ระบบการศกึษาเป็นอย่างมาก และเปน็วชิาหนึง่ ที่
ถูกจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทุกระดับการศึกษา เพราะ
เป็นพื้นฐานของวิทยาการหลายสาขาความเจริญ
ก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาน
ศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึง
จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ทุกประเภทและระดบัการศึกษา (สำานกังานปฏรูิป
การศึกษา, 2544) 

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ก ลุ่ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่ผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษายังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่
ควร นอกจากน้ียังพบปัญหาอีกประการหน่ึงคือ 
การวดัและประเมนิทีผ่า่นมา จะมกีารประเมนิสอง
ครั้ง คือการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียว การ
ประเมนิผลแบบนีจ้ะทำาให้ผูส้อนไมม่โีอกาสพัฒนา
ผู้เรียนใหม้กีารเรยีนรู ้การประเมนิทีผ่า่นมาผูส้อน
ส่วนมากไม่มีการเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  
ผู้สอนจะใหผู้เ้รยีนทำาแบบฝกึหัดเมือ่จบบทเรยีนใน
แตล่ะหนว่ย การเรยีนรู้ และให้ผลการประเมนิแบบ
ฝึกหดัวา่ถูกผดิ ไมม่กีารบอกผลการประเมนิวา่ผดิ
เพราะอะไร และสิ่งที่ถูกนั้นผู้เรียนควรทำาอย่างไร 
ซ่ึงการให้ผลการประเมนิในลกัษณะนีจ้ะสง่ผลเสยี
ต่อผู้เรียน เพราะผู้เรียนไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่ถูกนั้น
คืออะไร และจะทำาอย่างไรให้ดีขึ้น 

การประเมินที่มีคุณภาพคือ การประเมิน
ที่ให้สารสนเทศหรือข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้ผู้
เรียนสามารถเรียนได้ประสบความสำาเร็จ (Lorna, 
2003) และในขณะเดียวกันยังให้สารสนเทศเพื่อ
ใช้สำาหรับปรับปรุงการสอนให้มีความเหมาะสม
และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น (Knight, 

2001) ตลอดจนมี การวางแผนหรือออกแบบ
ภาระงานทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู้  
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนวางแผนกลยุทธ์ในการที่จะทำางานให้ดีขึ้น  
(Hounsell, 2004) การประเมินเพื่อการเรียนรู้  
เป็นการประเมินที่ เน้นให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับ 
การพัฒนาตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง
ขึ้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเข้าใจเป้าหมาย 
การเรียนรู้อย่างชัดเจน ทราบวิธีการที่จะนำามา
ใช้ในการประเมิน ทราบและเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมิน ทั้งยังได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
คุณภาพของงาน และแนวทางหรือ สิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้งานหรือผลการเรียนรู้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ ช่วยให้ 
ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
จากการเกบ็ขอ้มลูและหลกัฐานเกีย่วกบัตวัผูเ้รยีน
เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนให้ดีขึ้นในระหว่าง
เรียน ถ้าผู้สอนนำาผลที่ได้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่าง
แมน่ยำาและ มปีระสทิธภิาพจะชว่ยเพิม่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนท่ี
ดีขึ้น (Department for Education and Skills: 
DfES, 2004:5 ; Qualifications and Curriculum 
Authority, 2003) 

ผู้ วิ จั ย ในฐานะอาจาร ย์ผู้ สอนวิ ช า
คณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จึงสนใจที่
จะพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณติศาสตร ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ และมีทักษะการออกแบบการประเมิน ที่
จะชว่ยใหผู้ส้อนไดส้ารสนเทศไปปรบัปรงุการเรยีน
การสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
โดยนำาการประเมินเพือ่การเรยีนรูเ้ขา้มาบรูณาการ
กับการเรียนการสอน ตลอดจน ทราบจุดเด่น จุด
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ด้อย และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายของการเรยีน โดยผา่นการใหข้อ้มลูป้อน
กลับจากผู้สอน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมิน

เพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ยในก�รวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ประกอบ
ด้วย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 
3 ห้อง รวม 72 คน และ อาจารย์ผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วไป จำานวน 3 คน

ขั้นตอนก�รวิจัย

การวจิยัในครัง้นี ้แบง่การดำาเนนิงานเปน็ 
2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การพัฒนารปูแบบการประเมนิ
เพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร วารสาร หนงัสอื 
ตำารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซด์ต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

2. จดัทำารา่งรูปแบบการประเมนิ เพือ่การ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) องค์ประกอบ ด้านการเตรียมการก่อนการ
ประเมิน 2) องค์ประกอบด้านการดำาเนินการ
ประเมิน และ 3) องค์ประกอบ ด้านการให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้สอนนำา
สารสนเทศไปพฒันารปูแบบการประเมนิ เพือ่การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. นำาร่างรูปแบบการประเมินฯ ให้คณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการประเมินตามคำา
แนะนำาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลังจากนั้นเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน พิจาณา
ประเมินร่างรูปแบบการฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความถูกต้อง ครอบคลุม ด้านความเหมาะสม 

4. จัดทำาร่างคู่มือการใช้รูปแบบการ 
ประเมนิฯ นำารา่งคูม่อืการใชร้ปูแบบการประเมนิฯ 
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
และปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการใช้รูปแบบการประ
เมินฯ ตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จากน้ันนำาไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
เพื่อประเมิน ร่างคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินฯ 
พร้อมปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการใช้รูปแบบการ 
ประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ระยะที่  2 การทดลองใช้และศึกษา
ประสทิธผิลของรปูแบบการประเมนิเพือ่การเรยีนรู ้ 
วิชาคณติศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีขั้นตอนดังนี้

 2 .1 .1 การเตรียมความพร้อม 
เป็นการวางแผนและกำาหนดกรอบการดำาเนิน
งานการใช้รูปแบบการประเมินฯ 

 2.1.2 การพัฒนาผู้สอนเกี่ยวกับ 
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
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 2.1 .3 การออกแบบและจัดทำา
แผนการประเมินพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การดำาเนินการประเมิน

 2.1.4 จดัทำาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยบูรณการกับแผนการประเมิน

 2.1.5 จดัการเรยีนการสอนตามแผน 
ท่ีกำาหนด ผู้สอนดำาเนินการจัดการเรียนการสอน  
และประเมินตามแผนที่กำาหนด จำานวน 17 แผน 

2.2 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
ประเมินฯ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และ
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับผู้สอน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จำานวน 60 ข้อ โดยให้ 1 คะแนน หากตอบ
ข้อสอบได้ถูกต้องและให้ 0 คะแนน หากตอบ
ข้อสอบผิด ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แสดง
ว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าข้อสอบ
ทุกข้อสามารถวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่มุ่งวัด ซ่ึงแสดงว่าข้อสอบทุกข้อมีความตรงตาม
เนือ้หา มคีา่ความยากง่ายตัง้แต ่0.20 - 0.75 และ 
ค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 0.20 -0.70 นำาข้อสอบที่
มีคุณภาพด้านความยากความง่ายและค่าอำานาจ
จำาแนกตามเกณฑ์จำานวน 60 หาค่าความเทีย่งของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
คอนบราค ได้ค่าความเที่ยง 0.87 

2) ใบงาน มีลักษณะเป็นใบงานให้แสดง
วิธีทำา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนใบงานแบบแยก
ส่วน (Analytic Score) 

3) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ตามตัวบ่งชี้ เพื่อวัดพฤติกรรมความ
ตั้งใจเรียนและความซื่อสัตย์ 

4) แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นทกัษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ตามพฤตกิรรมบง่ชี ้เพือ่วดัและประเมนิใน 2 ด้าน
ได้แก่ พฤติกรรมด้านความสามารถในการทำางาน
กลุ่มและพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 

5) แบบประเมินทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตามพฤติกรรมบ่งชี้ 

6) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และ
แบบปลายเปิด 

7) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
และทกัษะเกีย่วกบัการประเมนิเพือ่การเรียนรูข้อง 
ผู้สอน ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
4 ตัวเลือก จำานวน 35 ข้อ 

8) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการประเมิน ฯ ของผู้สอน มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ
ปลายเปิด 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในก�รวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงการ 
เตรียมการก่อนการประเมิน ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้จากผู้สอน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงทดลอง
ใช้รูปแบบการประเมินฯ ในสัปดาห์แรก ผู้สอน
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ในระหว่างเรียนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
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3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง
ใช้รูปแบบการประเมินฯ ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูล 
ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
การเรยีนรู ้ผูวิ้จัยเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความรู ้ 
ความเข้าใจและทักษะการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วเิคราะหค์วามตรงตามเนือ้หาโดยใช้คา่ดชันี 
ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากนั้นนำาไปวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดย
การนำาไปหาค่าความยากความง่าย (p) และค่า
อำานาจจำาแนก (r) และหาค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
คอนบราค

2.  ใบงาน แบบสั ง เกตพฤติกรรม
ด้านความต้ังใจและความซื่อสัตย์ แบบสังเกต
พฤติกรรม ด้านความสามารถในการทำางานกลุ่ม
และด้านความรับผิดชอบ แ ละแบบประเมิน
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ 
และร้อยละ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. แบบทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจและ
แบบประเมินทักษะเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คะแนน
พัฒนาการ 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ของผู้สอน 

วิเคราะห์ โดยใช้ความถี่ และร้อยละ

ผลการวิจัย
สว่นที ่1 ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนได้แก ่

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ใน 
5 ด้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินฯ 
มีดังต่อไปนี้

1.  ผลก�รประเมินด้ �นคุณธรรม 
จริยธรรม

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมผลการประเมิน
พฤติกรรมความตั้งใจเรียนและความซื่อสัตย์ ซึ่ง
จะวัดและประเมินตามแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ผลการวัดและประเมินพฤติกรรม
ความตั้งใจเรียนและความซื่อสัตย์ พบว่า ในภาพ
รวมผลการประเมินผู้เรียนจากผู้สอนทั้ง 3 ท่าน  
ผูเ้รียนสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีนอยูใ่น
ระดับดี และผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมความตั้งใจ
เรียนในระดับดี 

2. ผลก�รประเมินด้�นคว�มรู้

ด้านความรู้ของผู้เรียน จะพิจารณา
จากการวัดและประเมินแบบฝึกหัดและคะแนน
พัฒนาการที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า ในภาพรวม หลังจากการได้
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนแล้ว ผลการประเมิน
ผู้เรียนจากผู้สอนทั้งสามคน พบว่า ผู้เรียนส่วน
ใหญม่ผีลการประเมนิความรูจ้ากแบบฝกึหดัอยูใ่น
ระดับดี ทุกแบบฝึกหัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กำาหนด และ คะแนนพัฒนาการโดยภาพรวม 
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ของผู้สอนทั้งสามคน มี
พัฒนาการอยู่ในระดับค่อนข้างดี (จำานวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.61) ดังตารางที่ 1
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3. ด้�นทักษะท�งปัญญ�

ด้านทักษะทางปัญญา สรุปได้ว่า ในภาพ
รวม หลงัจากการได้ขอ้มลูปอ้นกลบัจากผู้สอนแลว้ 
ผลการประเมินผู้เรยีนจากผูส้อนทัง้สามคน พบวา่ 
ผูเ้รยีนสว่นใหญม่ผีลการประเมนิความรู้จากใบงาน 
อยู่ในระดับดี 

4. ด้�นทักษะคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
บุคคลและคว�มรับผิดชอบ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ สรุปได้ว่า ในภาพรวม ผู้เรียน
ของผู้สอน 3 คน ส่วนใหญ่ของผู้เรียนมีคุณภาพ
ความสามารถในการทำางานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดับ
ดีทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แสดง
ว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการทำางาน
เป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี 

5. ด้�นก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข ก�ร
สื่อส�ร และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สรปุได้วา่ในภาพ

รวม ผู้เรียนของผู้สอน 3 คน ส่วนใหญ่ของผู้เรียน
มีคุณภาพด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้ฯ พบว่าคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียรวมมีค่า
เท่ากับ 4.69 (S.D = .34) อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สอน มี
รายละเอียดดังนี้

1. พัฒนาการด้านความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ก่อน
การใช้รูปแบบการประเมินฯ พบว่า ผู้สอนทั้งสอง
คนมีคะแนนพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 80.0 และ 
100.0 ซึ่งอยู่ในระดับดี แสดงดังตารางที่ 2

2. ความคิดเห็นของผู้สอนเก่ียวกับรูป
แบบการประเมินฯ ด้านประโยชน์ของรูปแบบและ 
ด้านความเป็นไปได้ในการนำาไปประยุกต์ใช้ ส่วน
ใหญ ่มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ

ต�ร�งที่ 1 จำานวนและร้อยละของระดับพัฒนาการของผู้เรียนจำาแนกตามผู้สอน

ผู้สอนคนที่ ผู้เรียน
ไม่มีก�รพัฒน�

GS≤ 0
พอใช้

0< GS <40

ค่อนข้�งดี
40≤  GS 

<60

ดี
GS ≥ 60

1 จำานวน - 1 22 1

ร้อยละ - 4.17 91.67 4.17

2 จำานวน - 2 26 4

ร้อยละ - 6.25 81.25 12.50

3 จำานวน - - 5 11

ร้อยละ - - 31.25 68.75

รวม จำานวน - 3 53 16

ร้อยละ - 4.17 73.61 22.22
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่สามารถนำา

มาอภิปรายได้ดังนี้

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้กำาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นข้อกำาหนดเฉพาะที่มุ่งหวังให้
ผู้เรียน มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นสิ่งที่มุ่ง
ประเมนิในการวจิยั จงึมุ่งเนน้ การประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้ศึกษา
แนวคดิเก่ียวกับการวดัและการประเมนิในช้ันเรยีน 
ที่ต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ โดยอาศัยเครื่องมือ และ
วิธีการประเมินที่หลากหลาย (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2550 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543 ; วาสนา 
ประวาลพฤกษ์ และคณะ, 2543) นอกจากนี้ 
ผู้วจิยัไดศ้กึษาแนวคิดเกีย่วกบัการประเมนิเพ่ือการ
เรียนรู้ (Assessment for Learning) ซึ่งเป็นการ

ประเมนิทีผู่ส้อนเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนในขณะทีก่ารเรยีนการสอนยงัคง
ดำาเนินอยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดีข้ึน และเป็นการประเมินที่เน้น
การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขผลงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงนำา
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เข้าไปบูรณาการ กับ
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางใน
การประเมนิผู้เรยีน และไดส้ารสนเทศเก่ียวกบั ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ทราบจุดเด่น จุดด้อยในการ
เรยีนรู ้และนำาสารสนเทศทีไ่ดม้าพฒันาผูเ้รยีนใหม้ ี
ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่หนึ่ง องค์ประกอบด้านการเตรี
ยมการก่อนการประเมิน เป็นการวางแผนก่อน
การประเมิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรูปแบบ
การประเมิน คือ ผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ สามารถนำาไปบูรณาการ
กบัแผนการประเมนิและแผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ได้ องค์ประกอบด้านการเตรียมการ
ก่อนการประเมิน ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 
4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม  

ต�ร�งที่ 2 คะแนนพัฒนาการของความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะเกีย่วกบัการประเมนิเพือ่การเรยีนรูข้อง
ผู้สอน

เลขที่
คะแนน คะแนน

พัฒนาการ(ร้อยละ)
ความหมายของ

ระดับของพัฒนาการก่อน หลัง

1 15 31  80.0 ดี

2 17 35 100.0 ดี

เฉลี่ย 16 33 90 ดี
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2) การพฒันาผูส้อนให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 
ประเมินเพือ่การเรียนรู ้3) การออกแบบและจดัทำา 
แผนการประเมินพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน และ 4) การจัดทำาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ องค์ประกอบที่สอง  
องค์ประกอบด้านการดำาเนินการประเมิน จะเป็น
องค์ประกอบที่ผู้สอนนำาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่บูรณาการกับแผนการประเมิน ไป
ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอน
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การชีแ้จงวตัถปุระสงค์การเรียนรูแ้ละเกณฑก์าร
ประเมิน 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ประเมินตามแผนที่กำาหนด 3) การสะท้อนการ
เรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดเด่น
จดุด้อยของงานและพัฒนางานใหดี้ข้ึน และในขณะ
เดียวกันผู้สอนก็จะได้สารสนเทศจากการสะท้อน
การเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และ  
4) การพัฒนาผู้เรียนตามสารสนเทศที่ได้ และ
วางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน และองค์
ประกอบที่สาม องค์ประกอบการให้ข้อมูลป้อน
กลับ เป็นการดำาเนินงานที่ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ  
นำาผลที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบ มาวิเคราะห์ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับเ พ่ือพัฒนาปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ 
เพื่อที่จะทำาให้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
วชิาคณติศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิผล
มากยิง่ขึน้ โดยประสทิธผิลของรูปแบบจะพิจารณา
ในสองด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ด้านผู้เรียน ผู้เรียนจะ
มีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ใน 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ด้านที่สอง ด้านผู้สอน ผู้สอน 
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รปูแบบการประเมนิเพือ่การเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. รปูแบบการประเมนิเพือ่การเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่หนึ่ง องค์ประกอบด้าน การเต
รียม การก่อนการประเมิน องค์ประกอบที่สอง  
องค์ประกอบด้านการดำาเนินการประเมิน และ 
องค์ประกอบที่ส�ม องค์ประกอบด้านการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์กัน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2550) และ Hauser (1980 อา้งใน รจุา รอดเขม็,  
2547) ทีก่ลา่ววา่ รปูแบบคอื สิง่ทีอ่อกแบบมาเพือ่
แสดงถึงองค์ประกอบ กระบวนการ การวางแผน 
และวิธีดำาเนินการ อย่างชัดเจน รัดกุม และเป็น
ระบบ โดยในแต่องค์ประกอบมีสาระสำาคัญในการ
อภิปรายดังนี ้

องค์ประกอบด้�นก�รเตรียมก�รก่อน
ก�รประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1) การเตรียม 
ความพรอ้ม เปน็การวางแผนการประเมนิ มคีวาม
สอดคล้องกับ Kusek and Rist. (2004 อ้างใน 
ศริดิา บรุชาต,ิ 2554) และ ทววีฒัน ์วฒันากลุเจรญิ  
(2547) ทีส่รปุวา่ การเตรยีมความพรอ้ม เปน็การ
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการประเมิน
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูส้อน โดยจะตอ้งมกีารมอบ
หมายบทบาทและภาระงาน 2) การพัฒนาผู้สอน 
เป็นการให้ความรู้กับผู้สอน มีความสอดคล้องกับ 
กฤติยา วงศ์ก้อม (2547) ที่สรุปว่า การพัฒนา
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ผู้สอน จะต้องประกอบด้วย การให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านการประเมินการเรียนรู้ การให้ความ
รู้เก่ียวกับขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้ และ
การให้คำาปรึกษาและอำานวยความสะดวก 3) 
การออกแบบและจัดทำาแผนการประเมินพร้อม
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ การ
ออกแบบและจัดทำาแผนการประเมิน จะประกอบ
ไปดว้ย เปา้หมายของการประเมนิ สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ 
ช่วงเวลาประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน และผูป้ระเมนิ เปา้หมายของการประเมนิ 
มคีวามสอดคลอ้งกบั ศริชัิย าญจนวาส ี(2545) ที่
ได้สรุปไว้ว่า เป้าหมายของการประเมินเป็นส่วนที่
สำาคัญ ที่จะทำาให้ผู้ประเมินวิเคราะห์จุดประสงค์
ของการประเมินได้ดีขึ้น ในการประเมินในครั้งนี้ 
มีเป้าหมายของการประเมิน คือ เพื่อตรวจสอบ
พื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่จะดำาเนินการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ ไชยโส 
(2549: 27) กลา่ววา่ กระบวนการวดัและประเมนิ 
จะต้องประกอบด้วย การตรวจสอบผู้เรียนก่อน
เรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานผู้เรียน เพื่อให้
ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อยของผลการเรียนรู้ของ 
ผู้เรยีน ในระหวา่งทีก่ารเรยีนการสอนยงัคงดำาเนนิ
อยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน จะช่วย
ให้ผู้สอนนำาสารสนเทศที่ได้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น สิ่งที่มุ่ง
ประเมิน คือคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai  
Qual i f icat ions Framework for Higher  
Education, TQF:HEd) ซึ่งกำาหนดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบที่แสดงระบบ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
เป็นเครื่องมือในการนำาแนวนโยบายการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กำาหนดใน พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาตฯิ และกำาหนด
มาจากเหตุผลที่มาจากความต้องการจำาเป็นของ
สังคม และระบบการศึกษาของชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550: 8-11) ได้กล่าว
ไว้ว่า สิ่งที่มุ่งประเมิน นักประเมินจะต้องรู้หรือ
กำาหนดได้ว่าสิ่งที่มุ่งประเมินนั้นคืออะไร อาจ
กำาหนดจากความต้องการ หรือเหตุผลที่มาจาก
ความต้องการจำาเป็นในกระบวนการทางสังคม 
งานวิจัยที่มุ่งประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ใน 5 ดา้น เชน่ งานวจิยัของ ศริิดาบรุชาต ิ(2554)
ได้พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
สาขาครศุาสตร์ ของสถาบนัอุดมศกึษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ใน 5 ด้าน ซึ่งสรุปว่า 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้สำาเร็จการศึกษาควรมีลักษณะเป็น
สากล มีคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ ผู้
สำาเรจ็การศกึษาควรมคีวามรูใ้นวชิาชพีของตนเอง
และมีความรู้ทั่วไป 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและ ความ 
รับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชว่งเวลา ทีใ่ชป้ระเมนิ จะเนน้การประเมนิระหวา่ง
เรยีน สอดคลอ้งกบั Nevo (1983) ไดเ้สนอแนวคดิ
ไวว้า่ ชว่งเวลาประเมนิ ควรมกีารประเมนิระหวา่ง
เรยีน หรอืในขณะทีก่ารเรยีนการสอนยงัคงดำาเนนิ
อยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศทันต่อการนำามาพัฒนา 
ผู้เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้อง จิราภรณ์ ศิริทวี (2549) ได้กล่าวว่า  
การวัดและการประเมินระหว่างเรียน (Formative  
Eva luat ion) มี เป้ าหมายสำาคัญเพื่ อ ให้ ได้
สารสนเทศเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำาไป
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ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ 
ผู้เรียน และในขณะเดียวกันผู้สอนนำาสารสนเทศ
เหล่านั้นไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  
ดังที่ Black et al (2003) , Minstrell (2000) 
และ Glaser (2004) ได้กล่าววา่ การได้สารสนเทศ 
เพ่ือปรับปรุงการสอนระหว่างเรียน จะเป็นการ
ประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
นอกจากนี ้มนีกัวชิาการหลายท่าน เช่น Black and 
Wilian (2003), Siggins (2005), Chappuis &  
Chappuis (2008) กล่าวถึงการประเมินความ
กา้วหน้าหรือการประเมนิระหวา่งเรียน วา่เปน็การ
ประเมนิทีค่วรนำามาปฏบิติัการในช้ัน เพ่ือใหผู้เ้รยีน
มีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น งานวิจัยที่มีการประเมิน
ระหว่างเรียน เช่น ปราโมทย์ บุญญสิริ (2546) 
ได้ทำาวิจัยเรื่อง การประเมินการปฏิบัติในวิชา
คณิตศาสตร์ โดยมีการประเมินการปฏิบัติในวิชา
คณิตศาสตร์ในระหว่างเรียน และมีการประเมิน
ในทุกคาบของการเรียนการสอนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
สง่เสรมิให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาคณิตศาสตร์ได้ พบว่า ผู้เรียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถทำาการปฏบิตังิาน 
ในวิชาคณิตศาสตร์อ ยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วน  
ยุพาพกัตร ์ทัง่สขุ (2546) ได้ศึกษาความกา้วหนา้
ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ โดยให้ผู้เรียนฝึกทำาแบบฝึกหัด พบว่า  
ผู้เรยีนทกุคนมคีะแนนรวมจากการทำาแบบทดสอบ
อัตนัยได้สูงกว่าร้อยละ 50 วิธีการประเมิน จะใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การตรวจใบงาน แบบ
ฝึกหัด การสังเกตพฤติกรรม การทดสอบ การ
บันทึกอนุทินของผู้เรียน สอดคล้องกับ เพ็ญศรี 
วรศิริ (2550) และสำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่สรุป
ว่า วิธีการประเมินต้องใช้วิธีที่หลากหลาย เพ่ือ
นำาไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ (rubrics 

assessment criteria) ใช้ประเมินและตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน งานวิจัยที่ใช้การ
ประเมินแบบรูบริคส์ เช่น ทรงศรี ตุ่นทอง (2545) 
ที่มีการใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ ในการ
ประเมินภาระงาน เช่น ใบงาน และแบบฝึกหัด 
โดยมี การกำาหนดเกณฑ์การผ่านใบงาน และแบบ
ฝึกหัด ผู้เรียนจะต้องปรับปรุงและพัฒนางานให้
ได้ตามเกณฑ์ ที่กำาหนดไว้ 4) การจัดทำาแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ เพ็ญศรี 
วรศิริ (2550) และ ปราโมทย์ บุญญสิริ (2546) 
ท่ีสรุปว่า การจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ กำาหนดให้ผู้สอนร่วมกัน
จัดทำาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
ออกแบบแผนการประเมิน เพื่อนำาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำาให้ได้แผนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้และแผนการประเมิน  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนแต่ละคน
ที่ตกลงร่วมกันจนได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนยอมรับ ซึ่ง
จะกอ่ใหเ้กดิประสทิธิภาพสงูสดุในการจดัการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545)  
ท่ีได้เสนอว่า การวางแผนและออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรร่วมกันพิจารณา
กำาหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับ Northern Ireland Curriculum (2007) ที่
กลา่ววา่ ผูส้อนตอ้งวางแผนการออกแบบแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดทำาแผนการสอน
หรือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอน 

องค์ประกอบด้�นก�รดำ� เนินก�ร
ประเมิน เป็นการดำาเนินการประเมินตามขั้นตอน
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การชีแ้จงเปา้หมายการเรยีนรูห้รอืวัตถปุระสงค์
การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับ 
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ข้ันตอนการประเมินของ Northern Ireland  
Curriculum (2007) และ Hodgson et al. 
(2009) ที่สรุปว่า การช้ีแจงเป้าหมายการเรียน
รู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเกณฑ์การ
ประเมิน เป็นการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 
ทราบเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการไปถึง และ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด 
ดังที่ Education Services Australia (2009),  
Stiggins et al. (2004) และ Board of studies 
new south Wales (2003) ซึง่กล่าวไวส้อดคลอ้ง
กันว่า ผู้สอนจะต้องกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
แลว้แจง้ใหผู้เ้รยีนไดท้ราบสิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมกับบอกเกณฑ์
การประเมินที่จะใช้ตัดสินคุณภาพของงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนได้ทราบเพ่ือ
ที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ เพราะการ
ประเมินเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจะอยู่บน
พืน้ฐานของแนวคดิทีว่า่ผูเ้รยีนจะมกีารพัฒนามาก
ท่ีสุดหากเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ ทราบว่า
ตนเองมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการเรียนรู้ (Qualifications and  
Curriculum Authority, 2006) 2) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินตามแผนที่
กำาหนด เปน็การจดัการเรยีนการสอนตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อ
คน้หาจุดเดน่ จดุดอ้ยในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพ่ือ
นำาสารสนเทศที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง
การเรียนการสอนในบทเรียนต่อไป สอดคล้อง
กับ เพ็ญศรี วรศิริ (2550) ที่สรุปว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินตามแผนที่
กำาหนด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน การสังเกต
พฤติกรรม การบันทึกผลและสรุปผลการจัด
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้3) การสะทอ้นการเรยีนรู ้
และการใหข้อ้มลูปอ้นกลบั การสะทอ้นการเรยีนรู้ 

เป็นการบันทึกที่ผู้เรียนให้ข้อมูลแก่ผู้สอนเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดในการเรียน 
เพือ่ใหผู้ส้อนทราบความกา้วหนา้ในผลการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนนำาสานสนเทศที่ได้ไป
พัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน การให้
ข้อมูลป้อนกลับ ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
คุณภาพของงานท่ีผู้เรียนทำา เช่น ใบงาน เพื่อให้ 
ผู้เรียนทราบและพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้อง
กับขั้นตอนการประเมินของ Northern Ireland 
Curriculum (2007) การให้ข้อมูลป้อนกลับ จะ
เกิดขึ้นหลังจากผู้สอนมอบหมายงานในระหว่าง
สอน หลังจากนั้นผู้สอนจะให้ข้อมูลป้อนกลับ
เก่ียวกับคุณภาพของภาระงาน เช่นใบงาน แบบ
ฝกึหดัโดยการเขยีนบอก เพือ่อธบิายแนวทางแกไ้ข
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องว่าควรแก้ไขอย่างไร 
ซึ่งสอดคล้องกับ Black and William (1998), 
Burkhardt (2007),The quality improvement 
Agency (2008) ที่กล่าวไว้ว่า ควรมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับภาระงานของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้ทราบแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
และแก้ไขข้อบกพร่อง การให้ข้อมูลป้อนกลับไป
ยังตัวผู้เรียนควรให้ในแง่บวกและสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Juwah et al. (2004) ที่กล่าวว่า 
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์ ข้อมูลที่ให้นั้น
กจ็ะมคีณุคา่ทีช่ว่ยเพิม่ผลการปฏิบตังิาน และชว่ย
ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการทำางานมากขึ้น  
4) การพัฒนาผู้เรียนตามสารสนเทศที่ได้และ
วางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในบทเรียน 
ต่อไป สอดคล้องกับข้ันตอนของ Education  
Services Australia (2009) และ Northern 
Ireland Curriculum (2007) ที่กล่าวว่า ผู้สอน 
จะต้องนำาสารสนเทศที่ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด 
แบบสังเกต และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
เรียน มาสังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อนำาไป
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน พร้อมกับนำาไป
ปรับปรุงแผนการสอน และวางแผนปรับปรุง
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การเรียนการสอนให้ดีขึ้นในคราวต่อไป และยัง
สอดคล้องกับ Qualifications and Curriculum 
Authority (2006 อ้างใน วารุณี ลัภนโชคดี, 
2556) ทีไ่ดเ้สนอหลกัในการประเมนิเพ่ือการเรยีน
รูไ้วว้า่ ควรนำาการประเมนิมาเปน็สว่นหนึง่ของการ
วางแผนการเรยีนการสอนเพ่ือใหเ้กดิประสิทธภิาพ 
และนำาผลหรือสารสนเทศจากการวัดและการ
ประเมินความก้าวหน้าระหวา่งเรยีนมาใช้ประกอบ
ในการวางแผนการสอนต่อไป และสอดคล้องกับ 
Geographical Association (2003) ได้กล่าวว่า 
การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นการประเมินที่ใช้
สารสนเทศท่ีผู้สอนเกบ็รวบรวมอย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

องค์ประกอบก�รให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เป็นการดำาเนินงานที่ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ

ในการนำารูปแบบการประเมินไปใช้ และ
นำาผลจากการใช้รูปแบบมาวิเคราะห์และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อพัฒนาการดำาเนินงานในแต่องค์
ประกอบของรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ และมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
การให้ข้อมูลป้อนกลับของ พัชรินทร์ สมบูรณ์ 
(2556) กล่าวว่าองค์ประกอบการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เป็นการดำาเนินงานที่ให้ผู้รับผิดชอบ 
งาน นำาจดุเดน่ จดุดอ้ยจากการประเมนิการดำาเนนิ
งานของตนเองมาสะท้อนกลับถึงการดำาเนินงาน
โครงการเพื่อทำาการปรับปรุงการดำาเนินงาน
โครงการให้ดีขึ้น 

1. ประสิทธิผลของรูปแบบก�รประเมิน
เพื่อก�รเรียนรู้ วิช�คณิตศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผลลพัธท์ีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 1) การพฒันาการ 
พบวา่ คะแนนพฒันาการของผูเ้รยีนทีไ่ด้จากผูส้อน
ทั้งสามคน ที่เนินการประเมินและจัดการเรียน
การสอนตามแผนท่ีได้ออกแบบไว้ ให้ผลลัพธ์
ของคะแนนสอดคล้องกัน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มี

คะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับค่อนข้างดี (40≤  
GS < 60) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบการประเมนิฯ 
มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
เนื่องจากผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพ 
ไม่คลุมเครือและเข้าใจง่าย จากผู้สอน ทำาให้ผู้
เรียนมีความเข้าใจงานดีขึ้น สามารถพัฒนาและ
แกไ้ขงานแลว้นำาเสนองานทีป่รบัปรงุ และชว่ยใหผู้้
เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ (Burkhardt, 2007) 
และสอดคล้องกับ lawar & Corno (1992) ได้
ศึกษาเร่ืองการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์โดยการเขียนบอกเกี่ยวกับภาระงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย สง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยผู้เรียนที่ได้ข้อมูลป้อนกลับจะ
กลบัจะมคีะแนนจากการสอบหลงัเรยีนสงูกวา่หอ้ง
ที่ไม่มีการป้อนกลับข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

2) ความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิเพือ่
การเรยีนรูฯ้ พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินฯ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยผู้เรียนมีความเห็นว่า  
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นการประเมินที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและทราบส่ิงที่จะต้องเรียนรู้
และเกณฑ์การประเมิน ทราบเป้าหมายการเรียน
รู้ที่ต้องการไปถึงและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ 
เปา้หมายทีก่ำาหนด ช่วยใหผู้้เรยีนมผีลการเรยีนดีข้ึน 
ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอยู่บนพื้นฐาน 
ของแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนจะมีการพัฒนามากที่สุด
หากเข้าใจเปา้หมายของการเรยีนรู ้(Qualifications 
and Curriculum Authority, 2006) ผู้เรียนมีแรง
จูงใจและไม่เบื่อหน่าย มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
สามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง ทราบจุดเด่นจุด
ดอ้ยของงานทีท่ำาจากการไดข้อ้มลูปอ้นกลบัจากผู้
สอน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการประเมิน (The  
National Council of teacher of Mathematics,  
2007) ช่วยให้ผู้เรียนกำากับการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองจากสะทอ้นการเรยีนรู ้(Qualifications and  
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Curriculum Authority, 2006) นอกจากนี้การ
ประเมินฯ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำาสารสนเทศที่
ไดจ้ากการไดข้อ้มลูปอ้นกลบัจากผูส้อนไปปรบัปรงุ 
และพัฒนางานตนเองให้ดีขึ้น (Teaching and 
Educational Development Institute, The  
university of Queensland, 2005) 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้สอน 1) ด้านความรู้
ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือ
การเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนทั้งสองคนมีคะแนน
พัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 80.0 และ 100.0 ซึ่ง
อยู่ในระดับดี แสดงว่า รูปแบบการประเมินฯช่วย
ใหผู้ส้อนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้หลังจากที่ผู้สอนได้รับการพัฒนา  
ซ่ึงสอดคล้องกับ กฤติยา วงศ์ก้อม (2547) ท่ี
สรุปว่า การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินการเรียนรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประ
เมินฯ ด้านประโยชน์ของรูปแบบ สอดคล้องกับ 
Stufflebeam and Shinkfield (2007) ที่กล่าวว่า  
การประเมินควรมปีระโยชน ์เพ่ือนำาผลไปปรบัปรงุ 
งาน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ 
ประเมินฯ ช่วยให้ผู้สอนได้สารสนเทศจากการ
ประเมินในระหว่างเรียนไปพัฒนาและปรับปรุง 
การเรียนการสอน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hodgson 
et al. (2009) ไดท้ำาการวจัิยเรือ่ง การประเมนิเพ่ือ
การเรยีนรูใ้นวชิาวทิยาศาสตร ์มวีตัถปุระสงค ์เพ่ือ
ศกึษาความคดิเห็นของผูส้อนเกีย่วกบัการประเมนิ
เพือ่การเรยีนรู ้ผลการวจิยั พบวา่ ผูส้อนมคีวามคิด
เหน็วา่การประเมนิฯ สามารถพฒันาการสอนและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ ส่วนความคิดเห็น
เกีย่วกับรูปแบบการประเมนิฯ ด้านความเปน็ไปได้
ในการนำาไปประยุกต์ใช้ พบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่ารูปแบบการประเมินฯ มีความเป็น

ไปได้ในการนำาไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด

 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

1. สถานศกึษาควรกำาหนดผูร้บัผดิชอบใน
การประสานงานติดต่อให้คำาปรึกษา และอำานวย 
ความสะดวกในการนำารูปแบบการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ และกำาหนดผู้มี
อำานาจ ในกำากบั และตดิตามผลของการนำารปูแบบ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้  
เพือ่ให ้การดำาเนินงานเปน็ไปใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองและ
เกิดประสิทธิผล 

2. รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ในแตล่ะองคข์องรปูแบบการประเมนิ ใหส้อดคลอ้ง
กับบริบทของสถานศึกษาได้ เช่น องค์ประกอบ
ด้านการเตรียมการก่อนการประเมิน ถ้าพบว่า
จำานวนของผู้เรียนท่ีมีจำานวนมาก อาจมีการปรับ
เปล่ียนรายละเอียดในการออกแบบการประเมิน
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เช่น สิ่งที่มุ่งประเมินวิธี
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ ผู้ประเมิน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพห้องเรียน

3. การพัฒนาผู้สอนเป็นการให้ความรู้
กับผู้สอนโดยการศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น
ผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ให้ละเอียดเพื่อให้ 
ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้ การออกแบบการประเมิน แผนการจัด
ประสบการณก์ารเรยีนรู้ รวมทัง้พฒันาเครือ่งมอืท่ี
ใช้ประเมินผู้เรียนในระหว่างเรียน 

4. ผู้สอนควรช้ีแจงเป้าหมายการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้ทราบสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องบรรลุตาม
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มาตรฐาน การเรียนรู้ พร้อมกับบอกเกณฑ์การ
ประเมินท่ีจะใชตั้ดสินคณุภาพของงาน รวมท้ังเนน้
การให้ข้อมูลป้อนเกี่ยวกับคุณภาพของภาระงาน 
เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ซึ่งสามารถกระทำาได้โดย
การเขยีนบอกเปน็รายบคุคล กลุม่ หรอืช้ีแจงแสดง
วิธีทำาบนกระดาน หรือยกตัวอย่างการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของใบงาน หรือแบบฝึกหัด บนกระดาน
ในกรณีที่ผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
งานของตนให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
คูม่อืการใชร้ปูแบบการประเมนิเพือ่การเรยีนรูข้อง 
ผู้สอน ในลักษณะอื่นๆ เพื่อพัฒนาผู้สอนให้มี
ความรูแ้ละอำานวยความสะดวกใหก้บัผูส้อนในการ
ที่จะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ การออกแบบการประเมิน และการจัดทำา
แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ 

2. รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิชาคณติศาสตร ์มุง่เนน้การประเมนิผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ซึ่งกำาหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้
ใน 5 ด้าน ดังนั้น ควรมีงานวิจัยที่มีการกำาหนด
สิ่งที่มุ่งประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับ
กับรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการวัดการศึกษา
ตามที่กำาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ที่ให้ผู้สอน
สามารถ สรา้งแผนการจดัการประสบการณเ์รยีนรู ้ 
ที่มีการบูรณาการกับขั้นตอนของการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมการสอน หรือวิธี
สอน และแผนการประเมินที่สอดคล้องกับสิ่งที่
มุ่งประเมิน 
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