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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียน
รู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบ
ด้วย ผู้เรียน จำ�นวน 3 ห้อง รวม 72 คน และ อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป จำ�นวน 3 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสังเกต แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบทดสอบ
วัดความรู้ แบบวัดความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.องค์ประกอบด้านการเตรียมการก่อนการประเมิน
ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับประเมินเพือ่ การเรียนรู้ 3) การออกแบบ และจัดทำ�แผนการประเมินพร้อมทัง้ พัฒนา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน และ 4) การจัดทำ�แผน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2. องค์ประกอบด้าน
การดำ�เนินการประเมิน มีขนั้ ตอนการประเมินเพือ่ การเรียนรู้ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การชีแ้ จงเป้าหมายการ
เรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินตามแผนที่กำ�หนด 3) การ
สะท้อนการเรียนรูแ้ ละการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ และ 4) การพัฒนาผูเ้ รียนตามสารสนเทศทีไ่ ด้ และวางแผน
ปรับปรุงการเรียนการสอน และ 3. องค์ประกอบด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับ 2. ประสิทธิผลของรูปแบบ
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การประเมินเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน ความตั้งใจ ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ การทำ�งานกลุ่ม และการนำ�เสนอภาระงาน การทำ�ใบงาน และการทำ�แบบฝึกหัดอยู่ในระดับ
ดี ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนพัฒนาการด้านความรู้อยู่ในระดับค่อนข้างดี ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกีย่ วกับการประเมินเพือ่ การเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ และรูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ของผูส้ อน พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่ารูปแบบการประเมินมีประโยชน์และสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
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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บทนำ�

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำ�คัญใน
ระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก และเป็นวิชาหนึง่ ที่
ถูกจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทุกระดับการศึกษา เพราะ
เป็นพื้นฐานของวิทยาการหลายสาขาความเจริญ
ก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาน
ศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึง
จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ทุกประเภทและระดับการศึกษา (สำ�นักงานปฏิรปู
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
รัตนโกสินทร์ท่ีผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษายังไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่
ควร นอกจากนี้ยังพบปัญหาอีกประการหนึ่งคือ
การวัดและประเมินทีผ่ า่ นมา จะมีการประเมินสอง
ครั้ง คือการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียว การ
ประเมินผลแบบนีจ้ ะทำ�ให้ผสู้ อนไม่มโี อกาสพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มกี ารเรียนรู้ การประเมินทีผ่ า่ นมาผูส้ อน
ส่วนมากไม่มีการเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ผูส้ อนจะให้ผเู้ รียนทำ�แบบฝึกหัดเมือ่ จบบทเรียนใน
แต่ละหน่วย การเรียนรู้ และให้ผลการประเมินแบบ
ฝึกหัดว่าถูกผิด ไม่มกี ารบอกผลการประเมินว่าผิด
เพราะอะไร และสิ่งที่ถูกนั้นผู้เรียนควรทำ�อย่างไร
ซึง่ การให้ผลการประเมินในลักษณะนีจ้ ะส่งผลเสีย
ต่อผู้เรียน เพราะผู้เรียนไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่ถูกนั้น
คืออะไร และจะทำ�อย่างไรให้ดีขึ้น
การประเมินที่มีคุณภาพคือ การประเมิน
ที่ให้สารสนเทศหรือข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้ผู้
เรียนสามารถเรียนได้ประสบความสำ�เร็จ (Lorna,
2003) และในขณะเดียวกันยังให้สารสนเทศเพื่อ
ใช้สำ�หรับปรับปรุงการสอนให้มีความเหมาะสม
และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น (Knight,
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2001) ตลอดจนมี การวางแผนหรือออกแบบ
ภาระงานทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนวางแผนกลยุทธ์ในการที่จะทำ�งานให้ดีขึ้น
(Hounsell, 2004) การประเมินเพื่อการเรียนรู้
เป็ น การประเมิ น ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ
การพัฒนาตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง
ขึ้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเข้าใจเป้าหมาย
การเรียนรู้อย่างชัดเจน ทราบวิธีการที่จะนำ�มา
ใช้ ใ นการประเมิ น ทราบและเข้ า ใจเกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ
คุ ณ ภาพของงาน และแนวทางหรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ง านหรื อ ผลการเรี ย นรู้ มี คุ ณ ภาพ
ดียิ่งขึ้น เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ ช่วยให้
ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
จากการเก็บข้อมูลและหลักฐานเกีย่ วกับตัวผูเ้ รียน
เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนให้ดีขึ้นในระหว่าง
เรียน ถ้าผู้สอนนำ�ผลที่ได้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่าง
แม่นยำ�และ มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิม่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนที่
ดีขึ้น (Department for Education and Skills:
DfES, 2004:5 ; Qualifications and Curriculum
Authority, 2003)
ผู้ วิ จั ย ในฐานะอาจารย์ ผู้ ส อนวิ ช า
คณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จึงสนใจที่
จะพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ และมีทักษะการออกแบบการประเมิน ที่
จะช่วยให้ผสู้ อนได้สารสนเทศไปปรับปรุงการเรียน
การสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น
โดยนำ�การประเมินเพือ่ การเรียนรูเ้ ข้ามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน ตลอดจน ทราบจุดเด่น จุด
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ด้อย และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียน โดยผ่านการให้ขอ้ มูลป้อน
กลับจากผู้สอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น
เพื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ประกอบ
ด้วย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน
3 ห้อง รวม 72 คน และ อาจารย์ผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วไป จำ�นวน 3 คน
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้ แบ่งการดำ�เนินงานเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการประเมิน
เพื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วารสาร หนังสือ
ตำ�รา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซด์ต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. จัดทำ�ร่างรูปแบบการประเมิน เพือ่ การ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่
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1) องค์ประกอบ ด้านการเตรียมการก่อนการ
ประเมิน 2) องค์ประกอบด้านการดำ�เนินการ
ประเมิ น และ 3) องค์ ป ระกอบ ด้ า นการให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้สอนนำ�
สารสนเทศไปพัฒนารูปแบบการประเมิน เพือ่ การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. นำ�ร่างรูปแบบการประเมินฯ ให้คณะ
กรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบและ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขร่ า งรู ป แบบการประเมิ น ตามคำ �
แนะนำ�ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลั ง จากนั้ น เสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 คน พิ จ าณา
ประเมินร่างรูปแบบการฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความถูกต้อง ครอบคลุม ด้านความเหมาะสม
4. จั ด ทำ � ร่ า งคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการ
ประเมินฯ นำ�ร่างคูม่ อื การใช้รปู แบบการประเมินฯ
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการใช้รูปแบบการประ
เมินฯ ตามคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จากนั้นนำ�ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
เพื่อประเมิน ร่างคู่มือการใช้รูปแบบการประเมินฯ
พร้อมปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการใช้รูปแบบการ
ประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ แ ละศึ ก ษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน
เพื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีขั้นตอนดังนี้
2.1.1 การเตรี ย มความพร้ อ ม
เป็ น การวางแผนและกำ � หนดกรอบการดำ � เนิ น
งานการใช้รูปแบบการประเมินฯ
2.1.2 การพั ฒ นาผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้
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2.1.3 การออกแบบและจั ด ทำ �
แผนการประเมินพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การดำ�เนินการประเมิน
2.1.4 จัดทำ�แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยบูรณการกับแผนการประเมิน
2.1.5 จัดการเรียนการสอนตามแผน
ที่กำ�หนด ผู้สอนดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินตามแผนที่กำ�หนด จำ�นวน 17 แผน
2.2 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
ประเมินฯ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และ
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับผู้สอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จำ�นวน 60 ข้อ โดยให้ 1 คะแนน หากตอบ
ข้อสอบได้ถูกต้องและให้ 0 คะแนน หากตอบ
ข้อสอบผิด ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แสดง
ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าข้อสอบ
ทุกข้อสามารถวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่มุ่งวัด ซึ่งแสดงว่าข้อสอบทุกข้อมีความตรงตาม
เนือ้ หา มีคา่ ความยากง่ายตัง้ แต่ 0.20 - 0.75 และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนก ตั้งแต่ 0.20 -0.70 นำ�ข้อสอบที่
มีคุณภาพด้านความยากความง่ายและค่าอำ�นาจ
จำ�แนกตามเกณฑ์จ�ำ นวน 60 หาค่าความเทีย่ งของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
คอนบราค ได้ค่าความเที่ยง 0.87
2) ใบงาน มีลักษณะเป็นใบงานให้แสดง
วิธีทำ� โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนใบงานแบบแยก
ส่วน (Analytic Score)
3) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) ตามตัวบ่งชี้ เพื่อวัดพฤติกรรมความ
ตั้งใจเรียนและความซื่อสัตย์
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4) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะความ
สัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตามพฤติกรรมบ่งชี้ เพือ่ วัดและประเมินใน 2 ด้าน
ได้แก่ พฤติกรรมด้านความสามารถในการทำ�งาน
กลุ่มและพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
5) แบบประเมิ น ทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตามพฤติกรรมบ่งชี้
6) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และ
แบบปลายเปิด
7) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
และทักษะเกีย่ วกับการประเมินเพือ่ การเรียนรูข้ อง
ผู้สอน ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)
4 ตัวเลือก จำ�นวน 35 ข้อ
8) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมิน ฯ ของผู้สอน มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ
ปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในช่ ว งการ
เตรียมการก่อนการประเมิน ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะ
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้จากผู้สอน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงทดลอง
ใช้รูปแบบการประเมินฯ ในสัปดาห์แรก ผู้สอน
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ในระหว่างเรียนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบการประเมินฯ ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับความรู้
ความเข้าใจและทักษะการประเมินเพื่อการเรียนรู้
และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิเคราะห์ความตรงตามเนือ้ หาโดยใช้คา่ ดัชนี
ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
หลั ง จากนั้ น นำ � ไปวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดย
การนำ�ไปหาค่าความยากความง่าย (p) และค่า
อำ � นาจจำ � แนก (r) และหาค่ า ความเที่ ย งของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
คอนบราค
2. ใบงาน แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
ด้ า นความตั้ ง ใจและความซื่ อ สั ต ย์ แบบสั ง เกต
พฤติกรรม ด้านความสามารถในการทำ�งานกลุ่ม
และด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ แ ละแบบประเมิ น
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์โดยใช้ความถี่
และร้อยละ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. แบบทดสอบวัดความรูค้ วามเข้าใจและ
แบบประเมินทักษะเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คะแนน
พัฒนาการ
5. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ ส อน
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วิเคราะห์ โดยใช้ความถี่ และร้อยละ

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนได้แก่
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ใน
5 ด้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินฯ
มีดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ รวบรวมผลการประเมิ น
พฤติกรรมความตั้งใจเรียนและความซื่อสัตย์ ซึ่ง
จะวัดและประเมินตามแผนการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ผลการวั ด และประเมิ น พฤติ ก รรม
ความตั้งใจเรียนและความซื่อสัตย์ พบว่า ในภาพ
รวมผลการประเมิน ผู้เรียนจากผู้สอนทั้ง 3 ท่าน
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมความตัง้ ใจเรียนอยูใ่ น
ระดับดี และผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมความตั้งใจ
เรียนในระดับดี
2. ผลการประเมินด้านความรู้
ด้ า นความรู้ ข องผู้ เ รี ย น จะพิ จ ารณา
จากการวัดและประเมินแบบฝึกหัดและคะแนน
พั ฒนาการที่ ไ ด้ จ ากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า ในภาพรวม หลังจากการได้
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนแล้ว ผลการประเมิน
ผู้เรียนจากผู้สอนทั้งสามคน พบว่า ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มผี ลการประเมินความรูจ้ ากแบบฝึกหัดอยูใ่ น
ระดับดี ทุกแบบฝึกหัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กำ�หนด และ คะแนนพัฒนาการโดยภาพรวม
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ของผู้สอนทั้งสามคน มี
พัฒนาการอยู่ในระดับค่อนข้างดี (จำ�นวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.61) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของระดับพัฒนาการของผู้เรียนจำ�แนกตามผู้สอน
ผู้สอนคนที่

ผู้เรียน

ไม่มีการพัฒนา
GS ≤ 0

1

จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ

-

2
3
รวม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะทางปัญญา สรุปได้ว่า ในภาพ
รวม หลังจากการได้ขอ้ มูลป้อนกลับจากผูส้ อนแล้ว
ผลการประเมินผูเ้ รียนจากผูส้ อนทัง้ สามคน พบว่า
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มผี ลการประเมินความรูจ้ ากใบงาน
อยู่ในระดับดี
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ สรุปได้ว่า ในภาพรวม ผู้เรียน
ของผู้สอน 3 คน ส่วนใหญ่ของผู้เรียนมีคุณภาพ
ความสามารถในการทำ�งานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดับ
ดีทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แสดง
ว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการทำ�งาน
เป็นกลุ่มอยู่ในระดับดี
5. ด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้วา่ ในภาพ

พอใช้
0< GS <40
1
4.17
2
6.25
3
4.17

ค่อนข้างดี
40 ≤ GS
<60
22
91.67
26
81.25
5
31.25
53
73.61

ดี

GS ≥ 60
1
4.17
4
12.50
11
68.75
16
22.22

รวม ผู้เรียนของผู้สอน 3 คน ส่วนใหญ่ของผู้เรียน
มีคุณภาพด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้ฯ พบว่าคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมมีค่า
เท่ากับ 4.69 (S.D = .34) อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สอน มี
รายละเอียดดังนี้
1. พั ฒ นาการด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะ
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ก่อน
การใช้รูปแบบการประเมินฯ พบว่า ผู้สอนทั้งสอง
คนมีคะแนนพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 80.0 และ
100.0 ซึ่งอยู่ในระดับดี แสดงดังตารางที่ 2
2. ความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับรูป
แบบการประเมินฯ ด้านประโยชน์ของรูปแบบและ
ด้านความเป็นไปได้ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ ส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 2 คะแนนพัฒนาการของความรูค้ วามเข้าใจและทักษะเกีย่ วกับการประเมินเพือ่ การเรียนรูข้ อง
ผู้สอน
คะแนน
ก่อน

หลัง

คะแนน
พัฒนาการ(ร้อยละ)

1

15

31

80.0

ดี

2

17

35

100.0

ดี

เฉลี่ย

16

33

90

ดี

เลขที่

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย มีประเด็นที่สามารถนำ�
มาอภิปรายได้ดังนี้
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้กำ�หนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดเฉพาะที่มุ่งหวังให้
ผู้ เรี ย น มี คุณ ลั กษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นสิ่งที่มุ่ง
ประเมินในการวิจยั จึงมุง่ เน้น การประเมินผลการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้ศึกษา
แนวคิดเกีย่ วกับการวัดและการประเมินในชัน้ เรียน
ที่ต้องกระทำ�อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ โดยอาศัยเครื่องมือ และ
วิธีการประเมินที่หลากหลาย (สุวิมล ว่องวาณิช,
2550 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543 ; วาสนา
ประวาลพฤกษ์ และคณะ, 2543) นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินเพือ่ การ
เรียนรู้ (Assessment for Learning) ซึ่งเป็นการ

ความหมายของ
ระดับของพัฒนาการ

ประเมินทีผ่ สู้ อนเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผลการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนในขณะทีก่ ารเรียนการสอนยังคง
ดำ�เนินอยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น และเป็นการประเมินที่เน้น
การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขผลงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงนำ�
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เข้าไปบูรณาการ กับ
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินผูเ้ รียน และได้สารสนเทศเกีย่ วกับ ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ทราบจุดเด่น จุดด้อยในการ
เรียนรู้ และนำ�สารสนเทศทีไ่ ด้มาพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่หนึ่ง องค์ประกอบด้านการเตรี
ยมการก่อนการประเมิน เป็นการวางแผนก่อน
การประเมิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรูปแบบ
การประเมิ น คื อ ผู้ ส อนมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ สามารถนำ�ไปบูรณาการ
กับแผนการประเมินและแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้ องค์ประกอบด้านการเตรียมการ
ก่อนการประเมิน ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย
4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม
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2) การพัฒนาผูส้ อนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ประเมินเพือ่ การเรียนรู้ 3) การออกแบบและจัดทำ�
แผนการประเมินพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน และ 4) การจัดทำ�แผนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบที่ ส อง
องค์ประกอบด้านการดำ�เนินการประเมิน จะเป็น
องค์ประกอบที่ผู้สอนนำ�แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับแผนการประเมิน ไป
ดำ � เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ขั้ น ตอน
การประเมิ น เพื่ อการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การชีแ้ จงวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละเกณฑ์การ
ประเมิน 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ประเมินตามแผนที่กำ�หนด 3) การสะท้อนการ
เรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดเด่น
จุดด้อยของงานและพัฒนางานให้ดขี นึ้ และในขณะ
เดียวกันผู้สอนก็จะได้สารสนเทศจากการสะท้อน
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ ส อนได้ ท ราบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
4) การพัฒนาผู้เรียนตามสารสนเทศที่ได้ และ
วางแผนปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน และองค์
ประกอบที่สาม องค์ประกอบการให้ข้อมูลป้อน
กลับ เป็นการดำ�เนินงานที่ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
นำ�ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบ มาวิเคราะห์
และให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
เพื่อที่จะทำ�ให้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิผล
มากยิง่ ขึน้ โดยประสิทธิผลของรูปแบบจะพิจารณา
ในสองด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ด้านผู้เรียน ผู้เรียนจะ
มีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ใน 5
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลรัตนโกสินทร์ ด้านที่สอง ด้านผู้สอน ผู้สอน
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. รูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่หนึ่ง องค์ประกอบด้าน การเต
รียม การก่อนการประเมิน องค์ประกอบที่สอง
องค์ประกอบด้านการดำ�เนินการประเมิน และ
องค์ ป ระกอบที่ ส าม องค์ ป ระกอบด้ า นการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์กัน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี
(2550) และ Hauser (1980 อ้างใน รุจา รอดเข็ม,
2547) ทีก่ ล่าวว่า รูปแบบคือ สิง่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่
แสดงถึงองค์ประกอบ กระบวนการ การวางแผน
และวิธีดำ�เนินการ อย่างชัดเจน รัดกุม และเป็น
ระบบ โดยในแต่องค์ประกอบมีสาระสำ�คัญในการ
อภิปรายดังนี้
องค์ประกอบด้านการเตรียมการก่อน
การประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1) การเตรียม
ความพร้อม เป็นการวางแผนการประเมิน มีความ
สอดคล้องกับ Kusek and Rist. (2004 อ้างใน
ศิรดิ า บุรชาติ, 2554) และ ทวีวฒ
ั น์ วัฒนากุลเจริญ
(2547) ทีส่ รุปว่า การเตรียมความพร้อม เป็นการ
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการประเมิน
ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น ผูส้ อน โดยจะต้องมีการมอบ
หมายบทบาทและภาระงาน 2) การพัฒนาผู้สอน
เป็นการให้ความรู้กับผู้สอน มีความสอดคล้องกับ
กฤติยา วงศ์ก้อม (2547) ที่สรุปว่า การพัฒนา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สอน จะต้องประกอบด้วย การให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านการประเมินการเรียนรู้ การให้ความ
รู้ เ กี่ ยวกั บ ขั้ น ตอนการประเมิ น การเรี ย นรู้ และ
การให้ คำ � ปรึ ก ษาและอำ � นวยความสะดวก 3)
การออกแบบและจัดทำ�แผนการประเมินพร้อม
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ การ
ออกแบบและจัดทำ�แผนการประเมิน จะประกอบ
ไปด้วย เป้าหมายของการประเมิน สิง่ ทีม่ งุ่ ประเมิน
ช่ ว งเวลาประเมิ น วิ ธี ก ารประเมิ น เกณฑ์ ก าร
ประเมิน และผูป้ ระเมิน เป้าหมายของการประเมิน
มีความสอดคล้องกับ ศิรชิ ยั าญจนวาสี (2545) ที่
ได้สรุปไว้ว่า เป้าหมายของการประเมินเป็นส่วนที่
สำ�คัญ ที่จะทำ�ให้ผู้ประเมินวิเคราะห์จุดประสงค์
ของการประเมินได้ดีขึ้น ในการประเมินในครั้งนี้
มีเป้าหมายของการประเมิน คือ เพื่อตรวจสอบ
พื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่จะดำ�เนินการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ ไชยโส
(2549: 27) กล่าวว่า กระบวนการวัดและประเมิน
จะต้องประกอบด้วย การตรวจสอบผู้เรียนก่อน
เรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานผู้เรียน เพื่อให้
ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกี่ ยวกั บจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของผลการเรี ย นรู้ ข อง
ผูเ้ รียน ในระหว่างทีก่ ารเรียนการสอนยังคงดำ�เนิน
อยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน จะช่วย
ให้ผู้สอนนำ�สารสนเทศที่ได้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น สิ่งที่มุ่ง
ประเมิ น คื อ คุ ณ ลั ก ษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai
Qualifications Framework for Higher
Education, TQF:HEd) ซึ่ ง กำ � หนดให้ มี ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบที่แสดงระบบ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
เป็นเครื่องมือในการนำ�แนวนโยบายการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กำ�หนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ และกำ�หนด
มาจากเหตุผลที่มาจากความต้องการจำ�เป็นของ
สังคม และระบบการศึกษาของชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550: 8-11) ได้กล่าว
ไว้ว่า สิ่งที่มุ่งประเมิน นักประเมินจะต้องรู้หรือ
กำ � หนดได้ ว่ า สิ่ ง ที่ มุ่ ง ประเมิ น นั้ น คื อ อะไร อาจ
กำ�หนดจากความต้องการ หรือเหตุผลที่มาจาก
ความต้องการจำ�เป็นในกระบวนการทางสังคม
งานวิจัยที่มุ่งประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ใน 5 ด้าน เช่น งานวิจยั ของ ศิรดิ าบุรชาติ (2554)
ได้ พั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
สาขาครุศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ใน 5 ด้าน ซึ่งสรุปว่า 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ผู้สำ�เร็จการศึกษาควรมีลักษณะเป็น
สากล มีคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ ผู้
สำ�เร็จการศึกษาควรมีความรูใ้ นวิชาชีพของตนเอง
และมีความรู้ทั่วไป 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงเวลา ทีใ่ ช้ประเมิน จะเน้นการประเมินระหว่าง
เรียน สอดคล้องกับ Nevo (1983) ได้เสนอแนวคิด
ไว้วา่ ช่วงเวลาประเมิน ควรมีการประเมินระหว่าง
เรียน หรือในขณะทีก่ ารเรียนการสอนยังคงดำ�เนิน
อยู่ เพื่อให้ได้สารสนเทศทันต่อการนำ�มาพัฒนา
ผู้ เ รี ย น และปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน ซึ่ ง
สอดคล้อง จิราภรณ์ ศิริทวี (2549) ได้กล่าวว่า
การวัดและการประเมินระหว่างเรียน (Formative
Evaluation) มี เ ป้ า หมายสำ � คั ญ เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำ�ไป
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ใช้ ใ นการพั ฒนาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของ
ผู้เรียน และในขณะเดียวกัน ผู้สอนนำ�สารสนเทศ
เหล่ า นั้ น ไปปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ ดี ขึ้ น
ดังที่ Black et al (2003) , Minstrell (2000)
และ Glaser (2004) ได้กล่าวว่า การได้สารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงการสอนระหว่างเรียน จะเป็นการ
ประเมิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นการสอน
นอกจากนี้ มีนกั วิชาการหลายท่าน เช่น Black and
Wilian (2003), Siggins (2005), Chappuis &
Chappuis (2008) กล่าวถึงการประเมินความ
ก้าวหน้าหรือการประเมินระหว่างเรียน ว่าเป็นการ
ประเมินทีค่ วรนำ�มาปฏิบตั กิ ารในชัน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึน งานวิจัยที่มีการประเมิน
ระหว่างเรียน เช่น ปราโมทย์ บุญญสิริ (2546)
ได้ ทำ � วิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น การปฏิ บั ติ ใ นวิ ช า
คณิตศาสตร์ โดยมีการประเมินการปฏิบัติในวิชา
คณิตศาสตร์ในระหว่างเรียน และมีการประเมิน
ในทุกคาบของการเรียนการสอนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาคณิตศาสตร์ได้ พบว่า ผู้เรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถทำ�การปฏิบตั งิ าน
ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก ส่ ว น
ยุพาพักตร์ ทัง่ สุข (2546) ได้ศกึ ษาความก้าวหน้า
ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ โดยให้ผู้เรียนฝึกทำ�แบบฝึกหัด พบว่า
ผูเ้ รียนทุกคนมีคะแนนรวมจากการทำ�แบบทดสอบ
อัตนัยได้สูงกว่าร้อยละ 50 วิธีการประเมิน จะใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การตรวจใบงาน แบบ
ฝึกหัด การสังเกตพฤติกรรม การทดสอบ การ
บันทึกอนุทินของผู้เรียน สอดคล้องกับ เพ็ญศรี
วรศิริ (2550) และสำ�นักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่สรุป
ว่า วิธีการประเมินต้องใช้วิธีที่หลากหลาย เพื่อ
นำ�ไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ (rubrics
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assessment criteria) ใช้ประเมินและตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน งานวิจัยที่ใช้การ
ประเมินแบบรูบริคส์ เช่น ทรงศรี ตุ่นทอง (2545)
ที่มีการใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ ในการ
ประเมินภาระงาน เช่น ใบงาน และแบบฝึกหัด
โดยมี การกำ�หนดเกณฑ์การผ่านใบงาน และแบบ
ฝึกหัด ผู้เรียนจะต้องปรับปรุงและพัฒนางานให้
ได้ตามเกณฑ์ ที่กำ�หนดไว้ 4) การจัดทำ�แผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ เพ็ญศรี
วรศิริ (2550) และ ปราโมทย์ บุญญสิริ (2546)
ที่สรุปว่า การจัดทำ�แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ กำ�หนดให้ผู้สอนร่วมกัน
จัดทำ�แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
ออกแบบแผนการประเมิน เพื่อนำ�ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำ�ให้ได้แผนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละแผนการประเมิ น
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนแต่ละคน
ที่ตกลงร่วมกันจนได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนยอมรับ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545)
ที่ ไ ด้ เ สนอว่ า การวางแผนและออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรร่วมกันพิจารณา
กำ � หนดรู ป แบบให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับ Northern Ireland Curriculum (2007) ที่
กล่าวว่า ผูส้ อนต้องวางแผนการออกแบบแผนการ
ประเมิน ผลการเรียนรู้ และจัดทำ�แผนการสอน
หรือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอน
องค์ ป ระกอบด้ า นการดำ � เนิ น การ
ประเมิน เป็นการดำ�เนินการประเมินตามขั้นตอน
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การชีแ้ จงเป้าหมายการเรียนรูห้ รือวัตถุประสงค์
การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับ
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ขั้ น ตอนการประเมิ น ของ Northern Ireland
Curriculum (2007) และ Hodgson et al.
(2009) ที่สรุปว่า การชี้แจงเป้าหมายการเรียน
รู้ ห รื อวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ และเกณฑ์ ก าร
ประเมิ น เป็ น การให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ทำ � ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ข องตนเอง
ทราบเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการไปถึง และ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด
ดังที่ Education Services Australia (2009),
Stiggins et al. (2004) และ Board of studies
new south Wales (2003) ซึง่ กล่าวไว้สอดคล้อง
กันว่า ผู้สอนจะต้องกำ�หนดเป้าหมายการเรียนรู้
แล้วแจ้งให้ผเู้ รียนได้ทราบสิง่ ทีผ่ เู้ รียนจะต้องบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมกับบอกเกณฑ์
การประเมินที่จะใช้ตัดสินคุณภาพของงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนได้ทราบเพื่อ
ที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ เพราะการ
ประเมินเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจะอยู่บน
พืน้ ฐานของแนวคิดทีว่ า่ ผูเ้ รียนจะมีการพัฒนามาก
ที่สุดหากเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ ทราบว่า
ตนเองมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการเรียนรู้ (Qualifications and
Curriculum Authority, 2006) 2) การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินตามแผนที่
กำ�หนด เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อ
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพือ่
นำ�สารสนเทศที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง
การเรียนการสอนในบทเรียนต่อไป สอดคล้อง
กับ เพ็ญศรี วรศิริ (2550) ที่สรุปว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินตามแผนที่
กำ�หนด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมิน ผลการปฏิบัติภาระงาน การสังเกต
พฤติ ก รรม การบั น ทึ ก ผลและสรุ ป ผลการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 3) การสะท้อนการเรียนรู้
และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ การสะท้อนการเรียนรู้
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เป็นการบันทึกที่ผู้เรียนให้ข้อมูลแก่ผู้สอนเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดในการเรียน
เพือ่ ให้ผสู้ อนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนนำ�สานสนเทศที่ได้ไป
พัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน การให้
ข้อมูลป้อนกลับ ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
คุณภาพของงานที่ผู้เรียนทำ� เช่น ใบงาน เพื่อให้
ผู้เรียนทราบและพัฒนางานให้ดีข้ึน สอดคล้อง
กับขั้นตอนการประเมินของ Northern Ireland
Curriculum (2007) การให้ข้อมูลป้อนกลับ จะ
เกิดขึ้นหลังจากผู้สอนมอบหมายงานในระหว่าง
สอน หลั ง จากนั้ น ผู้ ส อนจะให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
เกี่ยวกับคุณภาพของภาระงาน เช่นใบงาน แบบ
ฝึกหัดโดยการเขียนบอก เพือ่ อธิบายแนวทางแก้ไข
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
ก็จะมีคณ
ุ ค่าทีช่ ว่ ยเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ าน และช่วย
ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการทำ�งานมากขึ้น
4) การพั ฒนาผู้ เ รี ย นตามสารสนเทศที่ ไ ด้ แ ละ
วางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในบทเรียน
ต่ อ ไป สอดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอนของ Education
Services Australia (2009) และ Northern
Ireland Curriculum (2007) ที่กล่าวว่า ผู้สอน
จะต้องนำ�สารสนเทศที่ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด
แบบสังเกต และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
เรี ย น มาสั ง เคราะห์ แ ละวิ เ คราะห์ เ พื่ อ นำ � ไป
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน พร้อมกับนำ�ไป
ปรั บ ปรุ ง แผนการสอน และวางแผนปรั บ ปรุ ง
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การเรียนการสอนให้ดีขึ้นในคราวต่อไป และยัง
สอดคล้องกับ Qualifications and Curriculum
Authority (2006 อ้างใน วารุณี ลัภนโชคดี,
2556) ทีไ่ ด้เสนอหลักในการประเมินเพือ่ การเรียน
รูไ้ ว้วา่ ควรนำ�การประเมินมาเป็นส่วนหนึง่ ของการ
วางแผนการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และนำ � ผลหรื อ สารสนเทศจากการวั ด และการ
ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนมาใช้ประกอบ
ในการวางแผนการสอนต่อไป และสอดคล้องกับ
Geographical Association (2003) ได้กล่าวว่า
การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นการประเมินที่ใช้
สารสนเทศทีผ่ สู้ อนเก็บรวบรวมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
องค์ ป ระกอบการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
เป็นการดำ�เนินงานที่ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
ในการนำ�รูปแบบการประเมินไปใช้ และ
นำ�ผลจากการใช้รูปแบบมาวิเคราะห์และให้ข้อมูล
ป้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒนาการดำ � เนิ น งานในแต่ อ งค์
ประกอบของรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับองค์ประกอบ
การให้ข้อมูลป้อนกลับของ พัชรินทร์ สมบูรณ์
(2556) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบการให้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับ เป็นการดำ�เนินงานที่ให้ผู้รับผิดชอบ
งาน นำ�จุดเด่น จุดด้อยจากการประเมินการดำ�เนิน
งานของตนเองมาสะท้อนกลับถึงการดำ�เนินงาน
โครงการเพื่ อ ทำ � การปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งาน
โครงการให้ดีขึ้น
1. ประสิทธิผลของรูปแบบการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผลลัพธ์ทเี่ กิดกับผูเ้ รียน 1) การพัฒนาการ
พบว่า คะแนนพัฒนาการของผูเ้ รียนทีไ่ ด้จากผูส้ อน
ทั้งสามคน ที่เนินการประเมินและจัดการเรียน
การสอนตามแผนที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ ให้ ผ ลลั พ ธ์
ของคะแนนสอดคล้องกัน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มี
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คะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับค่อนข้างดี (40 ≤
GS < 60) ซึง่ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการประเมินฯ
มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
เนื่องจากผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพ
ไม่คลุมเครือและเข้าใจง่าย จากผู้สอน ทำ�ให้ผู้
เรียนมีความเข้าใจงานดีขึ้น สามารถพัฒนาและ
แก้ไขงานแล้วนำ�เสนองานทีป่ รับปรุง และช่วยให้ผู้
เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ (Burkhardt, 2007)
และสอดคล้องกับ lawar & Corno (1992) ได้
ศึกษาเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์โดยการเขียนบอกเกี่ยวกับภาระงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ส่งผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดีข้ึน โดยผู้เรียนที่ได้ข้อมูลป้อนกลับจะ
กลับจะมีคะแนนจากการสอบหลังเรียนสูงกว่าห้อง
ที่ไม่มีการป้อนกลับข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน
2) ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประเมินเพือ่
การเรียนรูฯ้ พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินฯ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยผู้เรียนมีความเห็นว่า
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เป็นการประเมินที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและทราบสิ่งที่จะต้องเรียนรู้
และเกณฑ์การประเมิน ทราบเป้าหมายการเรียน
รู้ที่ต้องการไปถึงและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ �ำ หนด ช่วยให้ผเู้ รียนมีผลการเรียนดีขนึ้
ช่วยเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนจะมีการพัฒนามากที่สุด
หากเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ (Qualifications
and Curriculum Authority, 2006) ผู้เรียนมีแรง
จูงใจและไม่เบื่อหน่าย มีความรับผิดชอบมากขึ้น
สามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง ทราบจุดเด่นจุด
ด้อยของงานทีท่ �ำ จากการได้ขอ้ มูลป้อนกลับจากผู้
สอน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการประเมิน (The
National Council of teacher of Mathematics,
2007) ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นกำ � กั บ การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเองจากสะท้อนการเรียนรู้ (Qualifications and

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Curriculum Authority, 2006) นอกจากนี้การ
ประเมินฯ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำ�สารสนเทศที่
ได้จากการได้ขอ้ มูลป้อนกลับจากผูส้ อนไปปรับปรุง
และพัฒนางานตนเองให้ดีขึ้น (Teaching and
Educational Development Institute, The
university of Queensland, 2005)
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้สอน 1) ด้านความรู้
ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
การเรี ย นรู้ พบว่ า ผู้ ส อนทั้ ง สองคนมี ค ะแนน
พัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 80.0 และ 100.0 ซึ่ง
อยู่ในระดับดี แสดงว่า รูปแบบการประเมินฯช่วย
ให้ผสู้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้หลังจากที่ผู้สอนได้รับการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับ กฤติยา วงศ์ก้อม (2547) ที่
สรุปว่า การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้
ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ การ
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ห ลั ง การพั ฒนาสู ง กว่ า ก่ อ น
การพัฒนา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประ
เมินฯ ด้านประโยชน์ของรูปแบบ สอดคล้องกับ
Stufflebeam and Shinkfield (2007) ที่กล่าวว่า
การประเมินควรมีประโยชน์ เพือ่ นำ�ผลไปปรับปรุง
งาน ส่ ว นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการ
ประเมินฯ ช่วยให้ผู้สอนได้สารสนเทศจากการ
ประเมินในระหว่างเรียนไปพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hodgson
et al. (2009) ได้ท�ำ การวิจยั เรือ่ ง การประเมินเพือ่
การเรียนรูใ้ นวิชาวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่
ศึกษาความคิดเห็นของผูส้ อนเกีย่ วกับการประเมิน
เพือ่ การเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ อนมีความคิด
เห็นว่าการประเมินฯ สามารถพัฒนาการสอนและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ ส่วนความคิดเห็น
เกีย่ วกับรูปแบบการประเมินฯ ด้านความเป็นไปได้
ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่ารูปแบบการประเมินฯ มีความเป็น
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ไปได้ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1. สถานศึกษาควรกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบใน
การประสานงานติดต่อให้คำ�ปรึกษา และอำ�นวย
ความสะดวกในการนำ�รูปแบบการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ และกำ�หนดผู้มี
อำ�นาจ ในกำ�กับ และติดตามผลของการนำ�รูปแบบ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้
เพือ่ ให้ การดำ�เนินงานเป็นไปใช้อย่างต่อเนือ่ งและ
เกิดประสิทธิผล
2. รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ในแต่ละองค์ของรูปแบบการประเมิน ให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาได้ เช่น องค์ประกอบ
ด้านการเตรียมการก่อนการประเมิน ถ้าพบว่า
จำ�นวนของผู้เรียนที่มีจำ�นวนมาก อาจมีการปรับ
เปลี่ยนรายละเอียดในการออกแบบการประเมิน
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เช่น สิ่งที่มุ่งประเมินวิธี
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ ผู้ประเมิน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพห้องเรียน
3. การพัฒนาผู้สอนเป็นการให้ความรู้
กับผู้สอนโดยการศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น
ผู้ ส อนควรศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ ใ ห้ ล ะเอี ย ดเพื่ อ ให้
ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการประเมิ น เพื่ อ
การเรียนรู้ การออกแบบการประเมิน แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทัง้ พัฒนาเครือ่ งมือที่
ใช้ประเมินผู้เรียนในระหว่างเรียน
4. ผู้สอนควรชี้แจงเป้าหมายการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ทราบสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องบรรลุตาม
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มาตรฐาน การเรียนรู้ พร้อมกับบอกเกณฑ์การ
ประเมินทีจ่ ะใช้ตดั สินคุณภาพของงาน รวมทัง้ เน้น
การให้ข้อมูลป้อนเกี่ยวกับคุณภาพของภาระงาน
เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ซึ่งสามารถกระทำ�ได้โดย
การเขียนบอกเป็นรายบุคคล กลุม่ หรือชีแ้ จงแสดง
วิธีทำ�บนกระดาน หรือยกตัวอย่างการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของใบงาน หรือแบบฝึกหัด บนกระดาน
ในกรณีที่ผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
งานของตนให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
คูม่ อื การใช้รปู แบบการประเมินเพือ่ การเรียนรูข้ อง
ผู้สอน ในลักษณะอื่นๆ เพื่อพัฒนาผู้สอนให้มี
ความรูแ้ ละอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูส้ อนในการ
ที่จะทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ การออกแบบการประเมิน และการจัดทำ�
แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
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2. รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ มุง่ เน้นการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่งกำ�หนดให้มีการประเมิน ผลการเรียนรู้
ใน 5 ด้าน ดังนั้น ควรมีงานวิจัยที่มีการกำ�หนด
สิ่งที่มุ่งประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับ
กับรายวิชาอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการวัดการศึกษา
ตามที่กำ�หนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ
3. ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ที่ให้ผู้สอน
สามารถ สร้างแผนการจัดการประสบการณ์เรียนรู้
ที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ ขั้ น ตอนของการประเมิ น
เพื่อการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมการสอน หรือวิธี
สอน และแผนการประเมินที่สอดคล้องกับสิ่งที่
มุ่งประเมิน
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