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 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมาย เพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา และเพื่อศกึษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้   มี

ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามกระบวนการวจิยัและพฒันา   

 ผลการวจิยัพบว่า 

    1.  รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย   3  สว่น คอื (1)  การ

นําเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม  (2) การดาํเนินการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ขัน้เตรยีมการ  ขัน้นําเสนอเน้ือหา  

ขัน้ฝึกปฏบิตั ิ  ขัน้จดุประกาย และขัน้ขยายความคดิ  และ (3)  การตดิตามการดาํเนินการของการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  

    2.  การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา

มอีงคป์ระกอบ  6  ดา้น   ไดแ้ก่  (1) แนวคดิและหลกัการพืน้ฐาน  (2) วตัถุประสงค ์ (3) ผลลพัธท์ี่

คาดหวงั   (4) เน้ือหากจิกรรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ   (5) กระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ   และ (6) การประเมนิผล               

   3.  ผลการทดลองใชร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีพ่ฒันาขึน้  พบวา่  

 3.1 ครมูคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาหลงัฝึกอบรม

มากกวา่ก่อนการฝึกอบรม  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01    

 3.2 ครมูคีะแนนความสามารถในการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองหลงัการ

ฝึกอบรมมคีา่สงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01    

 3.3 รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา มเีป็นประโยชน์  มคีวามเป็นไปได ้มคีวามถูกตอ้ง  และมคีวามเหมาะสม    

 3.4 ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ครผููส้อน ศกึษานิเทศก ์และผูเ้กีย่วขอ้ง มคีวามพงึพอใจต่อ

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา ใน
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 The objectives of this study were: 1) to develop an empowerment evaluation model 

for enhancing the educational assessment competency; and 2) to study about the result of 

an empowerment evaluation model for enhancing the educational assessment competency. 

This study strictly followed the research and development processes. 

According to the study, it was found that: 

  

1. The empowerment evaluation model, developed by the researcher, consists 

of 3 parts: 1) training introduction; 2) training application (preparation, presentation, 

practical, inspiration, elucidation); and 3) an empowerment evaluation model monitoring. 

2. The empowerment evaluation model for enhancing the educational 

assessment competency consists of 6 relating factors including: 1) basic concepts and 

principles; 2) objectives; 3) expected outcomes; 4) contents of empowering evaluation 

activities; 5) operating processes of empowering evaluation activities; and 6) evaluation. 

3. Try - out Results of empowering evaluation model: 

3.1 The average score of educational assessment competency of teachers 

after training had increased significantly and statistically at 0.01 level. 

3.2 The ability score of teachers in empowering after training was 

significantly and statistically higher at 0.01 level. 

3.3 The empowerment evaluation model for enhancing the educational 

assessment competency was beneficial, possible, correct, and suitable. 

3.4 School administrators, teachers, educational supervisors, and concerning 

people were highly satisfied with the empowerment evaluation model for enhancing the 

educational assessment competency 
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 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาของ รองศาสตราจารย ์ดร . องอาจ นยัพฒัน์  

รองศาสตราจารย ์ดร. ประวติ  เอราวรรณ์  อาจารย ์ดร. ชศูกัดิ ์ ขมัภลขิติ  คณะกรรมการควบคุม  

ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่ทัง้ 3  ท่าน  ไดใ้หค้วามเอือ้อาทร และกรณุาต่อศษิยเ์สมอมา  คอยกระตุน้เตอืน  

และใหค้าํแนะนําปรกึษาจนดาํเนินการสาํเรจ็ลลุว่งดว้ยด ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้

ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ์ดร. สวุพร  เซม็เฮง  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  ที่

คอยห่วงใยศษิยทุ์กคน  และกราบขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร. ชนมช์กรณ์  วรอนิทร ์ทีไ่ดก้รณุาเป็น

กรรมการในการสอบปรญิญานิพนธค์รัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิและผูเ้ชีย่วทุกท่าน ทัง้ทีก่ลา่วนาม ณ ทีน้ี่และท่านที่

ไมไ่ดก้ลา่วนาม ในการใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบและใหค้าํแนะนําในการแกไ้ขปรบัปรงุเครือ่งมอื

ประกอบการวจิยัเพือ่ให้ไดง้านวจิยัทีม่คีณุภาพมปีระโยชน์ต่อการวจิยั  อาท ิรองศาสตราจารย ์ดร . 

สนุยี ์เหมะประสทิธิ ์ อาจารย ์ดร.ละเอยีด  รกัษ์เผ่า  อาจารย ์ดร. สุวมิล  กฤชคฤหาสน์  รวมทัง้

คณาจารยส์าขาวชิาการทดสอบและวดัผลการศกึษาทุกท่าน  ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรู ้แก่ผูว้จิยั

ตลอดระยะเวลาของการศกึษา  ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

 ขอขอบพระคณุ  อาจารยช์าล ี กองแกว้ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นเขาดว้น  และ อาจารย์

ภคัรพล นามจริโรจน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดา  ทีไ่ดค้อยตดิตามและเอือ้อาํนวยใหไ้ด้

ทดลองรปูแบบการฝึกอบรมจนงานวจิยัดาํเนินการสาํเรจ็ และคณะครนูกัเรยีนในโรงเรยีนทีก่ลา่วมา 

ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการวจิยัเป็นอยา่งดยีิง่  ขอขอบคณุผูบ้รหิารและคณุครใูนโรงเรยีนสงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 ทีอ่นุเคราะหใ์หข้อ้มลูในการวจิยัอยา่ง

สมบรูณ์ และขอขอบคุณเพื่อนรว่มงานในกลุ่มนิเทศตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา ทีใ่ห้

กําลงัใจช่วยเหลอืตลอดจนช่วยรวบรวมขอ้มลูและเป็นผูใ้หข้อ้มลูการวจิยั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

อาจารยเ์พชรไทย เยน็แยม้  ศกึษานิเทศกป์ระจาํเขตคณุภาพกบนิทร์บุร ี7 ทีเ่อือ้อาํนวยความ

สะดวกและรบัเชญิเป็นวทิยากรพเิศษในการทดลองภาคสนาม 

 ขอกราบขอบพระคุณเทพญาณมหามนีุ ทีใ่หข้อ้คดิทีด่ใีนการฝึกตน และขอขอบคณุเพือ่นๆ

นิสติปรญิญาเอกสาขาวชิาการทดสอบและวดัผลการศกึษา ทีเ่ป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลอื

อยา่งดยีิง่  สุดทา้ยขอขอบพระคุณแมกุ่ล ดแีกว้เกษ และครอบครวั ทีใ่หก้ารสนบัสนุนและใหก้ําลงัใจ

สาํคญัตลอดระยะเวลาทีล่าศกึษาต่อและทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีจนสาํเรจ็ 

    คณุคา่และสารประโยชน์อนัเกดิจากงานวจิยัน้ี  ขอมอบบชูาพระคณุบดิามารดา  และครู

อาจารยผ์ูม้พีระคณุ  ทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัจากระดบัรากฐานตัง้แต่อนุบาลจนถงึปจัจบุนั  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั  

 การวดัและประเมนิผลการศกึษาเป็นสมรรถนะหน่ึงทีช่่วยใหค้รไูดข้อ้มลูสารสนเทศทีจ่ะ

นําไปปรบัเปลีย่นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึง่เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็คณุภาพของครทูีจ่ะ

สง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ อยา่งไรกต็ามการวดัและประเมนิผล

ยงัเป็นปญัหาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวดัและ

ประเมนิผลในระดบัชัน้เรยีน (Classroom Assessment) ทีค่รยูงัมกีารปฏบิตัทิี่คลาดเคลื่อนไมเ่ป็นไป

ตามแนวทางการวดัและประเมนิผลของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เช่น การใชแ้บบทดสอบ

มากกวา่การวดัและประเมนิตามสภาพจรงิ  การมทีศันคตทิีไ่มด่ีต่อการประเมนิ  การขาดความมัน่ใจ

ในวธิกีารประเมนิ   เป็นตน้ (สุวมิล  ว่องวาณชิ. 2550; สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551; 

ประสาน  กนัตงั. 2551; และ องอาจ นยัพฒัน์. 2553) ดงันัน้ควรมมีาตรการในการพฒันาครใูหม้ี

คณุภาพสามารถวดัและประเมนิผลการศกึษาไดต้รงตามสมรรถนะวชิาชพีคร ู ตลอดจนสามารถ

จดัการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลถงึคณุภาพผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 จากนโยบายของรฐับาลทีใ่หค้วามสาํคญัต่อการพฒันาครใูหม้คีณุภาพ  โดยมกีารจดัตัง้

ชมรม สมาคมเป็นเครอืขา่ยการพฒันาวชิาชพี การประชุมสมัมนาเครอืขา่ยผูป้ระกอบวชิาชพีครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา  การประชุมสมัมนาเครอืขา่ยครผููส้อนจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเรือ่ง การวจิยั

ในชัน้เรยีน  การประชุมสมัมนาเครอืขา่ยสภาครเูพือ่พฒันาวชิาชพีและผูป้ระกอบวชิาชพี การ

ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้้ประกอบวชิาชพีทาํการวจิยัในชัน้เรยีน  จดัทาํแผนกลยทุธก์ารพฒันาครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธก์ารพฒันาครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา  การสรา้งระบบและพฒันาเครอืขา่ยรวมทัง้พฒันาวทิยากรเพือ่พฒันาครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา  การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  รปูแบบ วธิกีารและสือ่ในการอบรม การสรา้ง

ระบบสารสนเทศเกีย่วกบัการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษารายบุคคล  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  

2550: 1 – 15) ซึง่รปูแบบการพฒันาครทูีเ่คยดาํเนินการมาแต่เดมิในประเทศไทยนัน้ สว่นใหญ่

หน่วยงานกลางเป็นผูจ้ดัฝึกอบรม  วธิีการอบรมใชก้ารบรรยาย  ประชุมกลุม่ยอ่ย และสรปุความ

คดิเหน็ต่อทีป่ระชุมใหญ่ จาํนวนผูเ้ขา้อบรมคอ่นขา้งมาก  ทาํใหผู้ใ้หแ้ละผูร้บัการฝึกอบรมไม่

สามารถตดิต่อสือ่สารกนัไดอ้ยา่งใกลช้ดิและทัว่ถงึ (สุรศกัดิ ์ หลาบมาลา.  2545: 1 – 10)   

 ในสว่นของสถานทีจ่ดัฝึกอบรมสว่นใหญ่เป็นโรงแรม วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืสถานที ่      

ในสว่นกลางมคีา่ใชจ้า่ยสงูในการเดนิทาง  การบรหิารจดัการอบรม  และระยะเวลาในการอบรม  

บางครัง้ใชเ้วลาต่อเน่ืองกนั 2 – 3 วนั  หรอื 1 สปัดาห ์ สิง่เหลา่น้ีลว้นแต่เป็นขอ้จาํกดัสาํหรบั

ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่คีรไูมค่รบชัน้ และมจีาํนวนจาํกดั  สง่ผลใหค้รไูมส่ามารถ
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สอนไดท้นั ทาํใหค้รตูอ้งทิง้หอ้งเรยีน ตลอดจนมเีวลาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดไ้มเ่ตม็ที่  

นอกจากนัน้สิง่ทีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการอบรมสว่นใหญ่ไมส่ามารถนํามาสูก่ารปฏบิตัไิดเ้น่ืองจากไม่

สอดคลอ้งกบัสภาพบรบิท และความพรอ้มของโรงเรยีน  ทาํใหห้ลายต่อหลายโครงการพฒันาครไูม่

ประสบความสาํเรจ็ทีจ่ะนํามาสูก่ารเปลีย่นแปลง  

การแสวงหาแนวทางใหมใ่นการพฒันาครแูละผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้คา่กบั

งบประมาณในการลงทุน  ครไูมท่ิง้ชัน้เรยีนหรอืงดการเรยีนการสอนเพือ่มาเขา้อบรมพฒันาต นเอง 

และสามารถปรบัวฒันธรรมในการทาํงานทีส่ามารถพฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเอง  โดยอาศยัเพือ่น

ครใูนโรงเรยีนหรอืใกลเ้คยีงมาใหค้าํแนะนํา และรว่มกนัพฒันาทัง้ระบบโรงเรยีน จงึก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูแ้ละคณุภาพของผูเ้รยีนตามเป้าหมายของการ

ปฏริปูการ ศกึษา  การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment Evaluation) เป็นแนวคดิการ

ประเมนิทีช่่วยใหเ้กดิการตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหม้อีาํนาจในการตดัสนิใจหรอืเกดิการตดัสนิการ

กระทาํของตนเองไดอ้ยา่งอสิระ (Self - Determination) ซึง่การประเมนิแบบน้ีเป็นการใชม้โนทศัน์

ของการประเมนิ และเทคนิคการประเมนิ โดยใชท้ัง้วธิกีารทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพในการ

ดาํเนินงาน เป็นกระบวนการทีช่่วยใหก้ลุม่บุคคลต่างๆ ช่วยตนเองเป็นและพฒันาตนเอง โดยใช้

วธิกีารประเมนิตนเอง และสะทอ้นผลแก่ตนเอง กลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้งในการทาํงานจงึประกอบดว้ย

บุคลากรภายในทีท่าํการประเมนิผลดว้ยตนเอง และบุคคลภายนอกทีท่าํหน้าทีแ่ลว้ชีแ้นะหรอืผู้

อาํนวยความสะดวกในการประเมนิ (Facilitator) สิง่สาํคญัในการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ กค็อื     

การทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดเขา้มามบีทบาท หรอืมสีว่นรว่มตลอดระยะเวลาของการดาํ เนินการ 

(สุวมิล ว่องวาณชิ. 2543; เนาวรตัน์ พลายน้อย; และธรีเดช ฉายอรณุ. 2549; และอรทยั อาจอํ่า. 

2550) สรปุแลว้ประเมนิผลแบบเสรมิพลงัอาํนาจเป็นการประเมนิผลแบบมสีว่นรว่มและอาศยั

หลกัการทาํงานเป็นทมีหรอืเป็นกลุม่ โดยทุกคนตอ้งเสรมิพลงัอาํนาจใหก้บัตนเอง เป็นการประเมนิ

เพือ่การพฒันาปรบัปรงุ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ก่อใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรู้  

การเพิม่ศกัยภาพครใูนครัง้น้ีใชแ้นวคดิการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง                 

(Self - Empowerment Working) และแนวคดิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ซึง่การเสรมิพลงัอาํนาจ

การทาํงานในตนเองมมีโนทศัน์สาํคญัเกี่ยวกบัการแบ่งปนั (Sharing) การรว่มแรงรว่มใจ 

(Collaboration) และการเป็นกลัยาณมติร (Mutuality) หมายถงึการแลกเปลีย่นแบ่งปนัประสบการณ์

ซึง่กนัและกนั เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนในทมีงานเกีย่วกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธิกีารทาํงาน 

และเกณฑป์ระเมนิผลการทาํงานเพือ่สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนในทมีงานเกีย่วกบัวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย วธิกีารทาํงาน และเกณฑป์ระเมนิผลการทาํงานเพือ่สรา้งความรูส้กึเป็น เจา้ของงานนัน้

รว่มกนั รว่มมอืกนัทาํงานดว้ยความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัอยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจ และยอมรบันบัถอื ให้

คณุคา่ต่อความสามารถซึง่กนัและกนั ดว้ยเหตุน้ีการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใหก้บับุคคลจงึถอื

เป็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยการสง่เสรมิใหบุ้คคลคน้พบพลงัอาํนาจทีต่นม ี และนํามาใชป้ระโยชน์

ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย แทนการควบคมุโดยผูอ้ื่น    
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จากความสาํคญั แนวคดิ และทฤษฎ ีดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะแนวคดิของการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีเ่อือ้ต่อการปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เน้นใหผู้เ้กีย่วขอ้งใน

องคก์รเขา้มามสีว่นรว่ม เรยีนรูก้ารประเมนิ ประเมนิตนเอง สะทอ้นผลแก่ตนเอง จนในทีส่ดุสามารถ

ตดัสนิใจหรอืกาํหนดตนเองได ้จงึน่าจะเป็นแนวทางทีจ่ะเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษาได ้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม ศกึษา

ปราจนีบุร ีเขต 2  โดยใชแ้นวคดิ เทคนิคการประเมนิและขอ้ค้นพบจากการประเมนิ ตลอดจนการ

สง่เสรมิใหค้รคูน้พบศกัยภาพของตนเอง และใชก้ารเสรมิพลงัการทาํงานในตนเองเป็นตวักระตุน้ครู

ใหเ้กดิการพฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจตามสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิ  ผลการศกึษา 

จนสามารถเพิม่สมรรถนะวชิาชพีครแูละสามารถวดัและประเมนิผลการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมคีณุภาพและ

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

คาํถามการวิจยั 

 1.  รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มลีกัษณะอยา่งไร 

 2.  รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่มสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มคีณุภาพหรอืไม ่ และมคีณุภาพอยา่งไร 

 3.  กระบวนการประเมนิเสริมพลังอาํนาจเพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษาเป็นอยา่งไร 

 4.  มปีญัหาและอุปสรรคอะไรบา้งในกระบวนการดาํเนินงานการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา    

 5.  ครูที่ได้รับการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมคีวามรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ 

วัดและประเมินผลการศึกษาอยา่งไร 

 6.  ครูที่ได้รับการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมีความพึงพอใจต่อการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพือ่เพิ่มสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลอยา่งไร 

 7.  ครูที่ได้รับการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมนิผลการศกึษาระหวา่งก่อนไดร้บัการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัหรอืไม ่ 

อยา่งไร       

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา  

 2.  เพื่อศกึษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  
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ความสาํคญัของการวิจยั  

 การวจิยัครัง้น้ีทาํใหไ้ดร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  ทีส่ามารถนําไปเพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ใหก้บัครผููส้อนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  โดยการ

ฝึกอบรมรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม  ทีมุ่่งใหค้รไูดม้องเหน็ความสมัพนัธ์ของตนเองกบั

สิง่แวดลอ้ม และเชือ่วา่ตนสามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตนเอง  ชุมชน และสงัคมได ้ โดยใช้

การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมีไดท้าํความเขา้ใจและวเิคราะหป์ญัหาทีก่าํลงัศกึษารว่มกนั  ทาํใหค้รเูกดิ

ความรูส้กึวา่ตนมคีวามสามารถ ไดร้บัการยอมรบัเกดิการเหน็คณุคา่ของตนเอง  นําไปสูค่วามรูส้กึมี

พลงัอาํนาจของตนเอง  ซึง่เป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการพฒันาครูนําไปใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของการพฒันาครูตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ (ฉบบัที่3) พ.ศ. 2553 ซึง่

มุง่เน้นการพฒันาครตูามหลกั ประชาธปิไตย หลกัการกระจายอาํนาจ และหลกัการมสีว่นรว่ม การ

นํารปูแบบไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง โดยประยกุต์ใชร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจไปพฒันาสมรรถนะวชิาชพีครดูา้นการวจิยั ดา้นการจดัการเรยีนรู ้เป็นตน้ เพือ่พฒันาครใูห้

เป็นครมูอือาชพี และไดข้ยายองคค์วามรูข้องศาสตรท์างการประเมนิใหไ้ปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม   

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ  ซึง่ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัแบ่งเป็น 

3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

 ขัน้ตอนท่ี 1  การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัแนวคดิของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพือ่เพิม่สมรรถนะด้านการวดัและประเมนิผลการศกึษา  เป็นการศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการ

เสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  กระบวนการการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  สมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมนิผลการศกึษาตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูโดยศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิทฤษฎจีากตาํรา 

เอกสาร งานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้ศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดว้ยวธิกีารเชงิปรมิาณและคณุภาพ ไดแ้ก่ การ

สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นโดยใชแ้บบสอบถาม การสาํรวจสภาพการวดัและประเมนิผลใน

สถานศกึษา  การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง และการวิเคราะหเ์อกสาร ประชากรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ศกึษานิเทศก ์และครผููป้ฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2  เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  โดยยดึจดุมุง่หมาย

ของการศกึษาเป็นหลกั เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนทีจ่ะไดม้าซึง่ขอ้มลูเบือ้งตน้ตามสภาพจรงิ  ผลทีไ่ดจ้าก

การศกึษาในขัน้ตอนน้ี จะนําไปประกอบการพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาในขัน้ตอนต่อไป 
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ขัน้ตอนท่ี 2  การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ  เป็นการนําผลของการศกึษาจากขัน้ตอนที ่1  มา

สงัเคราะหเ์พือ่ใหไ้ดก้รอบแนวคดิในการสรา้งรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ และตรวจสอบ

ความเหมาะสมโดยขอความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

ทีเ่หมาะสม  แลว้จงึนํารปูแบบนัน้มาพฒันาเป็นคูม่อืการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรมประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และเครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลของคร ูไดแ้ก่  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

ทกัษะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

ของครทูีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งการวจิยั  จากนัน้นํารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจไปศกึษานํารอ่ง 

(Pilot  Study) กบัครทูีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อศกึษาความเป็นไปไดแ้ ละแกไ้ข

ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีพ่บ ทาํใหไ้ดร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีม่คีณุภาพสาํหรบัการนําไป

ทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนท่ี 3  การศกึษาผลการดาํเนินงานตามรูปแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่

เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  เป็นการนํารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาไปทดลองใชก้บัครผููส้อนสงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2  คอื กลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ไดแ้ก่

ครผููส้อนในโรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดาและโรงเรยีนบา้นเขาดว้น จาํนวน 30 คน และกลุ่มผูส้นบัสนุน   

ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํนวน 2 คน  ศกึษานิเทศก ์จาํนวน 1 คน และผูว้จิยั จาํนวน 1 คน เป็นผู้

อํานวยความสะดวกเกีย่วกบัความรู ้ ขวญักาํลงัใจ งบประมาณ และสถานทีก่ารฝึกอบรมเพือ่เอือ้ให้

ครมูสีมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิทดลองแบบแผนกึง่

ทดลอง (Quasi - Experimental Designs) แลว้ศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ ดว้ยวธิกีารเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพควบคู่กนัไปโดยเปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะของครู

ดา้นการวดัและประเมนิผล เปรยีบเทยีบคะแนนการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง ระหวา่ง

ก่อนการไดร้บัการอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจกบัหลงัการอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  ศกึษา

ความคดิเหน็และความพงึพอใจของครหูลงัผา่นการอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจตามรปูแบบทีส่รา้ง

ขึน้ รวมทัง้ศกึษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของกลุ่มผูส้นบัสนุนทีเ่อือ้อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ครผููส้อนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งการวจิยั 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1.  การประเมินเสริมพลงัอาํนาจ หมายถงึ กระบวนการทีใ่ชม้โนทศัน์ของการประเมนิ 

เทคนิคการประเมนิและขอ้คน้พบจากการประเมนิไปกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรงุการกาํกบั

ตนเอง โดยใชท้ัง้วธิกีารเชงิปรมิาณและคุณภาพ เป็นกระบวนการทีก่ระทาํเพือ่ช่วยให้กลุ่มบุคคลได้

พฒันาตนเอง โดยใชว้ธิกีารประเมนิและสะทอ้นคดิแก่ตนเอง กลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้งในการทาํงาน

ประกอบดว้ยบุคลากร ภายในองคก์รซึง่ทาํการประเมนิผลดว้ยตนเอง และผูว้จิยัซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นผู้

ชีแ้นะหรอืผูอ้าํนวยความสะดวก ทัง้น้ีแลว้แต่ศกัยภาพของบุคลากรภายในวา่ตอ้งการความช่วยเหลอื

ระดบัใด การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจอาศยัหลกัการทาํงานเป็นทมี โดยไมม่ใีครเสรมิพลงัอาํนาจ

ใหก้บัใครได ้นอกจากทุกคนตอ้งเสรมิพลงัอาํนาจใหก้บัตนเอง การประเมนิการเสรมิพลงัอาํนาจ  

ม ี3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

     1.1 การกาํหนดภารกิจ  หมายถงึ การปฏบิตัแิละการสงัเกตเพือ่ใหค้รไูดเ้สนอคาํพดู 

หรอื ประโยคสาํคญัๆ ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึภารกจิหรอืสิง่ทีท่าํอยูเ่กีย่วกบังานกา รวดัและ

ประเมนิผล ในขัน้ตอนน้ี ผูว้จิยัในฐานะผู้ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะรว่มกบัครแูละผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง

ในการสรา้งภารกจิเกีย่วกบัปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน โดยผูว้จิยัเป็นผู้

อาํนวยความสะดวก กระตุน้โดยการเปิดประเดน็วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และบนัทกึบนกระดาษงาน

รว่มกนั และรว่มกนัปรบัใหถ้กูตอ้งโดยความเหน็ชอบอนัถอืเป็นการตดัสนิรว่มกนัภายในกลุม่สมาชกิ  

  1.2 การตรวจสอบต้นทนุ หมายถงึ การประเมนิตนเองของครแูละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ในงานวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน โดยพจิารณาจากภารกจิหรอืเป้าห มายทีไ่ดก้าํหนด

รว่มกนัในขัน้การกาํหนดภารกจิ โดยในขัน้ตอนน้ีใชก้ารประชุมกลุม่เป็นหลกัมกีระบวนการทีส่าํคญั

แบ่งเป็นขัน้ตอนยอ่ย 3 ขัน้ตอน คอื (1) การกาํหนดกจิกรรมทีจ่ะดาํเนินการในแผนปฏบิตักิารวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนของตน (2) การจดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรม และ (3) การ

ประเมนิตนเองหรอืการรว่มกนัแสดงจดุยนืต่อกจิกรรม 

  1.3  การวางแผนสาํหรบัอนาคต หมายถงึ การกาํหนดแผนการในอนาคตสาํหรบั

การดาํเนินกจิกรรมการวดัและประเมนิผล  ในขัน้ตอนน้ี มกีจิกรรมทีส่าํคญั 3 ขัน้ตอน คอื 

  1.3.1 การกาํหนดเป้าหมาย ผูว้จิยัใหค้รแูละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกาํหนดเป้าหมาย 

ในลกัษณะของจดุประสงคเ์ฉพาะทีส่มัพนัธก์บักจิกรรมทีต่อ้งการพฒันาและการกลา่วถงึยทุธศาสตร์

หรอืกลยทุธท์ีจ่ะทาํใหก้ารดาํเนินงานแต่ละกจิกรรมการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูป้ระสบ

ความสาํเรจ็ 

  1.3.2 การพฒันายทุธศาสตรห์รอืกลยทุธ ์ผูว้จิยัเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหค้รู

และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ไดม้โีอกาสเลอืกและพฒันายทุธศาสตรห์รอืกลยทุธท์ีจ่ะทาํใหก้ารดาํเนินการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูป้ระสบผลสาํเรจ็ โดยอาศยักระบวนการกลุม่การระดมสมอง การวเิคราะห ์

และการลงความเหน็รว่มกนั 
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  1.3.3 กาํหนดการประเมนิ ในกระบวนการน้ีเป็นการตรวจสอบการใชก้ลยทุธ์  

โดยครแูละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจะรว่มกนัสนทนา อภปิรายถงึรูปแบบของเอกสารหลกัฐานต่างๆ หรอื

เครือ่งมอืทีต่อ้งการวดัความกา้วหน้าของแผนปฏบิตักิารกจิกรรมการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่

สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  ซึง่ผูว้จิยัสามารถสอดแทรกขอ้มลูบางประการเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

เมือ่ครแูละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกคนรว่มกนัอภปิรายแลว้ จะนําเน้ือหาสาระทีไ่ดข้ึน้กระดาน  รวมทัง้

จดัทาํเป็นเอกสารแผนการดาํเนินงานหรอืแผนการปฏบิตังิานการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้น

โรงเรยีน 

2. รปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษา  หมายถงึ  วธิกีารในการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาใหเ้กดิขึน้แก่

ครโูดยใชแ้บบแผนการพฒันาครทูี่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ตามหลกัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 3 ประการ 

ไดแ้ก่ การใชแ้นวคดิการประเมนิ  การใชเ้ทคนิคการประเมนิ   และขอ้คน้พบจากการประเมนิไป

กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรงุการทาํงานของตนเอง และหลกัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ตนเอง 3 ประการ  ไดแ้ก่ การแลกเปลีย่นเรยีนรู้  การรว่มแรงรว่มใจ  และการเป็นกลัยาณมติร  โดย

มุง่หวงัใหค้รปูระจาํการได้มสีมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลเพิม่ขึน้  และเกดิคณุลกัษณะของ

บุคคลทีส่ามารถเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองได ้4 ประการ  ไดแ้ก่ 1) การกลา้เสีย่งทาํในสิง่

ทีถ่กูตอ้ง 2) การเป็นผูค้ดิทบทวน และเตม็ใจรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น 3) การเป็นอสิระเป็นตวั

ของตวัเอง เปิดเผย จรงิใจ ไมค่รอบงาํความคดิของผูอ้ื่น และไมถ่กูผูอ้ื่นครอบงาํ และ 4) การประเมนิ

ตนเองและการสะทอ้นคดิทีด่าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองอนันําไปสูก่ารปรบัปรงุการทาํงานต่างๆของตน 

โดยใช้คูม่อืการดาํเ นินกจิกรรมฝึกอบรม ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่ เพิม่สมรรถนะ การวดัและ

ประเมนิผลการ เรยีนรู ้ซึง่มจีดุเน้นคอืการพฒันา  ปรบัปรงุ  และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  เป็นการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มของครผููไ้ดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  ผูส้นบัสนุนการวจิยั  

และทาํการประเมนิผลการดาํเนินงานประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจดงักล่าว  หลงัจากนัน้จงึสรา้งขอ้สรปุ

ดว้ยการสงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษา โดยอาศยักระบวนการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มทีเ่น้นการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ  ซึง่การดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้เสรมิพลงัความพรอ้ม 

(2) ขัน้เสรมิพลงัความรู ้ (3) ขัน้เสรมิพลงัการทาํงาน  (4) ขัน้เสรมิพลงัความคดิ และ (5) ขัน้เสรมิ

พลงัการสะทอ้นคดิ 

3. สมรรถนะครดู้านการวดัและประเมินผล หมายถงึ ความสามารถของครทูีแ่สดงออก

ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา  ทกัษะในการวดัและประเมนิผล

การศกึษา  และความพงึพอใจต่อการวดัและประเมนิผลการศกึษา  ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  3.1  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษา  หมายถงึ ครมูี

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวดัผล  เทคนิคการวดัและประเมนิผล  การสรา้งและการใชเ้ครือ่งมอื

ชนิดต่างๆ โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ  การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมนิ

ภาคปฏบิตั ิ การประเมนิผลแบบยอ่ยและแบบรวม  วดัโดยใหค้รทูาํแบบทดสอบ แบบเลอืกตอบ     

5 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้  มเีกณฑก์ารผ่านรอ้ยละ 80  
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    3.2   ทกัษะในการวดัและประเมินผลการศึกษา  หมายถงึ การปฏบิตักิารวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้น ระดบัชัน้เรยีนของครู  และครสูามารถอธบิายถงึแนวทางการปฏบิตัิ                

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  ซึง่วดัไดจ้ากการใชแ้บบประเมนิการดาํเนินการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้เรยีนของครู  เป็นมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั  โดยกําหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 1,2,3 และ 4 ซึง่มคีวามหมายของคะแนนวา่  ทุกครัง้  เป็นสว่นมาก  

บางครัง้  และน้อยครัง้ ตามลาํดบั  

  3.3   ความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลการศึกษา  หมายถงึ  ความคดิเหน็

ของครทูีม่ต่ีอการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครู  แสดงออกมาโดยการ

ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  เป็น

มาตรวดั  5  ระดบั  ตัง้แต่ 5 (ขอ้ความในรายการตรงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ)  ถงึ 1 

(ขอ้ความในรายการตรงตามความคดิเหน็ของท่านน้อยทีส่ดุ) โดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้   

4.  วิธีการเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

หมายถงึ  กระบวนการของการเปลีย่นแปลง  การพฒันา  การมสีว่นรว่มและการเพิม่พลงัการทาํงาน

ภายในตวับุคคล  หรอืกลุ่มบุคคล  ดว้ยการสนบัสนุนส่งเสรมิและจดัมวลประสบการณ์ทัง้หลายทีช่่วย

ใหค้รปูระจาํการไดเ้พิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษามทีกัษะใน

การวดัและประเมนิผลการศกึษา  ตลอดจนครมูคีวามพงึพอใจต่อการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

และทาํใหค้รไูดค้น้พบศกัยภาพของตนเอง ไดพ้ฒันาความสามารถในการทาํงานดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษาของตนใหเ้พิม่พนูมากขึน้  โดยการเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิและทาํในสิง่ทีแ่ปลก

ใหม ่ และตระหนกัในคุณค่าของตนเอง 

5. คู่มือการดาํเนินกิจกรรมการฝึกอบรมประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้   หมายถงึ  ชุดกจิกรรมและแบบแผนการพฒันา

ครตูามแนวคดิการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง และการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยใช้

เทคนิคการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม  เพือ่ใหค้รทูีผ่า่นการอบรมมคีวามพร้อมทัง้ดา้น

ความรู ้ ทกัษะและความคดิเหน็ทีด่ต่ีอการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน 

  6.  มโนทศัน์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถงึ พฤตกิรรมของครทูีแ่สดงออก

ถงึความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบไปดว้ย  (1) เป็นการประเมนิทีเ่ปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีน ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการประเมนิผลและตรวจสอบผลการประเมนิ (2) 

เป็นการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาผูเ้รยีนและตดัสนิผลการเรยีน  (3) เป็นการประเมนิที่

สอดคลอ้งและครอบคลมุสมรรถนะทีส่าํคญัของผูเ้รยีนมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัตามกลุม่สาระกา

ระการเรยีนรู ้ การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และกจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน (4) เป็นการประเมนิทีค่วบคูไ่ปในกระบวนการเรยีนการสอน โดยใชก้ารประเมนิรอบดา้นทัง้

ดา้นความรู ้ความคดิ  กระบวนการ  พฤตกิรรม  และเจตคต ิ และดาํเนินการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูด้ว้ยเทคนิควธิกีารทีห่ลากหลาย ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีวดัเป็นคะแนนจากการตอบแบบประเมนิ

มโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบถูกผดิ คอืตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 
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7.  สภาพการดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ

กระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ซึง่ครอบคลมุ (1) การศกึษาวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัจากหลกัสตูร

สถานศกึษา  (2) การจดัทาํแผนการประเมนิเป็นการกาํหนดวธิกีาร /สรา้ง/จดัหาเครือ่งมอืการ

ประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ (3) การดาํเนินการวดัและประเมนิความรู ้และทกัษะต่างๆตามกลุม่

สาระการเรยีนรู้,การอ่านคดิวเิคราะหแ์ละเขยีน,คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และกจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน อนันําไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีน  และ  (4) การนําเสนอผลการประเมนิและ

การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุพฒันาผูเ้รยีน  โดยในการวจิยัครัง้น้ีใชก้ารประเมนิแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ 4  ระดบั  ไดแ้ก่ 4  3  2  และ 1   หมายถงึ  มกีารปฏบิตักิจิกรรมนัน้ทุกครัง้  

มกีารปฏบิตักิจิกรรมนัน้เป็นสว่นมาก  มกีารปฏบิตักิจิกรรมนัน้บางครั ้ง  และไมเ่คยปฏบิตักิจิกรรม

นัน้เลย  ตามลาํดบั 

8.  ความต้องการจาํเป็นในการพฒันาด้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้  หมายถงึ  

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ซึง่ครอบคลมุ (1) 

การศกึษาวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัจากหลกัสตูรสถานศกึษา  (2) การจดัทาํแผนการ

ประเมนิเป็นการกาํหนดวธิกีาร/สรา้ง/จดัหาเครือ่งมอืการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ (3) การ

ดาํเนินการวดัและประเมนิความรู ้และทกัษะต่างๆตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ ,การอ่านคดิวเิคราะหแ์ละ

เขยีน,คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน อนันําไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะสาํคญั

ของผูเ้รยีน  และ (4) การนําเสนอผลการประเมนิและการนําผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุ

พฒันาผูเ้รยีน  ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีวดัจากความแตกต่างของคา่เฉลีย่ระหว่างสภาพทีค่าดหวงักบั

สภาพทีเ่ป็นจรงิ  และทาํการทดสอบความแตกต่างดว้ยคา่ท ี คา่ทีม่นียัสาํคญั หมายความวา่ ครมูี

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามประเดน็นัน้ 

   9.   ผูเ้ข้าอบรม หมายถงึ ครทูีไ่ดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพื่อเพิม่สมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิการศกึษา ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ครใูนโรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดาและโรงเรยีนบา้น

เขาดว้น ซึง่เป็นครผููส้อนโรงเรยีนขยายโอกาสจากสาํนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ปราจนีบุร ีเขต 2  

   10.  ผูส้นับสนุน หมายถงึ ผูท้ีช่่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจของผูเ้ขา้อบรมใหส้ามารถเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาไดอ้ยา่งมี

คณุภาพ  ประกอบไปดว้ย  ผูบ้รหิารโรงเรยีนของผูเ้ขา้อบรม  จาํนวน 2 คนศกึษานิเทศก ์ผูด้แูล

โรงเรยีนของครผููเ้ขา้อบรม จาํนวน 1  คน   และผูว้จิยั จาํนวน 1 คน 

   11.  ผลการดาํเนินงานตาม รปูแบบการ ประเมินเสริมพลงัอาํนาจ  หมายถงึ  

ผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้จากการเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาก่อนและหลงั

การไดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจของผูเ้ขา้อบรมว่ามคีวามรู ้ ทกัษะ  ความพงึพอใจในการวดั
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และประเมนิผล ตลอดจนการเสรมิพลงัในตนเองของผูเ้ขา้อบรม ตรงตามประเดน็ทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่ 

และคุณภาพของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษา  ซึง่ไดจ้ากการประเมนิตามมาตรฐานการประเมนิทีพ่ฒันา โดยสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam. 

1999) ไดแ้ก่ (1) ความเป็นประโยชน์ (2) ความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ (3) ความเหมาะสม   

(4) ความถูกตอ้ง   และจากการสอบถามความพึ งพอใจของครผููเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอ บทบาทตนเอง  

และบทบาทของผูส้นบัสนุน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การพฒันารปูแบบการ ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา  ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพีคร ู 

มาตรฐานการศกึษา  การพฒันาสมรรถนะ  การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  การประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจ  ตลอดจนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

ฐาน มาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการพฒันารปูแบบการ ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและ ประเมนิผลการศกึษา  ซึง่เป็นลกัษณะของดาํเนินการวดัและประเมนิผลทีเ่น้นการ

ทาํงานประเมนิแบบรว่มมอื  และใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สี่วนรว่มการประเมนิอยา่งทัว่ถงึ  โดยใช้

ทฤษฎกีารเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองของบลอ็ก (Block’s Theory on Empowerment: 

Block. 1987) และหลกัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจของเฟ็ดเธอแมน (Empowerment  Model: 

Fetterman. 2001) โดยผา่นกระบวนการของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มตามแนวคดิของ      

เคมมสิและแมคทาการท์(Kemmis; & McTaggart. 1990)   

วธิกีารประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาใน

การวจิยัครัง้น้ีใชก้ระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 3  ส่วน ไดแ้ก่  

        1) การนําเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรมหรอื “การเตรยีมการ”  เป็นการเตรยีมตวัครผููส้อน  

ก่อนทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม  ประกอบดว้ยกจิกรรมสาํคญั   2 ประการ  คอื  

  1.1) การชีแ้จงเกีย่วกบัการดาํเนินการฝึกอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผล  บทบาทของผูว้จิยั  บทบาทของครผููเ้ขา้อบรม และตารางเวลาการอบรม  

  1.2) การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้อบรม  และระหวา่งผูเ้ขา้อบรม

ดว้ยกนั  เพือ่สรา้งบรรยากาศของความเป็นกลัยาณมติร 

 2) การดาํเนินการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 5   ขัน้ตอน   คอื  

     2.1) ขัน้เตรยีมการ  หรอื  “การเสรมิพลงัความพรอ้ม” มจีดุมุง่หมายเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม

รมเกดิความพรอ้ม กระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ เกดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้น้ือหาต่างๆเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มและการทบทวนความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้ขา้อบรม โดยวทิยากร

เป็นผูก้ระตุน้เสรมิการเรยีนรู ้ใชก้ารพดูคยุ ซกัถาม ดว้ยความเป็นกนัเอง และการแบ่งปนัความ

คดิเหน็ 
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     2.2)  ขัน้นําเสนอเน้ือหา หรอื “การเสรมิพลงัความรู”้  เป็นขัน้ทีว่ทิยากรผู้ประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจใหค้วามรูส้อนเน้ือหาเพื่อเป็นตวัอยา่ง  ผูเ้ขา้อบรมสงัเกตและเรยีนรูจ้ากการฟงั การพดู 

การแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ จนเกดิความเขา้ใจและเกดิการเรยีนรู้ 

              2.3)  ขัน้ฝึกปฏบิตั ิหรอื “การเสรมิพลงัการทาํงาน” เป็นขัน้ทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้ก

ปฏบิตั ิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดก้ําหนดเป้าหมายหรอืกลยทุธใ์นการ

ทาํงาน  การระบุกจิกรรมสาํคญั  การประเมนิตนเอง  และการวางแผนอนาคต  

              2.4)  ขัน้จดุประกาย  หรอื “การเสรมิพลงัความคดิ” เป็นขัน้ทีว่ทิยากรหรอืกลุม่

ผูส้นบัสนุนไดช้ีแ้นะ นําเสนอแนวคดิ  พดูกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงความคดิของตนออกมาสู่

เพือ่นผูร้ว่มอบรม เป็นการแบ่งปนัแนวคดิทีห่ลากหลายทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั  

               2.5)  ขัน้ขยายความคดิ  หรอื “การเสรมิพลงัการสะทอ้นคดิ” เป็นการเชือ่มโยงความรู้

ดว้ยการคดิสะทอ้นกลบั จากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ดว้ยตนเอง โดยวทิยากรและ

กลุม่ผูส้นบัสนุนจะคอยอาํนวยความสะดวกดว้ยการพดูคยุนําทางใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ดูแสดง

ความรูส้กึหรอืบรรยายประสบการณ์ทีต่นม ีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ การประเมนิและวเิคราะห ์

การสรปุแนวคดิหรอืวธิแีกไ้ขปญัหา  

 3) การตดิตามการดาํเนินการของประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นกจิกรรมทีว่ทิยากรและ

กลุ่มผูส้นบัสนุนไปตดิตามผลการฝึกอบรม โดยไปรบัฟงัเสยีงสะทอ้นความรูส้ ึกจากครหูลงัจากที่

ไดร้บัการฝึกอบรมไปแลว้ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอื  แนะนําผูเ้ขา้อบรมขณะกลบัไปปฏบิตัิการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรู้ 

เพือ่มุง่หวงัใหค้รไูดเ้พิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 3 ดา้น ไดแ้ก่  

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผล  ทกัษะในการวดัและประเมนิผล และ ความ

คดิเหน็ทีด่ต่ีอการวดัและประเมนิผล และมุง่หวงัใหค้รเูกดิคุณลกัษณะของบุคคลทีส่ามารถประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานของตนเอง 4 ประการ ไดแ้ก่  

1. การกลา้เสีย่งทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  

2. การเป็นผูค้ดิทบทวน  และเตม็ใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น  

3. การเป็นอสิระเป็นตวัของตวัเอง  เปิดเผย  จรงิใจ  ไมค่รอบงาํความคดิผูอ้ื่น  และไมถู่ก

ผูอ้ื่นครอบงาํ 

4. การประเมนิตนเองและการสะทอ้นคดิทีด่าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองอนันําไปสูก่ารปรบัปรงุ

การทาํงานต่างๆของตน  

           จากนัน้จงึมาตรวจสอบคณุภาพของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  สรปุกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานวจิยัไดด้งัน้ี  
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ปฏิบติัการภาคสนาม : การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 

  

                                           

 

 

ผลลพัธข์องรปูแบบ

การประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจเพือ่เพิม่

สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลของคร ู

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูข้องคร ู

 

 

 

ผลการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจคร ู

 

 

 

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

 

 

 

          

กาํหนดภารกจิ(Mission) 

การวางแผนสาํหรบัอนาคต  

(Planning for  the Future) 

ตรวจสอบตน้ทุน (Taking Stock) 

 ระดมความคดิ (Generating) 

จดัอนัดบัความสาํคญั (Rating) 

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม  

การสงัเกต  

การปฏบิตั ิ

เสรมิพลงัอาํนาจ

 

การสะทอ้นคดิ 

การวางแผน 

เสรมิพลงัอาํนาจ 

ปรบักจิกรรม 

เสรมิพลงัอาํนาจ 

 

การปฏบิตั ิ

เสรมิพลงัอาํนาจ 

การสงัเกต 

การสะทอ้นคดิ 

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลของคร ู

คุณภาพรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลของคร ู
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปราจนีบุร ีเขต 2   ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1. รปูแบบการประเมนิ 

 2. การเสรมิพลงัอาํนาจ 

 3. การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 4. มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา 

 5. สมรรถนะ 

 6. การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. รปูแบบการประเมิน 

 1.1 ความหมายของรปูแบบ 

 บารโ์ดและฮารท์แมน (Bardo; & Hartman. 1982: 70)  ใหค้วามหมายของรปูแบบว่าเป็น

สิง่ทีเ่ราพฒันาขึน้ เพือ่บรรยายคณุลกัษณะทีส่าํคญัๆ ของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพือ่ให้

งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ รปูแบบจงึไมใ่ช่การบรรยายหรอือธบิายปรากฏการณ์อยา่งละเอยีด ทุก

แงม่มุ ส่วนการทีจ่ะระบุวา่รปูแบบหน่ึงๆ จะตอ้งมรีายละเอยีดมากน้อยเพยีงใดจงึจะเหมาะสม และ

รปูแบบนัน้ๆ วา่มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง ไมไ่ดม้ขีอ้กาํหนดตายตวั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปรากฏการณ์แต่ละ

อยา่งและวตัถุประสงคข์องผูส้รา้งรปูแบบทีต่อ้งการจะอธบิายปรากฏการณ์นัน้ๆ อยา่งไร  

 ควเีวส (Keeves. 1988: 386) ใหค้วามหมายของรปูแบบวา่เป็นการแสดงความเกีย่วพนัธ์

เชงิโครงสรา้งตามสมมตฐิาน  เพือ่ใชใ้นการศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรภายใตส้ถานการณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัปญัหาทีต่อ้งการศกึษา  โดยจะไมม่คีวามหมายในลกัษณะทีเ่หมอืนกนั กบัทฤษฎ ี

จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัและสามารถสรปุอา้งองิได ้กจ็ะช่วยใหเ้กดิทฤษฎต่ีางๆ ขึน้ตามมา 

 เยาวด ี วบิลูยศ์ร ี(2549: 27) ใหค้วามหมายของรปูแบบวา่เป็นวธิกีารทีบุ่คคลใดบุคคล

หน่ึงไดถ่้ายทอดความคดิ  ความเขา้ใจ  ตลอดทัง้จนิตนาการทีม่ต่ีอปรากฏการณ์หรอืเรือ่งราวใดๆ 

ใหป้รากฏ  โดยใชก้ารสือ่สารในลกัษณะต่างๆ  เช่น  ภาพวาด  ภาพเหมอืน  แผนภมู ิ แผนผงั

ต่อเน่ืองหรอืสมการทางคณติศาสตรใ์หส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ย  และในขณะเดยีวกนัสามารถนําเสนอ

เรือ่งราวหรอืประเดน็ต่างๆ  ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมรีะบบ  
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 ทศินา แขมมณี (2548: 220)  ใหค้วามหมายของรปูแบบว่าเป็นเครือ่งมอืทางความคดิที่

บุคคลใชใ้นการหาคาํตอบ ความรู ้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยสรา้งมาจากความคดิ 

ประสบการณ์ การใชอุ้ปมาอุปไมย หรอืจากทฤษฎ ีหลกัการต่าง ๆ และแสดงออกในลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึง เช่น เป็นคาํอธบิาย แผนผงั ไดอะแกรม หรอืแผนภาพ ช่วยใหต้นเองและบุคคลอื่น 

สามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ รปูแบบจงึไมใ่ช่ทฤษฎี 

 สรปุไดว้า่  รปูแบบเป็นสิง่ทีพ่ฒันาขึน้ เพือ่บรรยายคณุลกัษณะทีส่าํคญัๆ ของปรากฏการณ์

อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพือ่ใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจ  และช่วยทาํความเขา้ใจในขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏการณ์

หรอืพฤตกิรรมต่างๆ โดยการจดัวางแบบแผนใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 

 1.2 ประเภทของรปูแบบ 

 นกัวชิาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของรปูแบบออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 สมทิส ์(Smith. 1980: 461)  แบ่งประเภทของรปูแบบออกเป็น 2  แบบ ดงัน้ี 

 1. รปูแบบเชิ งกายภาพ จาํแนกเป็น รปูแบบรปูป ัน้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยของจรงิ เช่น 

เครือ่งบนิจาํลอง และรปูแบบเชงิอุปมา ทีม่ลีกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จรงิ เช่น การทดลอง  

ทางเคมใีนหอ้งปฏบิตักิารก่อนทาํการทดลองจรงิ 

 2. รปูแบบเชงิสญัลกัษณ์ จาํแนกเป็นรปูแบบขอ้ความ ซึง่เป็นการใชข้อ้ความในการ

อธบิายยอ่ เช่น คาํพรรณนาลกัษณะงาน เป็นตน้ และรปูแบบทางคณติศาสตร์ 

 ควเีวส (Keeves. 1988: 561- 565)  แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น  4 แบบ ดงัน้ี 

 1.  Analogue Model  เป็นรปูแบบทีใ่ชก้ารอุปมาอุปมยัเทยีบเคยีงปรากฏการณ์ ซึง่เป็น

รปูแบบเพือ่สรา้งความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทีเ่ป็นนามธรรม เช่น รปูแบบการทาํนายจาํนวนนกัเรยีนที่

จะเขา้สูร่ะบบโรงเรยีน  เป็นตน้ 

 2. Semantic Model เป็นรปูแบบทีใ่ชภ้าษาเป็นสือ่ในการบรรยายหรอือธบิายปรากฏการณ์

ทีศ่กึษาดว้ยภาษา แผนภมูหิรอืรปูภาพ เพือ่ใหเ้หน็โครงสรา้งทางความคดิ  องคป์ระกอบและ

ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นัน้ๆ เช่น รปูแบบการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน เป็นตน้  

 3. Mathematic Model เป็นรปูแบบทีใ่ชส้มการทางคณติศาสตรเ์ป็นสือ่ในการแสดง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ รปูแบบประเภทน้ีนิยมใชก้นัทัง้ในสาขาจติวทิยา ศกึษาศาสตร ์และ

การบรหิารการศกึษา 

 4. Casual Model เป็นรปูแบบทีพ่ฒันามาจากเทคนิคการวเิคราะหแ์บบ Path Analysis 

โดยการนําเอาตวัแปรต่างๆ มาสมัพนัธก์นัเชงิเหตุและผลทีเ่กดิขึน้ 

 เสร ี ชดัแชม้ (2538: 7)  แบ่งประเภทของรปูแบบออกเป็น 2 แบบ  ดงัน้ี 

 1. รปูแบบเชงิกายภาพ  (Physical Model) แบ่งออกเป็น 

          1.1  รปูแบบของสิง่ใดสิง่หน่ึง  เช่น แบบจาํลองเครือ่งบนิทีส่รา้งเหมอืนจรงิแต่มขีนาด

ยอ่สว่น 
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    1.2  รปูแบบสาํหรบัสิง่ใดสิง่หน่ึง  เช่น แบบจาํลองทีอ่อกไวเ้พื่อเป็นตน้แบบผลติสนิคา้ 

ตอ้งสรา้งแบบจาํลองเท่าของจรงิขึน้มาก่อนแลว้จงึผลติสนิคา้ตามแบบจาํลองนัน้  

 2. รปูแบบเชงิแนวคดิ (Conceptual Model) แบ่งออกเป็น 

     2.1  รปูแบบเชงิแนวคดิของสิง่หน่ึงสิง่ใด  คอื แบบจาํลองทีส่รา้งขึน้จากแนวคดิทฤษฎี

เพือ่อธบิายปรากฏการณ์บางอยา่ง เช่น  แบบจาํลองการคงอยูข่องนกัเรยีนในโรงเรยีน เป็นตน้  

     2.2  รปูแบบเชงิแนวคดิเพื่อสิง่หน่ึงสิง่ใด  คอื แบบจาํลองทีส่รา้งขึน้จากทฤษฎกีารคดั

สรรตามธรรมชาต ิเพือ่นําไปอธบิายทฤษฎกีารคงอยูข่องนกัเรยีนในโรงเรยีน เป็นตน้  

ศริชิยั  กาญจนวาส ี(2550: 46) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 3  แบบ ดงัน้ี 

 1. รปูแบบเชงิบรรยาย  เป็นการนําเสนอโดยใชค้าํบรรยายระบุถงึ  หลกัการ  หรอืตวัแปร  

และมคีาํอธบิายถงึปรากฏการณ์ดว้ยคาํบรรยายความสมัพนัธร์ะหวา่ง  แนวคดิ  หลกัการ  หรอืตวั

แปรเหล่านัน้ 

 2. รปูแบบเชงิรปูภาพ เป็นการนําเสนอโดยใชร้ปูภาพ  หรอืสญัลกัษณ์จาํลอง  แสดงถงึ

แนวคดิ หลกัการ หรอืตวัแปร และลากเสน้โยงความสมัพนัธร์ะหว่าง แนวคดิ หลกัการ หรอืตวัแปร

เหล่านัน้ 

 3. รปูแบบเชงิคณติศาสตร ์ เป็นการนําเสนอโดยใชส้ญัลกัษณ์แทนแนวคดิ  หลกัการหรอื

ตวัแปร  และใชฟ้งักช์นัคณติศาสตรเ์ชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่าง  แนวคดิ  หลกัการ หรอืตวัแปร

เหล่านัน้ 

 โดยสรปุแลว้รปูแบบม ี2 ประเภท  คอื รปูแบบเชงิกายภาพ เป็นรปูแบบทีม่ลีกัษณะคลา้ย

ของจรงิ และรปูแบบเชงิสญัลกัษณ์ เป็นรปูแบบทีม่ลีกัษณะเป็นขอ้ความ  แนวคดิ  ภาษา แผนภมูิ

รปูภาพ หรอืสมการทางคณติศาสตร ์ 

 1.3 กระบวนการพฒันารปูแบบ 

 ทรงศกัดิ ์ ภสูอ่ีอน (2547) ไดพ้ฒันารปูแบบประเมนิคณุภาพผูป้ระเมนิภายนอก  สาํหรบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  วธิดีาํเนินการวจิยัใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน คอื (1) 

การสรา้งรปูแบบการประเมนิ  (2) การทดลองใชร้ปูแบบการประเมนิ  (3) การประเมนิรปูแบบการ

ประเมนิ  และ (4) การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัประมวลผลการประเมนิคณุภาพผู้

ประเมนิภายนอกสาํหรบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 วรรณรตัน์  ใจซือ่กุล (2547) ไดพ้ฒันารปูแบบการควบคมุคณุภาพการแปลงหลกัสตูรไปสู่

การสอนของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก โดยมขีัน้ตอน 2 ขัน้ตอน  

ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่  1 การสรา้งรปูแบบการควบคมุคณุภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน  ของ

หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ บณัฑติ วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก  โดยการ  (1) การศกึษาขอ้มลูและ

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพการแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน ( 2) สรา้งรปูแบบจาก

ขอ้มลูในระยะที่ 1 (3) ตรวจสอบรปูแบบ และเครือ่งมอืประกอบการใชร้ปูแบบ ขัน้ตอนที่ 2 คอื การ

ทดลอง และปรบัปรุงการใชร้ปูแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื (1) การทดลองนํารปูแบบทีส่รา้งใน
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ขัน้ตอนที ่1 ไปทดลองใชก้บัรายวชิากระบวนการพยาบาล และเมือ่การทดลองสิน้สุดลงไดม้กีาร

ประเมนิรปูแบบเพือ่นํามาปรบัปรงุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ในการทีจ่ะนําไปทดลองใช้  

ในระยะต่อไป (2) การทดลองนํารปูแบบทีส่รา้งในขัน้ตอนที่ 1 ไปทดลองใชก้บั 2 รายวชิา  และเมือ่

การทดลองสิน้สดุการทดลอง ไดม้กีารประเมนิรปูแบบเพือ่นํามาปรบัปรงุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม

มากยิง่ขึน้  (3) การหาความเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบทีป่รบัปรงุในระยะที่  2  ไปใชใ้นทุกรายวชิา

ของหลกัสตูร  

 ทวิารกัษ์  เสรภีาพ  (2548)  ไดพ้ฒันารปูแบบโดยไดม้กีระบวนการดาํเนินการพฒันา  

4 ขัน้ตอน  คอื (1) การวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฏ ี จากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและจาก

การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ  นํามารา่งรปูแบบการประเมนิ  (2) การสรา้งรปูแบบการประเมนิและคูม่อื

การประเมนิ (3)  การทดลองใชร้ปูแบบการประเมนิทีโ่รงเรยีนอาชวีะศกึษาเอกชนแหง่หน่ึง  และ 

(4)  การประเมนิรปูแบบ 

 ธวชั เตมิญวน (2548) ไดพ้ฒันารปูแบบโดยไดใ้ชก้ระบวนการ 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ วธิกีาร เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนจากเอกสาร ตาํรา บทความ 

งานวจิยัต่างๆ รวมทัง้สภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอน ขัน้ตอนที ่2 สาํรวจสภาพปญัหาการ

จดัการเรยีนการสอน ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งรปูแบบการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน  ขัน้ตอนที ่4 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน  โดยสอบถามความคดิเหน็ของ

ผูบ้รหิารและอาจารยผ์ูส้อน  

 ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ (2550) ไดพ้ฒันารปูแบบโดยมขีัน้ตอน 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 

ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ขัน้ตอนที ่2 ออกแบบรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ข ัน้ตอนที่3 สรา้งและตรวจสอบ

รปูแบบ ขัน้ตอนที ่4 ทดลองรปูแบบ ขัน้ตอนที ่5ประสทิธผิลของรปูแบบ และ ขัน้ตอนที ่6 การปรบัปรงุ

รปูแบบ   

 สรปุไดว้า่การพฒันารปูแบบจะเริม่ตน้จากการศกึษาองคค์วามรู ้ เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะสรา้ง

หรอืตอ้งการจะพฒันารปูแบบใหช้ดัเจน จากนัน้ จงึกําหนดหลกัการและองคป์ระกอบของรปูแบบที่

จะพฒันา แลว้สรา้งรปูแบบขึน้  และนํารปูแบบนัน้ไปตรวจสอบหาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้  

 1.4 รปูแบบการประเมิน 

 เยาวด ีรางชยักุล  (2549: 63-64) แบ่งรปูแบบการประเมนิเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. การประเมนิเพือ่การตดัสนิใจ (Decision - Oriented Evaluation) บทบาทของนกั

ประเมนิกลุม่น้ี  ตอ้งมคีวามชดัเจนวา่ตอ้งการสารสนเทศอะไรบา้ง  เพือ่เป็นแนวในการตดัสนิใจของ

รบัผดิชอบ เพือ่สรา้งความเขา้ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการนัน้ เพือ่เสนอทางเลอืกทีจ่ะนําไปสูก่าร

ตดัสนิใจไดด้แีละเหมาะสม  เช่น  ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนโยบายทีนํ่าไปสูก่ารปฏิบตัไิดด้กีว่า

เดมิ  นกัประเมนิกลุ่มน้ีตอ้งไมม่บีทบาทหรอืไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีในการบรหิารงาน  แต่มหีน้าทีใ่น

การนําเสนอขอ้มลูทีม่คีณุภาพเท่านัน้   
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 2. การประเมนิเพือ่การตดัสนิคณุคา่ (Value - Oriented Evaluation) นกัประเมนิกลุม่น้ี

เหน็วา่การประเมนิเป็นการใหค้ณุคา่หรอืตรีาคาสิง่ทีถ่กูประเมนิ  นกัประเมนิตอ้งมคีวามเป็นปรนยั

และมคีณุธรรม  รวมทัง้สามารถตดัสนิคณุคา่ไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงตามผลการประเมนิทีแ่ทจ้รงิ  

ไมว่่าผลการประเมนิจะเป็นดงัทีค่าดหวงัหรอืไมก่ต็าม  และไมว่่าผลจะเป็นทางบวกหรอืทางลบก็

ตามตอ้งนําผลไปสู่การตดัสนิคุณค่าทัง้หมด ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมใหม้ากที่ สุด  

นอกจากนัน้กลุม่น้ี เช่น ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนโยบายที่ นําไปสูก่ารปฏิ บตัไิดด้กีว่าเดมิ  

นกัประเมนิกลุม่น้ีตอ้งไมม่บีทบาทหรอืไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในการบรหิารงาน แต่มหีน้าทีใ่นการ

นําเสนอขอ้มลูทีม่คีณุภาพเท่านัน้และตอ้งรบัผดิชอบต่อการตดัสนิคณุคา่ของตนเพื่ อจะไดเ้ป็น

แบบอยา่งทีด่ต่ีอไปดว้ย   

 สมคดิ  พรหมจุย้ (2550: 50) แบ่งรปูแบบการประเมนิเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 

 1. การประเมนิทีเ่น้นจดุมุง่หมาย (Objective Based Model) เป็นรปูแบบการประเมนิ 

ทีเ่น้นการตรวจสอบผลทีค่าดหวงัไดเ้กดิขึน้หรอืไม ่ หรอืประเมนิโดยตรวจสอบผลทีร่ะบุไวใ้น

จดุมุง่หมายเป็นหลกัโดยดวูา่ผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานบรรลจุดุมุง่หมายทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่  

 2. การประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิคณุคา่ (Judgemental Evaluation Model) เป็นรปูแบบ

การประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสารสนเทศ  สาํหรบักาํหนดและ วนิิจฉยัคุณค่า

และโครงการนัน้ 

 3. การประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิใจ  (Decision - Oriented Evaluation  Model) เป็น

รปูแบบการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสารสนเทศ  และขา่วสารต่างๆ เพือ่ช่วย

ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ศริชิยั กาญจนวาส ี(2550: 103-104) แบ่งรปูแบบการประเมนิเป็น 4 ประเภท  

 1. SD models เป็นการประเมนิทีใ่ชว้ธิเีชงิระบบเพือ่เสนอสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้กีย่วขอ้งสาหรบัการตดัสนิใจ  

 2. ND models เป็นการประเมนิทีใ่ชว้ธิเีชงิธรรมชาตเิพือ่เสนอสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อผูเ้กีย่วขอ้งสาหรบัการตดัสนิใจ  

 3. SV models เป็นการประเมนิทีใ่ชว้ธิกีารเชงิระบบเพือ่ใหน้กัประเมนิตดัสนิคณุคา่ของ

สิง่ทีป่ระเมนิ  

 4. NV models การประเมนิทีเ่น้นการใชว้ธิกีารเชงิธรรมชาตเิพือ่ใหน้กัประเมนิตดัสนิ

คุณค่าของสิง่ทีป่ระเมนิ 

 สรปุไดว้า่รปูแบบการประเมนิม ี 2 ประเภท คอื  รปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิใจ  

และรปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิคณุคา่  ซึง่รปูแบบการประเมนิแต่ละรปูแบบมพีืน้ฐานทาง

ปรชัญาและแนวคดิเชงิทฤษฎต่ีางกนั   นกัประเมนิตอ้งเขา้ใจรากฐานของแต่ละรปูแบบเพื่อจะได้

เลอืกใชไ้ดอ้ยา่งมี ประสทิธภิาพและ ประสทิธผิล  เพือ่เป็นแนวทาง  กรอบแนวคดิ  หรอืแบบแผนใน

การประเมนิทีแ่สดงใหเ้หน็รายการทีค่วรประเมนิ  หรอืกระบวนการของการประเมนิ   
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 1.5 มาตรฐานของการประเมิน 

 การดาํเนินการประเมนิคณุภาพของการประเมนิจะตอ้งมกีระบวนการดาํเนินงาน  

ทีไ่ดม้าตรฐาน ซึง่ผูป้ระเมนิตอ้งออกแบบการประเมนิใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานการประเมิน      

(ศริชิยั  กาญจนวาส.ี 2550: 178-180; อา้งองิจาก The Joint Committee on Standards for 

Educational  Evaluation. 1994) ดงัน้ี 

 1. มาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน์ (Utility Standard) มาตรฐานดา้นน้ีถกูกาํหนดขึน้ 

เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า การประเมนิจะใหส้ารสนเทศทีม่สีารประโยชน์ (Information) ทนัเวลา (Timely) 

และบงัเกดิผล  (Influential) ต่อผูท้ีค่าดวา่จะนําสารสนเทศของการประเมนิไปใชใ้น  ภายหน้า  

(Intended User) มาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน์ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ยจาํนวน  8 รายการ คอื 

  U1 : การระบุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการประเมนิ 

  U2 : ความน่าเชือ่ถอืของนกัประเมนิ 

  U3 : การรวบรวมขอ้มลูครอบคลมุและตอบสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศของ

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

  U4 : การแปลความหมายและการตดัสนิคณุคา่มคีวามชดัเจน 

  U5 : การรายงานผลการประเมนิมคีวามชดัเจนทุกขัน้ตอน 

  U6 : การเผยแพรผ่ลการประเมนิไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งทัว่ถงึ 

  U7 : รายงานการประเมนิเสรจ็ทนัเวลาสาํหรบันําไปใชป้ระโยชน์  

  U8 : การประเมนิสง่ผลกระทบในการกระตุน้ใหม้กีารดาํเนินการประเมนิต่อไปอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 2. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) มาตรฐานดา้นน้ีถกูกาํหนดขึน้

เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า การดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ทางการประเมนิจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความ

เป็นจรงิ ความฉลาดรอบคอบ ความมศีลิปะในการตดิต่อสือ่สาร และความประหยดัเวลาและทรพัยากร 

มาตรฐานดา้นความเป็นไปได้ ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 3 รายการ ดงัน้ี 

  F1 : วธิดีาํเนินงานการประเมนิสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ  

  F2 : การเป็นทีย่อมรบัไดท้างการเมอืง 

  F3 : ผลทีไ่ดม้คีวามคุม้คา่ 

 3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standard) มาตรฐานดา้นความเหมาะสมมี

จดุเน้นเกีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมทางดา้นการประเมนิ  เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่การดาํเนินกจิกรรมการ

ประเมนิซึง่สง่ผลต่อบุคคลหรอืกลุม่บุคคลหลายฝา่ยและในหลายวถิทีาง จะไมท่าํใหบุ้คคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเหลา่นัน้ไดร้บัความเสยีหายหรอือนัตราย และจะตอ้งตระหนกัถงึความเป็นสว่นตวั ความมี

อสิระในการรบัสารสนเทศการประเมนิและการไดร้บัปกป้องสทิธขิองบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่สี่วน

เกีย่วขอ้งมาตรฐานทางดา้นความเหมาะสม  ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 8 รายการ ดงัน้ี 
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  P1 : การกาํหนดขอ้ตกลงของการประเมนิอยา่งเป็นทางการ  

  P2 : การแกป้ญัหาของความขดัแยง้ในการประเมนิดว้ยความเป็นธรรมและโปรง่ใส  

     P3 : รายงานผลการประเมนิอยา่งตรงไปตรงมาเปิดเผยและคาํนึงถงึขอ้จาํกดัของการ

ประเมนิ 

  P4 : ใหค้วามสาํคญัต่อสทิธใินการรบัรูข้า่วสารของสาธารณะ 

  P5 : การคาํนึงถงึสทิธสิ่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 

  P6 : การเคารพสทิธใินการมปีฏสิมัพนัธข์องผูเ้กีย่วขอ้ง 

  P7 : รายงานผลการประเมนิทีส่มบรูณ์  ยตุธิรรม และเสนอทัง้จดุเด่นและจดุดอ้ยของ

สิง่ทีป่ระเมนิ 

  P8 : ผูป้ระเมนิทาํการประเมนิดว้ยความรบัผดิชอบ  และมจีรรยาบรรณ 

 4. มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง (Accuracy Standard) มาตรฐานดา้นน้ีถกูกาํหนดขึน้ 

โดยเจตนารมณ์ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความแน่ใจวา่การดาํเนินงานทางดา้นการประเ มนิจะทาํใหไ้ด้

สารสนเทศทีม่คีวามสมบรูณ์เชือ่ถอืได้  นัน่คอืจะตอ้งมกีารดาํเนินงานการประเมนิอยา่งครอบคลมุ  มี

การรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะเฉพาะของสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ  และสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการประเมนิ

จะตอ้งมคีวามเพยีงพอทางเทคนิค  วธิดีาํเนินงานและการตดัสนิทีไ่ดก้ระทาํลงไปจะตอ้งสอดคลอ้ง

สมเหตุสมผลกบัขอ้มลูของการประเมนิ  มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง ม ี11 รายการ ดงัน้ี 

  A1 : การระบุวตัถุประสงคข์องการประเมนิอยา่งชดัเจน 

  A2 : การวเิคราะหบ์รบิทของการประเมนิอยา่งเพยีงพอ 

  A3 : การบรรยายจดุประสงคแ์ละกระบวนการประเมนิอยา่งขดัเจน  

  A4 : การบรรยายแหลง่ขอ้มลูและการไดม้าอยา่งชดัเจน 

  A5 : การพฒันาเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรง  

  A6 : การพฒันาเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามเชือ่มัน่ 

  A7 : การจดัระบบควบคมุสาํหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหแ์ละรายงาน  

  A8 : การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 

  A9 : การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 

  A10 : การลงขอ้สรปุทีม่เีหตุผลสนบัสนุน 

  A11 : การรายงานมคีวามเป็นปรนยั 

 

2. การเสริมพลงัอาํนาจ 

 2.1  ความหมายของการเสริมพลงัอาํนาจ (Empowerment) 

 ซาเลท, ซเีอด็, และ ลามา (Saleh; Ziad; & Lama. 2008) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจ 

วา่เป็นพลงัอาํนาจทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธแ์บบครอบงาํ กดขี ่ส่งเสรมิความรนุแรงเพือ่รกัษาอาํนาจ

ในการตดัสนิใจ การแกป้ญัหา ความเชือ่มัน่ในตวัเอง ความตระหนกัในตวัเอง และความกลา้แสดงออก 
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 บรดีดิง่ (Breeding. 2008) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจวา่เป็นกระบวนการทีช่่วยให้

เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน จะช่วยใหบุ้คลากรมัน่ใจในการทาํงาน 

การเสรมิพลงัอาํนาจจะช่วยใหบุ้คลากรมอีสิระและกลา้ตดัสนิใจในการแกป้ญัหาต่างๆ ไดด้ขี ึน้ 

ความสมัพนัธก์บับุคลากรจะช่วยทาํใหเ้กดิเครอืขา่ยทีด่ีในการทาํงาน  

 อลัมาเซบ, และ จเูลยี (Almaseb; & Julia. 2007) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจวา่เป็น

กลยทุธใ์นการใหพ้ลงัอาํนาจกบับุคคลทีเ่ป็นพวกชายขอบ เป็นกระบวนการช่วยเหลอืบุคคล ครอบครวั 

หรอืชุมชน ในการเพิม่ความแขง็แกรง่ในดา้นบุคคล ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เศรษฐกิจและสงัคม 

ตลอดจนดา้นการเมอืง รวมทัง้เพิม่พลงัอาํนาจในการเปลีย่นแปลงสภาพต่างๆ ของเขาใหด้ขีึน้  

  เบอรเ์ทลเซน, และ ฮอลแลนด ์(Bertelsen; & Holland. 2006) ไดก้ลา่วถงึการเสรมิพลงัอาํนาจ

วา่เป็นกระบวนการในการเพิม่ความสามารถของบุคคล หรอืองคก์ารใหส้ามารถปฏบิตังิานไดบ้ รรลุ

ตามเป้าหมาย ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการของหน่วยงาน 

 กรสีเลย์ , และ คนอื่นๆ (Greasley; al et. 2005) ไดก้ลา่วถงึการเสรมิพลงัอาํนาจวา่  

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวคดิของอาํนาจ  ซึง่แนวคดิดงักลา่วเน้นถงึ การควบคมุ สายการปกครอง  

และการควบคมุอยา่งเครง่คดั แต่ความหมายของการเสรมิพลงัอาํนาจในดา้นองคก์รและการจดัการ 

หมายถงึ การใหอ้าํนาจและความรบัผดิชอบแก่ผูป้ฏบิตังิาน  ทาํใหเ้กดิความรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของ

และการควบคมุงานไดด้ว้ยตนเอง การทาํใหผู้ป้ฏบิตัิ สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ   

แลชล ี(Lashley. 2001) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจว่าเป็นความเกีย่วขอ้งกนัของผูม้ ี

อาํนาจ กบัผูอ่้อนอาํนาจ ซึง่การเสรมิพลงัอาํนาจจะเป็นกระบวนการทีช่่วยใหพ้ลงัอาํนาจจะเป็น

กระบวนการทีช่่วยใหบุ้คลากรผูป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันา มศีกัยภาพเพิม่ขึน้ และไดม้สีว่นรว่มในการ

กาํหนดจดุมุง่หมาย พนัธกจิของการปฏบิตังิาน ผูม้ ี อาํนาจตอ้งใหข้อ้มลู ยอ้นกลบัได ้การพฒันา

บุคลากร และการสือ่สารทีด่กีจ็ะช่วยใหเ้กดิการเสรมิพลงัอาํนาจขึน้ 

ซกีลัป์, และการด์เนอร ์(Siegel; & Gardner. 2000) ไดก้ลา่วถงึการเสรมิพลงัอาํนาจ

ประกอบดว้ยหลายมติ ิและมคีวามเกีย่วขอ้งกบับรบิทการทาํงาน บุคลากรทีม่พีลงัอาํนาจต้องมคีวาม

ตระหนกัในความสามารถของตน (Sense of Competence) รูส้กึวา่งานมคีณุคา่ มคีวามหมาย 

(Meaningfulness) องคก์ารมสีว่นช่วยใหล้กูจา้งตระหนกัในความสามารถโดยใหง้านทีเ่หมาะสมกบั

บุคคล มกีารฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอยา่งสมํ่าเสมอ การสรา้งบรรยากาศ

การทาํงานทีใ่หค้ณุคา่ต่อความรว่มมอื และความสาํเรจ็แบบองคร์วม (Collective Success) จะช่วย

ใหล้กูจา้งแต่ละคนรูส้กึวา่การทาํงานของตนมคีณุคา่ นอกจากนัน้ในดา้นของการสือ่สาร การให้

คาํแนะนําทีท่าํใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชารูส้กึในคณุคา่ของตน และลดช่องวา่งระหวา่งชนชัน้ จะช่วยให้

บุคลากรรูส้กึมพีลงัอาํนาจ 

ซมิเมอรแ์มน (Zimmerman. 2000) ไดก้ลา่วถงึการเสรมิพลงัอาํนาจว่าเป็นกระบวนการ

เรยีนรูท้กัษะการตดัสนิใจ การจดัการทรพัยากร และการทาํงานรว่มกนักบัผูอ้ื่น ใหม้สีว่นรว่มในการ

ตดัสนิใจ การแบ่งสรรความรบัผดิชอบรว่มกนั และการใหค้วามเป็นผู้นํารว่มกนั และในระดบัชุมชน
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เป็นเรือ่งของการเขา้ถงึทรพัยากร โครงสรา้งการบรหิารแบบปิดและการยอมรบัความหลากหลาย ใน

เชงิผลลพัธข์องการเสรมิพลงัอาํนาจนัน้ในระดบับุคคลเกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึถงึการควบคุม ความ

ตระหนกัและพฤตกิรรมการมสีว่นรว่ม สว่นระดบัองคก์ารมกีารสรา้งเครอืขา่ยรว่มมอืกนั ในระดบั

ชุมชนการมทีกัษะการอยูอ่าศยัรว่มกนั 

จารวุรรณ ศลิปรตัน์ (2546) ไดก้ลา่วถงึการเสรมิพลงัอาํนาจวา่เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลง

การพฒันา การเพิม่พลงัอาํนาจภายในตวับุคคลหรอืกลุม่บุคคลดว้ยการกระทาํทีเ่ป็นการสนบัสนุน 

ในสิง่ทีเ่ป็นเหตุทีช่่วยใหบุ้คคล หรอืกลุม่บุคคลไดพ้ฒันาความสามารถในการทาํงานใหเ้พิม่มากขึน้ 

อยา่งรเิริม่สรา้งสรรค ์และตระหนกัในคณุคา่แหง่ตน การแบ่งปนั การรว่มแรงรว่มใจกนัทาํงาน การมี

ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั และการมสีว่นรว่มอยา่งภาคภมูใิจ 

อตพิร ทองหล่อ (2546) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจว่าเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลทีม่ ี

การจดัเตรยีมเครือ่งมอื โอกาส ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพื่อการเสรมิสรา้งและพฒันาพฤตกิรรมที่

เหมาะสม เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถในการตดัสนิใจและการจดัการกบัสภาวะแวดลอ้ม

ต่างๆ ดว้ยตนเอง ดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามรูส้กึมัน่คงและตระหนกัในคณุคา่ตนเอง สามารถ

ควบคุมความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติของตนเองได้ 

ปิยะธดิา วรญาโนปกรณ์ (2546) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจว่าเป็นกระบวนการพฒันา

ศกัยภาพของบุคคล และกระบวนการพฒันางานเพือ่ใหบุ้คคลสามารถปฏบิตังิานไดส้าํเรจ็ตาม

เป้าหมายขององคก์าร โดยผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดแ้สดงความสามารถ มกีารปรบัเปลีย่น

สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตังิาน มกีารสนบัสนุนทรพัยากรขอ้มลูขา่วสารและสิง่อาํนวย

ความสะดวกต่างๆ  เพือ่ใหบุ้คคลพฒันางานไปสูค่วามสาํเรจ็ขององคก์าร ซึง่ผลการเสรมิพลงัอาํนาจ

ทาํใหบุ้คคลเกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามเป็นอสิระรูส้กึพงึพอใจในงาน ผกูพนัต่อองคก์ารและ

วชิาชพี และรูส้กึวา่ตนมคีณุคา่ต่อองคก์าร 

จนิตนา พรสมัฤทธิโ์ชค (2542) ไดก้ล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจควรอยูบ่นพืน้ฐาน             

ความเชื่อ  3 ประการ ดงัน้ี 

1. การเสรมิพลงัอาํนาจมุง่ทีก่ารนําเอาศกัยภาพทางปญัญาและพลงัในตวับุคคลมาใชใ้ห้

เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ตนเองและผูอ้ื่น 

2. การเสรมิพลงัอาํนาจเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วเน่ืองอยา่งชดัเจนกบัการพฒันาคณุภาพอยา่ง

ต่อเน่ือง ครบวงจร 

3. การเสรมิพลงัอาํนาจเป็นการสรา้งสถานการณ์และการเริม่ตน้ใหม ่ทีม่ากกวา่การบรหิาร

แบบมสีว่นรว่มหรอืในการมสี่วนรว่มของบุคลากร 

สรปุไดว้า่การเสรมิพลงัอาํนาจ หมายถงึ กระบวนการเพิม่ศกัยภาพของบุคคล ทีส่ง่ผลต่อ

ทมีงาน และองคก์รใหด้แีละมปีระสทิธภิาพ โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและใหอ้สิระ

ในการคดิตดัสนิใจ รวมถงึการจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน และสง่เสรมิใหบุ้คคลเกดิ

ความสามารถในทาํงานและแกป้ญัหาต่างๆ ไดบ้รรลุผลสาํเรจ็ของตนเองและองคก์ร  
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2.2 ความสาํคญัของการเสริมพลงัอาํนาจ 

การเสรมิพลงัอาํนาจมคีวามสาํคญัดงัน้ี 

1. ความสาํคญัต่อบุคคลในองคก์ร การเสรมิพลงัอาํนาจมคีวามสาํคญักบับุคคลทัง้ระดบั

ผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารงานในองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

 1.1  ระดบัผูป้ฏบิตังิาน การทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิาน ไดแ้สดงความคดิเหน็และ

ตดัสนิใจรว่มกบัผูบ้รหิารในการดาํเนินงานขององคก์าร กจ็ะช่วยใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึของการ

รบัผดิชอบในงานของตนมากขึน้ เพราะมคีวามรูส้กึเกีย่วขอ้งผกูพนัในฐานะทีต่นเองไดนํ้าเสนอ

แนวคดิ แลว้ไดนํ้ามาปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ และไดม้โีอกาสในการตดัสนิใจและแกป้ญัหาต่างๆ  

ทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเอง สิง่เหลา่น้ีจะช่วยในการสรา้งความสขุในการทาํงานมากขึน้ ดงันัน้การเสรมิพลงั

อาํนาจจงึเป็นเสมอืนแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหม้มีากยิง่ขึน้  

     1.2  ระดบัผูบ้รหิาร ในระดบัน้ีผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นทัง้ผูท้ ีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ และ

เสรมิพลงัอาํนาจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  โดยการเสรมิพลงัอาํนาจเป็นเครือ่งมอืการบรหิารงานที่

ผูบ้รหิารใชบ้รหิารจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร  เพือ่ใหบุ้คคลในองคก์รมคีวามสามารถทีจ่ะไป

ถงึเป้าหมาย  และเกดิประโยชน์เกือ้กลูซึง่กนัและกนั  เป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดง

ความสามารถของตนในการปฏบิตังิานใหม้คีวามกา้วหน้าและมศีกัยภาพในงานเพิม่ขึน้  

2. ความสาํคญัต่อทมีงาน  คอื ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนมปีฏสิมัพนัธใ์นการทาํงานรว่มกนัเป็น

กลุ่ม โดยปกตลิกัษณะทมีจะมหีวัหน้าทมี  และสมาชกิทมี ในการดาํเนินงานของทมีอาจจะมปีญัหา

เรือ่งความขดัแยง้ หรอืมคีวามคดิเหน็ทีไ่มล่งรอยกนั มกีารเกีย่งกนัทาํงาน เป็นเหตุใหส้มัพนัธภาพ

ในทมีไมด่ ีแต่ถา้ทมีงานไดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ  มกีารตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีาร

ประสาน งานเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารในการทาํงาน  ใหทุ้กคนมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  ซึง่ก็

ทาํใหทุ้กคนในทมีรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของ และรบัผดิชอบรว่มกนั มกีารปรบัปรงุและพฒันาการ

ทาํงานของทมีอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหผ้ลติผลจากการทาํงานเพิม่สงูขึน้  

3. ความสาํคญัต่อองคก์ร  คอื ผูบ้รหิารเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เป็นผูแ้นะนําแก่

ผูป้ฏบิตังิานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ของการทาํงาน  สามารถดาํเนินงานใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ 

และเพิม่ความเชือ่มัน่จากการไดก้ระทาํบางสิง่ทีผู่ป้ฏบิตัคิดิวา่ตนเองไมส่ามารถทาํได ้การใหข้อ้มลู

ขา่วสาร การเปิดโอกาสใหม้กีารพฒันาตนเอง คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้นหน่วยงาน กเ็ป็นสว่น

หน่ึงของการการพฒันาความสามารถในการปฏบิตังิาน การสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันางานใหม้ี

ประสทิธภิาพและมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิประสทิธผิลขององคก์ร  นอกจาก

องคก์รจะไดง้านตามทีต่ ัง้เป้าหมายไวแ้ลว้  การรว่มมอืกนัทาํงาน โดยมหีวัหน้าเป็นผูเ้สรมิพลงั

อาํนาจโดยใหทุ้กคนมสีว่นรว่มในการคดิและรว่มตดัสนิใจ   ใหทุ้กคนไดพ้ฒันาความรู้

ความสามารถ และมรีะบบการใหร้างวลัทีย่ตุธิรรม กลยทุธเ์หลา่น้ีจะทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานมขีวญัและ

กาํลงัใจในการทาํงาน ปฏบิตังิานใหห้น่วยงานอยา่งเตม็ความสามารถ มคีวามสขุกบัการทาํงาน  

และในทีส่ดุทุกคนจะมคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร  
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2.3 รปูแบบของการเสริมพลงัอาํนาจ 

เอสเปอรแ์ลนด ์และ ซานตา (Espeland; & Shanta. 2001) เสนอรปูแบบการเสรมิพลงั

อาํนาจไว ้4 ประการ ดงัน้ี 

1.  ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืและเคารพนบัถอืซึง่กนัและกนั (Collegiality) เป็นการให้

ขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนรูค้วามสาํคญัของขอ้มลูยอ้นกลบั อกีทัง้ควรใหใ้นฐานะโคช้ เพือ่

ช่วยพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญ นอกจากน้ีครพูยาบาลยงัตอ้งเป็นตวัอยา่งทีด่ ีทัง้ในดา้นการ

ทาํงาน และปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 

2.  การสือ่สารถ่ายทอดขอ้มลู (Communication) เป็นการสือ่สารความคดิระหวา่งอาจารย์

และนกัศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมว่า่จะเป็นการพดู การเขยีน ท่าทาง อาจารยค์วรสือ่สารกบั

นกัศกึษาดว้ยการใหเ้กยีรตวิา่ วา่เป็นสมาชกิคนหน่ึงของวงการพยาบาล นกัศกึษากจ็ะรู้สกึถงึความ

เป็นผูนํ้า และความเชือ่ถอืตนเอง บรรยายในการสือ่สารควรทาํใหน้กัศกึษารูส้กึอสิระในการแสดง

ความคดิเหน็ อาจารยแ์ละนกัศกึษาควรสือ่สารดว้ยความเคารพและความจรงิใจ  

3.  ความเป็นอสิระ (Autonomy) กาํหนดเป้าหมายเอง และควบคมุตนเอง อาจารยค์วร

ประพฤตตินเป็นตวัอยา่ง และควรยดืหยุน่ในกฎระเบยีบบา้ง แต่ยงัคงสถานภาพของอาจารยก์บัศษิย์

ไว ้นอกจากน้ีควรแบ่งอาํนาจและความรบัผดิชอบให ้รวมทัง้ช่วยนกัศกึษาแกป้ญัหาโดยใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบั และคาํชีแ้จง แต่ตอ้งไมเ่ขา้ไปแกป้ญัหาแทน 

4.  ความรบัผดิชอบ (Accountability) รบัผดิชอบต่อสิง่ทีใ่หน้กัศกึษาปฏบิตั ิและยอมรบั 

ผลทีต่ามมาจากการกระทาํนัน้ๆ สิง่น้ีช่วยใหน้กัศกึษามทีกัษะทางการปกครองสรา้งความเปลีย่นแปลง

ต่อระบบพยาบาล นกัศกึษาตอ้งเรยีนรูก้ารแกป้ญัหา การเลอืกวธิแีกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ อาจารยค์วรมี

บทบาทในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและชีแ้นะใหน้กัศกึษารูจ้กัวิเคราะหป์ญัหาและคน้หาวธิแีกไ้ข 

คองเจอร ์และคานนัโก (Conger; & Kanungo. 1998) เสนอรปูแบบการเสรมิพลงัอาํนาจ

ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1.  หาปจัจยัทีส่รา้งสภาวะทางจติใจทีไ่รอ้าํนาจ พจิารณาปจัจยัต่างๆ ทีท่าํให้ บุคลากรรูส้กึ

ไรพ้ลงัอาํนาจ ไดแ้ก่ 

    1.1 ขัน้ตอนของระบบราชการ 

    1.2 โครงสรา้งขององคก์ารทีส่งูเกนิไป จนทาํใหบุ้คลากรไมม่อีาํนาจตดัสนิใจ 

    1.3 วฒันธรรมองคก์รทีค่วบคมุอาํนาจจากสว่นบน 

    1.4 ผูบ้งัคบับญัชาอาจมคีวามเป็นอมาตยาธปิไตยมากเกนิไปจนกลายเป็นดถูกู

ลกูน้อง 

    1.5 ระบบการใหร้างวลัทีไ่มไ่ดส้นบัสนุนบุคลากรทีม่คีณุภาพจรงิๆ 

    1.6 เน้ืองานมคีวามจาํกดั จนทาํใหบุ้คลากรไมม่อีาํนาจตดัสนิใจ 
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  2. การใชก้ลยทุธแ์ละเทคนิคในการบรหิาร ใชเ้ทคนิคทางดา้นบรหิารเพือ่ใหบุ้คคลรูส้กึวา่

ตนมคีวามสามารถมากยิง่ขึน้ โดยใชห้ลกัการบรหิารแบบสว่นรว่ม โดยคาํนึงถงึความแตกต่างของ

บรบิทในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

     2.1 การตัง้เป้าหมาย 

     2.2 การจดัระบบขอ้มลูยอ้นกลบัอยา่งเพยีงพอ 

     2.3 ระบบการใหร้างวลัตามความสามารถอยา่งแทจ้รงิ 

     2.4 รปูแบบการบรหิารทีส่่งเสรมิลกูน้อง 

     2.5 สรา้งงานทีห่ลากหลายไมซ่ํา้ซาก 

     2.6 ใหโ้อกาสบุคลากรแสดงความสามารถของตนเอง 

   3. การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ความสามารถของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และใหข้อ้มลู

เกีย่วกบัการเพิม่ขดีความสามารถของตนเองจากหลายแหง่ใหแ้ก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ขอ้มลูเหลา่น้ี

อาจไดจ้ากการประเมนิตนเอง การสงัเกตผูอ้ื่น การใหผ้ลตอบรบัทางวาจา การสรา้งบรรยากาศการ

ทาํงานทีส่รา้งความเชือ่มัน่ และการไวว้างใจกนั 

   4. ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการเสรมิพลงัอาํนาจ บุคลากรมคีวามมมุานะพยายามมากขึน้ 

และตระหนกัในความสามารถของตนเอง 

   5. ผลลพัธเ์ชงิพฤตกิรรม กระบวนการน้ีทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม  

ซึง่สง่ผลใหบุ้คลากรมคีวามพยายามอย่างต่อเน่ืองทีจ่ะบรรลเุป้าหมายขององคก์าร 

คนิลอร ์(Kinlaw. 1995)  เสนอรปูแบบการเสรมิพลงัอาํนาจไว ้ 2  ประการ ดงัน้ี 

1. ขัน้ตอน (Step) การเสรมิพลงัอาํนาจมขีัน้ตอนทีส่าํคญัอยู ่6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

 1.1 การกําหนดขอบเขตและเผยแพร ่การเริม่ตน้ของการเสรมิพลงัอาํนาจ จาํเป็นตอ้งมี

ความชดัเจนในขอบเขตความหมายอยา่งแทจ้รงิหลงัจากนัน้ควรเผยแพรใ่หทุ้กคนในองคก์ารไดรู้้ 

 1.2 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธใ์นการทาํงานทุกระดบัขององคก์าร เป็นการ

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของทุกคนในองคก์าร ซึง่ตอ้งมกีารกาํหนดกลยทุธใ์หช้ดัเจนเพือ่ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์

 1.3 การฝึกอบรมใหผู้ป้ฏบิตังิานมบีทบาทและการปฏบิตังิานรปูแบบใหมใ่นการ

ฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งพลงัอาํนาจนัน้เป็นการฝึกอบรมเทคนิคในการปรบัปรงุ และสรา้งสรรคก์าร

ปฏบิตังิานตามความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิาน 

 1.4 การปรบัปรงุโครงสรา้งขององคก์าร เพือ่เพิม่อสิระในการทาํงาน ลดความเป็นทางการ

และสิง่ครอบงาํ การสรา้งสรรคง์านของผูป้ฏบิตังิาน โดยการพจิารณางานทีม่ผีลดต่ีอองคก์าร แลว้

ตดังานทีไ่มไ่ดส้รา้งคา่นิยมทีด่ใีนองคก์ารออกไป รวมกลุม่งานทีม่อียูใ่หม้ลีกัษณะเป็นธรรมชาต ิ  

แลว้จดัวางระบบเครอืขา่ยการบรหิารงานใหเ้กดิช่องวา่งใหน้้อยที่สุด 
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 1.5 ปรบัปรงุระบบต่างๆ ขององคก์าร โดยพจิารณาวตัถุประสงคข์องแต่ละระบบตอ้งมี

ความชดัเจน ทุกคนรบัรู ้สามารถควบคมุและจดัการได ้และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง การเสรมิ

พลงัอาํนาจ เช่น ระบบการวางแผน การใหร้างวลั และการชมเชย 

 1.6 ประเมนิผลและปรบัปรงุ เป็นการประเมินขัน้ตอนต่างๆ ดงัทีก่ลา่วมาโดยวดัจากการ

รบัรูแ้ละการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ของผูป้ฏบิตังิานแลว้นําผลการประเมนิมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรบัปรงุใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

2.  สารสนเทศนําเขา้ (Information Inputs) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 2.1 การเสรมิพลงัอาํนาจเป็นการสรา้งศกัยภาพให้กบัผูป้ฏบิตังิาน  มคีวามยดึมัน่ผกูพนั

ต่อองคก์ร มคีวามสามารถและมจีรยิธรรม 

 2.2 สิง่ตอบแทนทีค่าดหวงัเป็นการเปลีย่นแปลง 3  ระดบั คอื การเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมของผูป้ฏบิตั ิการเปลี่ ยนแปลงแต่ละองคป์ระกอบขององคก์ร  และองคก์ รมกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

 2.3 กลุ่มเป้าหมาย การเสรมิพลงัอาํนาจมุ่งเน้นทีผู่ป้ฏบิตังิานแต่ละคนและทมีงานใน

องคก์ร โดยสรา้งสภาพการปฏบิตังิานใหเ้กดิการเรยีนรู ้มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลู สารสนเทศ ขยาย

แนวคดิ แกป้ญัหาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

 2.4 กลยทุธใ์นการเสรมิพลงัอาํนาจทีส่าํคญัม ี3 ประการ คอื ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในการ

ทาํงาน การสรา้งและการพฒันางานเป็นทมี สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูทุ้กระดบั  

 2.5 การควบคมุ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาบทบาทและการปฏบิตัหิน้าที่  โดยการเปลีย่น

บทบาทและการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูป้ฏบิตังิานจากแบบเก่าไปสู่แบบใหมท่ีม่คีวามชดัเจนและมี

มาตรฐานสงู 

เทรซี ่(Tracy. 1990) เสนอรปูแบบการเสรมิพลงัอาํนาจไว ้9 ประการ ดงัน้ี 

1.  ใหค้วามชดัเจนในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน และรว่มกนักาํหนด

เป้าหมายและภารกจิขององคก์ร 

2.  มอบหมายอาํนาจหน้าที่ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานตามขอบขา่ยการทาํงาน 

3.  กาํหนดมาตรฐานการทาํงาน ใหก้บัผู้ ปฏบิตังิานโดย ใหโ้อกาสผูป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันา

ตนเองและทาํงานตามความสนใจและความสามารถ 

4.  ใหค้วามรูแ้ละสารสนเทศเกีย่วกบัองคก์รทีจ่าํเป็นต่อการตดัสนิใจในการทาํงานอยา่ง

ถูกตอ้งชดัเจน 

5.  ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัการทาํงาน 

6.  ใหก้ารยกยอ่งหรอืยอมรบัในผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากการทาํงาน 

7.  ใหค้วามไวว้างใจในการทาํงาน โดยใหอ้สิระในการตดัสนิใจ 

8.  การยอมรบัขอ้ผดิพลาด ผูบ้รหิารพรอ้มทีจ่ะยอมรบัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้  รว่ม

รบัผดิชอบและรว่มแกไ้ขกบัผูป้ฏบิตังิาน 
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9. ใหค้วามเคารพต่อการตดัสนิใจของผูป้ฏบิตังิาน 

สก๊อต และ เจฟเฟ ่(Scott; & Jaffe. 1991) เสนอรปูแบบของการเสรมิพลงัอาํนาจไว ้ 5  

ประการ ดงัน้ี 

1.  การใหแ้รงจงูใจกบัผูป้ฏบิตังิาน แบ่งออกไดเ้ป็น 3  สว่น ไดแ้ก่ การใหค้วามถูกตอ้ง               

การใหส้ารสนเทศ  และการใหม้สี่วนรว่ม  

 1.1 การให้ความถูกตอ้ง   คอืใหค้วามเสมอภาคกบัทุกคน ใหเ้งนิเดอืน คา่ตอบแทน 

สวสัดกิารทีย่ตุธิรรม มคีวามยดืหยุน่ต่อความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิานรวมถงึการใหโ้อกาสไดเ้รยีนรู้

และพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ตามความสนใจและความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน 

 1.2 การใหส้ารสนเทศ คอื การใหค้วามรูใ้นสิง่ทีต่อ้งปฏบิตังิาน รวมไปถงึขอ้มลู

สารสนเทศทีจ่าํเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

 1.3 การใหม้สีว่นรว่ม คอืผูป้ฏบิตังิานมโีอกาสในการควบคมุ หรอืตดัสนิใจในการทาํงาน

ดว้ยตนเอง 

2.  การสง่เสรมิและการพฒันาความรว่มมอืในองคก์ร ผูบ้รหิารมบีทบาทสาํคญัในองคก์ร   

ผูบ้รหิารทีด่ตีอ้งรบัผดิชอบการทาํงานตัง้แต่กระบวนการผ ลติ และตอ้งทราบวา่ ผูป้ฏบิตังิาน

ตอ้งการเรยีนรูก้ารทาํงาน การแกป้ญัหารว่มกบัผูบ้รหิาร  ผูป้ฏบิตังิาน ต้องการโอกาสและ

อาํนาจในการวนิิจฉั ยสัง่การ  ตอ้งการความอสิระในการทาํงาน   การควบคุมและตดัสนิใจใน

หน้าทีด่ว้ยตนเอง รวมถงึการไดร้บัผลตอบแทนหรอืรางวลั 

3.  สรา้งภาวะผูนํ้าใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน  กระบวนการทีส่าํคญัในการสรา้งภาวะผูนํ้ากค็อื การ
สง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานรว่มกนัทาํงานเป็นทมี และกระตุน้ใหทุ้กคนเป็นผูนํ้าในการกาํหนดเป้าหมาย 
การปฏบิตั ิและการตดัสนิในทมีงาน หรอืในสว่นงานทีต่นเองรบัผดิชอบ 

4.  การสรา้งบรรยากาศในองคก์ร เป็นการสรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนั
ระหวา่งผูบ้รหิารกบัผูป้ฏบิตังิาน หรอืระหวา่งผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนั เปิดโอกาสใหเ้รยีนรูแ้ละรบัเอา
แนวคดิหรอืทกัษะใหม่ๆ  ทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพมาใชใ้นการทาํงาน  มคีวามสมดลุระหวา่งการ
ควบคมุกบัการมอีสิระในการทาํงาน และความเสมอภาคสาํหรบัทุกคนในองคก์ร 

5.  การสรา้งทมีงาน  เป็นเทคนิคที่วางระบบการทาํงานทีเ่อือ้ต่อการประสานสมัพนัธ์
การสรา้งเครอืขา่ยในการทาํงาน การกระตุน้ใหแ้รงจงูใจ และสนบัสนุนงบประมาณและทรพัยากรที่
จาํเป็น  

2.4 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเสริมพลงัอาํนาจ 

การเสรมิพลงัอาํนาจจะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัตวับุคคล ระดบัทมีงาน และ
ระดบัองคก์ารดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ  มดีงัน้ี 
 1.1  มคีวามตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง 
 1.2  มคีวามพงึพอใจในงาน 
 1.3  มคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร 
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 1.4  สามารถแกป้ญัหา/จดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 1.5  สามารถพฒันาตนเองใหม้คีวามเชีย่วชาญ 

2. คุณลกัษณะของผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ  มดีงัน้ี 
 2.1  มคีวามไวว้างใจผูป้ฏบิตังิาน เป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามสาํคญัของผูนํ้า และสง่ผลต่อ

การเสรมิพลงัอาํนาจ 
 2.2  มกีารยอมรบัผลยอ้นกลบั โดยผูนํ้าจะตอ้งยอมรบัขอ้มลูยอ้นกลบัซึง่จะเป็นผล

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการดาํเนินงานดา้นบรหิาร 
 2.3  มกีารสอน แนะนํา และเป็นแบบอยา่งได ้  ผูนํ้าจะตอ้งมสีว่นในการกาํหนด

เป้าหมาย กาํหนดทศิทางในการทาํงาน สรา้งแรงเสรมิเชงิบวก และใหค้าํตชิม และบางครัง้เทคนิค
การสอนกส็าํคญั การเป็นแบบอยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่อยา่งแบบอยา่งพฤตกิรรมผูนํ้าทีเ่หมาะสม  

 2.4  มกีารตดิต่อสือ่สาร  ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ตอ้งอาศยัการสือ่สารที่

เปิดกวา้ง ซึง่สามารถตต่ิอไดห้ลายวธิ ี

 2.5  มกีารกาํหนดเป้าหมาย ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัริว่มกนักาํหนดเป้าหมาย สรา้ง

ความรูส้กึการเป็นเจา้ของงานเป็นสว่นหน่ึงขององคก์าร 

 2.6  มกีารส่งเสรมิเชงิบวก ผูบ้รหิารตอ้งใหก้ารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทีช่่วยให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสรา้งรปูแบบความคดิของตนเองและสรา้งสรรค์สิง่ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร 

 2.7  ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัหน้าและลกูน้องเป็นแบบแลกเปลีย่น เมือ่ทาํงานสาํเรจ็ก็

จะตอ้งพจิารณาตอบแทนตามระบบ  ทีม่คีวามเป็นธรรม 

3. คุณลกัษณะขององคก์รทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอํานาจ  มดีงัน้ี  

   3.1 มกีารฝึกอบรมเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานใหมส่ามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยอสิระ  

 3.2 สายการบงัคบับญัชาเป็นแบบแนวราบ 

   3.3 คูม่อืในการปฏบิตังิาน ทีช่่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถตดัสนิใจไดต้ามขอบเขต  

 3.4 ตระหนกัถงึภาระหน้าทีเ่ป็นสาํคญัโดยมุง่เน้นผลลพัธม์ากกวา่กระบวนการ  

 3.5 มคีวามคาดหวงัต่อคณุภาพในการปฏบิตังิานสงู 

  3.6 มกีารตดิต่อสือ่สารทีเ่ปิดกวา้ง และมปีระสทิธภิาพดี 

 3.7 ผูป้ฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจในงาน 

กบิสนั (Gibson. 1993) กล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจทีส่่งผลใหเ้กดิคุณลกัษณะในตวั

บุคคล4  ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการควบคุมและจดัการสถานการณ์ต่างๆ ได ้หมายถงึ การทีบุ่คคลมี

การรบัรูใ้นศกัยภาพและความสามารถของตนเอง และสามารถดาํเนินงานไดส้าํเรจ็บรรลเุป้าหมาย 

2. ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึทีด่ ียนิดใีน

ผลงานทีเ่กดิขึน้ มคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิาน  

3. การพฒันาตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของตนเองไปสูส่ ิ่ง

ทีด่ ีเหมาะสมและถูกตอ้ง ซึง่จะช่วยใหบุ้คคลมคีวามมัน่ใจในการทาํงาน 
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4. การมเีป้าหมายและมคีวามหมายในชวีติของตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึใน

การยอมรบัและเหน็คุณค่าของตนเอง มองเหน็ความสาํคญัของตนเองต่องานในความรบัผดิชอบ 

เทบบทิ (Tebbitt. 1993) กล่าวถงึการเสรมิพลงัอาํนาจทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมองคก์ร  6 

ประการ ดงัน้ี 

1. ผลผลติหรอืบรกิารไดร้บัการปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ มกีารทดลองคดิคน้หาวธิกีารใหม่ๆ  

2. ยอมรบัความลม้เหลวและใหอ้ภยัในขอ้ผดิพลาด โดยถอืว่าขอ้ผดิพลาดเป็นบทเรียน 

และใหโ้อกาสในการไดป้ฏบิตัิงานใหม่ 

3. สมัพนัธภาพระหวา่งบุคลากรไดร้บัการพฒันาใหด้ขีึ้น โดยใหค้วามสนใจในดา้นความ

รว่มมอื การประนีประนอม และการจดัการขอ้ขดัแยง้ทีด่ ี 

4. ความเกีย่วขอ้งผกูพนัในองคก์ร  ผูบ้รหิารจะตอ้งยอมใหผู้ป้ฏบิตังิานปกครองตนเอง 

และสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

5. สง่เสรมิการแสดงออกถงึความรูส้กึของตน ความสาํนึกในตนเอง ผูป้ฏบิตัเิรยีนรูบ้ทบาท

ของตนเอง 

6. สรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวและการยอมรบัใหเ้กดิขึน้ทุกระดบัในการปฏบิตังิานใหบุ้คลากร

ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทัว่ทัง้องคก์ร 

การเสรมิพลงัอํานาจเป็นกระบวนการ และผลลพัธท์ีส่าํคญัในการเพิม่ศกัยภาพของบุคคล 

ทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการเผชญิปญัหา  ความพงึพอใจในการทาํงาน  การสรา้งแรงจงูใจ  การ

สรา้งขวญักาํลงัใจ  การสง่เสรมิการทาํงานเป็นทมี และเจตคตทิีด่ต่ีอการปฏบิตังิาน  ก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงขึน้ทัง้ในระดบัองคก์าร ระดบัทมีงาน และระดบับุคคล ซึง่จะทาํใหก้ารปฏบิตังิานใน

องคก์รมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงัภาพประกอบ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  การเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

  ทีม่า: Scott, C.D.; & Jaffe, D.C. (1991: 159). Empowerment : Building a committed   

workplace, California : Kogan Page. 

 

ทศันคต ิ

โครงสรา้งความสมัพนัธอ์งคก์ร การจดัการองคก์ร 

การเสรมิพลงั

อาํนาจ 
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             จากการศกึษาลกัษณะการเสรมิพลงัอาํนาจในขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้าํการสรุปประเดน็ที่

สาํคญัของการเสรมิพลงัอาํนาจ  ดงัปรากฏในตาราง 1 

 

ตาราง 1  การสงัเคราะหแ์นวคดิการเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

เจ้าของแนวคิด มโนทศัน์ กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ คณุลกัษณะท่ีได้รบั 

จากการเสริมพลงั

อาํนาจ 

Block.(1987) การเพิม่พลงัการ

ทาํงานภายในบุคคล

หรอืกลุ่มบุคคลโดยมี

ความอสิระเป็นตวัของ

ตวัเองไมค่รอบงาํ

ความคดิผูอ้ ืน่และไม่

ถกูผูอ้ ืน่ครอบงาํ มี

ความรูส้กึมัน่คงเป็น

ตวัของตวัเองมคีวาม

เป็นตวัของตนเอง

ตลอดจนสามารถตนั

สนิใจ 

 มี 4 ขัน้ตอน 

1. เพิม่ความสามารถในตวับุคคล 

(Increasing Self-efficacy) 

2. พฒันาความรูเ้รือ่งการทาํงาน

เป็นท ี(Team work) 

3. ลดการตาํหนิตนเอง 

(Reducing Self-blame) 

4. กาํหนดความรบัผดิชอบของ

บุคคล ต่อการเปลีย่นแปลงใน

อนาคต (Assuming personal 

responsibility for change) 

ระดบับคุคล 

1. มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ

ผลงาน 

2.มคีวามรบัผดิชอบ 

3.ตระหนกัถงึภาระหน้าที ่

4.สามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ย

ตนเอง 

5.เป็นตวัของตวัเอง 

6.ตระหนกัในคณุคา่แหง่ตน 

7.มัน่ใจในความสามารถ

ของตนว่าจะทาํงานได้

ประสบผลสาํเรจ็ 

8.ตอ้งการเอาชนะอปุสรรค 

9.มคีวามกระตอืรอืรน้ 

มุง่มัน่ในการทาํงาน 

10.พงึพอใจทีจ่ะทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ ืน่ 

มจีติสาํนึกในการใชพ้ลงั

กลุ่มเพือ่รว่มกนัแกป้ญัหา 

Tracy.(1990) - มี 10 ขัน้ตอน 

1. ใหค้วามชดัเจนในหน้าที ่

2. มอบหมายหน้าที ่

3. กาํหนดมาตรฐานการทาํงาน 

4.ฝึกอบรมและพฒันา 

5.ใหค้วามรูแ้ละสารสนเทศ 

6.ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

7.ใหก้ารยกยอ่งหรอืยอมรบั 

8.ใหค้วามไวว้างใจในการ

ทาํงาน 

9.ยอมรบัขอ้ผดิพลาด 

10.ใหค้วามเคารพต่อการ

ตดัสนิใจของผูป้ฏบิตังิาน 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

เจ้าของแนวคิด มโนทศัน์ กระบวนการเสริมพลงั

อาํนาจ 

คณุลกัษณะท่ีได้รบั 

จากการเสริมพลงัอาํนาจ 

Kinlaw.(1995) กระบวนการพฒันา

คณุภาพการปฏบิตั ิ

งานในองคก์ารอยา่ง

ต่อเนื่อง โดยการ

พฒันาและขยายสิง่ทีม่ ี

มี6 ขัน้ตอน 

1.กาํหนดขอบเขตและ

เผยแพรก่ารเสรมิพลงั

อาํนาจ 

2.กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ

กลยทุธก์ารทาํงาน 

3.ฝึกอบรมใหผู้ป้ฏบิตังิาน 

4.ปรบัปรงุโครงสรา้ง

องคก์ร 

5.ปรบัปรงุระบบองคก์ร 

6.ประเมนิผลและปรบัปรงุ 

ระดบัทีมงาน 

1.ทกุคนมสีว่นรว่มในการ

ตดัสนิใจ 

2.มปีฏสิมัพนัธใ์นการทาํงาน 

3.มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของทมี 

4.รบัผดิชอบรว่มกนั 

5.ความคดิเหน็ลงรอยกนั 

6.ไมเ่กีย่งงานกนั 

7.มสีมัพนัธภาพทีด่ ี

ระดบัองคก์ร 

1.มกีารสรา้งเครอืขา่ยรว่มกนั 

2.เกดิทกัษะการอยูอ่าศยั

รว่มกนั 

3.แบ่งสรรความรบัผดิชอบ

รว่มกนั 

4.องคก์รมปีระสทิธผิล 

5.เกดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

6.มคีวามเคารพซึง่กนัและกนั 

Zimmerman.(2000) กระบวนการและ

ผลลพัธใ์นระดบับคุคล

และองคก์ร 

1) ระดบับคุคล 

กระบวนการเรยีนรู้

ทกัษะการตดัสนิใจการ

จดัการทรพัยากร และ

การทาํงานรว่มกบัผูอ้ ืน่

กอ่ใหเ้กดิผลลพัธ์

เกีย่วกบัความรูส้กึถงึ

การควบคมุ ความ

ตระหนกัและ

พฤตกิรรมการมสีว่น

รว่ม 

- 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

เจ้าของแนวคิด มโนทศัน์ กระบวนการเสริมพลงั

อาํนาจ 

คณุลกัษณะท่ีได้รบั 

จากการเสริมพลงัอาํนาจ 

Zimmerman.(2000) 2) ระดบัองคก์ร 
การเปิดโอกาส มสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจ 
การแบ่งสรรความ
รบัผดิชอบรว่มกนั 
และการใหค้วามเป็น

ผูนํ้ารว่มกนั ในเชงิ
ผลลพัธม์กีารสรา้ง
เครอืขา่ยรว่มมอืกนั 

- 7.มกีารฝึกอบรมเพือ่ให้
ผูป้ฏบิตังิานใหมส่ามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งอสิระ 
8.สายการบงัคบับญัชาเป็น
แนวราบ 
9.เกดิความตระหนกัถงึ

ภาระหน้าทีเ่ป็นสาํคญัโดย
มุง่เน้นผลลพัธม์ากกว่า
กระบวนการ 
10.สรา้งความเป็นหนึ่ง
เดยีวและการยอมรบัให้
เกดิขึน้ทกุระดบั 

Lashley.(2002), 

Breeding.(2008) 

กระบวนการทีช่ว่ยให้

บคุคลมศีกัยภาพใน
การทาํงานเพิม่ขึน้ 
และมสีว่นรว่มในการ
กาํหนดจุดมุง่หมาย 
พนัธกจิของการ
ปฏบิตังิาน ทาํให้
ผูป้ฏบิตังิานมัน่ใจ   มี
อสิระและกลา้ตดัสนิใจ

ในการแกป้ญัหา 

ม ี5 ขัน้ตอน 

2.หาปจัจยัทีส่รา้งสภาวะ
ทางจติใจทีไ่รอ้าํนาจ 
3.การใชก้ลยทุธแ์ละเทคนคิ
ในการบรหิารงาน 
3.การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการ
เพิม่ความสามารถของ
ตนเอง 
4.ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการ

เสรมิพลงัอาํนาจ 
5.ผลลพัธเ์ชงิพฤตกิรรม 

    
 กล่าวโดยสรปุการเสรมิพลงัอาํนาจเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรบัในความสามารถ
ของบุคคล  การสง่เสรมิใหท้าํงานรว่มกนัเป็นทมี  การกระจายอาํนาจ การตดัสนิใจ  ความเสมอภาค  
และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลอยา่งสรา้งสรรค ์ โดยคาํนึงถงึการสรา้งแรงจงูใจในตนเอง  
การพฒันาตนเอง  และการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานดว้ยตนเอง  กระบวนการทีส่าํคญัที่
นํามาใชใ้นการเสรมิพลงัอาํนาจใหก้บับุคคลในองคก์ร  คอื  การฝึกอบรม  ซึง่การฝึกอบรมแบบเสรมิ
พลงัอาํนาจ  เป็นการฝึกอบรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรม มสีว่นรว่มในการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิในทุก
ขัน้ตอนของการเรยีนรู ้ ใชก้ารเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมี  การจดักจิกรรมการฝึกอบรมเริม่ตน้จาก
ประสบการณ์เดมิของผูเ้ขา้อบรมควบคูก่บัการลงมอืปฏบิตั ิ การจดักจิกรรมในการฝึกอบรมตอ้ง
สนุกสนาน  ยดืหยุน่  และไมจ่าํกดัเฉพาะในหอ้งฝึกอบรมเท่านัน้  ดงันัน้ในงานวจิยัครัง้น้ีจงึไดใ้ช้
การฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจในการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาใหแ้ก่
ครปูระจาํการ สงักดัสาํนกังานการศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ี เขต 2  
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3. การประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

3.1  ความเป็นมาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ พฒันาขึน้โดยเฟ็ดเธอแมน (Fetterman) ในปี ค.ศ. 1994  

โดยมอีทิธพิลมาจากจติวทิยาชุมชน (Community Psychology) การปฏบิตังิานทางมนุษยว์ทิยา 

(Action Anthropology) และการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ทีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิ มี

เป้าหมายและเวลาในการปฏบิตัทิีช่ดัเจน  มกีารสะทอ้นกลบัการทาํงาน  เน้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

งา่ยๆ แต่พอเพยีง จดุเน้นของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจงึเน้นการทาํงานเป็นทมี และเน้นการ

สรา้งวฒันธรรมการประเมินใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมการทาํงานเพือ่ความเจรญิทีย่ ัง่ยนื โดยยดึ

แนวคดิการประเมนิแบบมสี่วนรว่ม (Collaborative and Participatory Evaluation) และทฤษฎทีีเ่ป็น

พืน้ฐานของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ทีท่าํใหก้ารประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมเีป้าหมายทีม่ากกวา่

การตดิสนิคุณคา่เพยีงประการเดยีว คอื การกาํหนดตนเอง (Self - Determination) ซึง่เป็นความ 

สามารถในการพจิารณาตนเอง ความสามารถในการทาํงานต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั เช่น ความสามารถ

ในการกาํหนดและอธบิายความตอ้งการของตนเอง การสรา้งเป้าหมายและความคาดหวงัของการ

ทาํงานทีต่อ้งการใหบ้รรลผุล การกาํหนดแหลง่ขอ้มลูต่างๆ และการประเมนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

เพือ่ประเมนิความคาดหวงั และการดาํเนินการเท่าทีเ่หน็สมควร อนัจะนําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย   

ทฤษฎกีารกาํหนดตนเองจะเกีย่วขอ้งกบัความตอ้งการภายในของมนุษย์ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  ความสามารถ (Competence) การทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึถงึความสามารถของตนไดก้็

ต่อเมือ่ผา่นการมปีระสบการณ์ความรูส้ ึกถงึความเป็นตวัของตวัเอง 

   2.  ความสมัพนัธ ์(Relatedness) การทีบุ่คคลจะเกดิความรูส้กึว่ามสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมี

ความรูส้กึเป็นเจา้ของกจิกรรมหน่ึงๆ ไดน้ัน้ บุคคลนัน้จะตอ้งผา่นการปลูกฝงักฎเกณฑส์าํคญั ทีจ่ะใช้

ในการควบคมุพฤตกิรรมการทาํงานรว่มกนั อนัจะนําไปสูก่ารสรา้งแรงจงูใจ  

   3.  ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) คอื ความรูส้กึทีส่ามารถเลอืกกระทาํได ้เมือ่ตอ้ง

เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมในสิง่แวดลอ้มต่างๆ และเมือ่ความเป็นตวัของตวัเองไดร้บัการกระตุ้นหรอื

สนบัสนุนใหเ้กดิขึน้ บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมออกมาจากแรงจงูใจภายในอนัจะนําไปสูค่วามอยากรู้

อยากเหน็ และเป็นแรงขบัไปสูค่วามทา้ยทาย แต่เมือ่ใดทีม่กีารควบคมุมากขึน้ จะทาํใหค้วามคดิ

รเิริม่และการเรยีนรูข้องบุคคลนัน้ตํ่าลง 

3.2 นิยามของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

เฟ็ดเธอแมน (Fetterman. 2001)  กล่าวว่า การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นการนํา

แนวคดิ เทคนิค วธิกีารประเมนิ และขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจ

และปรบัปรงุโครงการ  ซึง่จะนําวธิกีารประเมนิเชงิปรมิาณและคณุภาพเขา้มาประยกุตใ์ช้ภายใน

องคก์รและเครอืขา่ยระหวา่งองคก์ร และระดบัสงัคม โดยเน้นกระบวนการเสรมิพลงัอาํนาจและ

ผลผลติจากการเสรมิพลงัอาํนาจ 
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 ซมิเมอรแ์มน (Zimmerman. 2000) กล่าวว่า การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็น

กระบวนการเพิม่อาํนาจในการควบคมุโครงการใหแ้ก่ผูด้าํเนินงานโครงการ  ทีเ่น้นการช่วยบุคคลให้

สามารถช่วยเหลอืตนเอง และสามารถพฒันาโครงการได ้ โดยใชห้ลกัการของการประเมนิตนเอง 

และเทคนิคการสะทอ้นกลบั  ซึง่ผูป้ระเมนิอาจอยูใ่นบทบาทของผูป้ระเมนิภายใน หรอืผูป้ระเมนิ

ภายนอกกไ็ด ้ บทบาทของผูป้ระเมนิภายนอกคอืเป็นผูแ้นะนําใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุน และ

อํานวยความสะดวก  ส่วนบทบาทของผูป้ระเมนิภายในนัน้คอืสามารถดาํเนินการประเมนิไดโ้ดย

ตนเอง และกาํหนดบทบาทในการปฏบิตักิารประเมนิใหเ้หมอืนกบัเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก    

 วนัเดอรแ์มน และ คณะ  (Wandersman; et al. 2005) กลา่ววา่ การประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ เป็นการประเมนิทีเ่น้นการเพิม่โอกาสความสาํเรจ็ของโครงการ โดยจดัหาเครือ่งมอืทีด่ใีหแ้ก่

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัโครงการ  ใหส้ามารถประเมนิแผนโครงการ และการทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง 

โดยทาํใหก้ารประเมนิกบัการวางแผน และบรหิารโครงการรวมเขา้เป็นเน้ือเดยีวกนั 

 รตันะ บวัสนธ ์(2548)  กล่าวว่า การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ใชม้โนทศัน์หรอืแนวคดิจาก

การประเมนิ เทคนิคการประเมนิ และขอ้คน้พบของการประเมนิเพื่อผลกัดนั ใหเ้กดิการปรบัปรงุและ

กาํหนดทศิทางการพฒันาตนเอง ซึง่การประเมนิเสรมิพลงัสามารถใชไ้ดท้ัง้เทคนิควธิเีชงิปรมิาณและ

คณุภาพ นอกจากนัน้ยงัสามารถจะนําไปเสรมิพลงัตนเองไดท้ัง้ในระดบัตวับุคคล องคก์ร ชุมชน 

สงัคม ซึง่ปกตแิลว้จะเน้นการนําโครงการไปใช้ 

 อรทยั  อาจอํ่า (2550) กลา่ววา่ การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นการใชท้ัง้แนวคดิ  

เทคนิควธิ ีและขอ้คน้พบจากการประเมนิผลในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิการปรบัปรงุการทาํงาน  และเป็น

เครือ่งช่วยใหเ้กดิการตดัสนิใจไดด้้วยตนเอง  หรอืทาํใหม้อีาํนาจในการตดัสนิใจ หรอืเกดิการตดัสนิ

การกระทาํของตนเองไดอ้ยา่งอสิระ 

 3.3  ขัน้ตอนการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ  

      เฟ็ดเธอแมน และ คณะ (Fetterman; el at. 2005) กาํหนดขัน้ตอนการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจ  เป็น 4 ขัน้ตอน  ดงัน้ี  

      1. การกาํหนดจดุยนืของโครงการ   

      2. การกาํหนดเป้าหมายของโครงการ  

      3. การพฒันายทุธศาสตร ์  

      4. การบนัทกึความกา้วหน้าของโครงการ   

       เฟ็ดเธอแมน (Fetterman. 2001) กาํหนดขัน้ตอนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ   

เป็น 3 ขัน้ตอน  ดงัน้ี 

    1.  การสรา้งพนัธกจิ (Mission)  ขัน้ตอนแรกของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจคอืการ

กระตุน้ใหส้มาชกิในโครงการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในโครงการไดก้าํหนดพนัธกจิ  โดยผูป้ระเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจจะตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเปิดประเดน็คาํถามกบับุคลากร และไดร้บัการกระตุน้โดย

การถาม  เพือ่เปิดโอกาสใหทุ้กคนรว่มนําเสนอถงึพนัธกจิของโครงการหรอืงานทีจ่ะทาํ  
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  2.  การกาํหนดจดุยนื (Taking Stock) ขัน้ตอนทีส่องของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

คอื การกาํหนดจดุยนื  โดยขัน้ตอนน้ีอาจจดักระทาํใหส้าํเรจ็ไดภ้ายในเวลาไมน่านนกั ขึน้อยูก่บัการ

อาํนวยการและบรบิทของกลุ่ม โดยมขีัน้ตอนทีส่าํคญั 2 ขัน้ตอน คอื 

  2.1 การกาํหนดกจิกรรมในโครงการ  โดยผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะทาํหน้าทีเ่ป็นผู้

อาํนวยความสะดวก เปิดประเดน็ใหบุ้คลากรโครงการและผูท้ีม่สีว่นไดส้่วนเสยีไดแ้สดงความคดิเหน็

เกีย่วกบักจิกรรมทีส่าํคญัทีส่ดุ หรอืกจิกรรมทีม่สีว่นสมัพนัธก์บัโครงการประมาณ 10 หรอื 20 กจิกรรม 

โดยผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะตอ้งอาํนวยความสะดวกใหเ้กดิการโหวตคะแนน เพือ่เลอืกกจิกรรม

ทีส่าํคญัทีส่ดุเพยีง 10 กจิกรรม สาํหรบัวธิกีารนัน้ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจอาจใหส้ญัลกัษณ์  เช่น 

สตกิเกอรร์ปูดาวเป็นสญัลั กษณ์แทนคะแนนแก่ บุคลากร โดยดาว 1 ดวง มคี่า  1 คะแนน หลงั 

จากนัน้จงึให้บุคลากรแต่ละคนวางดาวใหก้บักจิกรรม  จากนัน้กน็บัจาํนวนดาวเพือ่หากจิกรรมที่

ไดร้บัดาวมากทีส่ดุ 10 ลาํดบัแรก 

  2.2  การกาํหนดความสาํคญัของกจิกรรมในโครงการ   โดยใหบุ้คลากรทุกคนไดม้ี

สว่นรว่มในการประเมนิความสาํคญักจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาจากการกาํหนดกจิกรรม

ในโครงการ โดยผู้ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะตอ้งอาํนวยความสะดวก ใหเ้กดิการประเมนิ

ความสาํคญัของกจิกรรมต่าง ๆ สาํหรบัวธิดีาํเนินการ อาจดาํเนินการโดยใหบุ้คลากรของโครงการ

และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใหค้ะแนนแก่กจิกรรมทัง้ 10 กจิกรรม โดยการกาํหนดใหก้จิกรรมแต่ละกจิกรรม

มคีะแนนเตม็ 10 คะแนน กจิกรรมใดไดค้ะแนนมากกห็มายความวา่มคีวามสาํคญัมาก ซึง่ข ัน้ตอนน้ี

เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กดิการสนทนาซึง่นําไปสูก่ารอภปิราย การตรวจสอบขอ้มลู และทาํใหไ้ด้

ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิการดาํเนินการกบับุคลากรในโครงการ ดว้ยเหตุผล 3 ประการ คอื 

   1) กระบวนการน้ีทาํใหเ้กดิการสือ่สารและการแลกเปลีย่นสารสนเทศไดอ้ยา่งเสรี

โดยวธิขีองการเคลื่อนไหวแบบประชาธปิไตย 

   2) กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการทีเ่ปิดเผย จะทาํใหก้ารกาํหนดจดุยนืของ

โครงการเป็นไปไดอ้ยา่งยากลาํบาก เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีต่อ้ งเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดง

ความคดิเหน็อยา่งเสร ี

   3) กระบวนการน้ีช่วยลดการอภปิรายทีย่ดืเยือ้ เพราะบุคลากรของโครงการและผูท้ี่

มสีว่นไดส้่วนเสยี ไดร้ว่มกนัอภปิรายอยา่งเปิดเผยบนบรรทดัฐานของการทาํงานรว่มกนั  

  3. การวางแผนเพือ่อนาคต (Planning for the Future) ขัน้ตอนน้ีจะเกดิขึน้หลงัจากที่

ทาํการประเมนิความสาํคญัของกจิกรรมในโครงการแลว้ โดยผูท้ีม่สีว่นไดส้่วนเสยีในโครงการจะไดร้บั

คาํถามเกีย่วกบัความตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในโครงการ โดยผูป้ระเมนิ 

พลงัอาํนาจจะตอ้งชีแ้นะใหก้ลุม่สมาชกิเหน็ถงึความสมัพนัธข์องการสรา้งพนัธกจิ ทีนํ่าไปสูก่าร

กําหนดจดุยนืและจะตอ้งนําไปสูก่ารวางแผนเพือ่อนาคต ซึง่บุคลากรของโครงการและผูท้ีม่สีว่นได้

ส่วนเสยีของโครงการรว่มกนักาํหนดเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ และจดุยนืของโครงการ โดย

กาํหนดจดุประสงคเ์ฉพาะทีส่มัพนัธก์บัแต่ละกจิกรรม  
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 สรปุไดว้่าขัน้ตอนของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เริม่ตัง้แต่การสรา้งพนัธกจิ การกาํหนด

จดุยนื และการวางแผนเพือ่อนาคต  ซึง่นําไปสูร่ปูแบบของโครงการทีเ่กดิจากการปฏบิตัจิรงิและอยู่

บนพืน้ฐานของการนําประสบการณ์มาใช้ทีป่ระยกุตใ์ชบ้นพืน้ฐานของการปฏบิตังิานจรงิ  

 3.4  บทบาทของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ บทบาทของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  

ม ี 5  ประการ ดงัน้ี       

1. การฝึกอบรม (Training) 

บทบาทแรกของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  คอืผูป้ระเมนิจะตอ้งสอนใหบุ้คคลได้

ดาํเนินการประเมนิตนเอง  ซึง่การประเมนิน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการวางแผนทีเ่น้นใหก้ารประเมนิถกู

ดาํเนินการโดยผูท้ี่มสีว่นรว่มในโครงการ โดยการออกแบบใหเ้ป็นกจิกรรมทีด่าํเนินอยู ่และเป็นสว่น

ทีฝ่งัอยูใ่นระบบ สรา้งโอกาสสาํหรบัการเสรมิสมรรถภาพของผูท้ีอ่ยูใ่นโครงการ  

2. การอาํนวยความสะดวก (Facilitation) 

ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ทาํหน้าทีเ่ป็นโคช้  และผูอ้าํนวยความสะดวก  โดยช่วยใหผู้้

มสีว่นรว่มในโครงการเกดิการประเมนิตวัเอง ใหค้าํแนะนํา และชีแ้นะทศิทางเพือ่ใหเ้กดิความพยายาม 

และเขา้รว่มในกจิกรรมทีจ่ะตอ้งตดิตามและอาํนวยความสะดวก ใหส้มาชกิของโครงการและผูท้ีม่ ี

สว่นรว่มเกดิความพยายาม เกดิการคลีค่ลายปญัหา เกดิความกระจา่งในการสือ่สารทีไ่มต่รงกนัให้

เขา้ใจไดต้รงกนั โดยช่วยใหเ้กดิการประชุมปรกึษาหารอื  การเตรยีมขอ้คาํอธบิาย ขอ้แนะนํา และ

คาํแนะนําต่างๆ ทีจ่ะช่วยรบัประกนัการประสบผลสาํเรจ็ของโครงการ  

3. การสนับสนุน (Advocacy) 

ลกัษณะของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีอ่ยูใ่นระดบัของการเตรยีมการเพื่อใหเ้กดิการ

ประเมนิตนเองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่เป็นผูป้ฏบิตังิาน โดยผูป้ฏบิตังิานตอ้งปฏบิตังิานรว่มกบั

ผูบ้รหิารหรอืผูใ้หทุ้นสนบัสนุนโครงการ ดงันัน้การใหผู้บ้รหิารหรอืผูท้ีใ่หทุ้นไดม้สีว่นในการกาํหนด

เป้าหมายและยทุธศาสตร ์และทาํการออกแบบประเมนิที่สามารถนําไปสูเ่ป้าหมายได ้จะทาํใหก้าร

ประเมนิตนเองของผูป้ฏบิตังิานเชือ่มต่อไปถงึผลการปฏบิตังิานระดบักลุม่หรอืระดบัโครงการใน

อนาคต  

 4. การสร้างความชดัเจน (Illumination) 

การสรา้งความชดัเจน จะนํามาใชพ้ฒันาในกระบวนการตดัสนิคณุคา่ และการปรบัปรงุ

โครงการ บทบาทน้ีจะเป็นการเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิกบัสิง่ใหม ่หรอืการสรา้งความเขา้ใจให้

ชดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่การสรา้งความชดัเจน เป็นสว่นทีเ่ปิดโลกทศัน์ของความเป็นจรงิ และทาํใหเ้กดิ

ประสบการณ์ทีม่คีณุภาพ เป็นกระบวนการทีก่าํหนดคณุคา่และมุง่ไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุของ

โครงการ และเป็นการแสดงออกใหเ้หน็ถงึระดบัของการพฒันา  ตลอดจน สามารถ ตัง้สมมตฐิาน

ต่างๆ ในการอภปิรายเกีย่วกบัตวัชีว้ดัและการประเมนิตนเอง  ลกัษณะน้ีจะทาํให้ บุคลากรใน

โครงการ สามารถคดิแก้ ปญัหาและมองถงึตวัเลอืกหรอืทางออกต่างๆ ในการทาํงาน ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ  
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5. การให้เสรีภาพในการทาํงาน (Liberation) 

การใหเ้สรภีาพในการทาํงานเป็นกจิกรรมที่ทาํใหเ้หน็ตนเองจากบทบาททีถ่กูกาํหนด 

ทาํใหเ้หน็ขอ้จาํกดัต่างๆ และเกีย่วขอ้งกบัการถ่ายโอนความคดิรวบยอดจากทีห่น่ึงและไปสูท่ ีอ่ ื่นๆ 

มกีารช่วยเหลอืกนัใน ระดบับุคคลทาํใหเ้กดิโอกาสในชวีติ และมปีระโยชน์สาํหรบัการประเมนิตนเอง 

การปลดปลอ่ยตนเองจากการประเมนิหรอืบทบาทการประเมนิแบบเดมิๆ นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้หน็

วา่ กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ จะช่วยใหผู้ท้ ีม่สีว่นรว่มไดค้น้พบโอกาสใหม่ๆ  ไดเ้หน็

ขอ้มลูทีม่อียูใ่นรปูแบบใหม่ๆ  และเป็นการกําหนดคุณลกัษณะและบทบาทในอนาคต  

สรปุไดว้า่ บทบาทของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นสว่นทีท่าํไดง้า่ยๆและมี

ประสทิธภิาพ ช่วยใหก้ารดาํเนินการประเมนิดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ ในขณะทีป่ลอ่ยใหก้ารประเมนิ

เป็นงานของบุคลากรในโครงการและผูท้ีม่สีว่นรว่ม บทบาทและขัน้ตอนต่างๆ ของการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจน้ีจะช่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูท้ีม่สีว่นรว่มในโครงการไดม้องเหน็จดุวกิฤตต่างๆในแต่ระดบั

ขัน้ของพฒันาการ และสามารถใชก้าํหนดเป็นเกณฑใ์นการประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจในเชงิพฒันาการได้ 

3.5 หลกัปฏิบติัของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

    เฟ็ดเธอแมน (Fetterman. 2005) กลา่วว่าการดาํเนินการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เกีย่วขอ้งกบักลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คอื ผูเ้กีย่วขอ้งในชุมชน ผูส้นบัสนุนใหทุ้น และผู้ประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ ซึง่จะรว่มมอืกนัดาํเนินงานปรบัปรงุพฒันาโครงการ  โดยมผีูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็น    

ผูอ้าํนวยความสะดวกใหเ้กดิการประสานการทาํงานรว่มกนั โดยมหีลกัปฏบิตั ิ10 ประการ ดงัน้ี 

  1. การปรบัปรงุ (Improvement) การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจไดอ้อกแบบมาเพื่อ

ช่วยเหลอืบุคลากรและพฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ ผู ้ซึง่ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะช่วย

บุคลากรเหลา่นัน้ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากวธิกีารประเมนิโครงการ  การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพือ่

เพิม่พนูความเป็นไปไดข้องโครงการ  ใหเ้กดิประโยชน์และประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของ

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

  2. การเป็นเจา้ของชุมชน (Community Ownership) ความรูส้กึเป็นเจา้ของ จะตอ้ง

เริม่ตน้ตัง้แต่วนัแรกทีร่ว่มกนัดาํเนินการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยชุมชนตอ้งมสี่วนรว่มรบัผดิชอบ

ในการออกแบบการประเมนิ  โดยเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย และยทุธศาสตรร์ว่มกนั ผู้ประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจจะทาํหน้าทีเ่ป็นโคช้ หรอืผูใ้หค้าํวเิคราะหว์จิารณ์ช่วยเหลอืตรวจสอบความเป็นเหตุผล

และกระบวนการอยา่งเป็นระบบโดยตอ้งเน้นใหชุ้มชนไดเ้ป็นเจา้ของการประเมนินัน้ ซึง่เกดิความ

เขม้แขง็ขึน้ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัเสรมิพลงัอาํนาจ และเกดิการดาํเนินงานรว่มกนัตลอดเวลา และ

ใชข้อ้คน้พบจากการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจในการปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ซึง่การคน้หาขอ้คน้พบที่

นํามาช่วยเหลอืสนบัสนุนจะเกีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม การแปลความขอ้มลูรว่มกนัเป็นประสบการณ์

ทีจ่ะทาํใหก้ารดาํเนินงานของผูป้ฏบิตังิานไดร้บัความไวว้างใจจากผูส้นบัสนุนใหทุ้น  
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  3. การชกันําเขา้มามสีว่นรว่ม (Inclusion) เป็นการเชือ้เชญิผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอื

ผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ เขา้มามสี่วนรว่มในการดาํเนินงาน โดยใชค้วามพยายามรว่มกนัเพือ่ทีจ่ะกระตุน้

ความรว่มมอืในการทาํงานรว่มกนั  ดงันัน้การชกันําเขา้มามสีว่นรว่มจงึเป็นข้อกาํหนดพืน้ฐานทีส่รา้ง

ชุมชน โดยผูส้นบัสนุนใหทุ้น ผูบ้รหิารโครงการ สมาชกิของโครงการ ผูม้สีว่นรว่ม และสมาชกิของ

ชุมชน มคีวามเขา้ใจต่อสภาพความเป็นจรงิในการปฏบิตังิาน ตลอดจนสามารถกาํหนดรปูแบบการ

ดาํเนินงานหรอืปฏบิตัโิครงการใหม้คีวามเหมาะสม  สว่นผูส้นบัสนุนใหทุ้น นอกจากจะมสีว่นใหทุ้น

งบประมาณแลว้ เขาเหลา่นัน้กจ็ะมสีว่นทีจ่ะช่วยสนบัสนุนองคค์วามรู้ดว้ย ดงันัน้หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบั

การชกันําเขา้มามสีว่นรว่มน้ีจะสนบัสนุนต่อการปฏบิตังิานของผู้ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจในเรือ่งของ

ภาระหน้าทีข่องผู้ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ทีจ่ะตอ้งแนะนําบุคคลใหเ้ขา้มาทาํงานรว่มกนัมากกวา่

ทาํงานแยกจากกนั 

  4. การมสีว่นรว่มแบบประชาธปิไตย (Democratic Participation) การมสีว่นรว่มแบบ

ประชาธปิไตย หมายถงึ การทีบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ปีฏสิมัพนัธห์รอืตดัสนิใจเมือ่เขาอยูร่ว่มกนั 

สาํหรบัการมสีว่นรว่มแบบประชาธปิไตยน้ี มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ คอื ตอ้งรบัประกนัเรือ่งความหลากหลาย

ของกลุ่มทีเ่ป็นตวัแทนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มทีใ่นอดตีถูกละเลยต่อการนํามาสู่การอภปิรายหรอืการ

ตดัสนิใจ และตอ้งรบัประกนัวา่ ทุกๆคน มสีทิธใินการทีจ่ะลงคะแนนเสยีงไดห้น่ึงคะแนนในระหวา่ง

กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยหมายรวมถงึบทบาททีม่คีวามหมายในการตดัสนิใจ ซึง่

ในทางปฏบิตัอิาจจะหมายความวา่ ทุกๆคนมหีน่ึงคะแนนเสยีงทีจ่ะเรยีงลาํดบัเพื่อประเมนิความสาํคญั

หรอืการปฏบิตัใินกจิกรรมของโครงการ โดยการมสีว่นรว่มแบบประชาธปิไตย จะเกีย่วขอ้งกบัการ

สบืเสาะหาขอ้มลู การอภปิรายเชงิเหตุผล และการเลอืกทีจ่ะ ปฏบิตัต่ิางๆ หรอือกีนยัหน่ึงกล่าวได้

วา่ การมสีว่นรว่มแบบประชาธปิไตย จะเป็นการรบัประกนัสทิธ ิความเสมอภาค และความยตุธิรรมที่

บุคคลควรไดร้บั 

  5. ความยตุธิรรมในสงัคม (Social Justice)  ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมกัจะช่วยเหลอื

บุคคลในโครงการทางสงัคมต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงคท์ีม่คีณุคา่เชงิสงัคม หรอืประเดน็เกีย่วกบัความไม่

ยตุธิรรมทางสงัคม ดงันัน้จดุประสงค์ทีส่าํคญัของหลกัปฏบิตัน้ีิ กค็อืการใหผู้ป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

ผูป้ฏบิตังิานหรอืชุมชน และผูส้นบัสนุนใหทุ้น ไดใ้หค้วามสาํคญัและมุง่ประเดน็ที ่ความเท่าเทยีม 

ความยตุธิรรมในสงัคม ตัง้แต่ระดบับุคคล ซึง่ตอ้งมกีารปฏบิตัต่ิอบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยความเคารพ

ในศกัดิศ์รขีองบุคคลนัน้ๆ จนถงึระดบัชุมชนทีต่อ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูทีเ่น้นสารสนเทศที่ บ่งบอกถงึ

ความสาํเรจ็ของโครงการ 

  6. องคค์วามรูข้องชุมชน (Community Knowledge) ชุมชนในทอ้งถิน่มอีงคค์วามรูแ้ละ

สารสนเทศทีม่คีณุคา่เกีย่วกบัชุมชน หรอืโครงการของเขาเอง การใหค้วามเคารพต่อองคค์วามรูแ้ละ

ค่านิยมจงึเป็นสิง่ทีม่เีหตุผลในระดบัของการปฏบิตั ิการไมใ่หค้วามเคารพ การไมน่บัถอืคา่นิยมของ

ชุมชน การเมนิเฉยต่อฐานขอ้มลูเหลา่น้ีถอืเป็นการปฏบิตัทิีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ และจะมผีลทาํใหต้อ้ง

ใชค้วามพยายามการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหม ่ซึง่ซํา้ซอ้นและอาจนําไปสูก่ารแปลผลทีผ่ดิพลาดได ้ใน

ขณะเดยีวกนั การใหค้วามสาํคญักบัองคค์วามรูข้องชุมชนเอง จะทาํใหชุ้มชนทอ้งถิน่ไดเ้กดิการ
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พฒันาความรูข้องชุมชนขึน้เอง ซึง่กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการแบ่งปนัองคค์วามรูแ้ละพฒันาการ

จากลา่งขึน้บน องคค์วามรูเ้หลา่น้ีถา้นํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กจ็ะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงภายใน

องคก์ร  

  7. ยทุธศาสตรก์ารใชห้ลกัฐาน (Evidence - Based Strategies) เป็นวธิกีารแทรกแซง 

หรอืวธิกีารนําโครงการไปสูก่ารปฏบิตั ิและสรา้งความเชือ่ถอืไดต่้อการปฏบิตังิานในโครงการ ทาํให้

ชุมชนหรอืทอ้งถิน่ไดส้รา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัยทุธศาสตรก์ารใชห้ลกัฐาน ซึง่ควรไดร้บัการพจิารณาให้

เป็นแนวความคดิทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่และทรพัยากรในทอ้งถิน่นัน้ 

  8. การเสรมิสรา้งสมรรถภาพ (Capacity Building) ผูม้สีว่นรว่มและผูป้ฏบิตังิานใน

โครงการ ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะประเมนิโครงการดว้ยตนเอง ชุมชนควรจะสรา้งทักษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นอนั

ประกอบดว้ย ตรรกะของการประเมนิ ความเกีย่วเน่ืองของเหตุและผล รปูแบบตรรกะ รปูแบบการ

ประเมนิ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การวเิคราะห ์การรายงาน และ

จรยิธรรม รวมถงึการเสรมิสรา้งสมรรถนะทางการประเมนิในเรือ่งของการตดัสนิใจ ก ารแปลความ

การใชข้อ้มลูเพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจ การประเมนิผลสรปุและการประเมนิระหวา่งดาํเนิน

โครงการ  

  9. การเรยีนรูใ้นองคก์ร (Organizational Learning) การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจช่วย

สรา้งชุมชนของการเรยีนรู ้ โดยใหข้อ้มลูสารสนเทศยอ้นกลบัเกีย่วกบัโครงการหรอืองค์กรและ การ

กระตุน้ องคก์รใหม้กีารตดัสนิใจใชข้อ้มลูเป็นตวัช่วยผลกัดนั มกีารประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

ของตนอยูต่ลอดเวลาและต่อเน่ือง ทัง้น้ีผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมบีทบาทรบัประกนัต่อชุมชนใน

การช่วยเหลอืแปลผลขอ้มลู ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้นองคก์ร โดยการจดั

กระบวนการงา่ยๆ โปรง่ใส และมคีวามไวเ้น้ือเชือ่ใจต่อกนั 

  10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Accountability) การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะเกีย่วขอ้ง

กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยจะมปีระโยชน์สาํหรบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายนอก อยา่งไรก็

ตาม จดุแขง็ของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ คอื การสนบัสนุนใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ภายในชุมชนนัน้ๆ ทัง้น้ีอธบิายไดว้า่ รปูแบบของความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายนอก ซึง่มกัเกดิขึน้ 

จากองคก์รภายนอก โดยการเสนอเขา้สูภ่ายในองคก์รในรปูของความคาดหวงัหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิตั ิแต่ความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในเป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้ในโครงสรา้งขององคก์รโดยกลุ่มบุคคล

ภายในองคก์รเอง  

   สรปุไดว้า่การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นแนวคดิการประเมนิทีช่่วยพฒันาการทาํงาน

ทัง้ในระดบับุคคล  กลุ่มบุคคล  องคก์ร  และชุมชน  ใหส้ามารถกาํหนดแนวทางของตนเองไดอ้ยา่ง

อสิระ  ทาํการประเมนิตนเองและช่วยเหลอืตนเองได ้ ช่วยส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรู้

ในองคก์รไดอ้ยา่งมัน่คง  และต่อเน่ืองเป็นวงจรไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ตลอดจนช่วยใหก้ารประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจเป็นกระแสหลกัของการทาํงานในองคก์ร ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุประเดน็ทีส่าํคญัจากแนวคดิของ

นกัวชิาการ และนกัวจิยัไทยไวห้ลายท่านดงัรายละเอยีดในตาราง 2 
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ตาราง 2  การสงัเคราะหก์ารประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

ประเดน็ สาระสาํคญั แหล่งข้อมลู/บคุคล 

1.ความหมาย การใชแ้นวคดิ เทคนิค และผลคน้พบของการประเมนิไป

สนบัสนุนใหเ้กดิการปรบัปรงุ และกาํหนดทศิทางการ

พฒันาตนเองได ้ไมว่า่จะเป็นในระดบัตวับุคคล องคก์ร 

ชุมชน และชุมชน 

Fetterman

(1994,2001,2005), 

เนาวรตัน์ พลายน้อย 

และธรีเดช ฉายอรณุ

(2549),รตันะ บวัสนธ์

(2550),อรทยั อาจอํ่า

(2550) 

2.หลกัการ/

แนวคดิ

พืน้ฐาน 

-บุคคลเสรมิพลงัดว้ยตวัของเขาเอง และมบุีคคลอื่น

อํานวยความสะดวก และใหค้าํแนะนําเท่าทีจ่าํเป็น 

-กระบวนการเรยีนรูแ้บบประชาธปิไตยระหวา่งกลุม่

บุคคลต่างๆทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

Fetterman(1994,2001

,2005), 

รตันะ บวัสนธ(์2550) 

3.จดุมุง่หมาย -ประเมนิเพือ่พฒันาโครงการหรอืงานดว้ยตนเอง 

-ประเมนิเพือ่ช่วยใหบุ้คคลหรอืองคก์รใหส้ามารถช่วย

ตนเองไดใ้นการปรบัปรงุงาน/โครงการ 

-ประเมนิเพือ่ช่วยใหบุ้คคลยกระดบัความสามารถในการ

ทาํโครงการ 

-ประเมนิเพือ่ช่วยทาํใหแ้ผนงาน/โครงการ/องคก์รเกดิ

การพฒันาและบรรลสุูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมาย  

Fetterman

(1994,2001,2005), 

เนาวรตัน์ พลายน้อย 

และธรีเดช ฉายอรณุ

(2549),รตันะ บวัสนธ์

(2550),อรทยั อาจอํ่า

(2550) 

4.วธิปีระเมนิ เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ Fetterman(1994,2001

,2005) 

5.รปูแบบการ

ประเมนิ 

วธิกีารในการประเมนิทีเ่น้นการเพิม่โอกาสในการประสบ

ความสาํเรจ็ของโครงการโดย  

 (1) จดัหาเครือ่งมอืดีๆ ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบั

โครงการเพือ่ทาํการประเมนิแผนและการทาํกจิกรรมดว้ย

ตนเอง  

 (2) ทาํใหก้ารประเมนิกบัการวางแผนและบรหิารโครงการ

รวมเขา้เป็นเน้ือเดยีวกนั 

Wandersman และ

คณะ(2005),เนาวรตัน์ 

พลายน้อย และ ธรีเดช 

ฉายอรณุ(2549) 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ประเดน็ สาระสาํคญั แหล่งข้อมลู/บคุคล 

6.บุคคลสาํคญัใน

การประเมนิ 

ผูป้ระเมนิ(Evaluator)อาํนวยความสะดวก 

ตลอดกระบวนการประเมนิ 

-ชุมชน(Community) คนในโครงการเป็นผู้

ประเมนิตนเอง  

-ผูใ้หทุ้น(Funder) เอือ้อาํนวยให้

กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเขา้ไป

อยูใ่นโครงการ 

เนาวรตัน์ พลายน้อย และ                

ธรีเดช ฉายอรณุ(2549) 

7.บทบาทของผู้

ประเมนิ 

พีเ่ลีย้ง/ผูอ้าํนวยความสะดวก/เพือ่นคดิ/เป็น

ทีป่รกึษา/ผูใ้หข้อ้สนเทศ/ผูส้นบัสนุน/ผู้

วนิิจฉยั/ฝึกอบรม/ส่งเสรมิสนบัสนุน/โน้ม

น้าว/ชีช่้องทางสว่าง/ใหเ้สรภีาพแก่

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

Fetterman(1994,2001,2005), 

เนาวรตัน์ พลายน้อย และ

ธรีเดช ฉายอรณุ(2549),รตันะ 

บวัสนธ(์2550),อรทยั อาจอํ่า

(2550) 

8.ผลลพัธข์องการ

ประเมนิ 

การพฒันาทีนํ่าไปสูก่ารกาํหนดตนเอง Fetterman(1994) 

9.ความแตกต่าง

จากการประเมนิ

แบบดัง้เดมิ 

การประเมนิแบบดัง้เดมิ 

-ผูป้ระเมนิเป็นคนภายนอก/คนนอก 

-ผูป้ระเมนิคอืผูท้รงคณุวฒุ ิ

-โครงการพึง่พาผูป้ระเมนิ 

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

-ผูป้ระเมนิคอืโคช้หรอืกลัยาณมติร 

-โครงการประเมนิตนเองและพฒันาตนเอง 

เนาวรตัน์ พลายน้อย และ                

ธรีเดช ฉายอรณุ(2549) 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

ประเดน็ สาระสาํคญั แหล่งข้อมลู/บคุคล 

10.จดุเด่น -เป็นพาหนะในการขบัเคลือ่นหรอืก่อใหเ้กดิ

อทิธพิล/พลงั และการปรบัปรงุรปูแบบใน

การประเมนิผลแบบเดมิๆใหด้ขีึน้ 

-เป็นกลไกทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหเ้กดิความ

ชดัเจน ความกระจา่ง ความเขา้ใจเกีย่วกบั

การประเมนิผลเพิม่มากขึน้ 

-สนองตอบความตอ้งการของผูม้สีว่นรว่ม 

-ลดความขดัแยง้ระหว่างผูป้ระเมนิ 

-ขอ้มลูมคีวามลกึซึง้ 

โอกาสการนําผลการประเมนิไปใชม้สีงู 

-สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร 

-มคีวามยดืหยุน่สงู ปรบัเปลีย่นไดต้าม

บรบิท และสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีจ่าํเป็น 

ใชก้ารแลกเปลีย่นความคดิ เจรจาต่อรอง 

ตดัสนิใจโดยใชฉ้นัทามต ิ

-ใหข้อ้มลูป้อนกลบัและขอ้เสนอแนะระหวา่ง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

Fetterman(2001) 

11.จดุดอ้ย -มอีทิธพิลทางการเมอืงสงู 

-มคีวามเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ตํ่า 

-ผลการประเมนิน่าสงสยั 

-บทบาทของนกัประเมนิก่อใหเ้กดิการ

บดิเบอืน และเกดิความลาํเอยีง 

-นิยามของการประเมนิไมเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานการประเมนิ 

Fetterman(1994,2001,2005),                 

รตันะ  บวัสนธ(์2550) 

   

  สรปุการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจน้ีไดร้บัอทิธพิลอยา่งมากจากการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

กลา่วคอื กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัโครงการจะมสีว่นรว่มในการควบคมุการศกึษาและการดาํเนินงานใน

ภาคปฏบิตัแิละเสรมิพลงัการประเมนิ ประกอบกบั ผูท้ีท่าํงานจรงิ น่าจะเสรมิพลงัตนเองทัง้ในรปูของ

การสบืเสาะหาความรูแ้ละการปฏบิตั ิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจและการวจิยัเชงิปฏบิตักิารน้ีไดถ้กู

กาํหนดในเชงิปฏบิตักิารใหเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งใชเ้วลามาก มเีป้าหมายชดัเจน มกีารดาํเนินการในทาง

ปฏบิตัทิีช่ดัแจง้ เพือ่การพฒันาโครงการ ทัง้สองกระบวนการน้ีตอ้งการวงจรของการสะทอ้นกลบั 

และการปฏบิตั ิโดยเน้นทีว่ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีง่า่ยๆ ทีพ่อเพยีงกบัการทาํงานในแต่ละครัง้  
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4.  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
วชิาชพี(Profession)  เป็นอาชพีใหบ้รกิารแก่สาธารณชนทีต่อ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญ

เป็นการเฉพาะ  ไมซ่ํ้าซอ้นกบัวชิาชพีอื่น  และมมีาตรฐานในการประกอบวชิาชพี  โดยผูป้ระกอบ

วชิาชพีตอ้งฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิยา่งเพยีงพอก่อนทีจ่ะประกอบวชิาชพีต่างกบั

อาชพี(Career) ซึง่เป็นกจิกรรมทีต่อ้งทาํใหส้าํเรจ็  โดยมุง่หวงัคา่ตอบแทนเพือ่การดาํรงชพีเท่านัน้  

    วชิาชพีซึง่ไดร้บัยกยอ่งใหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงู  ผูป้ระกอบวชิาชพียอ่มตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ

อยา่งสงูตามมา  เพราะมผีลกระทบต่อผูร้บับรกิารและสาธารณชน  จงึตอ้งมกีารควบคมุการประกอบ

วชิาชพีเป็นพเิศษ  เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจต่อผูร้บับรกิารและสาธารณชนโดยผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้ง

ประกอบวชิาชพีดว้ยวธิกีารแห่งปญัญา(Intellectual  Method)  ไดร้บัการศกึษาอบรมมาอยา่ง

เพยีงพอ(Long  Period  of Training)  มอีสิระในการใชว้ชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี (Professional  

Autonomy) และมจีรรยาบรรณของวชิาชพี (Professional  Ethics)  รวมทัง้ตอ้งมสีถาบนัวชิาชพี

(Professional  Institution) หรอืองคก์รวชิาชพี (Professional  Organization) เป็นแหล่งกลางใน

การสรา้งสรรคจ์รรโลงวชิาชพี  

    ตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ .ศ. 3546 มาตรา 49 (สาํนกังาน

เลขาธกิารครุสุภา. 2549) กาํหนดใหม้มีาตรฐานวชิาชพี 3 ดา้น ประกอบดว้ย  มาตรฐานความรูแ้ละ

ประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิาน และมาตรฐานการปฏบิตัติน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

4.1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  หมายถงึ  ขอ้กาํหนดสาํหรบัผูท้ีจ่ะเขา้มา

ประกอบวชิาชพี  จะตอ้งมคีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์วชิาชพีเพยีงพอทีจ่ะประกอบวชิาชพี  จงึจะ

สามารถขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวา่เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ 

ความสามารถ  และมปีระสบการณ์พรอ้มทีจ่ะประกอบวชิาชพีทางการศกึษาได ้ ซึง่ในงานวจิยัน้ี

นําเสนอมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพีของมาตรฐานวิชาชพีครู 

  4.1.1 มาตรฐานความรู้  

  มคีณุวฒุไิมต่ํ่ากวา่ปรญิญาตรทีางการศกึษาหรอืเทยีบเท่า  หรอืคณุวฒุอิื่นทีค่รุสุภารบัรอง  

โดยมคีวามรู ้ ดงัต่อไปน้ี  

 1)  ภาษาและเทคโนโลย ี

 2)  การพฒันาหลกัสตูร 

 3)  การจดัการเรยีนรู้ 

      4)  จติวทิยาสาํหรบัครู 

      5)  การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      6)  การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน 

      7)  การวจิยัทางการศกึษา 

      8)  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

   9)  ความเป็นคร ู



43 

 

  4.1.2 สาระความรูแ้ละสมรรถนะของครู 

  1. ภาษาและเทคโนโลยีสาํหรบัครู 

     สาระความรู้ 

   1)   ภาษาไทยสาํหรบัครู 

   2)   ภาษาองักฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่นๆสาํหรบัครู 

   3)   เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู 

    สมรรถนะ 

   1)  สามารถใชท้กัษะในการฟงั  การพดู  การอ่าน  การเขยีนภาษาไทยเพือ่

การสือ่ความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   2)   สามารถใชท้กัษะในการฟงั  การพดู  การอ่าน  การเขยีนภาษาองักฤษ

หรอืภาษาต่างประเทศอื่นๆ  เพือ่การสือ่ความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   3)   สามารถใชค้อมพวิเตอรข์ ัน้พืน้ฐาน 

  2. การพฒันาหลกัสตูร 

   สาระความรู้ 

   1)   ปรชัญา แนวคดิทฤษฎกีารศกึษา 

   2)   ประวตัคิวามเป็นมาและระบบการจดัการศกึษาไทย 

   3)   วสิยัทศัน์และแผนพฒันาการศกึษาไทย 

    4)   ทฤษฎหีลกัสตูร 

   5)   การพฒันาหลกัสตูร 

   6)   มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชัน้ของหลกัสตูร 

   7)   การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

   8)   ปญัหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสตูร 

   สมรรถนะ 

   1)   สามารถวเิคราะหห์ลกัสตูร 

   2)   สามารถปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรไดอ้ยา่งหลากหลาย 

   3)   สามารถประเมนิหลกัสตูรไดท้ัง้ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูร 

   4)   สามารถจดัทาํหลกัสตูร 

  3. การจดัการเรียนรู้ 

   สาระความรู้ 

   1)   ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน 

   2)   รปูแบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 

   3)   การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 

   4)   การบรูณาการเน้ือหาในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
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   5)   การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม 

   6)   เทคนิคและวทิยาการจดัการเรยีนรู้ 

   7)   การใชแ้ละการผลติสือ่และการพฒันานวตักรรมในการเรยีนรู้ 

   8)   การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

   9)   การประเมนิผลการเรยีนรู้    

   สมรรถนะ 

   1)   สามารถนําประมวลรายวชิามาจดัทาํแผนการเรยีนรูร้ายภาคและตลอด

ภาค 

   2)   สามารถออกแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 

   3)   สามารถเลอืกใช ้พฒันา และสรา้งสือ่ อุปกรณ์ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 

   4)   สามารถจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และจาํแนกระดบัการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากการประเมนิผล  

  4.  จิตวิทยาสาํหรบัคร ู

   สาระความรู้ 

   1)   จติวทิยาพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการมนุษย์ 

   2)   จติวทิยาการศกึษา 

   3)   จติวทิยาการแนะแนวและใหค้าํปรกึษา 

   สมรรถนะ 

   1)   เขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

   2)   สามารถช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูแ้ละพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 

   3)   สามารถใหค้าํแนะนําช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

   4)   สามารถส่งเสรมิความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน 

  5. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

   สาระความรู้ 

   1)   หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

   2)   การสรา้งและการใชเ้ครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 

   3)   การประเมนิตามสภาพจรงิ  

   4)   การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 

   5)   การประเมนิภาคปฏบิตัิ 

   6)   การประเมนิผลแบบยอ่ยและแบบรวม  
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   สมรรถนะ 

   1)   สามารถวดัและประเมนิผลไดต้ามสภาพความเป็นจรงิ  

   2)   สามารถนําผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูแ้ละ

หลกัสตูร 

  6.  การบริหารจดัการในห้องเรียน 

   สาระความรู้ 

   1)   ทฤษฎแีละหลกัการบรหิารจดัการ 

   2)   ภาวะผูนํ้าทางการศกึษา 

   3)   การคดิอยา่งเป็นระบบ 

   4)   การเรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์ร 

   5)   มนุษยส์มัพนัธใ์นองคก์ร 

   6)   การตดิต่อสือ่สารในองคก์ร 

   7)   การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

   8)   การประกนัคณุภาพการศกึษา 

   9)   การทาํงานเป็นทมี 

   10)  การจดัทาํโครงงานทางวชิาการ 

   11)  การจดัโครงการฝึกอาชพี 

   12)  การจดัโครงและกจิกรรมเพือ่พฒันา 

   13)   การจดัระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 

   14)   การศกึษาเพือ่พฒันาชุมชน 

   สมรรถนะ 

   1)   มภีาวะผูนํ้า 

   2)   สามารถบรหิารจดัการในชัน้เรยีน 

   3)   สามารถสือ่สารไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

   4)   สามารถในการประสานประโยชน์ 

   5)   สามารถนํานวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้นการบรหิารจดัการ  

  7.  การวิจยัทางการศึกษา 

   สาระความรู้ 

   1)   ทฤษฎกีารวจิยั 

   2)   รปูแบบการวจิยั 

   3)   การออกแบบการวจิยั 

   4)   กระบวนการวจิยั 

   5)   สถติเิพือ่การวจิยั 
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   6)   การวจิยัในชัน้เรยีน 

   7)   การฝึกปฏบิตักิารวจิยั 

   8)   การนําเสนอผลงานวจิยั 

   9)   การคน้ควา้ ศกึษางานวจิยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้ 

   10) การใชก้ระบวนการวจิยัในการแกป้ญัหา 

   11) การเสนอโครงการเพือ่ทาํวจิยั 

   สมรรถนะ 

   1)   สามารถนําผลการวจิยัไปใชใ้นการเรยีนการสอน 

   2)   สามารถทาํวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีน  

  8.  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

   สาระความรู้ 

   1)  แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคโนโลย ีและนวตักรรมการศกึษาทีส่ง่เสรมิการพฒันา

คณุภาพการเรยีนรู้ 

   2)  เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

   3)  การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากการใชน้วตักรรมเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

   4)  แหล่งการเรยีนรูแ้ละเครอืขา่ยการเรยีนรู้ 

   5)  การออกแบบ การสรา้ง การนําไปใช ้การประเมนิ และการปรบัปรงุ

นวตักรรม 

   สมรรถนะ 

   1)  สามารถเลอืกใชอ้อกแบบสรา้งและปรบัปรงุนวตักรรมเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิ

การเรยีนรู้ 

   2)  สามารถพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีด่ ี 

   3)  สามารถแสวงหาแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 

  9.  ความเป็นคร ู

   สาระความรู้ 

   1)  ความสาํคญัของวชิาชพีคร ูบทบาท หน้าที ่ภาระงานของครู 

   3)  พฒันาการของวชิาชพีครู 

   3)  คณุลกัษณะของครทูีด่ ี

   4)  การสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีครู 

   5)  การเสรมิสรา้งศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 

   6)  การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้และการเป็นผูนํ้าทางวชิาการ  

   7)  เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู 



47 

 

   8)  จรรยาบรรณของวชิาชพีครู 

   9)  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 

   สมรรถนะ 

   1)  รกั เมตตา และปรารถนาดต่ีอผูเ้รยีน 

   2)  อดทนและรบัผดิชอบ 

   3)  เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้และเป็นผูนํ้าทางวชิาการ 

   4)  วสิยัทศัน์ 

   5)  ศรทัธาในวชิาชพีคร ู

   6)  ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของวชิาชพีครู 

 4.2 มาตรฐานการปฏิบติังาน 

 มาตรฐานการปฏบิตังิาน หมายถงึ ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในวชิาชพี ใหเ้กดิผล

เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด พรอ้มกบัมกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  เพือ่ใหเ้กดิความชาํนาญ

ในการประกอบวชิาชพี ทัง้ความชาํนาญเฉพาะดา้นและความชาํนาญตามระดบัคณุภาพของ

มาตรฐานการปฏบิตังิาน หรอือยา่งน้อยจะตอ้งมกีารพฒันาตามเกณฑท์ีก่าํหนดวา่มคีวามรู้  

ความสามารถ  และความชาํนาญ  เพยีงพอทีจ่ะดาํรงสถานภาพของการเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีต่ อไป

ไดห้รอืไม ่ นัน่กค็อืการกําหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี  

 4.3 มาตรฐานการปฏิบติัตน 

 มาตรฐานการปฏบิตัติน หมายถงึ ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการประพฤตตินของผูป้ระกอบ

วชิาชพี โดยมจีรรยาบรรณของวชิาชพีเป็นแนวทางและขอ้พงึระวงัในการประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ดาํ รง

ไวซ้ึง่ชือ่เสยีง  ฐานะ  เกยีรต ิ และศกัดิศ์รแีหง่วชิาชพี  ตามแบบแผนพฤตกิรรม ตามจรรยาบรรณ

ของวชิาชพีทีค่รุสุภาจะกาํหนดเป็นขอ้บงัคบัต่อไป  หากผูป้ระกอบวชิาชพีผูใ้ดประพฤตผิดิจรรยา  

 

5.  สมรรถนะ 

 5.1 ความหมายของสมรรถนะ 

 สมรรถนะ (Competency) หมายถงึ ทกัษะ  ความรู ้ความสามารถ บุคลกิลกัษณะของ

บุคลากรทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเฉพาะ และเป็นดชันีบง่ชีใ้นการทาํงานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ (เดชา เตชะวฒันไพศาล. 2543; และ ศริชิยั กาญจนวาส.ี 2548) 

 5.2 แนวคิดและหลกัการ 

 จากงานวจิยัโครงการใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัสมรรถนะในการสอนของ  ดอรม์อดี ้และ              

ทอรเ์รส (Dormody; & Torres. 2002: 12) พบวา่ ครทูีม่สีมรรถนะในการสอนทาํใหผู้เ้ร ียนพอใจถงึ

ขัน้พอใจมาก ซึง่ เฮด็เจส (Hedges. 2000) กลา่ววา่ ครทูีเ่ก่งตอ้งการสมรรถนะทีจ่าํเป็นของคร ู

เพราะพฤตกิรรมของครจูะเกีย่วพนักบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
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 วดัสนั (Watson. 1990) กลา่ววา่ การสอนทีเ่น้นหรอืยดึสมรรถนะมปีระสทิธภิาพอยา่งมาก

ในการฝึกอบรม ซึง่ตรงกบัเดลเกอร ์(Delker. 1990) ทีพ่บวา่การฝึกอบรมทีป่ระสบความสาํเรจ็นัน้

ควรใชว้ธิเีน้นสมรรถนะ การใชผ้ลการดาํเนินงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่น่าพึงพอใจ ควรอยูบ่นพืน้ฐาน

โครงการทีเ่น้นสมรรถนะ (Thomson. 1991) การประเมนิโครงการนัน้ ตอ้งมเีกณฑใ์นการประเมนิ

สมรรถนะ 

 ฟอยเตอร ์(Foyster. 1990) กล่าวว่า การสอนแบบเก่าใชเ้วลามากเน้นครเูป็นศนูยก์ลาง 

แต่การเน้นสมรรถนะในการฝึกอบรมคอืหน่วยของกระบวนการทีเ่น้นทกัษะเฉพาะ โดยเน้นผูเ้รยีน

หรอืเจา้หน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลาง ซึง่ความหมายหลกัในการเน้นสมรรถนะรวมถงึภาระงาน หรอืกลุม่ของ

ภาระงานในระดบัเพาะของสมรรถนะทีใ่ชใ้นการเป็นตวันําเอาหน้าทีห่รอืความตอ้งการเฉพาะของ

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เน้นทีก่ารแสดงทศันคต ิ 

 แมค็เคนซี,่ และคนอื่นๆ (McKenzie; et al. 1995)  ชีใ้หเ้หน็ความเจรญิเตบิโตอยา่ง

รวดเรว็ทีเ่น้นการวางแผนสมรรถนะในเรือ่งหลกัสตูร โดยใหค้วามสนใจในการพฒันาในปจัจบุนั เช่น 

คณุสมบตัดิา้นการอาชพีแหง่ชาต ิและคณุสมบตัดิา้นอาชพีโดยทัว่ไประดบัชาต ิ  สรปุไดว้า่

ประสบการณ์นัน้เป็นสว่นสาํคญัที่สุดของทางการศกึษาอยา่งหน่ึง เป็นการผดิพลาดทีเ่หมารวมวา่

เดก็บางคนตอ้งการสมรรถนะทีนํ่าไปใชไ้ดจ้รงิ  

 นอรร์สิ (Norris. 1991) กล่าวว่าการา้งงานนัน้ ไมม่ใีครตอ้งการคนทีไ่มม่สีมรรถนะและจะ

ต่อตา้นคนทีไ่มม่สีมรรถนะ ซึง่สมรรถนะใชไ้ดไ้มเ่ฉพาะกบัสว่นรวมเท่านัน้แต่ใชไ้ด้กบัเฉพาะบุคคล

อกีดว้ย  โดยการทาํงานนัน้เน้นความสาํคญัของความรู ้ความเขา้ใจ ความตอ้งการของคนทีต่อ้งการ

ทาํงานเป็นทมี อยา่งเตม็ทีเ่พือ่ตอ้งการใหเ้กดิสมรรถนะสว่นบุคคล  

 เดลเกอร ์(Delker. 1990) กลา่ววา่ ลกัษณะทีส่าํคญัของการฝึกอบรมโดยเน้นสมรรถนะ 

คอื มกีารเลอืกสมรรถนะอยา่งระมดัระวงั สนบัสนุนทฤษฎทีีนํ่ามาบรูณาการทีนํ่ามาใชใ้นการฝึก

ทกัษะโดยการเรยีนรูพ้เิศษ จดัหาสือ่ในการฝึกอบรมทีม่รีายละเอยีดครบถว้น เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละ

ทกัษะวธิกีารสอนเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละปฏกิริยิาตอบสนองของผูเ้รยีนทีแ่สดงถงึการเขา้ใจ ใชส้ือ่ที่

หลากหลาย จดัใหม้กีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เหน็ทีค่วามพงึพอใจของผูเ้รยีนและตอ้งไดร้บัสมรรถนะ

ทัง้หมด 

  ซวัลแิวน และ เมนทอ็ซ (Sullivan; & Maintosh. 1995) กลา่ววา่สมรรถนะทัง้หมดมผีลมา

จากประสบการณ์และการฝึกฝน สาํหรบัวธิกีารสอนแบบเน้นสมรรถนะเป็นวธิกีารประเมนิทีส่ะทอ้น

ใหเ้หน็วา่ ผูป้ฏบิตัสิามารถสรา้งขึน้ไดโ้ดยเน้นสมรรถนะทีต่ระหนกัถงึความตอ้งการของผูเ้รยีน

มากกวา่ทีจ่ะทาํงานสาํเรจ็  

 การพฒันาสมรรถนะเป็นสิง่จาํเป็น ในการพฒันาสมรรถนะประสบการณ์เป็นสิง่สาํคญั

จะตอ้งใหเ้จา้หน้าทีไ่ดร้บัทกัษะเฉพาะโดยเน้นผูเ้รยีนหรอืเจา้หน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลาง นําวธิกีาร

ฝึกอบรมทีย่ดืหยุน่มาใช ้และใชส้ื่อทีห่ลากหลาย โดยเน้นความพงึพอใจของผูเ้รยีน  
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 5.3 รปูแบบของสมรรถนะ 

 เลยฟิ์ว และ ดอ็บบนิ (Layfield; & Dobbins. 2002) ได้ศกึษาความตอ้งการในการ

พฒันาสมรรถนะของนกัศกึษาเกษตรกรรม แห่งมหาวทิยาลยั South Carolina พบว่า มจีุดเน้นที่

ความตอ้งการของครทูีเ่ร ิม่ตน้และมปีระสบการณ์ดา้นการเกษตร เป็นรายการพฒันาสมรรถนะ 50 

รายการทีป่รบัเปลีย่นแลว้ จากงานวจิยัครัง้ก่อนที่ประเมนิสมรรถนะครทูีเ่ร ิม่สอน (ประสบการณ์

น้อยกวา่ 5 ปี) กบัครทูีม่ปีระสบการณ์ 5 ปีขึน้ไป โดยหาคา่เฉลีย่ พบวา่สมรรถนะสงูสุดทีต่อ้งการ

ของครทูีม่ปีระสบการณ์ 5 ปีขึน้ไป 5 สมรรถนะ คอื (1) การใชค้อมพวิเตอรใ์นการสอนในชัน้เรยีน 

(2) การเตรยีมการเพือ่การนําความรูไ้ปใช ้ (3) การนําวธิกีารใหร้างวลัไปใช ้ (4) นําอุปกรณ์สือ่

หลากหลายไปใชใ้นการสอน (5) การสอนทกัษะในการบนัทกึขอ้มลู ในทางตรงขา้มค รทูีม่ ี

ประสบการณ์น้อยกวา่ 5 ปี ระบุรายการ 5 สมรรถนะ ทีต่อ้งการ คอื (1) จดัใหม้คีณะกรรมการในการ

แนะนําของทอ้งถิน่ (2) มกีารพฒันาโครงการศกึษาผูใ้หญ่ในทอ้งถิน่ (3) จดัการเรือ่งกจิกรรมการหา

เงนิเขา้กองทุนของสมาคมทอ้งถิน่ (4) เตรยีมทมีในการแขง่ขนัดา้นการเกษตร (5) พฒันาในโอกาส

ใหก้บัผูเ้รยีน  

 สมจติ สวธนไพบลูย ์และคนอื่นๆ (2545) ไดเ้สนอรปูแบบการพฒันาคณาจารยแ์ละชุด

เรยีนรูด้ว้ยตนเองสาํหรบัการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชพีคร ูโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน โดยมขีัน้ตอน

การจดักจิกรรมหลกัๆ 3 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้การสง่เสรมิความรอบรู ้(2) ขัน้การสง่เสรมิการสอนดมีี

คณุธรรม (3) ขัน้การสง่เสรมิการทาํวจิยัและพฒันา 

 สเปนเซอร ์และ สเปนเซอร ์(Spencer; & Spencer. 1993) ไดเ้สนอรปูแบบทีแ่สดงใหเ้หน็

คุณลกัษณะทีพ่จิารณาใหเ้หน็สมรรถนะของบุคลากรดงัน้ี 

 สมรรถนะภายในตวับคุคล          สมรรถนะในการจดัการ 

  ภาวะผูนํ้า     วเิคราะหป์ญัหา 

  รูเ้ขารูเ้รา     จดัการปญัหา 

  ความเครยีด     จดัการองคก์ร 

 สมรรถนะในการส่ือสาร         สมรรถนะส่วนบคุคล 

  ทางวาจา     ขอบขา่ยความสนใจ 

  การเขยีน     แรงจงูใจส่วนตวั 

 สุชาดา สุขสวสัดิ ์ณ อยธุยา และ ยพุา บวัธรา (2545) ไดจ้าํแนกประเภทของสมรรถนะ

เป็น 3 ประเภท คอื 

 1. ประเภททีต่อ้งมทีัง้องคก์าร  

 สมรรถนะ ทีเ่ป็นแก่นหรอืแกนหลกัขององคก์ารนัน้ๆ ซึง่ทุกคนในองคก์ารตอ้งมคีณุสมบตัิ

ทีเ่หมอืนกนัน้ี เพราะความสามารถและคณุสมบตัปิระเภทน้ีเป็นตวักาํหนดหรอืผลกัดนัใหอ้งคก์าร

บรรลตุามวสิยัทศัน์  และพนัธกจิ ทีว่างไวไ้ด ้ตลอดจนเป็นตวัสะทอ้นถงึคา่นิยม ทีค่นในองคก์ารมี

และถอืปฏบิตัริว่มกนั 
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 2. ประเภทที่มตีามลกัษณะงาน 

 สมรรถนะทีก่าํหนดไวส้าํหรบังานในแต่ละดา้น หรอืตามลกัษณะงาน ซึง่จะมขี ัน้ความสามารถ

แตกต่างกนัไปตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืคาดหวงั สมรรถนะประเภทน้ีจะสะทอ้นถงึความ

ลกึซึง้ของความสามารถทีพ่นกังานตอ้งมก่ีอนทีจ่ะไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานหน่ึงๆ  

 3.  ประเภททีต่อ้งมตีามระดบัตาํแหน่งหรอืตามสายการบรหิาร  

 สมรรถนะทีพ่นกังานในแต่ละระดบัหรอืตาํแหน่งงานจะตอ้งมแีละจะแตกต่างกนัไปตาม

ระดบัของความรบัผดิชอบหรอืตามสายการบรหิารซึง่สมรรถนะประเภทน้ีจะสะทอ้นถงึความคาดหวงั 

ความกวา้งขวางและความลกึซึง้ของความสามารถทีพ่นกังานตอ้งมก่ีอนทีจ่ะไดร้บัการเลือ่นระดบั

ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและความกา้วหน้าในองคก์าร    รปูแบบในการเพิม่สมรรถนะม ี

2 รปูแบบคอื 1) สมรรถนะดา้นพฤตกิรรม 2) สมรรถนะดา้นปฏสิมัพนัธ์ 

 5.4 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 

 เจสซุป (Jessup. 1991) ไดเ้สนอองคป์ระกอบในการประเมนิสมรรถนะดงัน้ี 

 1.  เน้นผลลพัธ ์โดยเฉพาะผลลพัธห์ลายผลลพัธ ์ซึง่แต่ละผลลพัธต์อ้งมกีารแยกแยะและ

นํามาพจิารณา 

 2.  ความเชือ่ทีว่า่ผลลพัธท์ีไ่ดค้วรทีจ่ะเจาะจงถงึจดุที่ชดัเจน โปรง่ใส ผูป้ระเมนิ ผูถู้ก

ประเมนิ และบุคคลที ่3 ตอ้งเขา้ใจวา่ประเมนิอะไรอยู ่และจะไดอ้ะไรจากการประเมนิ  

 3.  การประเมนิโดยแบ่งตอนจากโครงการเรยีนรูเ้ฉพาะ  

 ลกัษณะเหลา่น้ีเป็นการประเมนิแบบเน้นสมรรถนะ ประเทศองักฤษนําไปใชใ้นการประเมนิ

นโยบายชาต ิ

 เดชา  เตชะวฒันไพศาล (2543) ไดแ้บ่ง สมรรถนะออกเป็น 2 องคป์ระกอบใหญ่ ดงัน้ี 

 1.  สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถงึ ความสามารถหลกัขององคก์ร หรอื

ธุรกจิ นัน่คอืเน้ือหาของวสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธข์ององคก์ร 

 2.  สมรรถนะสนบัสนุน (Support Competency) หมายถงึ ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ

หรอืพฤตกิรรม ทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิานหน่ึงๆ เพิม่เตมิจากความสามารถหลกั ทัง้น้ีจะมคีวาม

แตกต่างกนัตามระดบัชัน้หรอืตาํแหน่งงาน (Job Grade) หรอืบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของ

งานนัน้ (Job Role) หรอื ฟงักช์ัน่ของงานภายในองคก์ร 

 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2548) ไดศ้กึษาภาพรวมผลการประเมนิ

สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร ปี พ .ศ.2545 พบวา่ นกับรกิารระดบัสงูจาํเป็นตอ้งมคีวามรู้

ความสามารถสงู มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีวามกลา้ และทกัษะในดา้นการบรหิารอยา่งถกูตอ้ง 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเ วลา ทัง้น้ี สมรรถนะหลกัการ

ทางการบรหิารทีน่กับรหิารพงึมปีระกอบดว้ย 12 สมรรถนะ ดงัน้ี คอื 1) การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

2) การมจีติมุง่บรกิาร 3) การวางแผนเชงิกลยทุธ ์4) การตดัสนิใจ 5) การคดิเชงิกลยทุธ ์6) ความ

เป็นผูนํ้า 7) การปรบัตวั และความยดืหยุน่ 8) ความสามารถและทกัษะในการสือ่สาร 9) การประสาน

สมัพนัธ ์10) การรบัผดิชอบตรวจสอบได ้11) การทาํงานใหบ้รรลผุลสมัฤทธิ ์และ 12) การบรหิาร

ทรพัยากร 
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 5.5  วิธีการพฒันาสมรรถนะ 

 เดว ีและอลิสินั (Davies; & Elison. 1997) ไดนํ้าเอาโครงการพฒันาสมรรถนะทีเ่หมาะสม

กบัภาวะผูนํ้าและบทบาทของการจดัการในโรงเรยีน มาใช้ในโครงการเกีย่วกบัการตอบสนองสว่นตวั 

การแนะนําแนวทางเป็นรายบุคคล การแนะนําของเพือ่นกบัคร ูวธิกีารทีนํ่ามาใชโ้ดยวิธกีารกลุ่ม การ

เขยีนบนัทกึรายงานใหก้ลุม่หลายๆ กลุม่พฒันาสมรรถนะตวัดว้ยกนั เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุทีใ่หบุ้คคลได้

พฒันาสมรรถนะ ซึง่ดเูหมอืนวา่จะไดป้ระโยชน์จากการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัและวธิกีารเรยีนโดยใช้

การฝึกเป็นคู ่ใชค้รเูป็นผูนํ้าคอยแนะแนวทางให ้ขัน้ตอนทีม่ปีระโยชน์คอื  

 1.  ตอ้งระบุวา่ผูเ้รยีนกาํลงัตอ้งการเพิม่สมรรถนะดา้นใดและจดัลาํดบัสมรรถนะ  

 2.  คน้หาวธิใีหไ้ดส้มรรถนะเหลา่นัน้ 

 3.  ตอ้งระบุกจิกรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์และนําไปเชือ่มโยงกบัสมรรถนะทีผู่เ้รยีน 

มอียู ่และทีต่อ้งการพจิารณา 

 เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์  (2545: 50) ไดเ้สนอวธิกีารในการพฒันาครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษา ดว้ยวธิกีารคอื (1) การฝึกอบรม (1) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืการพฒันาตนเอง (3) การวจิยั

ปฏบิตักิาร (4) การศกึษาดงูาน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (5) การจดักจิกรรมทางวชิาการ  

(6) การจดัระบบพีเ่ลีย้ง (7) การศกึษาต่อ 

 

6.  การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 6.1  แนวคิดพืน้ฐาน 

 การวดัและประเมนิผลเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัองคป์ระกอบหน่ึงในการจัดการศกึษา

โดยเฉพาะในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ครผููส้อนจะตอ้งกาํหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้แลว้

จงึจดักจิกรรมการเรยีนการสอน หลงัจากนัน้จงึทาํการวดัและประเมนิผลการสอนวา่ เป็นไปตาม

จดุประสงคท์ีก่ําหนดไวห้รอืไม ่นัน้คอืครตูอ้งวดัและประเมนิผลทุกครัง้ทีม่กีารสอน ครจูึงทาํเป็นตอ้ง

เรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจในหลกัการและกระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง (พชิติ ฤทธิจ์รญู. 2552) 

 ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543) ไดใ้หแ้นวคดิของการสอนกบัการวดัและการ

ประเมนิผลวา่ การเรยีนการสอนกบัการวดัผลและประเมนิผลมกัจะเกีย่วขอ้งกนัในดา้น จดุมุง่หมาย 

การเรยีนการสอนพฤตกิรรมพืน้ฐานของนกัเรยีน การเลอืกใชว้ธิสีอนทีม่ปีระสทิธภิาพการสอบก่อน

สอบหลงั สอบเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู ้และในวชิาชพีอนัทีไ่มใ่ช่เรือ่งการเรยีนการสอน การสอบวดั

และประเมนิผลกม็บีทบาทในการคดัเลอืกบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน การประเมนิผลงานการปฏบิตัทิี่

กําลงัทาํอยู ่เพื่อจดัอนัดบัหรอืเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ ัง้เป้าหมายไวก้ารเพิม่เงนิเดอืนหลายขึน้ 

หรอืการใหพ้นกังานออกจากงาน ถา้อาศยัการทดสอบทีด่มีรีะบบแลว้การประเมนิผล ขัน้สดุทา้ยจะ

มปีระสทิธภิาพมาก มคีวามยตุธิรรม ไมเ่ป็นบาปเป็นกรรมในการพจิารณาตดัสนิกบัการขัน้สดุทา้ย   
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 6.2  ความหมายขององคป์ระกอบของการวดัและประเมินผล  

 นกัการศกึษาและนกัประเมนิผลไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของการวดัและประเมนิผล

ไวด้งัน้ี 

      6.2.1  ความหมายและองคป์ระกอบของการวดัผล 

     อเีบล และ ฟรสีบีย้ ์(Ebel; & Frisbie. 1986) กลา่ววา่การวดัผลเป็นการกาํหนดตวัเลข 

หรอืสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายแทนคุณลกัษณะของสิง่ทีว่ดัโดยอาศยักฎเกณฑอ์ยา่งใด อยา่งหน่ึง 

     เคอรล์งิเจอร ์(Kerlinger. 1986) กลา่ววา่การวดัผลเป็นการกาํหนดจาํนวนใหก้บัวตัถุ

หรอืเหตุการณ์ตามกฎเกณฑท์ีว่างไวโ้ดยคาํวา่จาํนวนน้ีหมายถงึสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นตวัเลข เช่น 1, 2, 3, 

4 เป็นตน้  ซึง่แทท้ีจ่รงิตวัเลขเหล่าน้ีไมไ่ดม้คีวามหมายเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพในตวัมนัเองแต่อยา่ง

ใด จะมคีวามหมายกต่็อเมือ่ไดก้ําหนดกฎเกณฑ ์ขึน้ เช่น เพศชายใหเ้ป็นเลข 1 เพศหญงิใหเ้ป็นเลข 

2 หรอืกําหนดปรมิาณมากทีส่ดุเป็น 5 มากใหเ้ป็น 4 ปานกลางใหเ้ป็น 3 น้อยใหเ้ป็น 1 เป็นตน้  

     แซค (Sax. 1989) กลา่ววา่การวดัผลเป็นกระบวนการกาํหนดตวัเลขใหก้บัคณุสมบตัิหรอื

คุณลกัษณะของบุคคล วตัถุ หรอืเหตุการณ์ตามแบบแผนหรอืกฎทีก่ําหนดขึน้ 

     วลิเลีย่ม และสตเีฟ่น (William; & Stephen. 1990) กลา่ววา่การวดัผลคอืการกาํหนด

จาํนวนใหก้บัวตัถุหรอืเหตุการณ์ตามกฎทีท่าํใหต้วัเลขมคีวามหมายเชงิปรมิาณ  

     ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543) ไดก้ลา่ววา่ การวดัหรอืการวดัผล ปรากฏมี

อยูทุ่กสาขาวชิาใชแ้ตกต่างกนัไปแลว้แต่ลกัษณะของวชิาในภาษาไทยมใีชม้านานแลว้ตัง้แต่สมยั

โบราณ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติสถานใหค้วามหมายของการวดัวา่ เป็นการตรวจสอบขนาด 

หรอืปรมิาณของสิง่ต่างๆ เช่น ส่วนยาว ส่วนกวา้ง ส่วนสงู หรอืความรู ้เป็นตน้ 

  ศริชิยั กาญจนวาส ี(2548) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัเป็นกระบวนการกาํหนดตวัเลข 

ใหแ้ก่สิง่ต่างๆ ตามกฎเกณฑก์ารวดัจะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 สว่น ดงัน้ี 

  1) จดุมุง่หมายของการวดัตอ้งมคีวามชดัเจนวา่ตอ้งการวดัอะไร ในสถานการณ์เช่นไร 

และวดัไปทาํไม 

  2) เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั เช่น แบบสอบ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ แบบ

สมัภาษณ์ มาตราประเมนิคา่ กา รสงัเกตโดยตรง เป็นตน้ โดยเครือ่งมอืตอ้งมหีน่วยทีใ่ชก้ารวดั และ

มมีาตราเปรยีบเทยีบระหวา่งหน่วย 

  3)  การแปรผลและนําผลไปใช ้

 พชิติ ฤทธิจ์รญู (2552) กลา่ววา่ การวดัผล หมายถงึ กระบวนการกาํหนดตวัเลข

หรอืสญัลกัษณ์ใหก้บับุคคล สิง่ของ หรอืเหตุการณ์อยา่งมกีฎเกณฑ ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่ทนปรมิาณ 

หรอื คุณภาพของคุณลกัษณะทีจ่ะวดั และการวดัผลมอีงคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี  

1) ปญัหาหรอืสิ่งทีจ่ะวดั 

  2) เครือ่งมอื หรอืเทคนิควธิใีนการรวบรวมขอ้มลู 
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  3) ขอ้มลูเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพ หากเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณจะตอ้งมจีาํนวน และ

หน่วยวดั หากเป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพจะตอ้งมรีายละเอยีดทีแ่สดงคุณลกัษณะซึง่อาจไมใ่ช่ตวัเลข 

  เยาวด ีรางชยักุล วบิลูยศ์ร ี(2552) กลา่ววา่ การวดัผล นัน้ มกัจะหมายถงึการวดั

ลกัษณะ (Attribute) ของบุคคลจากผลการตอบคาํถามในแบบสอบตามกฎเกณฑท์ีก่ําหนด แลว้

แสดงคุณค่าดว้ยปรมิาณของจาํนวนทีว่ดัได ้

  องอาจ นยัพฒัน์ (ม.ป.ป.: 9) กลา่ววา่ การวดั เป็นกระบวนการในการกาํหนดจาํนวน

เชงิปรมิาณ เพื่อบ่งชีล้กัษณะหรอืสมบตัขิองบุคคล หรอืสิง่ต่างๆ ทีต่อ้งการวดั ภายใตก้ฎเกณฑ์

มาตรฐานหรอืเงือ่นไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยอาศยัเทคนิคหรอืเครือ่งมอืวดั  

    6.2.2 ความหมายและองคป์ระกอบของการประเมินผล  

    กรอนลนัด ์(Gronlund. 1976) กลา่ววา่ การประเมนิผลเป็นกระบวนการทีเ่ป็นระบบใน

การตดัสนิใจในขอบเขตของวตัถุประสงคข์องการตดัสนิใจในขอบเขตของวตัถุประสงคข์องการสอนที่

เป็นสมัฤทธิผ์ลของนกัเรยีน    

  วลิเลีย่ม (William. 1978) สรปุว่า การประเมนิผลเป็นการวางแผน การรวบรวมและ

การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัเป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจ  

    อเีบล และ ฟรสิบีย้ ์(Ebel; & Frisbie. 1986) กลา่ววา่ การประเมนิผลเป็นการตดัสนิ

เกีย่วกบัคุณภาพหรอืคุณค่าของสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ 

    แซค (Sax. 1989) กล่าววา่ การประเมนิผลเป็นกระบวนการตดัสนิคณุคา่หรอืตดัสนิใจที่

เกดิจากการสงัเกตจากประสบการณ์และจากการฝึกฝนของผูป้ระเมนิ  

    วลิเลีย่ม และสตเีฟ่น (William; & Stephen. 1990) กลา่ววา่ การประเมนิผลเป็นการ

ตดัสนิคณุคา่และในทางการศกึษาจะเป็นการตดัสนิบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ ป็นวตัถุประสงคโ์ดยการ

ตคีวามหมายคะแนนเพือ่ตดัสนิวา่ ยอดเยีย่ม ด ีปานกลาง หรอืตํ่า 

    ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543) กลา่ววา่ การประเมนิผลเป็นกระบวนการ

พจิารณาตดัสนิทีเ่ป็นระบบครอบคลมุถงึจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้นัน่คอื ประเมนิดวูา่กจิกรรมทีท่าํ

ทัง้หลายเป็นไปตามจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด บางกรณจีงึตอ้งใชป้รมิาณการวดัมาพจิารณาตดัสนิ

ดว้ยคณุธรรมแลว้ลงสรปุ บางกรณไีมต่อ้งใชต้วัเลขจากการวดั เป็นแต่เพยีงการหาขอ้มลูจากดา้นอื่น

มาประกอบการพจิารณาตดัสนิ เช่น ประวตั ิระเบยีนสะสม เป็นตน้  

    ศริชิยั กาญจนวส ี(2548) กล่าวว่า การประเมนิผล (Evaluation) เป็นกระบวนการตดัสนิ

คุณค่า (Value Judgment) ของสิง่ต่างๆ ตามเกณฑม์าตรฐาน โดยทัว่ไปการประเมนิตอ้งอาศยั

ขอ้มลูจากการวดัทีเ่ป็นปรนยั แต่บางครัง้การประเมนิตอ้งอาศยัการสงัเคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ต่างๆ 

เพื่อตดัสนิคุณค่าของสิง่นัน้ การประเมนิมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1)ขอ้มลูจากการวดั 

(2)การตคีวาม  และ (3)การตดัสนิคณุคา่ตามเกณฑห์รอืมาตรฐาน 

    พชิติ ฤทธิจ์รญู (2552) กลา่ววา่ การประเมนิผล หมายถงึ การตดัสนิคณุคา่หรอื

คุณภาพของผลทีไ่ดจ้ากการวดั โดยเปรยีบเทยีบกบัผลการวดัอื่นๆ หรอืเกณฑ์ทีต่ ัง้ไว ้
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    เยาวด ีรางชยักุล วบิลูยศ์ร ี(2552) กลา่ววา่ การประเมนิผลนัน้เป็นกระบวนการอยา่งมี

ระบบทีนํ่ามาใชต่้อเน่ืองจากการทดสอบและการวดัผลจงึอาจกลา่วไดว้า่ การประเมนิผล หมายถงึ 

การตคีา่ของสิง่ทีเ่ราวดัได รวมถงึการตดัสนิคณุคา่ดว้ย นอกจากนัน้ การประเมนิผลจะตอ้งมเีกณฑ ์

(Criteria) หรอืวตัถุประสงค ์(Objective) หรอืมาตรฐาน (Standard) ทีแ่น่นอน ซึง่กาํหนดขึน้ในแต่

ละครัง้ 

    องอาจ นยัพฒัน์ (ม.ป.ป.: 9) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิผลไวด้งัน้ี โดยใชค้าํศพัท์

แตกต่างจากผูอ้ื่นคอื ใชค้าํวา่ การประเมนิคา่ (Evaluation) และกลา่ววา่ การประเมนิคา่ เป็น

กระบวนการในการกาํหนดหรอืตดัสนิคณุธรรม (Merit) และคุณค่า (Value) ทีม่คีา่ภายในตวัเอง 

(Intrinsic Value) หรอืราคา (Worth) ทีม่คีา่ภายนอกตวัเอง (Extrinsic Value) ของบุคคลหรอืสิง่ต่างๆ 

ทีต่อ้งการประเมนิ  

 6.3 หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 พชิติ ฤทธิจ์รญู (2552) ไดก้ล่าวถงึหลกัการวดัและประเมนิผลการศกึษา ไวว้่า การวดัผล

และประเมนิผลการศกึษาควรดาํเนินการใหถ้กูตอ้ง มปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัวทิยาการเรยีนรู ้

และควรยดึหลกัในการปฏบิตัดิงัน้ี 

    6.3.1  วดัให้ตรงกบัจดุมุ่งหมาย การวดัและประเมนิผลการศกึษาเป็นกระบวนการ

ตรวจสอบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีไ่ดจ้ดัใหก้บัผูเ้รยีนนัน้  ผูเ้รยีนสามารถบรรลตุาม

จดุมุง่หมายมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้การวดัและประเมนิผลแต่ละครัง้จงึตอ้งมจีดุมุง่หมายทีแ่น่นอนใน

การวดั และในการสอนครกูต็อ้งยดึหลกัสตูรเป็นหลกัโดยการวเิคราะหห์ลกัสตูร แลว้ตัง้จดุมุง่หมาย

และวดัใหต้รงกบัจดุมุง่หมาย หากการวดัแต่ละครัง้ไมต่รงกบัจดุมุง่หมายทีจ่ะวดั ผลของการวดักจ็ะ

ไมม่คีวามหมายแต่ก่อใหเ้กดิความผดิพลาดในการนําผลการวดัไปใช ้ความผดิพลาดทีท่าํใหก้ารวดั

ไดไ้มต่รงกบัจดุมุง่หมายดงัน้ี 

       1)  ไมศ่กึษาหรอืนิยามคณุลกัษณะทีต่อ้งการจะวดัให้ชดัเจน บางครัง้ผูว้ดัไมเ่ขา้ใจสิง่

ทีจ่ะวดัว่าชดัเจนเพยีงพอ หรอืเขา้ใจในสิง่ทีว่ดัผดิทาํใหว้ดัไดไ้มต่รงกบัจดุมุง่หมายทีต่อ้งการจะวดั 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดั ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดัไมส่ามารถแปลความหมายไดอ้ยา่งมัน่ใจ ดงันัน้เพือ่ให้

การวดัตรงกบัจดุมุง่หมายทีจ่ะวดั และเป็นรปูธรรม ผูว้ดัควรนิยามหรอืใหค้วามหมายคณุลกัษณะที่

จะวดัใหช้ดัเจนก่อน 

       2)  ใชเ้ครือ่งมอืไมส่อดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการจะวดั เน่ืองจากเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัผล

มหีลายชนิด เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกต แบบสอบถาม เป็นตน้ ซึ่งเครือ่งมอืแต่ละชนิดมลีกัษณะ

และคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการวดัคุณลกัษณะทีต่่างกนัออกไป หากเลอืกใชเ้ครือ่งมอืไมเ่หมาะสม

กบัคุณลกัษณะทีต่อ้งการจะวดั ขอ้มลูจากผลการวดัยอ่มมคีวามเชื่อถอืไดน้้อยอนัจะก่อใหเ้กดิความ

คลาดเคลือ่นในการประเมนิผลตามไปดว้ย 
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        3)  วดัไดไ้มค่รบถว้น ในทางการศกึษา คณุคา่ลกัษณะหน่ึงๆ อาจมอีงคป์ระกอบหลาย

อยา่ง การวดัผลจาํเป็นตอ้งวดัใหค้รอบคลุมทุกส่วนของคุณลกัษณะนัน้ๆ หากวดัเพยีงบางส่วนหรอื

ดา้นใดดา้นหน่ึง หรอืหลายดา้นแต่ไมค่รอบคลมุ ยอ่มทาํใหผ้ลการวดันัน้คลาดเคลือ่นและการประเมนิผล

กค็ลาดเคลือ่นตามไปดว้ย ดงันัน้เพือ่ใหก้ารวดัผลสมบรูณ์มากทีส่ดุควรใชเ้ครือ่งมอืหลายๆ ชนิด

ดว้ย เพราะไมม่เีครือ่งมอืชนิดใดทีว่ดัผลไดค้รบถว้น 

       4) เลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะวดัไมเ่หมาะสม การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งในทีน้ี่หมายถงึกลุ่ม

ตวัอยา่งของเน้ือหา และพฤตกิรรมทีต่อ้งการจะวดั หากเลอืกกลุ่มตวัอยา่งของเน้ือหาและพฤตกิรรม

ทีไ่มเ่หมาะสม เช่น เลอืกเอารายละเอยีดปลกียอ่ยมากเกนิไปแทนทีจ่ะใชส้าระหลกัขององคป์ระกอบ

นัน้ๆ ผลการวดัทีไ่ดย้อ่มไมถู่กตอ้งตามจดุมุง่หมายทีจ่ะวดัและการแปลความหมายของผลการประเมนิ

ยอ่มขาดความเชือ่ถอื 

      6.3.2  ใช้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ แมว้า่เราจะมจีดุประสงคใ์นการวดัทีช่ดัเจน เลอืก

เครือ่งมอืวดัไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ลว้กต็าม แต่หากเครือ่งมอืขาดคุณภาพ ผลการวดักข็าด

คุณภาพไปดว้ย และเมือ่นําผลการวดัไปประเมนิผล ผลการประเมนิยอ่มมโีอกาสผดิพลาดได ้ดงันัน้

เพื่อใหผ้ลของการวดัมคีวามเชื่อถอืไดจ้งึควรเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีม่คีุณภาพ 

     6.3.3 คาํนึงถึงความยติุธรรม ความยตุธิรรมเป็นคณุธรรมทีส่าํคญัประการหน่ึงของผู้ 

ทีท่าํหน้าทีป่ระเมนิผล เป็นสิง่ทีค่รจูะตอ้งคาํนึงถงึทุกครัง้ทีท่าํการวดัและการประเมนิผลการศกึษา 

กลา่วคอืจะตอ้งวดัและประเมนิผลดว้ยใจเป็นกลางไมล่าํเอยีงหรอือคต ิตดัสนิตามหลกัวชิา เช่น การ

ตรวจขอ้สอบโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนั จดักระทาํใหผู้ถ้กูวดัอยูภ่ายใตส้ถานการณ์เดยีวกนั ตดัสนิ

ผลการวดัโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนั เป็นตน้ หากการดาํเนินการขัน้ใดขัน้หน่ึงขาดความยตุธิรรมแลว้ก็

ยอ่มส่งผลใหก้ารวดัผล และการประเมนิผลขาดความเชือ่ถอืตามไปดว้ย 

       6.3.4  การแปลผลให้ถกูต้องการวดัผลและประเมนิผลการศกึษามเีป้าหมายเพื่อนําผล

ไปใชอ้ธบิายหรอืเปรยีบเทยีบกนัในคุณลกัษณะนัน้ๆ ดงันัน้การแปลผลทีไ่ดจ้ะตอ้งพจิารณาให้

รอบคอบก่อนทีจ่ะลงสรปุโดยคาํนึงถงึหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแปลความหมายเป็นสาํคญั พจิารณา

ตามหลกัตรรกวทิยา ความสมเหตุสมผล ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องการประเมนิในครัง้นัน้ว่า

เป็นแบบองิเกณฑห์รอืองิกลุ่ม นอกจากนัน้ครจูาํเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นมาตรการวดัและสถติทิีนํ่ามาใช้ 

      6.3.5  ใช้ผลของการวดัและการประเมินให้คุ้มค่า การวดัแ ละการประเมนิผล  

แต่ละครัง้เป็นงานทีต่อ้งลงทุนทัง้ในดา้นพลงังานความคดิ กาํลงักาย เวลา และงบประมาณ เพือ่ให้

สามารถวดัผลตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้หากผลการวดัทีค่รทูาํนํามาเพยีงตดัสนิไดต้กใหผู้เ้รยีน

เท่านัน้นบัวา่เป็นการลงทุนทีไ่มคุ่ม้คา่เพราะการวดัและการประเมนิสามารถนํามาใชป้ระโยชน์อยา่ง

อื่นไดอ้กี เช่น ใชส้าํหรบัวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่งในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นขอ้มลูสาํหรบัการปรบัปรงุพฒันาการสอนของคร ูเป็นขอ้มลูสาํหรบัแนะแนว

ผูเ้รยีนและผูป้กครอง และเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาความดีความชอบประจาํปีของคร ูหรอื

ปรบัปรงุการบรหิารงานโรงเรยีน เป็นตน้ 
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 6.4 ประเภทของการวดัและประเมินผล 

       ศริชิยั กาญจนวาส ี (2548) ไดเ้สนอวา่ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

สามารถจาํแนกเป็นประเภทต่างๆ ไดต้ามเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

         1.  จาํแนกตามขัน้ตอนของการเรยีนการสอน 

 การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูส้ามารถกระทาํไดท้ัง้ก่อน-ระหวา่ง-หลงัการเรยีนการ

สอน โดยมบีทบาท จดุมุง่หมาย และเทคนิคแตกต่างกนั ดงัน้ี  

  1.1 การประเมนิเพือ่จดัวางตาํแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการประเมนิก่อน

เริม่เรยีน เพื่อดคูวามพรอ้ม ความสนใจ ทกัษะพืน้ฐานทีส่าํคญัต่อการเรยีนรู ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้และการวางแผนกจิกรรมการเรยีนการสอน  

  1.2 การประเมนิความกา้วหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมนิขณะการ

เรยีนการสอนยงัดาํเนินอยู ่หรอืการประเมนิหลงัการจบแต่ละหน่วยการเรยีนการสอน เพือ่มุง่ชี้

พฒันาการและความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และเป็นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบั

ประสทิธภิาพการสอน ความคลาดเคลือ่นของการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้สาํหรบัการปรบัปรงุแกไ้ข และ

เรยีนซ่อมเสรมิ 

  1.3 การประเมนิเพือ่วนิิจฉยั (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมนิผลเพือ่วนิิจฉยั

สาเหตุของปญัหาการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ระหวา่งการเรยีนการสอน เช่น ปญัหาเกีย่วกบัผูเ้รยีนสิง่แวดลอ้ม 

เน้ือหาวชิา เป็นตน้ จะไดท้าํการปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาไดถ้กูตอ้งตรงประเดน็  

  1.4 การประเมนิสรปุรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิรวมสรปุเพือ่

ตดัสนิคณุคา่การเรยีนรูแ้บบรวบยอดของผูเ้รยีนหลงัเสรจ็สิน้การเรยีนการสอน เพือ่ตดัสนิระดบั

ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน หรอืความรอบรูต้ามวตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน  

 2. จาํแนกตามวธิกีารแปลความหมายคะแนน  

  2.1 การประเมนิองิกลุม่ (Norm – Referenced Evaluation) เป็นการประเมนิผลการ

เรยีนรูเ้พือ่บรรยายและตดัสนิความสามารถหรอืผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน โดยเปรยีบเทยีบกนัเอง

ภายในกลุม่ 

  2.2 การประเมนิองิเกณฑ ์(Criterion-Referenced Evaluation) เป็นการประเมนิผลการ

เรยีนรู ้เพือ่บรรยายและตดัสนิความสามารถหรอืผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน โดยเปรยีบเทยีบเกณฑ์

มาตรฐาน เช่น ปรเิขตของความรูท้ีก่าํหนดไว ้วตัถุประสงคเ์ฉพาะทีส่าํคญัๆ มาตรฐานของการ

ปฏบิตัทิางวชิาชพี เป็นตน้ เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัองิเกณฑ์ 

 พชิติ ฤทธิจ์รญู (2552) ไดเ้สนอประเภทของการวดัผลประเมนิผลการศกึษาไว ้ดงัน้ี 

 1.  จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการประเมนิ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

  1.1 การประเมนิผลก่อนเรยีน (Pre - Evaluation) มจีดุมุง่หมายเพื่อตรวจสอบความรู้

พืน้ฐานและทกัษะของผูเ้รยีนวา่ มคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะเรยีนต่อในรายวชิาใหม ่หรอืเน้ือหาใหมไ่ด้

หรอืไม ่ถา้พบวา่มคีวามรูพ้ืน้ฐานไมเ่พยีงพอหรอืไมม่พีฤตกิรรมขัน้ตน้ก่อนเรยีน ครจูะจดัใหม้กีาร
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สอนปรบัพืน้ฐานจนผูเ้รยีนมคีวามรูพ้ยีงพอทีจ่ะเรยีนในเน้ือหาใหมไ่ด ้การสอบก่อนเรยีนไมใ่ช่การ

สอบวดัผลสมัฤทธิ ์เพราะครยูงัไมไ่ดท้าํการสอบเพือ่วนิิจฉยั ซึง่นอกจากจะช่วยใหค้รทูราบพืน้ฐาน

ของผูเ้รยีนแลว้ ยงัช่วยใหค้รวูางแผนการสอนไดเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีน และเป็นขอ้มลู

ประกอบการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารสอนและมอบหมายภาระงานการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน  

  1.2 การประเมนิผลระหวา่งเรยีน หรอืประเมนิความกา้วหน้า (Formative  Evaluation) 

มจีดุมุง่หมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รยีนบรรลวุตัถุประสงคก์ารเรยีนทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่เพยีงใด หาก

พบว่ามขีอ้บกพรอ่งในจดุประสงคใ์ด กห็าแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในจดุประสงคน์ัน้ๆ โดย

จดัสอนซ่อมเสรมิใหแ้ก่ผูเ้รยีน การประเมนิผลระหวา่งเรยีนเป็นการสอบยอ่ย ในเน้ือหาทีส่อนเท่านัน้

เพื่อตรวจสอบดคูวามกา้วหน้าของการเรยีน ดวูา่ ผูเ้รยีนบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีนทีก่าํหนดไว้

หรอืไม ่อนัจะนําไปสูก่ารสอนซ่อมเสรมิและปรบัปรงุการสอนของครอูกีดว้ย  

     1.3  การประเมนิผลรวมสรปุ (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิเพือ่ตดัสนิผล

การเรยีนมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาวา่ผูเ้รยีนมีความรูท้ ัง้สิน้เท่าไร ควรตดัสนิได-้ตก ผ่าน-ไมผ่่าน หรอื

ควรไดเ้กรดอะไร เป็นตน้ การประเมนิผลรวมสรปุเป็นการประเมนิเมือ่สิน้สดุการเรยีนการสอนของ

แต่ละรายวชิา ครจูาํเป็นตอ้งประเมนิใหค้รอบคลมุทุกจดุประสงค ์หากมจีดุประสงคม์ากครอูาจตอ้ง

เลอืกประเมนิบางจดุประสงคโ์ดยการสุม่เอาเฉพาะจดุประสงคท์ีส่าํคญัๆ กไ็ด้ 

 2. จาํแนกตามระบบการวดัผล แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  

    2.1 การประเมนิผลแบบองิกลุ่ม (Norm - Referenced Evaluation) เป็นการตดัสนิ

คุณค่าของคุณลกัษณะหรอืพฤตกิรรม โดยเปรยีบเทยีบกบัผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนัทีท่าํขอ้สอบ

ฉบบัเดยีวกนัโดยมจีดุมุง่หมายเพื่อจาํแนกหรอืจดัลาํดบับุคคลในกลุ่มนัน้ๆ ตวัอยา่งของการประเมนิ

แบบองิกลุม่ เช่น การสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษา การสอบชงิทุนการศกึษา เป็นตน้ 

   2.2 การประเมนิผลแบบองิเกณฑ ์(Criterion - Referenced Evaluation) เป็นการ

ตดัสนิคุณค่าของคุณลกัษณะหรอืพฤตกิรรมโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ซึง่เกณฑม์ทีัง้เกณฑ์

มาตรฐาน ทีม่อียูแ่ลว้หรอืเกณฑท์ีผู่ป้ระเมนิกาํหนดขึน้ ในทางปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน เกณฑจ์ะหมายถงึกลุ่มพฤตกิรรมตามจดุมุง่หมายในแต่ละบทหรอืหน่วยการเรยีนโดยทัว่ไป 

นิยมใชจ้ดุประสงค์เชงิพฤตกิรม  หรอืกลุ่มของพฤตกิรรม  การประเมนิแบบองิเกณฑม์จีดุมุง่หมาย

เพื่อบ่งชีส้ถานภาพของผูเ้รยีนแต่ละคนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีท่ดสอบเพื่อตดัสนิว่าผูเ้รยีนบรรลุ

ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่และมากน้อยเพยีงใดอนัจะนําไปสูก่ารปรบัปรงุการเรยีนการ

สอน เมือ่ผูเ้รยีนไมส่ามารถทาํขอ้สอบไดถ้งึเกณฑต์อ้งมกีารสอนซ่อมเสรมิจนกวา่จะผา่นถงึเกณฑ์

การประเมนิผลแบบองิเกณฑจ์งึเหมาะสาํหรบัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน  

 สมบรูณ์ ชติพงษ์ (ม.ป.ป.: 4-5) ไดเ้สนอว่าประเภทการวดัและประเมนิการศกึษา ไวด้งัน้ี 

 1.  จดัตําแหน่ง (Placement) เป็นการวดัและประเมนิเพื่อจาํแนก บุคคลตามลกัษณะหรอื

ความสามารถ เพือ่จะไดจ้ดัใหบุ้คคลผูน้ัน้ไดเ้ขา้ไปอยูห่รอืทาํการฝึกหรอืปฏบิตัใินภารกจิทีส่อดคลอ้ง

กบัลกัษณะหรอืความสามารถทีต่นม ีและเป็นการวดัและประเมนิเพื่อคดัเลอืก เอาบุคคลทีม่ลีกัษณะ

หรอืความสามารถนัน้ๆ อยูใ่นระดบัสงูเขา้ไปทาํหรอืปฏบิตัภิารกจิทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะหรอื

ความสามารถทีบุ่คคลนัน้มอียูใ่นระดบัทีเ่หนือกวา่ผูอ้ื่น 
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 2.  วนิิจฉยั (Diagnosis) เป็นการวดัและประเมนิเพื่อคน้หาความบกพรอ่งหรอืสิง่ทีเ่ป็น

อุปสรรคทีท่าํใหบุ้คคลไมส่ามารถประสบความสาํเรจ็ในการกระทาํในสิง่ทีต่นปรารถนา ซึง่เมือ่ทราบ

ขอ้บกพรอ่งแลว้ จะไดส้ามารแกไ้ขไดต้รงจดุ เพือ่ใหบุ้คคลนัน้ๆ สามารถพฒันาในสว่นนัน้ไดอ้ยา่ง

ประสบผลสาํเรจ็ต่อไป 

 3.  ประเมนิเปรยีบเทยีบ (Assessment) เป็นการวดัและประเมนิเพือ่หาอตัราความเจรญิ

งอกงามหรอืพฒันาการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง การประเมนิเปรยีบเทยีบทาํใหท้ราบถงึผลของการ

กระทาํวา่ เจรญิกา้วหน้า หรอืงอกงามเพิม่พนูขึน้อยา่งคุม้คา่หรอืไม ่ซึง่ความงอกงามน้ีทราบไดโ้ดย

การวดัและประเมนิก่อนลงมอืกระทาํสิง่นัน้ วดัและประเมนิอกีครัง้เมือ่การกระทาํนัน้ๆ สิน้สดุลงแลว้ 

จากนัน้จงึนําผลการการวดัและประเมนิทัง้สองครัง้มาหาความแตกต่าง จงึสามารถทราบความ 

งอกงามได ้ 

 4.  พยากรณ์ (Prediction) เป็นการวดัและประเมนิเพื่อใชผ้ลปจัจบุนัไปคาดคะเน

ความสามารถในกาลขา้งหน้า ซึง่ผลการคาดคะเนช่วยชีแ้นวทางสาํหรบับุคคล เพือ่จะไดพ้ฒันา

ความสามารถแหง่ตนใหถ้กูทางและอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 5. ประเมนิคา่ (Evaluation) เป็นการวดัและประเมนิเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบด็เสรจ็ว่า

บรรลเุป้าหมายทีก่าํหนดมากน้อยไวเ้พยีงใด การประเมนิคา่ทาํไดท้ัง้ในขณะกาํลงัดาํเนินการและ

สิน้สดุการดาํเนินการแลว้ ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิคา่นอกจากใชใ้นการตดัสนิผลการกระทาํนัน้ๆ 

แลว้ ยงัสามารถใชใ้นการปรบัปรงุงานนัน้ๆ ไดด้ว้ย 

 6.5  ขัน้ตอนการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ศริชิยั กาญจนวาส ี(2548) ไดเ้สนอขัน้ตอนสาํคญัสาํหรบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีนไว ้7 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 1. กําหนดจดุมุง่หมายองการวดัและประเมนิ 

     ตัง้จดุมุง่หมายของการวดัและประเมนิการเรยีนรู ้โดยพจิารณาวา่วดัและประเมนิไป

ทาํไมหรอืตอ้งการใชส้ารสนเทศจากการประเมนิไปใชต้ดัสนิใจเกีย่วกบัอะไร เช่น  

       •  จดัวางตาํแหน่งของผูเ้รยีน จดักลุม่ความสามารถตามพืน้ฐานความรูเ้ดมิ เพือ่

วางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

     •  ตดิตามพฒันาการหรอืความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้เพือ่สรา้ง ซ่อมเสรมิเตมิเตม็

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

    •  วนิิจฉยัปญัหา อุปสรรคการเรยีนรู ้เพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 

    •  สรปุผลการเรยีนรู ้เพือ่ใชเ้ป็นสารสนเทศสาํคญัในการตดัสนิผลการเรยีนรู้ สรปุ

รวบยอดของผูเ้รยีน 
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  2.  วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ีมุ่ง่วดัและประเมนิ 

      ระบุผลการเรยีนรูส้าํคญัทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ อนัเป็นเป้าหมายทีมุ่ง่วดัและประเมนิวา่

ครอบคลมุเน้ือหาสาระ กาํหนดขอบเขตใหช้ดัเจน เช่น 

           •  ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่าํเป็น ทกัษะการปฏบิตัทิีส่าํคญั คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

           •  ทกัษะการอ่าน คดิ วเิคราะห ์เขยีน และกระบวนการแสวงหาความรู ้

           •  พฒันาการของความรู ้ทกัษะการปฏบิตั ิทกัษะการคดิและการแสวงหา 

  3.  สรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัการวดัและประเมนิ 

      วธิกีารวดัและประเมนิ ควรสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองการเรยีนรูแ้ละผูเ้รยีนรปูแบบ

การประเมนิทีส่ามารถนํามาใชไ้ด ้เช่น การประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) การ

ประเมนิภาคปฏบิตั ิ(Performance Assessment) การใชแ้ฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การทดสอบ 

(Testing) การประเมนิโดยใชศ้นูยก์ารประเมนิ (Assessment Centers) เป็นตน้ 

      3.1 การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นกระบวนการตดัสนิความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะต่างๆ ของผูเ้รยีนในสภาพทีส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ โดยใชเ้รือ่งราวเหตุการณ์ สภาพจรงิหรอื

คลา้ยจรงิทีป่ระสบในชวีติประจาํวนั เป็นสิง่เรา้ใหผู้เ้รยีนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมอืกระทาํ 

หรอืผลติ จากกระบวนการทาํงานตามทีค่าดหวงัและผลผลติทีม่คีณุภาพ จะเป็นการสะทอ้นภาพเพือ่

ลงขอ้สรปุถงึความรู ้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของผูเ้รยีนวา่มมีากน้อยเพยีงใด น่าพอใจหรอืไม ่

อยูใ่นระดบัความสาํเรจ็ใด เครือ่งมอืสาํหรบัวดัผลทีต่รงตามสภาพจรงิมหีลายประเภท เช่น การ

สงัเกต การสมัภาษณ์ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การบนัทกึจากผูเ้กีย่วขอ้ง การทดสอบที่

เน้นภาคปฏบิตั ิการใชแ้ฟ้มสะสมงาน เป็นตน้  

      3.2 การประเมนิภาคปฏบิตั ิเป็นการประเมนิ ความสามารถในการปฏบิตังิานของ

ผูเ้รยีนภายใตส้ภาพการณ์และเงือ่นไขที่สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ โดยพจิารณากระบวนการทาํและ

คณุภาพของงาน เกณฑก์ารประเมนิอาจสรา้งขึน้จากมติิ ความสาํคญั (Rubric) ของคุณลกัษณะ

ดา้นต่างๆ ของผลงานนัน้ 

       3.3 แฟ้มสะสมงาน เป็นแหลง่รวบรวมตวัอยา่งผลงานทีด่เีดน่และน่าพอใจ สว่นการ

ประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นการประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตาม

สภาพจรงิ โดยพจิารณาผลงานจากแฟ้มสะสมงาน จากบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งและผลงานสามารถใช้

สะทอ้นใหเ้หน็กระบวนการเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ตามสภาพจรงิ  

       3.4 การประเมนิโดยใชศ้นูยก์ารประเมนิ เป็นกระบวนการตดัสนิความรู้

ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของผูเ้รยีนอยา่งรอบคอบ โดยใชต้วัอยา่งงาน หลายๆ ลกัษณะที่

สอดคลอ้งกบังานจรงิ สรา้งเป็นสถานการณ์จาํลองหรอืสิง่เรา้ใหผู้เ้รยีนตอบสนองโดยการแสดงออก 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกตามพฤตกิรรมบ่งชีส้ามารถประมวลสรปุถงึความรู ้ความสามารถ และทักษะ

ต่างๆ ของผูเ้รยีนวา่มมีากน้อยเพยีงใด และอยูร่ะดบัใด 
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      วธิกีารวดัมหีลากหลาย ผูส้อนควรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัธรรมชาตขิองการเรยีนรู ้

วธิกีารวดัทีนิ่ยมใช ้เช่น การทดสอบ การสมัภาษณ์ การสอบถาม การสงัเกต การตรวจผลงาน การ

ใชแ้ฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ แต่ละวธิสีามารถใชเ้ครือ่งวดัไดแ้ตกต่างกนัตามความเหมาะสม ตวัอยา่ง

ดงัแสดง ในตาราง 3 

 

ตาราง 3  วธิกีารวดัและตวัอยา่งเครือ่งมอื 
 

 วิธีการวดั ตวัอย่างเคร่ืองมือ 

การทดสอบ แบบสอบขอ้เขยีน  

แบบสอบภาคปฏบิตั ิ 

แบบวดั  

การสมัภาษณ์  แบบสมัภาษณ์  

การสอบถาม  แบบสอบถาม  

การสงัเกต  แบบตรวจสอบรายการ  

แบบมาตรประเมนิคา่  

แบบบนัทกึ  

การตรวจผลงาน แบบประเมนิผลงาน 

การใชแ้ฟ้มสะสมงาน  แบบบนัทกึ  

แบบประเมนิผลงาน 

แบบประเมนิตนเอง 

การใชศ้นูยก์ารประเมนิ  แบบตรวจสอบรายการ  

แบบบนัทกึ  

แบบมาตรประเมนิคา่  

แบบประเมนิพฤตกิรรม 

แบบประเมนิผลงาน 

 

  4.  เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

           ผูส้อนจดักจิกรรมการวดัผลดว้ยจาํนวนความถีแ่ละช่วงเวลาตามทีว่างแผนรว่มกบั

ผูเ้รยีน เช่น การทดสอบ การสงัเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงานในแฟ้มสะสมงาน การใชศ้นูยก์าร

ประเมนิ เป็นตน้ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูทีส่ะทอ้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และคณุลักษณะของผูเ้รยีน 

  5.  วเิคราะหข์อ้มลู 

          ตรวจใหค้ะแนนการเรยีนรูจ้ากเครือ่งมอืวดัผล ประมวลผล จาํแนกตามผลการเรยีนรู้

ทีมุ่ง่วดัและประเมนิ คาํนวณคะแนนรวม และวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน 
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  6.  ตดัสนิคณุคา่ของผลการเรยีนรู ้

          ผูส้อนกาํหนดรปูแบบการตดัสนิคุ ณคา่ของผลการเรยีนรู ้เช่น การประเมนิองิกลุม่  

การประเมนิองิเกณฑ ์ และการประเมนิองิเกณฑแ์ละองิกลุ่ม 

  7.  รายงานผลและนําผลไปใชใ้นการพฒันา ปรบัปรงุการเรยีนรู ้

          จากการประเมนิทาํใหผู้ส้อนไดส้ารสนเทศสาํหรบันําไปใชพ้ฒันาการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน และตดัสนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จดุมุง่หมายสาํคญัของการประเมนิเพือ่พฒันาความรู ้

ทกัษะ และคุณลกัษณะของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ในกรณทีีม่กีารประเมนิทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จงึสามารถนําสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น 

   7.1  การประเมนิก่อนเริม่ตน้การเรยีนการสอน เพือ่จดัวางตาํแหน่งผูเ้รยีน หรอื

ประเมนิความรู ้ ทกัษะพืน้ฐานของผูเ้รยีนก่อนเริม่กจิกรรม อนัจะไดส้ารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การตดัสนิใจในการวางแผนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน และเตรยีมการ

สาํหรบัการปพูืน้ฐานความรู้และทกัษะทีจ่าํเป็นตอ้งมมีาก่อน 

      7.2  การประเมนิระหวา่งการเรยีนการสอนเพือ่ตรวจสอบความรู ้ความสามารถ 

ทกัษะของผูเ้รยีนขณะทีก่ารเรยีนการสอนยงัคงดาํเนินอยู ่อนัจะไดส้ารสนเทศยอ้นกลบัทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการตดิตามดคูวามกา้วหน้าหรอืพฒันาการในการเรยีนรู ้ตลอดจนจุดบกพรอ่งในการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนสาํหรบัปรบัปรงุแกไ้ขและซ่อมเสรมิ 

      7.3  การประเมนิหลงัสิน้สดุการเรยีนการสอน เพือ่สรปุผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอนั

จะไดส้ารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิพฒันาการ และระดบัสมัฤทธผิลของผูเ้รยีน  

       พชิติ ฤทธิจ์รญู (2552) ไดเ้สนอกระบวนการประเมนิผลการศกึษามคีวามเชือ่มโยงกบั

จดุมุง่หมายการศกึษากจิกรรมการเรยีน การสอน คร ูและผูเ้รยีน การประเมนิผลมกีระบวนการ 6 

ขัน้ตอน ดงัแสดงในภาพประกอบ 3 
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 กาํหนดวตัถุประสงคร์ว่มกนัระหวา่งครกูบัผูเ้รยีน  

 

 กาํหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  

 

 สรา้งเครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรู้  

 

 ทดสอบและเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 

 จดักระทาํขอ้มลู  

 

 ตดัสนิผลการเรยีน  

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการประเมนิผล 

  

  รายละเอยีดของกระบวนการประเมนิผลแต่ละขัน้ตอนมดีงัน้ี  

  ขัน้ที ่1 กาํหนดวตัถุประสงคร์ว่มกนัระหวา่งครกูบัผูเ้รยีน ขัน้น้ีเป็นการวางแผนรว่มกนั

ระหวา่งครกูบัผูเ้รยีนก่อนเริม่จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยครจูะนําเสนอเอกสารทีเ่ป็นสาระและ

กจิกรรมตลอดทัง้ภาคเรยีนซึง่เรยีกวา่แนวการเรยีนการสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัพจิารณาและตก

ลงกนัตัง้แต่ตน้ภาคเรยีนวา่จดุประสงคข์องวชิาน้ีเป็นอย่างไร กจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้งทาํ

อะไรบา้ง เกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีนมวีธิอียา่งไรเพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพตลอดทัง้ภาคเรยีน และมี

สทิธิท์ีจ่ะขอเพิม่ หรอืลด หรอืปรบัสาระและกจิกรรมทีค่รนํูาเสนอได้ 

  ขัน้ที ่2 กาํหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ขัน้น้ีเป็นการแปลงจดุมุง่หมายทัว่ไป หรอื

จดุมุง่หมายของรายวชิาเป็นจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมในแต่ละบทหรอืหน่วยการเรยีน เพือ่ใหค้รมูี

ความชดัเจนในพฤตกิรรมและคุณลกัษณะทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน และเพื่อใหส้ามารถวดัได ้

สงัเกตได ้จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมประกอบดว้ยเงือ่นไขทีแ่สดงพฤตกิรรม พฤตกิรรมและเกณฑข์ัน้

ตํ่าทีส่ามารถแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ  

  ขัน้ที ่3 สรา้งเครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรู ้ข ัน้น้ีครตูอ้งรูว้า่เครือ่งมอืวดัผลมกีีป่ระเภท  

แต่ละประเภทมลีกัษณะเฉพาะ ขอ้ดแีละขอ้จาํกดัอยา่งไรเพื่อทีจ่ะเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัจดุประสงคเ์ชงิ

พฤตกิรรมทีจ่ะวดั เครือ่งมอืที่ใชว้ดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมหีลายประเภท เช่น แบบทดสอบ แบบ

วดัเจตคต ิแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นตน้ ซึง่โดยทัว่ไปครมูกันิยมใชแ้บบทดสอบ

หรอืขอ้สอบทีค่รสูรา้งขึน้   
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  ขัน้ที ่4 ทดสอบและเกบ็รวบรวมขอ้มลู เมือ่ครสูรา้งเครือ่งมอืเสรจ็แลว้ก่อนนําไป

รวบรวมขอ้มลูควรมกีารตรวจสอบหาคณุภาพของเครือ่งมอื หลงัจากนัน้กนํ็าไปรวบรวมขอ้มลูซึง่

สามารถดาํเนินการได ้3 ระยะคอื ระยะก่อนเรยีน ระหวา่งการเรยีนการสอน และเมือ่สิน้สดุการเรยีน

การสอน 

  ขัน้ที ่5 จดักระทาํขอ้มลู ในขัน้น้ีครจูะตอ้งรูว้า่จะจดักระทาํขอ้มลูเพือ่จดุประสงคใ์ด เพือ่

บรรยายเกีย่วกบันกัเรยีนเป็นรายบุคคล หรอืตอ้งการบรรยายเป็นกลุม่ หากตอ้งการบรรยายเป็น

กลุ่มจะบรรยายเฉพาะกลุ่ม หรอืจะสรปุอา้งองิไปยงักลุ่มใหญ่โดยอาศยักลุ่มทีศ่กึษาน้ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งและขอ้มลูทีว่ดัมาไดน้ี้อยูใ่นระดบัมาตราใด บอกประเภท ลาํดบัที ่หรอืบอกช่วง  นัน่คอืครู

ตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งมาตรการวดัและมคีวามรูเ้รือ่งสถติ ิทัง้สถติบิรรยาย และสถติอิา้งองิ  

  ขัน้ที ่6 ตดัสนิผลการเรยีน การประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนทีป่ฏบิตักินัมากใน

ปจัจบุนักค็อืการตดัเกรดหรอืการใหร้ะดบัผลการเรยีนซึง่กระทาํเมือ่ประเมนิภายหลงัสิน้สุ ดการเรยีน

การสอน และอาจจะกระทาํเฉพาะสิน้สดุการเรยีนการสอนแต่ละตอนกไ็ด ้เช่น ใหเ้กรดในการสอบ

ยอ่ยแต่ละครัง้ ใหเ้กรดผลงาน การใหเ้กรดตอนทา้ยของบทเรยีนแต่ละบทเรยีน เป็นตน้ ซึง่ครู

จาํเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัในการตดัเกรด และวธิกีารตดัเกรดทีด่ี 

  สมบรูณ์ ชติพงศ.์ (ม.ป.ป.: 6) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดั 

เพือ่ใหไ้ดเ้ครือ่งมอืวดัทีม่คีณุภาพ ดงัมขี ัน้ตอนทีส่าํคญั ดงัน้ี 

  1. กําหนดลกัษณะของสิง่ทีจ่ะวดั/ประเมนิ โดยหลกัของการวจิยัแลว้จาํเป็นตอ้งกาํหนด

กรอบลกัษณะ ใหช้ดัเจนว่า ลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการวดั/ประเมนิ มอียา่งไรบา้ง มลีกัษณะการแสดง

ออกเป็นอยา่งไร 

  2. กําหนดชนิดและรปูแบบของเครือ่งมอืวดั โดยระบุใหแ้น่ชดัว่า ในแต่ละกรอบลกัษณะ 

จะใชช้นิด/รปูแบบใดเป็นเครือ่งมอื โดยกําหนดรายละเอยีดลงไปถงึผงั และลกัษณะเฉพาะ ของ

เครือ่งมอืนัน้ดว้ย 

  3. สรา้งขอ้คาํถาม หรอื ขอ้ความเพื่อวดัตามกรอบลกัษณะในแต่ละชนิดและรปูแบบของ

เครือ่งมอื 

  4. ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื เป็นการพฒันา/ปรบัปรงุขอ้ความหรอืคาํถามใหเ้ป็น

เครือ่งมอืวดัทีม่ปีระสทิธภิาพ การตรวจสอบเพือ่พฒันาคณุภาพกระทาํไดโ้ดย 2 ลกัษณะ คอื 

       4.1  ตรวจโดยใชห้ลกัวชิา/เหตุผล เป็นการพจิารณาคณุภาพตามหลกัวชิาทีเ่ป็น

ทฤษฎหีรอืเหตุผลในการสรา้งเครือ่งมอื โดยเฉพาะในดา้นความเป็นปรนยั ความเทีย่งตรง ความ

ยาก ฯลฯ โดยการอาศยัผูรู้ ้ในการพจิารณา 

       4.2  ตรวจสอบโดยใชข้อ้มลูจากผูใ้ช ้เป็นการใชข้อ้มลูจากการทดลองเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากกลุม่เป้าหมายมาวิเคราะห ์ทาํใหท้ราบไดว้า่ผูใ้ช้/ลกูคา้ คดิอยา่งไร ตรงกบัทีผู่ส้รา้ง

ตอ้งการหรอืไม่ 
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  5.  การสรา้งเกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน 

          เน่ืองจากสิง่ทีไ่ดจ้ากการวดันัน้มปีระโยชน์กต่็อเมือ่สามารถนําไปใชส้อบวดัแลว้

สามารถบอกไดว้า่ บุคคลทีถ่กูวดัและประเมนินัน้เป็นอยา่งไร จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งหาเกณฑ์

ความหมายของผลการวดัวา่ ในแต่ละคะแนน/ขอ้มลูทีไ่ด ้มคีวามหมายวา่อยา่งไร เกณฑอ์าจอยูใ่น

รปูของเกณฑป์กต ิจดุตดั หรอืเกณฑส์มบรูณ์ ต่างๆ 

   ขัน้ตอนในการสรา้งและพฒันาเครือ่งมือจงึตอ้งเป็นวธิกีารทีเ่ป็นระบบ (Systematic) 

ทีเ่ชื่อถอืได ้จงึทาํใหไ้ดเ้ครือ่งมอืวดัทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืมคีุณภาพนัน่เอง 

    6.6   เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 

           ในการวดัผลจะใหไ้ดส้ิง่ทีต่อ้งการวดัจะตอ้งมเีครือ่งมอืทีด่มีคีุณภาพ สิง่ทีต่อ้งการ

นัน้ เครือ่งมอืบางอยา่งวดัไดบ้างอยา่งอาจวดัไมไ่ด ้การใชเ้ครือ่งมอืการวดัจงึควรระวงัเป็นพเิศษ

ไมใ่ช่อยากวดัอะไรกไ็ด ้แต่แบบทดสอบแต่อยา่งเดยีว เครือ่งมอืวดัผลแบบต่างๆ ดงัน้ี 

      6.6.1  แบบทดสอบ แบบทดสอบเป็นชุดของขอ้คาํถามทีส่รา้งขึน้มาอยา่งมรีะบบ 

เพื่อใชว้ดัตวัอยา่งพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล ทีก่ล่าวว่าสรา้งอยา่งมรีะบบนัน้ หมายถงึมรีะบบดา้น

เน้ือหา มรีะบบในวธิดีาํเนินการสอบ และมรีะบบในการใหค้ะแนน เช่น แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

การทดสอบวดัเชาวน์ปญัหา แบบทดสอบวดับุคลกิภาพ เป็นตน้ 

    6.6.2  การสงัเกต เป็นการเฝ้ามองดพูฤตกิรรมของสิง่หน่ึงอยา่งมจีดุมุง่หมาย ส่วน

ใหญ่นิยมใชต้าเป็นเครื่องมอืในการสงัเกตการมองเหน็ แต่ถา้สงัเกตกลิน่ ตอ้งใชจ้มกู สงัเกตเสยีง

ตอ้งใชห้ ูแต่จะอาศยัอุปกรณ์อื่นเพือ่ความสะดวกเป็นเรือ่งของการนําเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์ เพือ่

เพิม่คุณภาพของการสงัเกตไดด้ยีิง่ขึน้ สิง่ทีจ่ะช่วยการสงัเกตใหอ้ยูใ่นกรอบของจุดมุง่หมายกค็อื 

แบบตรวจสอบรายการก่อนการสงัเกตสิง่ใดๆ ผูส้งัเกตควรสรา้งรายการทีต่อ้งการสงัเกตไวใ้ห้

เหมาะสม เมือ่สงัเกตเหน็สิง่ใดกจ็ะไดบ้นัทกึทนัท่วงท ีการสงัเกตทีไ่ดไ้มค่วรใหผู้ท้ ีถู่กสงัเกตรูต้วั 

เพราะถา้รูว้า่มกีารสงัเกต พฤตกิรรมจะเปลีย่นแปลงจากความเป็นจรงิ  

   ลกัษณะของผูส้งัเกต เพื่อเป็นการวดัทีเ่ชื่อถอืไดผู้ส้งัเกตควรมลีกัษณะดงัน้ี 

    1.  มคีวามตัง้ใจ คอืผูส้งัเกตจะตอ้งสาํรวมจติใจทีจ่ะสงัเกต สิง่นัน้จรงิๆ ใจไม่

วอกแวก มเีป้าหมาย มคีวามอดทน สะกดใจแน่วแน่ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งตามทีต่อ้งการ 

    2.  มปีระสาทสมัผสัด ีหมายความถงึ ประสาทตา ห ูหรอืจมกู จะตอ้งดสีมบรูณ์ เหน็

ภาพไมแ่น่นอน ลกัษณะน้ีไมค่วรเป็นผูส้งัเกต เพราะจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีผ่ดิพลาด 

    3.  มกีารรบัรูด้ ีหมายความวา่ผูส้งัเกตจะตอ้งมกีารรบัรูว้า่เกดิภาพอะไร เหน็อะไร

ไดอ้ยา่งรวดเรว็แมน่ยาํวอ่งไวและตรงไปมาไมบ่ดิเบอืนความเป็นจรงิ ความจรงิการรบัรูต่้อเน่ืองจาก

ประสาทสมัผสัรว่มมอืกนัทาํงานเป็นวงจรทีร่วดเรว็ ประสาทสมัผสัด ีมองเหน็ไดเ้รว็ละเอยีดอ่อน 

แลว้การรบัรูก้ม็าแปลต่อวา่เป็นอะไร ถา้การรบัรูด้กีจ็ะแปลตรงกบัทีป่ระสาทสมัผสัไดรู้เ้หน็ ถา้การ

รบัรูไ้มด่จีะแปลสิง่ทีป่ระสาทสมัผสัไปคนละอยา่ง เช่น สมัผสัการนัง่ แปลว่ายนื สมัผสัหม ูแปลว่า

หมา ดงัน้ีเป็นตน้ ยอ่มจะบงัเกดิความเสยีหายแก่การเกบ็ขอ้มลูเพือ่การศกึษาอยา่งยิง่  
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    เพื่อไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดจงึควรมหีลกัการสงัเกตดงัน้ี 

      1. กําหนดสิง่ทีจ่ะสงัเกต หมายถงึว่าจะสงัเกตอะไรกใ็หจ้าํกดัเฉพาะเป็นเรือ่งๆ ไป 

เรยีกวา่สงัเกตเจาะจงเฉพาะสิง่ทีต่อ้งการเท่านัน้ สิง่อื่นทีไ่มเ่กีย่วกอ็ยา่ใสใ่จ การดจูงึควรมี

จดุมุง่หมายว่าจะดอูะไรเป็นหลกั การกําหนดกรอบไวเ้พื่อใหด้จูงึเป็นสิง่สาํคญั  

    2.  สงัเกตดว้ยความพนิิจพเิคราะห ์ทีต่อ้งทาํอยา่งน้ีกเ็พือ่จะไดส้ามารถมองเหน็

รายละเอยีดของกรอบทีต่อ้งการอยา่งลกึซึง้ ไมใ่ช่สงัเกตเพยีงผวิเผนิ หรอืลกัษณะภายนอกพืน้ๆ 

เท่านัน้ 

    3.  ขจดัปญัหาหรอืความลาํเอยีงส่วนตวัออกใหห้มด เพราะถา้มสีิง่ทีก่ล่าวแลว้จะทาํ

ใหเ้กดิความขดัแยง้ในการเกบ็ขอ้มลู สิง่ทีค่วรบนัทกึจะไมบ่นัทกึ จะไดข้อ้มูลทีม่คีวามลาํเอยีง 

    4.  เวลาสงัเกตควรมเีครือ่งช่วยความจาํ เพื่อไมใ่หห้ลงลมืสิง่ทีไ่ดส้งัเกตเหน็มา 

ดงันัน้อุปกรณ์ทัง้หลายทีช่่วยเตอืนความจาํควรเตรยีมใหพ้รอ้มตามความเหมาะสม อยา่งน้อยทีส่ดุก็

ควรมแีบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ หรอืสิง่อื่นๆ อกี ทีเ่ป็นเทคโนโลยใีนการช่วยความจาํ 

         6.6.3  การสมัภาษณ์ เป็นเครือ่งมอืวดัผลชนิดหน่ึงใชใ้นกรณทีีใ่ชแ้บบทดสอบ 

หรอืการสงัเกตแลว้ไมส่ามารถวดัได ้แบบทดสอบถา้คนไมต่อบคาํถามในขอ้สอบ หรอืตอบแบบส่ง

เดชเราจะไดข้อ้มลูผดิพลาด การสงัเกตจะวดัไดก้ต่็อเมือ่คนแสดงพฤตกิรรมภายนอก ถา้เขาไมแ่สดง

พฤตกิรรมภายนอกเรากเ็กบ็ขอ้มลูไมไ่ดอ้กีเช่นกนั การใชเ้ครือ่งมอืวดัผลโดยการสมัภาษณ์จงึอาจ

แกป้ญัหาได ้เพราะการสมัภาษณ์เป็นการสนทนาอยา่งมจีดุมุง่หมายตามความประสงคท์ีก่าํหนดไว้

ลว่งหน้าก่อนระหวา่งผูส้มัภาษณ์ และผูถ้กูสมัภาษณ์เครือ่งมอืสาํคญัของการสมัภาษณ์จงึเป็นปาก 

    การสมัภาษณ์มอียูห่ลายแบบแต่ทีนิ่ยมแบ่งออกเป็น 2 แบบ 

    1.  การสมัภาษณ์แบบมาตรฐาน (Structured Interview) เป็นการสมัภาษณ์ทีม่ ี

ระบบแบบแผน นัน่คอืก่อนสมัภาษณ์ตอ้งวางแผนอยา่งด ีมกีารเตรยีมตวั เตรมีอุปกรณ์เครือ่งมอื

อยา่งด ีเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีด่ทีีส่ดุ การสรา้งเครือ่งมอืตอ้งครอบคลมุจดุมุง่หมายทีจ่ะสมัภาษณ์

โดยทัว่ไปจะมแีบบตรวจสอบรายการเพือ่ความสะดวกในการสมัภาษณ์  

    2.  การสมัภาษณ์แบบไมม่าตรฐาน (Unstructured Interview) เป็นการสมัภาษณ์ที่

ไมม่แีบบแผนกําหนดไวต้ายตวั เป็นลกัษณะการสมัภาษณ์ทัว่ไป ผูท้ีส่มัภาษณ์เปิดโอกาสใหผู้ถู้ก

สมัภาษณ์ไดแ้สดงออกโดยไมถู่กบงัคบั หรอืจะพดูว่าเป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิดกไ็ด้  

   การสมัภาษณ์ทีด่คีวรมลีกัษณะดงัน้ี 

   1.  ตอ้งเป็นการยัว่ย ุหรอืกระตุน้ใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์อยากจะตอบและใหค้าํตอบทีค่ง

เสน้คงวา การใชค้าํถามควรเป็นคาํถามทีน่่าสนใจแก่ผู้ถกูสมัภาษณ์ 

   2.  คาํถามทีถ่ามพยายามถามใหต้รงจดุทีส่ดุ เป็นคาํถามทีม่คีวามชดั เจน ไมค่วรใช้

คาํถามแบบกวา้งๆ หรอืแบบครอบจกัรวาล ซึง่จะทาํใหไ้ดค้าํตอบทีล่งสรปุไมไ่ด้ 

   3.  คาํถามควรศกึษาคณุภาพก่อน นัน่คอื ควรมคีวามเชือ่มัน่สงู กลา่วคอื แมจ้ะใช้

คาํถามขอ้เดมิถามซํา้กไ็ดค้าํตอบเหมอืนเดมิ และควรจะเป็นคาํถามทีไ่ดร้บัคาํตอบทีส่ามารถนําไป

ขยายองิสูเ่หตุการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัได้ 
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    6.6.4  แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืวดัผล มลีกัษณะการเกบ็ขอ้มลู 

คลา้ยแบบทดสอบ คอืใหผู้ส้อบแสดงความรูส้กึออกมาจากใจจรงิ ทีต่่างจากแบบทดสอบก็ตรงทีก่าร

แสดงความคดิเหน็นัน้ไมม่ถีูกมผีดิ เป็นการแสดงความคดิเหน็ตามเสรขีองผูต้อบ ยิง่เป็นแบบไมต่อ้ง

ใหเ้ขยีนชือ่ผูต้อบดว้ย การตอบแบบสอบถามยิง่จะไดค้วามจรงิออกมามากทีส่ดุ ความจรงิแบบ

ตรวจสอบรายการ แบบสาํรวจ กถ็อืเป็นลกัษณะหน่ึงของแบบสอบถามเหมอืนกนั เพยีงแต่มี

จดุมุง่หมายในการถามแตกต่างกนัเท่านัน้เอง 

  การสรา้งแบบสอบถามใหด้ไีมใ่ช่ของงา่ย ดงันัน้ก่อนนําไปใชก้ค็วรจะทดลองดใูหด้วีา่มี

ความเทีย่งตรง หรอืมคีวามเชือ่มัน่ไดเ้พยีงใด อยา่งไรกต็ามการสรา้งแบบสอบถามควรยดึหลกัการ

ดงัน้ี 

  1.  คาํถามตอ้งชดัเจนและเขา้ใจงา่ย ไมว่กวน มหีลายแงห่ลายมมุ 

  2.  คาํถามจะตอ้งยัว่ยใุหผู้ต้อบอยากตอบ 

  3.  คาํถามควรสัน้แต่ไดค้วาม ใชภ้าษาถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

  5.  ตอ้งถามแต่เรือ่งสาํคญัๆ และผูต้อบมองเหน็ความสาํคญัได้ 

  6.  คาํใดเน้นในคาํถามนัน้ ควรขดีเสน้ใตไ้ว้ 

  โดยทัว่ไปการสรา้งแบบสอบถามทีนิ่ยมกนัม ี2 แบบ คอื 

  1.  แบบปลายเปิด เป็นลกัษณะแบบสอบถามทีถ่ามใหผู้ต้อบสามารถตอบไดโ้ดยเสรเีช่น 

ถามว่า: - ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรทีก่ลา่วกนัวา่ดาวหางฮลัเลยป์รากฏตวัแลว้โลกจะมอีนัตราย? 

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

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

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

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

      2. แบบปลายปิด เป็นลกัษณะแบบสอบถามใหแ้สดงความคดิเหน็เหมอืนกนั แต่เสนอ

ความคดิเหน็บางประการใหเ้ลอืกคลา้ยๆ กบัจะเป็นตวัเลอืก แต่ความคดิเหน็ไมม่ถีูกมผีดิปิด สะดวก

แก่การจดักระทาํทางขอ้มลูมากกว่าแบบแรก ถา้จะใหด้ศีกึษาแบบแรกก่อนแลว้นํามาดดัแปลงเป็น

แบบปลายปิดกจ็ะทาํใหแ้บบสอบถามมคีุณค่ามากขึน้ 

     ตวัอยา่งเช่น ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อการวดัผลสมัฤทธิร์ะดบัประถมศกึษาในเมอืงไทย 

     อยา่งไร [ √ ] หมายถงึ เหน็ดว้ย [ X ] หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 

  [   ]   ดมีาก เพราะมกีารนําวธิกีารใหม่ๆ  มาใชห้ลายรปูแบบ 

  [   ]   ไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร เพราะขาดจดุหมายทีด่วีา่จะวดัแบบไหนกนัแน่ 

  [   ]   ครทูัว่ไปไมค่อ่ยมคีวามรูท้างการวดัผล 

  [   ]   ขาดมาตรฐานพอทีจ่ะเปรยีบเทยีบกนัได ้

  [   ]   สอบบ่อยเกนิไปน่าเบือ่หน่าย 

  [   ]   เครือ่งมอืการวดัขาดคณุภาพ สอบวดัไมไ่ดผ้ลตามความเป็นจรงิ 
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      ในแบบสอบถามปลายปิดบางขอ้จะมปีลายเปิดไวใ้หด้ว้ย ถอืวา่เป็นแบบผสม เช่น มกัจะ

เพิม่คาํวา่อื่นๆ เพือ่เป็นการใหผู้ต้อบพจิารณาวา่คาํตอบทีใ่หไ้วน้ัน้ไมต่รงกบัความคดิเหน็ของตนเอง 

ในช่องอื่นๆ กส็ามารถเขยีนแสดงความคดิเหน็สัน้ๆ ได ้

  6.6.5  การจดัอนัดบัคณุภาพ (Rating Scale) 

    การจดัอนัดบัคณุภาพเป็นเครือ่งมอืวดัและประเมนิคา่สถานการณ์หรอืคณุลกัษณะ

ต่างๆ ทีไ่มส่ามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขโดยตรงได ้แต่เป็นการจดัอนัดบัของสิง่ต่างๆ ตามลกัษณะ

ของคณุภาพวา่มมีากน้อยเพยีงใด การวดัประเภทน้ีไดแ้ก่ วดัความด ีความงาม ความสะอาด ความ

ประพฤต ิเป็นตน้ ซึง่จะใหเ้ป็นตวัเลขตรงๆ ไมไ่ด ้จาํเป็นตอ้งออกแบบเครือ่งมอืวดัดา้นน้ีเป็นพเิศษ 

เช่น ตวัอยา่งการจดัอนัดบัความสะอาดของรา่งกายนกัเรยีน ตรวจเป็นรายสปัดาห ์อาจจะอธบิาย

เพือ่ความกระจา่งแจง้ดงัน้ี 

   สกปรกมาก :  มขีีไ้คลเกรอะ ผมเผา้รงุรงัมเีหา เลบ็สกปรก กลิน่เหมน็สาบ 

   คอ่นขา้งสกปรก :  มขีีไ้คลเลก็น้อย เลบ็ยาวแต่สะอาด มเีหาบา้ง 

   ปานกลาง  :  มขีีไ้คลเลก็น้อย เลบ็สะอาด ผมเรยีบรอ้ยไมม่เีหา 

   สะอาด  :   รา่งกายสะอาดแต่รกัษาไมถ่งึขนาด สกปรกตอนปลายสปัดาห ์

   สะอาดมาก :   รา่งกายสะอาดตลอดเวลาในหนึง่สปัดาห ์

   ลกัษณะการจดัอนัดบัคณุภาพแบบน้ีเรยีกวา่มาตราพรรณนาพฤตกิรรม ซึง่สามารถ

ดดัแปลงไปใชใ้นพฤตกิรรมอื่นๆ ได้ 

   การจดัอนัดบัคณุภาพอกีประการหน่ึงใชต้วัเลขของอนัดบัแทนคาํอธบิาย แต่กต็อ้งตก

ลงใหแ้น่นอนวา่ตวัเลขอนัดบัเท่าไรแทนอะไร เช่น น้อยมากใหค้า่ 1, น้อยใหค้่า 2, ปานกลางใหค้า่ 

3, มากใหค้า่ 4 และมากทีส่ดุ ใหค้า่ 5 ซึง่ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นเพยีงตวัเลขเรยีงอนัดบัเท่านัน้ การบวก

ลบกนัจงึตอ้งระวงัใหด้ ีอาจแปลความหมายผดิพลาดได้ 

  ตวัอยา่ง การจดัอนัดบัความขยนัของนกัเรยีนอ่อน 3 คน 

       พฤตกิรรม    แดง ดาํ เขยีว 

  1. ทาํงานทนัทเีมือ่ถงึเวลา   2 1 2 

  2. ทาํงานวางแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 1 1 3 

  3. รูจ้กัแบ่งเวลาในการทาํงาน  2 1 1 

  4. ทาํงานเสรจ็ทนัเวลา   1 2 2 

    การแปลผลอาจจะแปลเป็นรายบุคคล หรอือาจแปลเป็นกลุ่มกไ็ด ้จดุประสงคใ์หญ่

เพื่อจะวดัหรอืดวู่าเดก็คนไหนมพีฤตกิรรมดา้นหน่ึงๆ เป็นอยา่งไร จะได้ปรบัปรงุแกไ้ขได ้ขอ้ควร

ระวงัในการจดัอนัดบัคณุภาพนัน้กค็อื ความลาํเอยีงสว่นตวั และอทิธพิลอื่นๆ ทีอ่าจจะทาํใหผู้จ้ดั

อนัดบัเกดิจดัสงูไปหรอืตํ่าไปจากความเป็นจรงิ 

          การวดัผลอาจจะใชเ้ครือ่งมอือื่นๆ อกีได ้โดยเฉพาะในวงการวดัผลการศกึษานัน้ 

เครือ่งมอืทีก่ลา่วมากค็รอบคลมุเกอืบหมด เครือ่งมอือื่นๆ เช่น สงัคมมติ ิการสรา้งจนิตนาการ ฯลฯ 

กอ็าศยัอุปกรณ์การสรา้งมาจากเครือ่งมอืทีก่ลา่วมาแลว้ทัง้นัน้ 
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6.7   ประโยชน์ของการวดัและประเมินผลการศึกษา 

         ประโยชน์ของการประเมนิผลทีส่าํคญัคอืมุง่นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุและพฒันา

คณุภาพการศกึษา ซึง่ผลจากการประเมนิจะคุม้คา่มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัผูเ้กีย่วขอ้งจะนําไปใช้

กบัใคร ในกจิการใด และอยา่งไรบา้ง ซึง่จะพจิารณาประโยชน์ของการประเมนิดงัน้ี  

   6.7.1  ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน 

          1. ทาํใหเ้กดิการพฒันาตนเองในแนวทางทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ โดยพจิารณาจาก

ผลการประเมนิความสามารถของตนเอง 

          2. ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนเพิม่ขึน้เพือ่ทีจ่ะรกัษามาตรฐานไว ้และช่วย

ใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ตามลาํดบั 

                 3. ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนชดัเจนยิง่ขึน้ เพราะการสอบแต่ละครัง้

ทาํใหผู้เ้รยีนตอ้งอ่านหนงัสอืทบทวนเน้ือหา มกีารคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิทาํใหเ้กดิการเรยีนรู้

เพิ่มขึน้ 

                 4. ทาํใหท้ราบจดุมุง่หมายในการเรยีนชดัเจนยิง่ขึน้ เพราะก่อนสอนครจูะแจง้

จดุประสงคท์ีจ่ะประเมนิใหท้ราบ 

   6.7.2  ทาํประโยชน์ต่อคร ู  

                  1. ทาํใหค้รไูดท้ราบผลการเรยีนของผูเ้รยีนวา่เก่ง-อ่อนเพยีงใด เพือ่หาทาง

ช่วยเหลอื 

                  2. ทาํใหค้รทูราบผลการบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีนของผูเ้รยีนวา่ มผีูเ้รยีนผา่น

จดุประสงคม์ากน้อยเพยีงใด ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ครมูปีระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน

เพยีงใด เทคนิควธิสีอนทีค่รใูชเ้หมาะสมเพยีงใด อนัจะนําไปสูก่ารปรบัปรงุตนเองของครู 

                  3. ผลการประเมนิจะทาํใหค้รใูชเ้ป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการ

เรยีนยิ่งขึน้ 

                  4. ช่วยใหค้รไูดต้รวจสอบคณุภาพของขอ้สอบวา่มคีวามยากงา่ยเพยีงใด มีค่า

อาํนาจจาํแนก ความเชือ่มัน่ และความเทีย่งตรงเพยีงใด 

         6.7.3  ประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร 

           1. ทาํใหท้ราบมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนในดา้นต่างๆ เช่น มาตรฐาน

ความสามารถของผูเ้รยีน มาตรฐานความสามารถของคร ูเป็นตน้ 

                  2. ใชเ้ป็นขอ้มลูในการ ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนใหผู้ป้กครองและประธานได้

ทราบ 

                  3. ใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา พฒันา และดาํเนินงานบรหิาร

โรงเรยีนในดา้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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           6.7.4  ประโยชน์ต่อผูป้กครอง 

                 1. ทาํใหท้ราบความสามารถหรอืสมรรถภาพในการเรยีนของบุตรหลาน 

                 2. ช่วยทาํใหผู้ป้กครองรูจ้กัและเขา้ใจบุตรหลานไดด้ยีิง่ขึน้ 

                 3. เป็นขอ้มลูสาํหรบัผูป้กครองใชใ้นการตดัสนิใจเกีย่วกบัการทาํงาน หรอื

การศกึษาต่อของบุตรหลาน 

           6.7.5  ประโยชน์ต่อการแนะแนว 

                  1. ใชเ้ป็นขอ้มลูในการใหค้าํปรกึษา แนะนํา ผูเ้รยีนทัง้ในดา้นการเลอืกอาชพี 

การศกึษาต่อและปญัหาสว่นตวั 

                  2. เป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัโรงเรยีนใชใ้นการประชาสมัพนัธห์รอืแนะนํา

โรงเรยีน 

            6.7.6  ประโยชน์ต่อการวจิยั 

                  1. เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลสามารถนําไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทาํ

วจิยั 

                  2. ขอ้มลูจากการวดัและประเมนิผลสามารถนําไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวจิยั  

 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

7.1 งานวิจยัต่างประเทศ 

        จอหน์ และ คณะ (John; & et al. 2006) ไดท้าํวจิยัเรือ่ง  การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

ในการแนะนําโปรแกรมโภชนาหน่วยสขุภาพประชาชน  งานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีนํ่ามาใชใ้นโปรแกรมโภชนาสขุภาพประชาชนในเมอืงโตรอนโต้  เพือ่ให้

คาํแนะนําปรกึษาใหแ้ก่  คณะทาํงานเกีย่วกบับทบาทหน้าที่,ความรบัผดิชอบแลการปรบัปรงุแกไ้ข

โปรแกรมสขุภาพ ซึง่ในการวจิยัน้ีใชก้ารสนทนากลุม่  โดยมผีูด้าํเนินรายการ 3 คน  คณะทํางาน 

จํานวน 71 คน และคณะผู้จัดโปรแกรม จํานวน 13 คน ที่รบัผดิชอบการบรกิารสขุภาพใหแ้ก่ชุมชน 

และใชก้ารศกึษาวจิยัแบบมสีว่นรว่ม  โดยการสนทนากลุม่  ประกอบดว้ย  ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

โภชนาการ, นกัโภชนาการ,พยาบาล  และผูช่้วยเหลอืดา้นโภชนาการในชุมชน ผลการวจิยั พบวา่ 

การมสีว่นรว่มของผูเ้ชีย่วชาญดา้นโภชนาการและนกัโภชนาการในการเผยแพรโ่ภชนาการสมัพนัธ์

กบัขอ้มลูสารสนเทศทีค่น้พบ  และพวกเขาใหค้วามคดิเหน็วา่ ควรมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนให้

ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มและโปรแกรมโภชนาการควรมคีวามเขา้ใจงา่ย  และมกีารแบ่งสรร

สารสนเทศขอ้มลูกบัหน่วยงานต่างๆ และควรมกีารจดัเตรยีมการบรกิารขอ้มลูโภชนาการโดยตรงสู่

ประชาชน  สรปุกค็อืผลของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการทีช่่วยสนบัสนุนการ

ตดัสนิใจดว้ยตนเองเกีย่วกบัโปรแกรมโภชนาการ 
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        เดวสิดอ็ดทริ ์และ ลซิ ิ(Davidsdottir; & Lisi. 2007) ไดท้าํวจิยัเกีย่วกบัอทิธพิลของ

การประเมนิตนเองของโรงเรยีนในเรือ่งการใหค้าํปรกึษาประชาธปิไตยในประเทศไอซแ์ลนด ์  

การวจิยัน้ีใชก้รณศีกึษา 4 โรงเรยีน  เป็นโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 2 โรงเรยีน  โรงเรยีนระดบั

มธัยมศกึษา 2 โรงเรยีน เป็นการศกึษาวจิยัระยะยาว โดยมีนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย ไอซ์แลนด์ 

และมหาวิทยาลัยจากศนูยก์ลางของเมอืงหลวง เป็นโคช้ใหค้าํแนะนําปรกึษา 2 ท่าน เป็นผู้สอน 

การประเมินให้แก่ทีมประเมินในโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา โดยการประเมนินัน้วางอยูบ่นฐานของ

การเสรมิพลงัอาํนาจใหแ้ก่ครทูมีประเมนิโรงเรยีน  ซึง่เป็นลกัษณะของการประเมนิตนเองเพือ่พฒันา

โรงเรยีนใหม้คีณุภาพ  ผลการวจิยัพบวา่ ครมูคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการการพฒันา

วชิาชพีคร,ูมกีารรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ, ครมูคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของกรรมสทิธิข์องการพฒันา

โรงเรยีนและมสีว่นรว่มในการพฒันาโรงเรยีน , และมกีารแบ่งปนัการตดัสนิใจดว้ยตนเองในการ

พฒันาปฏริปูโรงเรยีนของพวกเขา โดยขอ้มลูทีร่วบรวมมามกีารตรวจสอบสามเสา้  และใชว้ธิกีาร

เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีห่ลากหลาย และผลลพัธท์ีบ่่งชีง้านวจิยัครัง้น้ี คอื การทาํงานประเมนิทีด่ทีีส่ดุนัน้

ควรมกีารนําทศันคตเิกีย่วกบัประชาธปิไตยมาใช ้ และความแมน่ยาํของโปรแกรมการประเมนิมสีว่น

ช่วยใหก้ารปฏริปูปรบัปรงุโรงเรยีนประสบความสาํเรจ็  

        สมทิ (Smith. 2008)  ได้ทําวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียน : การพัฒนาวิชาชีพ 

สําหรับการเสรมิพลงัอาํนาจครูและการปรับปรุงแก้ไขชั้นเรียน  การศกึษาครัง้น้ีใชพ้หุกรณศีกึษาเป็น

การถอดบทเรยีนจากครทูีเ่ป็นแกนนําในการเรยีนรูใ้นประเทศญีปุ่น่ ขอ้มลูการวจิยัประกอบไปดว้ย  

การบรรยายเรือ่งเลา่จากการสมัภาษณ์ , การสะทอ้นกลบับนัทกึประจาํวนัของคร ู และการสะทอ้น

กลบัขอ้เขยีนเตอืนความจาํของผูว้จิยัทีเ่ป็นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบวธิกีารต่างๆ  การรวบรวม

ขอ้มลูอื่นๆ เช่น  การวางแผนการปรบัปรงุโรงเรยีน, การวางแผนการพฒันาวชิาชพีของครู,  ผลการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ, การบนัทกึภาคสนาม,  การสงัเกต, การถอดเทปจากการประชุม,  การ

อภปิราย,  และการถอดวดิโีอเทป  ในการคน้หาคาํตอบสิง่ทีป่รากฏออกมาประกอบไปดว้ย  ความ

เขา้ใจทีเ่ป็นบวกของการถอดบทเรยีน  การรว่มมอืของครแูกนนําสาํหรบัการแกไ้ขการฝึกปฏบิตั ิ

และพบวา่กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นสิง่สาํคญัในการถอดบทเรยีนและการเตรยีม

เครือ่งมอืสาํหรบัการปรบัปรงุการพฒันาวชิาชพีของครแูกนนํา  ซึง่การวจิยัน้ีสนบัสนุนการเสรมิพลงั

อาํนาจใหแ้ก่ครแูกนนําทีม่สีว่นสาํคญัในการพฒันาวชิาชพี และตอ้งมกีารเตรยีมสภาพแวดลอ้มของ

องคก์รทีม่คีณุภาพทีก่่อใหเ้กดิพลงัอาํนาจผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มทีค่ลา้ยกบัการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจทีช่่วยใหค้รมูกีระบวนการตดัสนิใจดว้ยตนเองทีนํ่ามาปรบัปรงุการเรยีนการสอนตนได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

        ไอเรยีตี ้(Iriarte.2009)  ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การมสีว่นรว่มของประชาชนเกีย่วกบัการ

บกพรอ่งทางการเรยีนรูใ้นผลกระทบและกระบวนการประเมนิเสรมิพลงั อาํนาจ จดุมุง่หมายของการ

วจิยัเพือ่ (2) ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบกพร่องทางการเรียนรู้ในการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจของการวางแผนการบริการส่วนบุคคล และ(2) เพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบการมสีว่น
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รว่มของวยัรุน่ทีบ่กพรอ่งทางการเรยีนรูใ้นการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจบนระดบัของการตดัสนิใจดว้ย

ตนเอง เป็นการเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในการทดลอง และกลุ่ม

เปรยีบเทยีบทีไ่มไ่ดม้สี่วนรว่มในการทดลอง  วธิกีารทีใ่ชใ้นการวจิยัใชว้ธิกีารผสมผสานวธิกีาร

เชงิคุณภาพและวธิเีชงิปรมิาณ   ประกอบไปดว้ย  การสมัภาษณ์, การสนทนากลุ่ม, การสงัเกต, 

การวเิคราะหเ์อกสาร, และการสาํรวจการวดัการตดัสนิใจดว้ยตนเอง  ผลการวจิยั  พบวา่ กลุม่เป้าหมายมี

ความตระหนกัรูใ้นตนเองในการปฏบิตังิาน,มทีกัษะการแกป้ญัหาเพิม่ขึน้ และการศกึษาน้ีแสดงการ

เพิม่ขึน้ของการมสีว่นรว่มในการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจและการตดัสนิใจดว้ยตนเองของวยัรุน่ที่

บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ ขอ้เสนอแนะของการวจิยั ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูสารสนเทศทีใ่ชใ้นการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจควรมคีวามเขา้ใจทีง่า่ย ไมย่ากและเหมาะกบักลุ่มทีบ่กพรอ่งทางการเรยีนรู ้ (2) ใช้

การฝึกอบรมและการอาํนวยความสะดวกของภาระงานประเมนิผล  และ (3) สภาพแวดลอ้มบรบิทที่

สนบัสนุนการมสีว่นรว่มของวยัรุน่ทีบ่กพรอ่งทางการเรยีนรูใ้หต้ดัสนิใจดว้ยตนเอง   

7.2  งานวิจัยประเทศไทย 

          กฤตยิา  วงศก์อ้ม (2547) ไดท้าํวจิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิการ

เรยีนรูต้ามแนวคดิการประเมนิแบบเสรมิพลงัอาํนาจที่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542 มีวัตถุประสงค์การวจิยั 2 ข้อ คือ (1) เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาครู

ดา้นการประเมนิการเรยีนรูต้ามแนวคดิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  และขอ้ (2) เพื่อประเมิน 

รูปแบบการพัฒนาครูโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรยีนสงักดั

สาํนกังานการศกึษาเทศบาลนครปฐมและสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครปฐม  การเกบ็

รวบรวมขอ้มลูใชก้ารสอบถาม  การสมัภาษณ์  การวเิคราะหเ์อกสาร  การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม      

การวเิคราะหเ์อกสาร  การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม  การวเิคราะหข์้อมลูเชงิปรมิาณใชส้ถติบิรรยาย  

ไดแ้ก่  การแจกแจงความถี ่ ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่ามธัยฐาน  ค่าพสิยั

ระหว่างควอรไ์ทล ์ สถติอินุมาน  ไดแ้ก่  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ  และการทดสอบดว้ยค่าท ี 

สว่นขอ้มลูเชงิคณุภาพใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา  ผลการวิจยัพบวา่  รปูแบบการพฒันาครดูา้นการ

ประเมนิการเรยีนรูต้ามแนวคดิการประเมนิแบบเสรมิพลงัอาํนาจทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิ พทุธศกัราช 2542  ที่เหมาะสมประกอบด้วย 3  องค์ประกอบ  ได้แก่  

การวางแผนการพัฒนา  การปฏิบัติการพัฒนาครู  และผลการประเมินการพัฒนาครู  ซึ่งแต่ละ 

องค์ประกอบมีส่วนประกอบ ที่สัมพันธ์กัน  ผลการประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญพบวา่  โครงสรา้ง

ของรปูแบบและกลยทุธก์ารพฒันาครดูา้นการประเมนิการเรยีนรู้  มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ และมี

ประสทิธภิาพดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความชดัเจน ความงา่ยต่อการนําไปใชใ้นระดบั

มากถงึมากทีสุ่ด  ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันาครโูดยคร ูพบวา่ รปูแบบการพฒันาครมูคีวาม

เป็นประโยชน์  มคีวามเป็นไปได ้มคีวามถกูตอ้ง มคีวามเหมาะสม และครมูคีวามพงึพอใจต่อ

กระบวนการพฒันาครแูละต่อบทบาทของผูว้จิยั ดา้นกระบวนการพฒันาครดูา้นการอาํนวยความ

สะดวกดา้นการสนบัสนุนดา้นการสรา้งความกระจา่งชดั ดา้นการมเีสรภีาพทางการคดิอยูใ่นระดบัมาก 
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        สมพงษ์  ป ัน้หุ่น (2548)  ทาํวจิยัเรือ่งการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมนิแบบ

เสรมิพลงัอาํนาจเพือ่พฒันาทกัษะการประเมนิของครแูละนกัเรยีน  โดยใชว้ธิกีารวจิยัและพฒันา  

เป็นการทาํงานรว่มกนัระหวา่งครกูบันกัวจิยัเพือ่พฒันาแบบตรวจสอบรายการ  การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูใชก้ารสงัเกตพฤตกิรรม  การประเมนิตนเอง  และการประเมนิผลงาน  ผลการวจิยัพบวา่  

แบบตรวจสอบรายการประเมนิแบบเสรมิพลงัอาํนาจ  ม ี 2  องค์ประกอบ  คือ  มโนทัศน์  

เกี่ยวกับการประเมิน แบบเสริมพลังอาํนาจ  และการปฏบิตังิานดา้นการประเมนิแบบเสรมิพลงั

อาํนาจ  และผลการใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมนิแบบเสรมิพลงัอาํนาจพบวา่ ครมูคีวามคดิรวบ

ยอดเกีย่วกบัการประเมนิและทกัษะการประเมนิเพิม่ขึน้  และนกัเรยีนมทีกัษะการประเมนิเพิม่ขึน้

เช่นเดยีวกนั 

          สุเมธ  งามกนก (2549)  ทาํวจิยัเรือ่งหลกัสตูรฝึกอบรมเพิม่อาํนาจในการทาํงานเพือ่

พฒันาสมรรถนะของเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน  กระทรวงศกึษาธกิาร  การศกึษาครัง้น้ีมี

วตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งหลกัสตูร  และหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเพิม่อาํนาจในการทาํงาน

เพือ่พฒันาสมรรถนะของเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน  กระทรวง ศกึษาธกิาร  การสรา้ง

หลกัสตูรฝึกอบรมดาํเนินการตามรปูแบบการวจิยัและพฒันาม ี4 ขั้นตอน  คอื การศกึษาและ

วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน  การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม  การทดลองใชห้ลกัสตูรเพือ่หาประสทิธภิาพ  

และการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรฝึกอบรม  โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน  

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์ สาํนกัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  จาํนวน 49 คน มกีารทดสอบก่อน

และหลงัการทดลองดว้ยแบบทดสอบความรู ้ แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน  และการประเมนิผล

ความพงึพอใจ  ใชส้ถติ ิt - test  ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉลีย่จากการประเมนิสมรรถนะดา้น

ความรู ้ ดา้นทกัษะในการปฏบิตังิาน  และดา้นบุคลกิลกัษณะในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่

วเิคราะหน์โยบายและแผน สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูรอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01  และผลการประเมนิความพงึพอใจในดา้นเน้ือหาวชิา  วทิยากร  การมสีว่นรว่มของผูเ้ขา้รบัการ

อบรม  เอกสารและสือ่ประกอบการฝึกอบรม  สถานทีฝึ่กอบรม  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม  การเขา้ถงึขอ้มลู  การมสีว่นรว่มในการทาํงาน  การมอีสิระใน

การทาํงาน และการไดร้บัการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน  ซึง่พบวา่  สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก โดยมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารแยกประเดน็หวัขอ้  ควรมกีารสรปุประเดน็ของเอกสาร

ฝึกอบรม  เพือ่ทีจ่ะใหก้ารเพิม่อาํนาจในการทาํงานเพือ่พฒันาสมรรถนะของเจา้หน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผนมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

         สวสัดิช์ยั   ศรพีนมธนากร (2549)  ได้พัฒนารูปแบบการประเมิน เสริมพลัง

อาํนาจสําหรับการประเมินระบบการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การวจิยั

น้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อ (1)ศกึษากระบวนการและผลการดาํเนินงานประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  (2) ทาํ

การประเมนิการดาํเนินงานประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  และ(3) สงัเคราะหร์ปูแบบการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจสาํหรบัการประเมนิระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
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โดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบพหุสถานทีใ่น 3 โรงเรียน  แบ่งการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) กําหนดกรอบ

แนวทางประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ   (2)ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจและประเมินการดําเนินงานประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจ   และ(3) สังเคราะห์รูปแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  ทาํการรวบรวมขอ้มลู

ดว้ยการสงัเกตอยา่งมสีว่นรว่ม    การสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ  และการใชแ้บบประเมนิงาน

ประเมนิ  วเิคราะหข์อ้มูลโดยสถติพิืน้ฐานไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพดว้ย

วธิกีารวเิคราะหส์รปุอุปนยั  ผลการ วจิยัพบวา่ การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเปิดโอกาสใหค้ณะคร ู 

ผูบ้รหิาร  และศกึษานิเทศก ์ มสี่วนรว่มและรว่มมอืกนัสะทอ้นและปรบัปรงุการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูข้องคณะครใูนโรงเรยีน  ผลการประเมนิการดาํเนินงานประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทุกรายการ

ตามมาตรฐานการประเมนิดา้นความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได ้ ความเหมาะสม  ความถกูตอ้ง  

และมาตรฐานการประเมนิตามหลกัปฏบิตักิารประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  อยูใ่นระดบั  ด ี ถงึ ดเียีย่ม   

และรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจสาํหรบัการประเมนิระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เป็นความสมัพนัธข์อง  8  องค์ประกอบ ที่ร่วมกันอธิบายแนวทางการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ในประเด็นของขอ้ตกลงเบือ้งตน้  บรบิท  นิยาม  คุณค่า  จดุมุง่หมาย  

วธิกีารประเมนิ  องคค์วามรู ้ และประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ   

          คณติ  เขยีววชิยั (2551)  ได้ทําการวิจัยเรื่องการเสรมิพลงัอาํนาจให้กับคณบดีคณะ

ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ  ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเอกสารเพือ่ศกึษา

หลกัการ  ปจัจยัสรา้งปจัจยัเสรมิของการเสรมิพลงัอาํนาจ  วเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารวเิคราะห์

เน้ือหาและการจาํแนกประเภทของขอ้มลู และใชว้ธิกีารวจิยัเชงิตรวจสอบเพือ่พฒันารปูแบบกบักลุม่

ตวัอยา่งผูท้ีด่าํรงตาํแหน่งคณบดคีณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร ์ จาํนวน 24  คน ผลการวจิยัพบวา่  

ปจัจยัสรา้งและปจัจยัเสรมิของการเสรมิพลงัอาํนาจ  คอื  การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ขีองบุคลากร  

การมสีว่นรว่มในการกาํหนดเป้าหมาย  การวางแผน  และการบรหิารจดัการ  มกีารตดิต่อสือ่สารทีม่ ี

ประสทิธภิาพ  มรีะบบการ ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีด่ ี สภาพการเสรมิพลงัอาํนาจของคณบดคีณะครุ

ศาสตร/์ศกึษาศาสตรร์ะดบับุคคล  ระดบัทมีงาน  และระดบัองคก์าร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  และมี

คุณลกัษณะแยกรายดา้นแตกต่างจากคุณลกัษณะทีเ่ป็นส่วนตวัของคณบดอียา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 รปูแบบการเสรมิพลงัอาํนาจใหก้บัคณบดคีณะ ครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร ์เป็นกระบวนการ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะรายดา้นจาํนวน 9 รายดา้น  มกีจิกรรมรูจ้กัเขา้ใจตนเอง  กจิกรรมสะทอ้นคดิ  

และการประชุมเพือ่ระดมความคดิ  
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษาของครูประจาํการโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development)    

มขีัน้ตอนการวจิยั  ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1  การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 ขัน้ตอนที ่2  การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษา 

 ขัน้ตอนที ่3  การศกึษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่

เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

  กระบวนการพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษาในครัง้น้ีมขี ัน้ตอนดงัแสดงในภาพประกอบ 4  

  รายละเอยีดของการดาํเนินการวจิยัในแต่ละขัน้ตอนมดีงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 

การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน

เกีย่วกบัการพฒันา

รปูแบบการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจเพือ่

เพิม่สมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมนิผล

การศกึษา 

ศกึษาแนวคดิทฤษฎี

จากตาํรา เอกสาร 

และงานวจิยั 

ศกึษาสภาพปจัจบุนัและความ

ตอ้งการพฒันาตนเองเพือ่เป็นขอ้มลู

พืน้ฐานในการเพิม่สมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษาโดย

สอบถามครแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 

 

แนวคดิของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

การเสรมิพลงัอาํนาจ 

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ขัน้ตอนท่ี 2 

การพฒันารปูแบบ

การประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผล

การศกึษา 

 

 

ศกึษาและวเิคราะหแ์นวคดิ 

การเสรมิพลงัอาํนาจ 

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

สมรรถนะการวดัและประเมนิผล 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

 

สรา้งกรอบแนวคดิ

และโครงรา่งรปูแบบ

การประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจ 

ตรวจสอบความเหมาะสมของ

รปูแบบโดยขอความคดิเหน็

จากผูเ้ชีย่วชาญ 

รปูแบบ(เริ่มตน้)การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

สรา้งเครือ่งมอืประกอบการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจ ไดแ้ก่ คูม่อืดาํเนิน

กจิกรรมฝึกอบรม,แบบประเมนิ

สมรรถนะ,แบบวดัการเสรมิพลงั

อาํนาจการทาํงาน,แบบสอบถาม

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบ 

ตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเครือ่งมอืโดยผูท้รง 

คณุวฒุแิละหาคา่ความ

เทีย่งตรง ความเชือ่มัน่ 

โดยวธิกีารทางสถติ ิ

เครือ่งมอืประกอบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีเ่หมาะสม 

ทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบ

ความเป็นไปไดข้องรปูแบบ

การประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจก่อนนําไปใชจ้รงิ 

ปรบัปรงุ

ขอ้บกพรอ่ง 

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีผ่า่นการทดลองใช้ 
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

  

วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

นํารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 3 

การศกึษาผลการ

ดาํเนินงานตาม

รปูแบบการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจที่

พฒันาขึน้ 

 

ประเมนิก่อน

การใชร้ปูแบบ 

ดาํเนินการโดยนํา

รปูแบบไปฝึกอบรม

ใหก้บัครแูละประเมนิ

ระหวา่งใชร้ปูแบบ 

ประเมนิหลงั

การใชร้ปูแบบ 

วิธีการเชิงปริมาณ 

เปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะ 

เปรยีบเทยีบคะแนนการเสรมิ

พลงัอาํนาจการทาํงาน 

ประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอ

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ 

ประเมนิคณุภาพของรปูแบบ

ตามมาตรฐานการประเมนิ 

วิธีการเชิงคณุภาพ 

สอบถามครรูะหวา่งทีใ่ชร้ปูแบบ

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

สงัเกตการดาํเนินการวดัและ

ประเมนิผลในชัน้เรยีน 

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

ศกึษานิเทศกเ์กีย่วกบัความ

คดิเหน็และความพงึพอใจต่อ

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั 

ปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีส่มบรูณ์ 
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 ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการ ประเมินเสริม

พลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

การดาํเนินงานในขัน้ตอนน้ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1.1 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  การประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจ  สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา และการวดัและประเมินผลการ

เรยีนรู ้ใชว้ธิกีารศกึษาจากเอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ประกอบดว้ย 

1) การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองตามแนวคดิของบลอ็ก (Block’s Theory on 

Empowerment; Block.1987) การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง คอื การส่งเสรมิใหบุ้คคล

คน้พบศกัยภาพทีต่นม ีและใชป้ระโยชน์ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายแทนการควบคมุโดย

ผูอ้ื่น มโนทศัน์การเสรมิพลงัการทาํงาน  ไดแ้ก่ การแบ่งปนั (Sharing) การรว่มแรงรว่มใจ 

(Collaboration) และการเป็นกลัยาณมติร (Mutuality)  

2) การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจตามแนวคดิเฟ็ดเธอแมน (Empowerment Model; 

Fetterman. 2001) การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมรีากฐานมาจากการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เป็น

กระบวนการใหบุ้คลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหา เป็นการใชแ้นวคดิ  

เทคนิคการประเมนิและขอ้คน้พบจากการประเมนิไปกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันา ปรบัปรงุ กาํกบั  

ตนเอง ม ี3 ขัน้ตอนในการดาํเนินการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ไดแ้ก่ (1) การกาํหนดภารกจิ 

(Mission)  (2) การตรวจสอบตน้ทุน (Taking Stock) และ (3) การวางแผนสาํหรบัอนาคต              

(Planing For the Future)  

3) สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาตามมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา

ของคุรสุภา กระทรวงศกึษาธกิาร ทีไ่ดก้าํหนดสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาไว ้    

2 สมรรถนะ คอื (1)ครสูามารถวดัและประเมนิผลไดต้ามสภาพความเป็นจรงิ (2)ครสูามารถนําผล

การประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูร  

4) การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พทุธศกัราช 2551  มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาผูเ้รยีนและตดัสนิผลการเรยีน และตอ้งสอดคลอ้ง 

ครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัตามกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีก่าํหนดในหลกัสตูรสถานศกึษา  

และจดัใหม้กีารประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ตลอดจน

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ซึง่ในการวจิยัน้ีใชก้ารวดัประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัชัน้เรยีน     

      นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์น้ือหาเพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานประกอบการพฒันารปูแบบการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาในขัน้ตอนต่อไป 

 1.2 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการในการพฒันาตนเองเกีย่วกบัการเพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาของบุคลากรในสถานศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา   

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ

ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิสาํรวจเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานของสภาพการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
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   1.2.1  นําแนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอนที ่1.1 

นํามาสรา้งและพฒันาเป็นแบบสอบถามและประเด็นในการสมัภาษณ์ 

  1.2.2  สาํรวจสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการในการพฒันาตนเองเกีย่วกบัการเพิม่

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาของครทูีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาโดยใช้

แบบสอบถาม 

  1.2.3  สมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ (Formal Interview) ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ทีม่ ี

ประเดน็คาํถามกาํหนดไวล้ว่งหน้าเกีย่วกบัการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

  1.2.4  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั 

  1.2.4.1  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการตอบแบบสอบถาม คอื ครทูี่

ปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาการประถมศกึษา

ปราจนีบุรเีขต 2 จาํนวน 1,033 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2554) ทาํการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งจากครทูีป่ฏบิตังิานสอนในสถานศกึษามา 50% ไดจ้าํนวนกลุม่ตวัอยา่งมาทัง้หมด 515 คน  

รายละเอยีดดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4  ขนาดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามอาํเภอและขนาดโรงเรยีน 
 

อาํเภอ/ขนาดโรงเรียน 

 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวนครู ร้อยละ จาํนวนครู ร้อยละ 

อาํเภอนาด ี 281 27 141 27.27 

    ประถมศกึษาขนาดเลก็ 61 5.91 31 5.99 

    ประถมศกึษาขนาดกลาง 189 18.30 95 18.37 

    ประถมศกึษาขนาดใหญ่ 31 3.00 16 3.09 

อําเภอกบนิทรบุ์ร ี 752 72.80 376 72.72 

    ประถมศกึษาขนาดเลก็ 196 18.97 98 18.85 

    ประถมศกึษาขนาดกลาง 524 50.73 262 50.67 

    ประถมศกึษาขนาดใหญ่ 32 3.10 16 3.09 

รวม 1,033 100.00 517 100.00 

 

   1.2.4.2  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 

   ผูว้จิยัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์  จาํนวน 15 คน  จาก

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2  ดงัน้ี  

1)  ผูบ้รหิารสถานศกึษา    6    คน 

2) บุคลากรภายในสถานศกึษา(ครวูชิาการฝา่ยงานวดัและประเมนิผล) 6 คน 
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3) ผูร้บัผดิชอบของตน้สงักดั(ศกึษานิเทศก)์ 3  คน  

  1.2.5   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  

มขีัน้ตอนในการสรา้งและพฒันาเครือ่งมอื  ดงัน้ี 

  1.2.5.1 แบบสอบถามเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา  มสีาระ

ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี (1) ขอ้มลูสภาพทัว่ไปของครแูละสถานศกึษา  (2) มโนทศัน์การวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้(3) สภาพการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และ(4) ความตอ้งการจาํเป็นใน

การเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1  ขอ้มลูสภาพทัว่ไปของครแูละสถานศกึษา จาํนวน 10 ขอ้  

เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิดแบบเลอืกตอบและปลายเปิดแบบเตมิคาํตอบเพื่อสอบถามเพศ  

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ในการสอน ตาํแหน่งปจัจบุนั ระดบัชัน้ทีส่อน ภาระงานสอนต่อสปัดาห ์ 

ประสบการณ์การณ์การฝึกอบรม ประสบการณ์การวดัและประเมนิผลการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และปญัหาทีพ่บในการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

  ตอนท่ี 2  มโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้เป็นแบบทดสอบ

ประเภทถกูผดิจาํนวน 12 ขอ้ เพือ่วดัความรูค้วามสามารถของครเูกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูต้ามสมรรถนะทีค่รุสุภากาํหนดและตามแนวทางการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  

 ตวัอยา่งคาํถาม 

 ขอใหท่้านพจิารณาขอ้ความทีก่าํหนดใหต่้อไปน้ี  หากเป็นขอ้ความทีท่่านเหน็วา่เป็นหลกัการ

ของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พ.ศ. 2551  ใหท้าํเครือ่งหมาย ลงในช่อง “ใช่”  หากเป็นขอ้ความทีท่่านเหน็ว่าไมใ่ช่หรอืไมเ่ป็น

หลกัการของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  ใหท้าํเครือ่งหมาย ลงในช่อง “ไมใ่ช่” 

 

ขอ้ รายการ ใช่ ไมใ่ช่ 

0. หลกัการของการวดัและประเมนิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 เป็นการประเมนิทีม่า

แทนทีก่ารทดสอบ 

  

00. หลกัการของการวดัและประเมนิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 เป็นการประเมนิทีใ่ช้

วธิกีารสงัเกตเป็นส่วนใหญ่ 
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 ตอนท่ี 3 สภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา เป็นแบบสอบถาม

ประเภทปลายปิดแบบมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั จาํนวน 18 ขอ้ เพือ่สอบถามสภาพการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูค้รอบคลมุประเดน็ (1) การกาํหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ (2) การกาํหนดภาระงาน

ตามสภาพจรงิ (3) การกาํหนดวธิกีาร/เครือ่งมอืการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ  (4) การประเมนิ

การปฏบิตัภิาระงานของผูเ้รยีนระหวา่งการจดัการเรยีนรู ้ และ (5) การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการ

ปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู้ 

 ตวัอยา่งคาํถาม  

 การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในภาคเรยีนทีผ่า่นมา  ท่านไดป้ฏบิัตกิจิกรรม

ต่อไปน้ีในระดบัใด  โดย  

   ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้ทุกครัง้

   ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (4)    

เป็นส่วนมาก

   ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (3)  

บางครัง้

   ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (2)  

น้อยครัง้
 

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (1)    

ขอ้ กจิกรรม ระดบัการปฏบิตั ิ

ทุกครัง้ 

(4) 

เป็นสว่นมาก

(3) 

บางครัง้ 

(2) 

น้อยครัง้

(1) 

0. กําหนดจดุประสงคส์อดคลอ้งกบั

ตวัชีว้ดั 

    

00. กาํหนดจดุประสงคค์รอบคลมุความรู้

ความคดิ ทกัษะกระบวนการ และ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

    

000. กาํหนดภาระงานเพือ่เป็นกจิกรรมใน

การสอนและการประเมนิไปพรอ้มกนั 

    

      

  ตอนท่ี 4  ความตอ้งการจาํเป็นในการเพิม่สมรรถนะวชิาชพีครดูา้น

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิดแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 

จาํนวน 11 ขอ้  เพือ่สอบถามระดบัการปฏบิตัทิี่ จาํเป็นตอ้งมแีละระดบัการปฏบิตัทิีค่รทูาํไดใ้น

ประเดน็ (1)การกาํหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ (2)การกาํหนดภาระงานตามสภาพจรงิ (3)การ

กาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ  (4)การกาํหนดวธิกีาร/เครือ่งมอืและเกณฑก์ารประเมนิ  (5)การประเมนิการ

ปฏบิตัภิาระงานของผูเ้รยีน  และ(6)การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู้ 
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 ตวัอยา่งคาํถาม 

 ท่านคดิวา่ครทูีจ่ะวดัและประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้จาํเป็นตอ้งมกีารปฏบิตัต่ิอไปน้ีอยูใ่น

ระดบัใดและการปฏบิตัขิองท่านในขอ้นัน้ๆ ขณะน้ีอยูใ่นระดบัใด  โปรดกาเครือ่งหมาย ลงในช่อง

ทีต่รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีส่ดุทัง้ระดบัการปฏบิตัทิีจ่าํเป็นตอ้งม ี และระดบัการปฏบิตัทิีท่่าน

ทาํไดใ้นขณะน้ี  

  มาก               น้อย มาก                น้อย 

 

ขอ้ 

 

ความตอ้งการจาํเป็นในการเพิม่

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล 

ระดบัการปฏบิตั ิ                 

ทีจ่าํเป็นตอ้งม ี

ระดบัการปฏบิตั ิ              

ทีท่่านทาํได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

0. การกาํหนดจดุประสงคจ์ากตวัชีว้ดั           

00. การกาํหนดภาระงานตามสภาพจรงิ           

000. การประเมนิภาคปฏบิตัิ           

      

   1.2.5.2 แบบสมัภาษณ์ เป็นแบบทีม่ปีระเดน็คาํถามกาํหนดไวล้ว่งหน้า

เกีย่วกบัการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

 ตวัอยา่งคาํถาม 

1. สภาพปจัจบุนัของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องครปูระจาํการในสถานศกึษา

ของท่านเป็นอยา่งไร  และโดยภาพรวมทัง้เขตพืน้ทีเ่ป็นอยา่งไร  

2. มวีธิกีารช่วยเหลอืครใูหม้สีมรรถนะวชิาชพีครดูา้นการวดัและประเมนิผลอยา่งไร 

            เมือ่รวบรวมขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมดทีไ่ดม้าเพื่อใหไ้ด้ 

สาระสาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยัในขัน้ตอนต่อไป 

 1.3  แนวการวเิคราะหข์อ้มลู 

  1.3.1  การวเิคราะหก์ารศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิพลงัอํานาจ           

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา และการวดัและ

ประเมนิผลการ เรยีนรู ้ ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา 

  1.3.2  การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการในการพฒันาตนเองเกีย่วกับ

การเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  1.3.2.1 การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพทัว่ไปของครแูละสถานศกึษา ทาํการวเิคราะห์

ความถี ่ แลว้หารอ้ยละ  และนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีง 

  1.3.2.2 การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา ทาํการวเิคราะห์

ดว้ยการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ แล ะสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานแต่ละองคป์ระกอบ นําเสนอเป็นตาราง

ประกอบความเรยีง  โดยการแปลผลจากคา่เฉลีย่  มแีนวทางการพจิารณาดงัน้ี  
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           คา่เฉลีย่  3.51 - 4.00 หมายถงึ  มสีภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา         

ในระดบัมาก 

                         คา่เฉลีย่  2.51 – 3.50  หมายถงึ  มสีภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา             

ในระดบัปานกลาง 

                         คา่เฉลีย่  1.51 – 2.50 หมายถงึ  มสีภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

ในระดบัน้อย 

                        คา่เฉลีย่  1.00 – 1.50  หมายถงึ  มสีภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

ในระดบัน้อยมาก 

       1.3.2.3 การวเิคราะหข์อ้มลูมโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการศกึษา ทาํการ

วเิคราะหผ์ลรวม แลว้แจกแจงความถี ่หาคา่รอ้ยละ นําเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีง โดยจาํแนก

เป็นกลุม่ทีม่มีโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการศกึษา ในระดบัสงู ปานกลาง ตํ่า  มเีกณฑก์ารจาํแนก

กลุ่ม  ดงัน้ี  

  คะแนนผลรวม  21 – 30  คะแนน  หมายถงึ  มมีโนทศัน์การวดัและประเมนิผล

การศกึษาในระดบัสงู 

  คะแนนผลรวม  11 – 20  คะแนน  หมายถงึ  มมีโนทศัน์การวดัและประเมนิผล

การศกึษาในระดบัปานกลาง 

  คะแนนผลรวม  0 – 10  คะแนน  หมายถงึ  มมีโนทศัน์การวดัและประเมนิผล

การศกึษาในระดบัตํ่า 

            1.3.2.4 การวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการจาํเป็นในการเพิม่สมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมนิผลการศกึษา  ทาํการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ของสภาพทีค่าดหวงักบัสภาพทีเ่ป็น ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของสภาพทีค่าดหวงักบั

สภาพทีเ่ป็นดว้ยการทดสอบคา่ที (t – test) และเรยีงลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นมากไปหาน้อย โดย

การคาํนวณดชันีจดัเรยีงลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น PNI แบบปรบัปรงุ (Modified Priority Need  

Index) (สุวมิล ว่องวาณชิ. 2550: 123 - 142) 

                       1.3.2.5 การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บุคลากรทางการศกึษาที่

เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาตรวจสอบเพือ่คน้หาขอ้ความสาํคญั 

(Significant Statements) จากนัน้นํามาจดักลุม่ (Categories) เพือ่นํามาสรปุเป็นประเดน็ขอ้คน้พบ

(Themes)  

  1.3.3 การวเิคราะหค์ณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  เป็นการตรวจสอบหาคา่

ความเทีย่งตรง(Validity) และคา่ความเชือ่มัน่(Reliability) โดยนําเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้หมดที่

ผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงจากผูท้รงคุณวุฒ ิ และไดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ กบั

ครผููส้อนในโรงเรยีนอนุบาลประจนัตคาม สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ี

เขต 1 ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 30 คน  ผลจากการทดลองใชนํ้ามาคาํนวณคา่

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.9428 
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 ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้าน

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

การดาํเนินการในขัน้ตอนน้ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิ  ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการ

ในการพฒันาตนเองของบุคลากรในสถานศกึษาทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 ไดแ้ก่ การเสรมิพลงัอาํนาจ การ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ การเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา และการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ตามหลกัสตูร  ผลของการศกึษาทัง้หมดนํามาสงัเคราะหเ์พือ่สรา้งกรอบ

แนวคดิและโครงรา่งรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ในครัง้น้ี  

 2.2  สรา้งรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจตามกรอบแนวคดิในขัน้ตอนที ่1 ซึง่ผลของ

การวเิคราะหแ์นวคดิทฤษฎใีนเบือ้งตน้ ทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการพืน้ฐานของรปูแบบ วตัถุประสงคข์องรปูแบบ ผลลพัธท์ีค่าดหวงัของ

รปูแบบ  เน้ือหากจิกรรม   กระบวนการจดักจิกรรม  และการประเมนิผล 

 2.3  ตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ จากการขอความ

คดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒใิหพ้จิารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบ  มวีธิกีาร

ดาํเนินการดงัน้ี 

  2.3.1  แหล่งขอ้มลู  เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ จาํนวน 5 คน  ซึง่กําหนดเกณฑใ์นการเลอืก 

คอื(1)เป็นผูท้รงคณุวฒุทิางดา้นการวดัและประเมนิผลทีม่บีทบาทหน้าทีก่าํหนดนโยบายระดบัชา ต ิ

จาํนวน 3  คน (2)เป็นผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์ดา้นการสอนการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

จาํนวน 2 คน 

  2.3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง

ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคดิของการวจิยัทีไ่ดร้บัการพจิารณาความเหมาะสม

จากอาจารยท์ีป่รกึษา 

  2.3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุดิว้ยตนเอง  และวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา

(Content  Analysis) เพือ่ใหไ้ดส้าระสาํคญัทีจ่ะนําไปปรบัปรุงรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพื่อเพิม่สมรรถนะฯใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 2.4  นํารปูแบบเริม่ตน้ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 และทีผ่า่นการประเมนิจากผูท้รงคณุวฒุจิาก

ขัน้ตอนที ่2.3 มาสรา้งเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบหลกัสตูรไว ้3 ขัน้ตอน คอื ขัน้การสรา้ง

โครงรา่งหลกัสตูร  ขัน้การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูร  และขัน้การปรบัปรงุหลกัสตูร   
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  2.4.1 การสรา้งโครงรา่งหลกัสตูร  มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  2.4.1.1  องคป์ระกอบชองหลกัสตูร  ประกอบดว้ย 

  (1)  จดุมุง่หมาย 

         (2)  เน้ือหาวชิา 

  (3)  กจิกรรมการอบรม 

  (4)  การวดัและประเมนิผล 

  2.4.1.2  กาํหนดเน้ือหาสาระในแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสตูร ไดด้าํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การกาํหนดจดุมุ่งหมาย  กาํหนดโดยพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก

ศกึษาเอกสาร  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  การสมัภาษณ์บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษา  และจากการสอบถามครปูระจาํการ (การสงัเคราะหข์อ้มลูจากการ

วจิยัขัน้ตอนที ่1) 

  (2)  เน้ือหาวิชา  กาํหนดโดยนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการวจิยัที ่1 

มาสงัเคราะหเ์พือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทีส่าํคญัในการฝึกอบรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา โดยเน้นใหค้รมูคีวามรูเ้กีย่วกบัการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูต้ามสมรรถนะตามทีค่รุสุภากาํหนดไวแ้ละตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551  และนําวธิวีทิยาการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจและเทคนิคการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี

สว่นรว่มมาใชใ้นเน้ือหาหลกัสตูร  ไดท้ัง้หมด 4 หน่วย  ดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1  การรูค้ณุคา่แหง่ตน  

     เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. การสรา้งความตระหนกัใหค้รไูดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง 

2. ใหค้รไูดม้คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง 

3. ใหค้รไูดส้รา้งเป้าหมายในชวีติตนเอง 

หน่วยท่ี 2  การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  

     เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. สรา้งความพรอ้มและความตอ้งการเสรมิพลงัอาํนาจการ

ทาํงานในตนเอง 

2. การรบัรูศ้กัยภาพของตนเองในการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

    หน่วยท่ี 3  การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

      เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 

2. การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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หน่วยท่ี 4    การประเมนิผลกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

     เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. วางแผนประเมนิผล 
2. ออกแบบการประเมนิ 

3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

  (3)  กิจกรรมการอบรม  กาํหนดเป็น 2  ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

        (3.1) ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาตามสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษาตามแนวทางของครุสุภาและตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 จากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผล  และผูเ้ขา้อบรมเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

จากเอกสารคูม่อืประกอบการฝึกอบรม 

        (3.2)  ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเรยีนรูก้ารปฏบิตังิานจรงิจากการดาํเนินการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตนและจากการนิเทศกาํกบัตดิตาม โดยมกีลุม่ผูส้นบัสนุน

การวจิยัเป็นพีเ่ลีย้งใหค้าํแนะนําชีแ้นะ อาํนวยความสะดวกและสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน 

  (4)  การวดัและประเมินผล  กาํหนดแนวทางการวดัและประเมนิผลให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เน้ือหาสาระของกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

        (4.1) การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 

   (4.1.1)  การประเมนิสมรรถนะดา้นการวัดและประเมนิผล

การศกึษา เป็นการประเมนิตนเองของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการ

วดัและประเมนิผล  ทกัษะการวดัและประเมนิผล  และความพงึพอใจทีด่ต่ีอการวดัและประเมนิผล  

เครือ่งมอืทีใ่ช ้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความรูก้ารวดัและประเมนิผล  แบบประเมินรอ่งรอยการ

ปฏบิตักิารวดัและประเมนิผล  และแบบวดัความพงึพอใจต่อการวดัและประเมนิผล  มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

 

 แบบทดสอบวดัความรูก้ารวดัและประเมนิผล เป็นแบบทดสอบทีใ่ชส้าํหรบัวดัความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัสาระความรูต้ามสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีค่รุสุภา  สภาครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา กระทรงศกึษาธกิาร (2549 : 22) กําหนดไวเ้กีย่วกบั (1) หลกัการและ

เทคนิคการวดัและประเมนิผล  (2) การสรา้งและการใชเ้ครือ่งมอืวดัและประเมนิผล  (3) การประเมนิ

ตามสภาพจรงิ (4)  การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน (5) การประเมนิภาคปฏบิตั ิและ (6) การประเมนิผล

แบบยอ่ยและแบบรวม  ซึง่ลกัษณะของเครือ่งมอืน้ีเป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก   

จาํนวน 20  ขอ้  วธิกีารใหค้ะแนนตอบถกูให ้1 คะแนน   ถา้ตอบผดิให ้0 คะแนน มเีกณฑก์ารผ่าน

รอ้ยละ 80 

แบบทดสอบวดัความรูก้ารวดัและประเมนิผล 
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 ตวัอยา่งคาํถาม 

  ขอ้ 0.  ขอ้ใดคอืหลกัการของการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ  

ก. ใหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบ 

ข. ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิ 

ค. เน้นการประเมนิชิน้งาน 

ง. เป็นการประเมนิทีห่ลากหลาย 

จ. เป็นการวดัผลจากสภาพทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

 

 แบบประเมนิรอ่งรอยการปฏบิัตกิารวดัและประเมนิผล  เป็นแบบประเมนิสภาพการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของคร ู ซึง่ผูว้จิยัปรบัมาจากแบบสอบถามการวจิยัเรือ่งรปูแบบการ

พฒันาครดูา้นการประเมนิการเรยีนรูข้อง  กฤตยิา วงศก์อ้ม (2547) และแบบสอบถามการวจิยัเรือ่ง

การพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสรมิพลงัอํานาจ ของ สมพงษ์ ป ัน้หุ่น (2548)  

ลกัษณะของแบบประเมนิเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5  ระดบั จาํนวน  15  ขอ้  

แบบประเมนิรอ่งรอยการปฏบิตักิารวดัและประเมนิผล  

ตวัอยา่งคาํถาม 

การประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของท่านท่านไดป้ฏบิตักิจิกรรมต่อไปน้ี               

ในระดบัใด  โดย 

ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้เป็นประจาํ

ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

  โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 5 

บ่อยๆ 

ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 4 

เป็นบางครัง้

ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

  โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 3  

น้อยครัง้

ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

  โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 2  

นานๆทีหรือไม่ได้ทาํเลย
 

  โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 1  

ข้อ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

     

0. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิ      

00. ประเมนิเพือ่ใหเ้หน็ความกา้วหน้าเพือ่พฒันาการของนกัเรยีน      
 

  

 แบบวดัความพงึพอใจต่อการวดัและประเมนิผลการศกึษา เป็นแบบประเมนิทีส่อบถาม

ความรูส้กึของครทูีม่ต่ีอการปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของคร ูมลีกัษณะเป็น

แบบมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  จาํนวน 15 ขอ้  ซึง่มตีวัอยา่งดงัน้ี 

แบบวดัความพงึพอใจต่อการวดัและประเมนิผล 
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ตวัอยา่งคาํถาม 

ท่านเหน็ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใด  โปรดทาํเครื่องหมาย ในช่องที่

ตรงกบัความรูส้กึของท่านมากทีส่ดุ 
 

ข้อ รายการ มาก                            น้อย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

0. การวดัและประเมนิผลตามสมรรถนะวชิาชพีครู

สะทอ้นผลการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ 

     

00. การวดัและประเมนิผลตามสมรรถนะวชิาชพีครเูป็น

การเพิม่ภาระใหก้บัครู 

     

 

   (4.1.2)  การประเมนิการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง เป็น

การประเมนิตนเองของผูเ้ขา้รบัการอบรมถงึความสามารถในการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ตนเอง ซึง่ผูว้จิยัปรบัมาจากแบบสอบถามการวจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบเสรมิพลงัการทาํงานเพือ่

พฒันาศกัยภาพการเป็นนกัวจิยัของครอูนุบาล ของ จารวุรรณ  ศลิปรตัน์ (2548)  เป็นการให้

น้ําหนกัคะแนน 6 อนัดบั จาํนวน 50 ขอ้  ซึง่มตีวัอยา่งดงัน้ี 

 ตวัอยา่งคาํถาม 

 โปรดใหน้ํ้าหนกัคะแนนในแต่ละขอ้ความตามความคดิเหน็ของท่าน โดยทาํเครือ่งหมาย 

ในช่องทีต่รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีส่ดุ 

ใหน้ํ้าหนกัคะแนน  5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้มากทีส่ดุ 

   ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 4  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้มาก 

                 ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 3  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้ปานกลาง 

                 ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 2  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้น้อย 

                 ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 1  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้น้อยทีส่ดุ 

                      ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 0  หมายถงึ   ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนัน้ 

 

ขอ้ที ่

 

ขอ้ความ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

0 ฉนักลา้เสีย่งและทาํในสิง่ทีฉ่นัคดิวา่ตอ้งทาํในชัน้เรยีนของฉนั       

00 ฉนัลงัเลใจทีจ่ะเสีย่งทาํในเรือ่งทีฉ่นัคดิวา่ตอ้งทาํในชัน้เรยีนของฉนั       

000 ฉนัหวงัวา่จะไดร้บัรางวลัต่างๆเมือ่ฉนัไดท้าํงานสาํเรจ็ลงดว้ยด ี       
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             (4.2) การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  เป็นการประเมนิตาม

สภาพจรงิระหวา่งทีค่รทูาํกจิกรรมในหอ้งฝึกอบรมและการทาํกจิกรรมการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ในชัน้เรยีน  โดยการสงัเกตการณ์มสีว่นรว่มของผูเ้ขา้รบัอบรมขณะทาํกจิกรรมกลุม่และกจิกรรม

รายบุคคลประเมนิโดยกลุม่ผูส้นบัสนุนการวจิยั เช่น วทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจาํกลุม่ เครือ่งมอืที่

ใชเ้ป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

        (4.3) การประเมินผลหลงัการฝึกอบรม  ประกอบดว้ยการประเมนิ

ดงัต่อไปน้ี  

    (4.3.1)  การประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา

เป็นการประเมนิผลเมือ่เสรจ็สิน้การฝึกอบรม  โดยใชแ้บบประเมนิฉบบัเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการประเมนิผล

ก่อนอบรม 

    (4.3.2)   การประเมนิการเสรมิพลงัในตนเอง เป็นการประเมนิผล

เมือ่เสรจ็สิน้การฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมนิฉบบัเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการประเมนิผลก่อนอบรม  

    (4.3.3)  การประเมนิผลผลงานของผูเ้ขา้อบร ม ประกอบดว้ย  

การประเมนิจากสมดุบนัทกึการเรยีนรู ้ประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และ

ประเมนิกจิกรรมจากการนิเทศ กาํกบัตดิตาม 

    (4.3.4)  การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอหลกัสตูร

ฝึกอบรม  โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

  2.4.2  การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูร   

หลงัจากเขยีนโครงรา่งหลกัสตูรแลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัสตูร  

เพือ่ศกึษาขอ้บกพรอ่งทีค่วรปรบัปรงุแกไ้ขในดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งภายในองคป์ระกอบ

ต่างๆ ของหลกัสตูรโดยอาศยัผูท้รงคณุวฒุ ิจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย (1)เป็นผูท้รงคุณวุฒทิางดา้น

การวดัและประเมนิผลทีม่บีทบาทหน้าทีก่าํหนดนโยบายระดบัชาต ิจาํนวน 2 คน (2)เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ

ทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการสอนการวดัและประเมนิผลการศกึษา จาํนวน  2 คน และ(3)ผูท้รงคุณวุฒิ

ดา้นหลกัสตูรและการสอน  จาํนวน 1 คน รายละเอยีด  ดงัน้ี 

 2.4.2.1  จดุประสงคข์องการตรวจสอบ 

 เพื่อประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสตูรและ

เน้ือหาสาระในแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสตูร  ไดแ้ก่  จดุหมาย  เน้ือหาวชิา  กจิกรรมการอบรม  

และการวดัและประเมนิผลกบัความเหมาะสมของผูอ้บรม 

 2.4.2.2  ลกัษณะของเครือ่งมอื 

 การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูร ใชเ้ครือ่งมอืทีม่ลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม โดยมี

รายละเอยีด  ดงัน้ี 
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1) การตรวจสอบความเหมาะสมในแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสตูร ลกัษณะ

เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามความเหมาะสม คอื เหมาะสมมาก

ทีสุ่ด  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

2) การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของหลกัสตูร  ลกัษณะ

เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 3  ระดบั  คอื  สอดคลอ้ง  ไมแ่น่ใจ  ไมส่อดคลอ้ง  

 2.4.2.3  การประเมนิโครงรา่งหลกัสตูร 

 นําโครงรา่งหลกัสตูรและเครือ่งมอืประเมนิไปใหผู้ท้รงวฒุปิระเมนิผล 

 2.4.3 การปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้ 

 ในขัน้ตอนน้ีเป็นการนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูรจากผูท้รงคณุวฒุมิา

เป็นหลกัเกณฑใ์นการปรบัปรงุหลกัสตูร  โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณา  ดงัน้ี  

1)  ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูรเมื่อเทยีบกบัเกณฑ ์ 

คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป  ถอืว่ามคีวามเหมาะสมมาก  ผูว้จิยัใหค้งไวใ้นหลกัสตูร 

2) ถา้มขีอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุนิอกเหนือจากขอ้คาํถามตัง้แต่ 3 คน ขึน้ไป  

มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั  ผูว้จิยัพจิารณาเพิม่เตมิไวใ้นหลกัสตูร  โดยคาํนึงถงึพืน้ฐานของผู้อบรม   

 2.5  การทดลองใชร้ปูแบบเป็นการนํารปูแบบไปทดลองใชก่้อนนําไปใชจ้รงิอยา่งเตม็

รปูแบบ  เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได ้ ตลอดจนศกึษาปญัหาและอุปสรรคระหวา่งดาํเนินการเพือ่

ปรบัปรงุรปูแบบใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  มวีธิกีารดาํเนินการดงัน้ี  

  2.5.1  กลุม่ตวัอยา่งในการทดลองใชร้ปูแบบ ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive  Sampling) โดยเลอืกครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 ไดแ้ก่ ครทูีป่ฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน 

บา้นบุสงู จาํนวน 21 คน  ซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะทดลองจรงิมากทีสุ่ด เน่ืองจาก

เป็นครสูงักดัเดยีวกนั  อยูใ่นขอบเขตอําเภอเดยีวกนั มขีนาดครแูละนกัเรยีนใกลเ้คยีงกนั 

  2.5.2  การทดลองใชร้ปูแบบ ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการฝึกอบรมตามรปูแบบที่

พฒันาขึน้ โดยเลอืกหน่วยการฝึกอบรมบางหน่วยทีม่คีวามสาํคญัครอบคลมุการเพิม่สรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษาใหแ้ก่ครทูีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา แลว้ประเมนิความพงึพอใจ

ของคร ู โดยจดัสนทนากลุ่มเพื่อใหค้รไูดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอรปูแบบ 

2.6  สรปุผลการศกึษานํารอ่งเพื่อนําไปปรบัปรงุแกไ้ขกจิกรรมการฝึกอบรมและเครือ่ งมอืที่

ใชใ้นการพฒันารปูแบบใหม้คีวามสมบรูณ์ก่อนนําไปใชจ้รงิ 

 2.7  แนวการวเิคราะหข์อ้มลู 

  2.7.1  การวเิคราะหข์อ้มลูจากการตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบในการ

จดัทาํหลกัสตูรฝึกอบรมทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุ ิขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์จะถกูบนัทกึ

ไวใ้นเครือ่งบนัทกึเสยีง  และนํามาถอดเทปคาํสมัภาษณ์  เพือ่คน้หาความหมาย  กระบวนการใน

การวเิคราะหค์าํสมัภาษณ์ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่อไปน้ี  
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  2.7.1.1  คาํสมัภาษณ์ของผูท้รงคณุวฒุจิะไดร้บัการอ่านทบทวนจนกระทัง่

สามารถทีจ่ะทาํความเขา้ใจไดถ้งึความหมาย 

  2.7.1.2  คาํสมัภาษณ์จะไดร้บัการตรวจสอบเพือ่คน้หาขอ้ความสาํคญั  

จากนัน้นํามาจดักลุม่  เพือ่นํามาสรปุเป็นประเดน็ขอ้คน้พบ  

  2.7.2  การวเิคราะหข์อ้มลูจากการตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูร  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

ตรวจสอบของผูท้รงคณุวฒุนํิามาวเิคราะหผ์ล  ดงัน้ี 

  2.7.2.1  การตรวจสอบความเหมาะสม  นําผลการประเมินมาคาํนวณหา

ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  แลว้นําค่าเฉลีย่มาเทยีบกบัเกณฑ ์ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 

  คา่เฉลีย่  4.50 – 5.00 หมายถงึ     มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 

  คา่เฉลีย่  3.50 – 4.49 หมายถงึ     มคีวามเหมาะสมมาก 

  คา่เฉลีย่  2.50 – 3.49 หมายถงึ     มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉลีย่  1.50 – 2.49 หมายถงึ     มคีวามเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉลีย่  1.00 – 1.49 หมายถงึ     มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

      หากผลการประเมนิอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากถงึมากทีส่ดุ  นัน่คอื มคีา่เฉลีย่ตัง้แต่ 

3.50  ขึน้ไป  ถอืวา่ใชไ้ด ้ไมต่อ้งทาํการปรบัปรงุ  แต่ถา้ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัเหมาะสมปาน

กลางถงึเหมาะสมน้อยทีส่ดุ นัน่คอื  มคีา่เฉลีย่ตํ่ากวา่ 3.50  ตอ้งทาํการปรบัปรงุตามคาํแนะนําของ

ผูท้รงคุณวุฒ ิ

      2.7.2.2  การตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยการคาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index  of  Consistency : IOC) ซึง่มสีตูรการคาํนวณ (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545: 179) 

ดงัน้ี      

N
R

IOC ∑=  

 เมือ่   IOC  หมายถงึ    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งประเดน็ทีต่อ้งการตรวจสอบ 

   ∑R  หมายถงึ    ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ 

  N     หมายถงึ    จาํนวนผูท้รงคุณวุฒ ิ

  เกณฑก์ารยอมรบัความสอดคลอ้งถอืค่าดชันีความสอดคลอ้งทีม่คี่ามากกว่าหรอื

เท่ากบั 0.50  ขึน้ไป  ถา้ขอ้ใดมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งน้อยกวา่ 0.50  ผูว้จิยัไดนํ้าไปปรบัปรงุแกไ้ข

ตามคาํแนะนําของผูท้รงคณุวฒุ ิ

       2.7.3 การวเิคราะหข์อ้มลูการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผล  

ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความรูก้ารวดัและประเมนิผล แบบประเมนิรอ่งรอยการปฏบิตักิารวดัและ

ประเมนิผล  แบบวดัเจคตต่ิอการวดัและประเมนิผล และแบบวดัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ตนเอง  เป็นการตรวจสอบหาคา่ความเทีย่งตรง(Validity) และคา่ความเชือ่มัน่(Reliability) โดยนํา
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เครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลทัง้หมดทีผ่า่นการตรวจสอบความเทีย่งตรงจากผูท้รงคณุวฒุ ิ และได้

ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครทูีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

ผลจากการทดลองใชนํ้ามาคาํนวณคา่สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) ไดค้่า

ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิทัง้ฉบบั 0.9661           

    ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 การดาํเนินการในขัน้ตอนน้ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 3.1  นํารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษาทีป่รบัปรงุแลว้จากการตรวจสอบคณุภาพโดยผูท้รงคณุวฒุแิละการศกึษานํารอ่งไปทดลอง

ใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง ใชเ้วลาการทดลองระหวา่งภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 ถงึภาคเรยีนที ่1 ปี

การศกึษา 2555 ดาํเนินการดงัน้ี 

    3.1.1 การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

         (1)  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัเป็นครทูี่สอนในโรงเรยีนขยายโอกาส ทีเ่ปิดสอน

ตัง้แต่ชัน้อนุบาล ถงึ มธัยมศกึษาตอนตน้  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุรี 

เขต 2  จาํนวน  30  โรงเรยีน  จาํนวน 298  คน   

         (2) กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี  เป็นครทูีส่อนในโรงเรยีนขยายโอกาส 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2  จาํนวน 2 โรงเรยีน  ไดแ้ก่  

โรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดา และ โรงเรยีนบา้นเขาดว้น  ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามคณุสมบตัดิงัน้ี 

       -  เป็นโรงเรยีนทีม่คีะแนนจากการประเมนิสภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษา

น้อยทีส่ดุ 2 อนัดบั และมคีวามตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลสงู  

  - เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่จีาํนวนนกัเรยีนไมเ่กนิ  500  คน       

  -  มจีาํนวนบุคลากรครนู้อยกว่า 20 คน  

  -  เป็นโรงเรยีนทีผู่บ้รหิารมนีโยบายการจดัการศกึษาตามแนวปฏริปูการศกึษา

และมกีารสง่เสรมิใหค้รไูดเ้รยีนรูพ้ฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ  

  -  ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามตอ้งการพฒันาคร ู และครมูคีวามตอ้งการพฒันา

สมรรถนะการทาํงานในวชิาชพีของตนและเตม็ใจในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มครผููเ้ขา้อบรม (ไดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ) คอื ครผููส้อนใน

โรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดาและโรงเรยีนบา้นเขาดว้น และกลุ่มผูส้นบัสนุน ประกอบไปดว้ย  ผูบ้รหิาร

โรงเรยีน  ศกึษานิเทศก ์ นกัวชิาการดา้นการวดัและประเมนิผล  และผูว้จิยั  เป็นผูอ้าํนวยความ

สะดวกเกีย่วกบัความรู ้ ขวญักาํลงัใจ  งบประมาณ และสถานทีก่ารฝึกอบรมเพือ่เอือ้ใหค้รมูี

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
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  3.1.2  แบบแผนการทดลอง กระบวนการวจิยัในขัน้ตอนน้ีดาํเนินการตามระเบยีบ

วธิกีารวจิยัเชงิทดลอง  (Experimental Research) แผนแบบกึง่ทดลอง  (Quasi-Experimental 

Designs) แบบหน่ึงกลุ่มมกีารวดัก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest - Posttest) ซึง่เป็น

แบบแผนทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏบิตัไิดง้า่ยเหมาะกบัการวจิยัทีม่ตีวัอยา่งผูร้บัการทดลอง

มจีาํนวนจาํกดั (องอาจ  นยัพฒัน์. 2551: 124 - 125) แผนแบบการทดลองทีก่ําหนดไว ้แสดงดงั

ภาพประกอบ 5  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แผนแบบการทดลองใชร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ 

 ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 

  3.1.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง   

  3.1.3.1 คูม่อืการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรม ทีผ่า่นการประเมนิความเหมาะสม

สอดคลอ้งจากผูท้รงคณุวฒุแิละผา่นการศกึษานํารอ่งแลว้ และคูม่อืวทิยากรเพือ่ใช้เป็นแนวทาง

สาํหรบัวทิยากรในการจดักจิกรรมการฝึกอบรม  

  3.1.3.2 เครือ่งมอืประเมนิผลการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่ 

  (1)  แบบประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

  (2)  แบบวดัการเสรมิพลงัในตนเอง 

  (3)  แบบบนัทกึการปฏบิตังิาน 

  (4)  แบบบนัทกึคะแนนสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 

    (5)  แบบประเมนิการนิเทศกาํกบัตดิตาม 

  (6)  แบบสงัเกตการปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีน 

 3.2  การดาํเนินการทดลอง ดาํเนินการดว้ยวธิกีารฝึกอบรมใหแ้ก่ครตู ามรปูแบบการ   

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  มรีายละเอยีดดงัน้ี  

  3.2.1 ผูว้จิยัจดัทาํโครงการฝึกอบรม เสนอต่อผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการทดลองโดยการจดักจิกรรมการ

ฝึกอบรมใหแ้ก่ครปูระจาํการ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 พรอ้มเสนอหนงัสอื

ขอความรว่มมอืในการวจิยัทีอ่อกโดยบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

E O1  X1      O2   

 

เมือ่   E  คอื กลุ่มทดลอง(ครผููเ้ขา้อบรม) O1  คอื  การวดัก่อนการใชร้ปูแบบ 

 X  คอื การฝึกอบรมตามรปูแบบ  O2  คอื  การวดัหลงัการใชร้ปูแบบ 
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  3.2.2 เตรยีมความพรอ้มกลุม่ผู้ฝึกอบรม คอื บุคลากรการศกึษา คร ูลกูจา้ง พนกังาน

ราชการของโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งการวจิยั และเตรยีมสือ่อุปกรณ์ต่างๆ ในการดาํเนินกจิกรรม

การอบรมและการวดัประเมนิผล 

  3.2.3 เตรยีมความพรอ้มกลุม่ผูส้นบัสนุนการวจิยั มหีน้าทีเ่ป็นผูช่้วยวทิยากร  

วทิยากรกลุม่  อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รบัอบรม  ดาํเนินการเกีย่วกบัการนิเทศตดิตามและการ

วดัและประเมนิผล 

   3.2.4 ดาํเนินการทดลองตามแผนการฝึกอบรม  ระหวา่งภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 

2555 (พฤษภาคม - ตุลาคม  2555) ถงึ ช่วงตน้ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 (พฤศจกิายน 2555 - 

มกราคม 2556) มรีายละเอยีด  ดงัน้ี 

  3.2.4.1 วธิฝึีกอบรม ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกั คอื การฝึกอบรมใน

หอ้งฝึกอบรม การปฏบิตัใินสภาพจรงิ และการนิเทศกาํกบัตดิตาม โดยในเดอืนกนัยายน ผูว้จิยัเขา้

ไปพบคุณครเูพื่อทาํความรูจ้กั สรา้งความคุน้เคย นําแบบการประเมนิผลก่อนการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

การประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล  และการการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง 

ไปใหค้ณุครไูดท้าํ ซึง่ใชเ้วลาสปัดาหล์ะ 2 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 4 สปัดาห ์ 

     ในช่วงเดอืนตุลาคม  – เดอืนธนัวาคม 2555 ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปพบ

คณุครเูพือ่ทาํกจิกรรมการฝึกอบรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่ใหค้รไูดเ้พิม่พนูความรูใ้นการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  กจิกรรมการปฏบิตัใินสภาพจรงิเป็นการนํากจิกรรมจากการฝึกอบรม

ไปใชใ้นชัน้เรยีนของผูเ้ขา้อบรม  โดยเขา้ไปสปัดาหล์ะ 2 วนั  วนัละ 3 ชัว่โมง  

        เดอืนมกราคม 2556 ผูว้จิยัและกลุ่มผูส้นบัสนุน ไดเ้ขา้ไปทาํ

กจิกรรมการนิเทศตดิตามใหค้วามช่วยเหลอื และสะทอ้นผลการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูข้องคร ูโดยเขา้ไปพบคณุครใูนสปัดาหท์ี ่3 และสปัดาหท์ี ่4  ไปทุกวนั วนัละ 1 ชัว่โมง 

      เดอืนกุมภาพนัธ ์2556 ในสปัดาหท์ี ่4 ผูว้จิยัไดท้าํการประเมนิ

หลงัการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา และการ

ประเมนิการเสรมิพลงัในตนเอง  

   3.2.4.2  วทิยากร ผูว้จิยัเป็นวทิยากรและเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรู้

ความสามารถทางดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีต่รงกบัหวัขอ้การอบรมมาเป็นวทิยากร 

   3.2.4.3  แผนปฏบิตักิารฝึกอบรม  แสดงดงัรายละเอยีดในตาราง 5 
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ตาราง 5  แผนปฏบิตักิารดาํเนินการฝึกอบรม 

 

กิจกรรม 

ช่วงเวลา ปี 2555 – 2556 

กนั
ยา

น 
 

ตุล
าค

ม 
 

พ
ฤศ

จกิ
าย

น 

ธนั
วา

คม
 

 มา
กร

าค
ม 

กุม
ภา

พ
นัธ

 ์

ประเมนิก่อนอบรม 

1
Ο

 

     

กจิกรรมฝึกอบรม 

 

 
1

Χ
 1

Χ
 1

Χ
 

  

การนิเทศตดิตาม     

2Χ  
 

ประเมนิหลงัอบรม      
2

Ο
 

   

  โดย O1

   X

  หมายถงึ การประเมนิผลก่อนการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การประเมนิสมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผล  และการประเมนิการเสรมิพลงัในตนเอง  

1 

     X

 หมายถงึ  กจิกรรมการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรม กจิกรรมการปฏบิตัใิน

สภาพจรงิเป็นการนํากจิกรรมจากการฝึกอบรมไปใชใ้นชัน้เรยีนของผูเ้ขา้อบรม และกจิกรรมการ

นิเทศกาํกบัตดิตาม  

2 

   O

  หมายถงึ  กจิกรรมการนิเทศตดิตามใหค้วามช่วยเหลอืและสะทอ้นผล

การดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ของครหูลงัจากอบรมเสรจ็แลว้  

2 

 3.3  วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาตลอดจนประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบ โดยใชท้ัง้วธิกีารเชงิ

ปรมิาณ ไดแ้ก่ การประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิการเสรมิ

พลงัในตนเอง การประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม  และการประเมนิคณุภาพของ

รปูแบบตามมาตรฐานการประเมนิและหลกัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ และวธิกีารเชงิคณุภาพ  

ไดแ้ก่ การสอบถามพดูคยุกบัครผููเ้ขา้อบรมระหวา่งทีใ่ชร้ปูแบบ การสงัเกตการดาํเนินการวดัและ

ประเมนิผลในชัน้เรยีนของครผูู้เขา้อบรม และการสมัภาษณ์กลุม่ผูส้นบัสนุน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน

และศกึษานิเทศกเ์กีย่วกบัความคดิเหน็และความพงึพอใจต่อรปูแบบโดยการการสะทอ้นผลการ

 หมายถงึ  การประเมนิหลงัการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การประเมนิสมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  และการประเมนิการเสรมิพลงัในตนเอง   
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ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจของการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา เพือ่ยนืยนั

กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจและผลของกระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีใ่ชใ้นการ

เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  และเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ

กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจในการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

 3.4  ปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา  โดยนําผลจากการวเิคราะหก์ระบวนการและผลการดาํเนินงานตามรปูแบบ

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาตลอดจน

ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบ ทัง้จากวธิกีารเชงิปรมิาณและคณุภาพ  เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบทีส่มบรูณ์ 

 3.5  แนวทางการวเิคราะหข์อ้มลู  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่  

  3.5.1  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิสมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิการเสรมิพลงัในตนเอง การประเมนิความพงึพอใจ

ทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม และการประเมนิคณุภาพของรปูแบบตามมาตรฐานการประเมนิและหลกัการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  มรีายละเอยีด  ดงัน้ี 

  3.5.1.1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถี ่ คา่รอ้ยละ  คา่เฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน นําเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีง  

     3.5.1.2  การวเิคราะหเ์พือ่เปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษา  และการเสรมิพลงัในตนเอง  ก่อนและหลงัการใชร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล  ดว้ยคา่ t – test  นําเสนอผลการวเิคราะหด์ว้ยตาราง

ประกอบความเรยีง 

     3.5.1.3  การวเิคราะหค์ณุภาพรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา ดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ  

คา่เฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  และนําเสนอผลการวเิคราะหด์ว้ยตารางประกอบความเรยีง  

โดยแปลผลการพจิารณา  ดงัน้ี  

    

    คา่เฉลีย่  4.51 – 5.00  หมายถงึ  รปูแบบมคีวามเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/

ความเหมาะสม/ความถกูตอ้ง  ในระดบัมากทีส่ดุ  

การประเมนิรปูแบบตามมาตรฐานการประเมนิ  

     คา่เฉลีย่  3.51 – 4.50  หมายถงึ  รปูแบบมคีวามเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/

ความเหมาะสม/ความถกูตอ้ง  ในระดบัมาก 

     คา่เฉลีย่  2.51 – 3.51  หมายถงึ  รปูแบบมคีวามเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/

ความเหมาะสม/ความถกูตอ้ง  ในระดบัปานกลาง 

    คา่เฉลีย่  1.51 – 2.51  หมายถงึ  รปูแบบมคีวามเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/

ความเหมาะสม/ความถกูตอ้ง  ในระดบัน้อย 

          คา่เฉลีย่   1.00 – 1.50  หมายถงึ  รปูแบบมคีวามเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได/้

ความเหมาะสม/ความถูกตอ้ง  ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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    คา่เฉลีย่  4.51 – 5.00  หมายถงึ   มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  

การประเมนิรปูแบบหลกัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  

      คา่เฉลีย่  3.51 – 4.50  หมายถงึ   มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

      คา่เฉลีย่  2.51 – 3.50  หมายถงึ   มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

     คา่เฉลีย่  1.51 – 2.50  หมายถงึ   มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 

            คา่เฉลีย่  1.00 – 1.50  หมายถงึ   มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีส่ดุ 

  3.5.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามครผููเ้ขา้อบรม

ระหวา่งทีใ่ชร้ปูแบบ การสงัเกตการดาํเนินการวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีนของครผูู้ เขา้อบรม  

การสมัภาษณ์กลุ่มผูส้นบัสนุนเกีย่วกบัความคดิเหน็และความพงึพอใจต่อรปูแบบ  นําขอ้มลูทีไ่ดม้า

ตรวจสอบเพือ่คน้หาขอ้ความสาํคญั จากนัน้นํามาจดักลุม่ เพือ่นํามาสรปุเป็นประเดน็ ขอ้คน้พบ   

ซึง่การตคีวามหมายของขอ้มลูเชงิคณุภาพทีไ่ดจ้ากการเขยีนบรรยายของผูเ้ขา้อบรมจะอยูบ่น

พืน้ฐานโครงสรา้งของเน้ือหาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรม 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

สญัลกัษณ์ในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

   การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยักาํหนด

สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน้ี 

 

M แทน คา่เฉลีย่ 

SD แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

SE(M) แทน ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของคา่เฉลีย่ 

t แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบที (t - distribution) 

df แทน คา่ของชัน้แหง่ความเป็นอสิระ (degree of freedom) 

p แทน ความน่าจะเป็นของการมนียัสาํคญัทางสถติิ 

PNI แทน คา่ดชันีความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น 

Mdn. แทน คา่มธัยฐาน 

IR แทน คา่พสิยัระหวา่งควอไทลท์ี ่1 และควอไทลท์ี ่3  

D  แทน คา่เฉลีย่ของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่

DS  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคา่เฉลีย่ของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

** แทน ความน่าจะเป็นของการมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่

เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 ผูว้จิยันําเสนอตามลาํดบัขัน้ตอนของการดาํเนินการวจิยั  

ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการ ประเมินเสริมพลงั

อาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา  เป็นการวเิคราะหแ์นวคดิจาก

เอกสาร (Documentary Study and Analyses) เกีย่วกบัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา จากตาํรา  เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิพลงั

อาํนาจ  การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ การวดัและประเมนิผลการศกึษา และการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรู้ ประชากรทีใ่ชศ้กึษาในขัน้ตอน น้ี ไดแ้ก่ เอกสาร ตาํรา งานวจิยัทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ  วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก ก.)  
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รวมทัง้ศกึษาความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีใ่ชใ้นสถานขัน้พืน้ฐาน

ดว้ยการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นโดยใชแ้บบ สอบถาม แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐาน  

สภาพการวดัและประเมนิผลในสถานศกึษา ประชากรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ ครผููส้อน ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

และศกึษานิเทศก ์ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอนน้ีนําไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการสรา้งรปูแบบ

เริ่มตน้  (Tentative  Model) การประเมนิเสรมิ พลงัอาํนาจ เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษาใน ขัน้ตอนที ่2 

ตอนท่ี 2  การพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้าน

การวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการออกแบบและพฒันา

รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ แนวคดิการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลใหก้บั

ครผููส้อน และหลกัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง ทีเ่ชื่อมโยงไปสู่การเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนืเพื่อ 

ใหค้รผููส้อนมสีมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน ผลของการศกึษานํามา

สงัเคราะหก์รอบแนวคดิ และพฒันาโครงร่างรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ตรวจสอบความ

เหมาะสมโดยขอความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้จงึนํารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  ไป

ศกึษานํารอ่งกบัครผููส้อนทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้น

การนําไปใชแ้ละแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพร่องทีพ่บ ไดร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีม่คีณุภาพ

สาํหรบันําไปทดลองใชจ้รงิกบั 

ตอนท่ี 3  การผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา  เป็นการนํารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

ไปทดลองใชก้บักลุ่มครผููร้ว่มวจิยั(ไดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ) คอืครผููส้อนในเขตคณุภาพ

กบนิทรบุ์ร ี 7 ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดา โรงเรยีนบา้นเขาดว้น  จาํนวน 30 คน และกลุ่ม

ผูส้นบัสนุน ประกอบไปดว้ย  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ศกึษานิเทศกป์ระจาํเขตคณุภาพ จาํนวน 3 คน ใน

ระหวา่งวนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2555 โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิทดลอง

แบบแผนกึง่ทดลอง (Quasi - Experimental Designs) แลว้ศกึษาผลการดาํเนินงานของรปูแบบการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ดว้ยวธิกีารเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพโดยเปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะ

การวดัและประเมนิผลการศกึษา  คะแนนการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง รวมทัง้ศกึษา

ความพงึพอใจต่อรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจของครผููเ้ขา้รว่มวจิยั และกลุ่มผูส้นบัสนุน   

ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวเิคราะหนํ์าไปปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้   
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ตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ  

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 การดาํเนินการในขัน้ตอนน้ี  มรีายละเอยีดของผลการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี  

1. การศึกษาและวิเคราะหแ์นวคิดหลกั จากเอกสารเกีย่วกบัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา จากตาํรา  เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  การวดัและประเมนิผล

การศกึษา  และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานในการสรา้งรปูแบบเริม่ต้น

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  สรปุสาระสาํคญั

ไดด้งัในตาราง 6 

 

ตาราง 6  ผลการวเิคราะหแ์นวคดิหลกัของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้น 

    การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 
 

แนวคิดหลกั สาระสาํคญัท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

1.การเสริมพลงัอาํนาจ

การทาํงานในตนเอง 

  1.1 ความหมาย 

กระบวนการของการเปลีย่นแปลง การพฒันา และการมสีว่นรว่ม ที่

ส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คคลคน้พบศกัยภาพการทาํงานภายในตวับุคคล

หรอืกลุ่มบุคคล ดว้ยวธิกีารต่างๆ ทีช่่วยใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้ 

ไดพ้ฒันาตนเอง พฒันาความสามารถในการทาํงานใหเ้พิม่มากขึน้ 

อยา่งรเิริม่สรา้งสรรค ์และตระหนกัถงึคณุคา่ของตนเองซึง่ช่วยให้

บุคคลมศีกัยภาพในการทาํงานเพิม่ขึน้ และใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน

ใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายแทนการควบคมุโดยผูอ้ื่น 

  1.2 หลกัการสาํคญั ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั  3  ประการ  ไดแ้ก่  

1. การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูขา่วสาร 

ความคดิและความรูส้กึซึง่กนัและกนั เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนใน

กลุ่ม เกีย่วกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายวธิกีารทาํงานและเกณฑก์าร

ประเมนิผลการทาํงานเพือ่สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของงานนัน้รว่มกัน 

2. การร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) เป็นการรว่มรว่มแรงรว่มใจ

กนัปฏบิตังิานโดยสรา้งทมีการทาํงาน และทาํงานเป็นทมี  

3. การเป็นกลัยาณมิตร (Mutuality) เป็นการสรา้งความไวว้างใจ 

การยอมรบันบัถอืการพึง่พา และการใหค้ณุคา่ต่อความสามารถของ

กนัและกนั 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

แนวคิดหลกั สาระสาํคญัท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

  1.3 ขัน้ตอน/กระบวนการ ประกอบดว้ยขัน้ตอน 8 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่  

  1. กาํหนดมาตรฐานหรอืกลยทุธก์ารทาํงาน 

  2. มอบหมายหน้าที่ 

  3. ฝึกอบรมและพฒันาโดยใหใ้หค้วามรูแ้ละสารสนเทศ 

  4. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

  5. ใหก้ารยกยอ่งหรอืยอมรบัขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน     

  6. ประเมนิผลการทาํงาน 

  7. ปรบัปรงุผล 

  8. สรปุสะทอ้นผล 

2. การประเมินเสริม 

   พลงัอาํนาจ 

  2.1 ความหมาย 

การใชแ้นวคดิ เทคนิควธิกีารและขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมนิผล 

ในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิการปรบัปรงุการทาํงานและช่วยใหเ้กดิการ

ตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง  โดยเพิม่ความสามารถใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้

ในการวางแผน การดาํเนินงาน  และทาํการประเมนิผลดว้ยตนเอง

เพือ่การพฒันาทีด่ขี ึน้ 

  2.2 หลกัการสาํคญั ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 5  ประการ ไดแ้ก่ 

  1. การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมไดนํ้ามาใชใ้นการ

กาํหนดขอบเขตสรา้งหรอืเน้นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ และใชใ้น

การประเมนิสภาพเบือ้งตน้ขององคก์ร ช่วยสรา้งความตอ้งการใน

การสรา้งเป้าหมาย ยทุธศาสตรข์องการทาํใหป้ระสบผลสาํเรจ็ และ

การจดัทาํเอกสารทีจ่ะแสดงความกา้วหน้าของโครงการ  

  2. การอาํนวยความสะดวก (Facilitation) ผูป้ระเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ จะทาํงานเหมอืนกบัเป็นโคช้หรอืผูอ้าํนวยความสะดวกใน

การทาํงาน  การคลีค่ลายปญัหา ความกระจา่งในการสือ่สารทีไ่ม่

ตรงกนัใหเ้ขา้ใจไดต้รงกนั โดยช่วยใหเ้กดิการประชุมปรกึษาหารอื

กนั การเตรยีมขอ้คาํอธบิาย ขอ้แนะนํา และคาํแนะนําต่างๆทีจ่ะ

ช่วยรบัประกนัการประสบผลสาํเรจ็ เป็นตน้ 

  3. การสนับสนุน (Advocacy) เป็นการใหผู้บ้รหิารหรอืผูท้ีใ่หทุ้น

ไดม้สีว่นในการกาํหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร ์และทาํการ

ออกแบบประเมนิทีส่ามารถนําไปสูเ่ป้าหมายได ้จะทาํใหก้าร

ประเมนิตนเองของผูป้ฏบิตังิานสามารถเชือ่มต่อไปถงึผลการ

ปฏบิตังิานระดบักลุม่หรอืระดบัโครงการในอนาคตได ้ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

แนวคิดหลกั สาระสาํคญัท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

  2.2 หลกัการสาํคญั(ต่อ)   4. การสร้างความชดัเจน (Illumination) การสรา้งความชดัเจน 

จะนํามาใชพ้ฒันาในกระบวนการตดัสนิคณุคา่ และการปรบัปรงุ

โครงการ บทบาทน้ีจะเป็นการเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิกบัสิ่งใหม ่

หรอืการสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

  5. การให้เสรีภาพในการทาํงาน (Liberation) เป็นกจิกรรมทีจ่ะ

ทาํใหเ้หน็ตนเองจากบทบาททีถ่กูกาํหนด ทาํใหเ้หน็ขอ้จาํกดัต่างๆ 

และมกัจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการถ่ายโอนความคดิรวบยอดจากทีห่น่ึง

และไปสูท่ ีอ่ ื่นๆ 

  2.3 ขัน้ตอน/กระบวนการ ประกอบดว้ย 3  ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

  1. การสร้างพนัธกิจ (Mission) เป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรทุก

คนในโครงการ ไดเ้ป็นผูม้สีว่นรว่มในการกาํหนดพนัธกจิ โดยผู้

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเปิด

ประเดน็กบับุคลากรของโครงการใหม้ากทีส่ดุเท่าที่จะทาํได ้และผูท้ี่

มสีว่นรว่มจะตอ้งไดร้บัการกระตุน้โดยการถาม  เพือ่เปิดโอกาสให้

ทุกคนรว่มนําเสนอถงึพนัธกจิของโครงการหรอืงานทีจ่ะทาํ  

  2. การกาํหนดจดุยืน (Taking Stock)  เป็นการเปิดโอกาสให้

เกดิการสนทนา จะนําไปสูก่ารอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง ซึง่นัน่คอื 

การตรวจสอบขอ้มลูและทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ประกอบดว้ย

กระบวนการทีส่าํคญั 2 กระบวนการคอื  

      2.1 การกาํหนดกจิกรรม  ซึง่ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ จะทาํ

หน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เปิดประเดน็ถามใหบุ้คลากร

โครงการและผูท้ีม่สีว่นรว่มไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมที่

สาํคญัทีส่ดุ หรอืกจิกรรมทีม่สีว่นสมัพนัธก์บัโครงการ 

      2.2 การกาํหนดความสาํคญัของกจิกรรม  โดยใหทุ้กคนไดม้ี

สว่นรว่มในการประเมนิความสาํคญักจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัการ

คดัเลอืกมาจากการกาํหนดกจิกรรมในโครงการ  

  3. การวางแผนเพ่ืออนาคต (Planning for the Future) เป็น

การใหบุ้คลากรของโครงการและผูท้ีม่สีว่นรว่ม จะตอ้งรว่มกนั

กาํหนดเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิและจดุยนื โดยอาศยั

กระบวนการระดมพลงัสมอง การวเิคราะหแ์ละการสรปุรว่มกนั  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

แนวคิดหลกั สาระสาํคญัท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

3. การวดัและประเมินผล 

  3.1 ความหมาย 

 

กระบวนการรวบรวมตคีวาม  บนัทกึ และรวบรวมขอ้มลู

สารสนเทศอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมถงึจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

แลว้พจิารณาตดัสนิคณุคา่ (Value judgment) ของสิง่ต่างๆ ตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

  3.2 หลกัการสาํคญั ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั  4  ประการ  ไดแ้ก่  

 1.  วดัให้ตรงกบัจดุมุ่งหมาย การวดัและประเมนิผลการศกึษา

เป็นกระบวนการตรวจสอบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่

ไดจ้ดัใหก้บัผูเ้รยีนนัน้  ผูเ้รยีนสามารถบรรลตุามจดุมุง่หมายมาก

น้อยเพยีงใด ดงันัน้การวดัและประเมนิผลแต่ละครัง้จงึตอ้งมี

จดุมุง่หมายทีแ่น่นอนในการวดั และในการสอนครกูต็อ้งยึด

หลกัสตูรเป็นหลกัโดยการวเิคราะหห์ลกัสตูร แลว้ตัง้จดุมุง่หมาย

และวดัใหต้รงกบัจดุมุง่หมาย 

 2.  ใช้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ แมว้า่เราจะมจีดุประสงคใ์นการวดั

ทีช่ดัเจน เลอืกเครือ่งมอืวดัไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ลว้กต็าม 

แต่หากเครือ่งมอืขาดคณุภาพ ผลการวดักข็าดคณุภาพไปดว้ย 

และเมือ่นําผลการวดัไปประเมนิผล ผลการประเมนิยอ่มมโีอกาส

ผดิพลาดได ้ดงันัน้เพื่อใหผ้ลของการวดัมคีวามเชื่อถอืไดจ้งึควร

เลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีม่คีุณภาพ 

3. คาํนึงถึงความยติุธรรม ความยตุธิรรมเป็นคณุธรรมทีส่าํคญั

ประการหน่ึงของผูท้ีท่าํหน้าทีป่ระเมนิผล เป็นสิง่ทีค่รจูะตอ้ง

คาํนึงถงึทุกครัง้ทีท่าํการวดัและการประเมนิผลกลา่วคอืตอ้งวดั

และประเมนิผลดว้ยใจเป็นกลางไมล่าํเอยีงหรอือคต ิตดัสนิตาม

หลกัวชิา   

4.  การแปลผลให้ถกูต้อง การวดัผลและประเมนิผลการศกึษามี

เป้าหมายเพื่อนําผลไปใชอ้ธบิายหรอืเปรยีบเทยีบกนัใน

คุณลกัษณะนัน้ๆ ดงันัน้การแปลผลทีไ่ดจ้ะตอ้งพจิารณาให้

รอบคอบก่อนทีจ่ะลงสรปุโดยคาํนึงถงึหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแปล

ความหมายเป็นสาํคญั พจิารณาตามหลกัตรรกวทิยา ความ

สมเหตุสมผล ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องการประเมนิ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

แนวคิดหลกั สาระสาํคญัท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

  3.3 ขัน้ตอน/

กระบวนการ 

ประกอบดว้ย  7  ขัน้ตอน  ไดแ้ก่  

  1. กําหนดจดุมุง่หมายองการวดัและประเมนิ 

  2. วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ีมุ่ง่วดัและประเมนิ 

  3. สรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัการวดัและประเมนิ 

  4. เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  5. วเิคราะหข์อ้มลู 

  6. ตดัสนิคณุคา่ของผลการเรยีนรู ้

  7. รายงานผลและนําผลไปใชใ้นการพฒันา ปรบัปรงุการเรยีนรู้ 

4. การวดัและประเมินผล            

    การเรียนรู้ในชัน้เรียน 

   4.1 ความหมาย 

กระบวนการเกบ็รวบรวม  วเิคราะห ์ ตคีวาม  บนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

การวดัและประเมนิทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ  โดย

ดาํเนินการดงักล่าวเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาของการจดัการเรยีนการสอน  

นบัตัง้แต่ก่อนการเรยีนการสอน  ระหวา่งการเรยีนการสอน  และหลงั

การเรยีนการสอน  โดยใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลาย  เหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รยีน  และมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั  นํา

ผลทีไ่ดม้าตคี่าเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด   

   4.2 หลกัการสาํคญั ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั  4  ประการ  ไดแ้ก่  

1. หลกัการประเมินเพ่ือจดัวางตาํแหน่ง (Placement  

Assessment)  เป็นการประเมนิก่อนเริม่เรยีนเพื่อหาขอ้มลูทีแ่สดงความ

พรอ้ม ความสนใจ  ระดบัความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการเรยีน  

2. หลกัการประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Assessment)  

เป็นการเกบ็ขอ้มลูเพือ่คน้หาวา่ผูเ้รยีนรูอ้ะไรมาบา้งเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะ

เรยีน  สิง่ทีรู่ม้าก่อนน้ีถูกตอ้งหรอืไม ่ เพื่อหาสาเหตุของปญัหาหรอื

อุปสรรคต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  

3. หลกัการประเมินเพ่ือการพฒันา (Formative 

Assessment)  เป็นการประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้ทีด่าํเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองตลอดการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิความกา้วหน้าในการ

เรยีนรูต้ามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั   
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

แนวคิดหลกั สาระสาํคญัท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

 4.2 หลกัการสาํคญั(ต่อ)    4.  หลกัการประเมินเพ่ือสรปุผลการเรียนรู ้ (Summative 

Assessment)  เพื่อตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามตวัชีว้ดั  และ

ยงัใชเ้ป็นขอ้มลูในการเปรยีบเทยีบกบัการประเมนิก่อนเรยีน  ทาํใหท้ราบ

พฒันาการของผูเ้รยีน  โดยใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืประเมนิที่หลากหลาย  

4.3 ขัน้ตอน/กระบวนการ ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่  

  1.แจง้ใหผู้เ้รยีนรูเ้ป้าหมายการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนตอ้งไปใหถ้งึ  

  2.ระดมสมองรว่มกนั กาํหนดเกณฑท์ีแ่สดงความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย

(คุณภาพผูเ้รยีน) แสดงในทีส่าธารณะ 

  3.จดัหาตวัอยา่งงานทีด่ทีีส่ดุและทีม่คีณุภาพลดหลัน่ลงมาเพือ่ใหผู้เ้รยีน

เหน็ความแตกต่างและเป็นหลกัฐานใหผู้เ้รยีนเปรยีบเทยีบงานของตน 

เหน็แนวทางในการพฒันา 

  4.ผูเ้กีย่วขอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบัผูเ้รยีนตามเกณฑด์ว้ยคาํพดูโดยการ

กระตุน้  เสรมิแรง  ใหเ้กดิแรงเสรมิภายในทีจ่ะพฒันาตนเอง 

  5.ใหผู้เ้รยีนฝึกถามตนเองนําไปสูก่ารปรบัปรงุ/พฒันา 

  6.ประเมนิตนเอง/สะทอ้นตนเอง ผูเ้กีย่วขอ้งประเมนิ/สะทอ้นผูเ้รยีน 

 

 ตาราง 6 แสดงการวเิคราะหเ์น้ือหาของแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา พบวา่การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นแนวคดิ

ทีส่าํคญัในการช่วยเพิม่สมรรถนะใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้

เรยีนของตนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ โดยครไูดเ้กดิความรูส้กึมัน่ใจและแนวคดิเชงิบวกกบัการประเมนิผล

ในชัน้เรยีนของตนยิง่ขึน้ 

2. การศึกษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการพฒันาตนเองของครผููส้อนเก่ียวกบัการ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของครผููส้อนในดา้น

มโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้สภาพการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้น  

ชัน้เรยีน  และความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันางานวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  โดยใชก้ารศกึษา

ขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิคณุภาพ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏดงัน้ี   

        2.1 การศึกษาข้อมลูเชิงปริมาณ  ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามสาํรวจความคดิเหน็

เกีย่วกบัมโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ สภาพการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  และ

สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้กบัครผููส้อนโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 

จาํนวน 30 โรงเรยีน จาํนวนคร ู 263  คน ผลการศกึษาขอ้มลูปรากฏดงัตาราง  7 – 9 
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ตาราง 7  จาํนวนและรอ้ยละของครผููส้อนจาํแนกตามองคป์ระกอบและกลุ่มทีม่มีโนทศัน์การวดัและ 

 ประเมนิผลการเรยีนรู ้ สงู  ปานกลาง  ตํ่า 

 

โนทศัน์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
จาํนวน (ร้อยละ) 

สงู ปานกลาง ตํ่า 

1. เป็นการประเมนิทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนผูป้กครอง และ

ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการประเมนิผลและตรวจสอบผล

การประเมนิ 

100( 38.02) 125 (47.53) 38(14.45) 

2. เป็นการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาผูเ้รยีนและ

ตดัสนิผลการเรยีน   

92(28.52) 96(36.50) 75(34.98) 

3. เป็นการประเมนิทีส่อดคลอ้งและครอบ คลมุสมรรถนะที่

สาํคญัของผูเ้รยีน มาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัตามกลุ่ม

สาระการะการเรยีนรู ้ การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน   

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

208(79.09) 28(10.65) 27(10.27) 

4. เป็นการประเมนิทีค่วบคูไ่ปในกระบวน การเรยีนการ

สอน โดยใชก้ารประเมนิรอบดา้นทัง้ดา้นความรู ้ความคดิ  

กระบวนการ  พฤตกิรรมและเจตคต ิ และดาํเนินการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิควธิกีารทีห่ลากหลาย 

107(40.68) 122(46.39) 34(12.93) 

รวม 29(11.03) 136(51.71) 98(37.26) 

 

 ตาราง 7  แสดงมโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้พบวา่ โดยภาพรวมครผููส้อนมี

มโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.71  

เมือ่ดรูายละเอยีด พบวา่ ครผููส้อนมมีโนทศัน์เกีย่วกบัการประเมนิทีส่อดคลอ้งและครอบ คลมุสมรรถนะ

ทีส่าํคญัของผูเ้รยีน มาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัตามกลุม่สาระการะการเรยีนรู ้ การอ่าน คดิวเิคราะห์

และเขยีน คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัสงู จาํนวน 208 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 79.09 และครผููส้อนมมีโนทศัน์เกีย่วกบัจดุมุง่หมายของการวดัและประเมนิการเรยีนรูเ้พือ่

พฒันาผูเ้รยีนและตดัสนิผลการเรยีนรูใ้นระดบัตํ่า จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.98 
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ตาราง 8  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของสภาพการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 

ท่ี สภาพการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  M SD ระดบัการปฏิบติั 

1. ศกึษามาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัจากหลกัสตูร

สถานศกึษา 
3.05 0.67 เป็นสว่นมาก 

2. วเิคราะหต์วัชีว้ดัในแต่ละมาตรฐานการเรยีนรู้ 1.96 1.07 บางครัง้ 

3. จดักลุ่มตวัชีว้ดัเพื่อใหส้ะดวกต่อการจดัหน่วยการ

เรยีนรู/้กจิกรรมการเรยีนรู้/การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
3.00 0.64 เป็นสว่นมาก 

4. กาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
3.21 0.64 เป็นสว่นมาก 

5. กาํหนดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
3.21 0.66 เป็นสว่นมาก 

6.  กาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
3.05 0.62 เป็นสว่นมาก 

7. กําหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดค้รอบคลุมพุทธพิสิยั ทกัษะ

พสิยั และจติพสิยั 
2.95 0.67 เป็นสว่นมาก 

8. กาํหนดวธิกีารหรอืเครือ่งมอืการประเมนิใหส้อดคลอ้ง

กบัตวัชีว้ดั 
2.97 0.64 เป็นสว่นมาก 

9. กําหนดวธิกีารหรอืเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 1.76 0.78 เป็นสว่นมาก 

10. สรา้งเครือ่งมอืและประเมนิผลการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง

กบัวธิกีารประเมนิ 
1.26 0.68 น้อยครัง้ 

11. ดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
1.26 0.72 น้อยครัง้ 

12. ใชเ้ครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน 2.19 0.97 บางครัง้ 

13. ประเมนิวเิคราะหผ์ูเ้รยีนก่อนการเรยีนการสอน 2.91 0.70 เป็นสว่นมาก 

14. ประเมนิเพือ่ใหเ้หน็ความกา้วหน้าหรอืพฒันาการของ

ผูเ้รยีนระหวา่งเรยีน 
1.85 0.98 บางครัง้ 

15. นําเสนอผลการประเมนิเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณและ

ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
2.81 0.66 เป็นสว่นมาก 

16. นําเสนอผลการประเมนิใหผู้เ้รยีนและผูป้กครอง

รบัทราบอยา่งต่อเน่ือง 
3.00 0.67 เป็นสว่นมาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ท่ี สภาพการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  M SD ระดบัการปฏิบติั 

17. นําเสนอผลการประเมนิทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความกา้วหน้า

หรอืพฒันาการของผูเ้รยีน 
3.03 0.65 เป็นสว่นมาก 

18. นําผลการประเมนิไปใชใ้นการวางแผนการจดัการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีน 
3.09 0.65 เป็นสว่นมาก 

รวม 2.57 0.43 เป็นสว่นมาก 

 

 ตาราง 8  แสดงสภาพการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องครผููส้อน ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ี

พบว่า โดยภาพรวมครผููส้อนมดีาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตนอยูใ่นระดบั

การปฏบิตัเิป็นสว่นมาก(M = 2.57, SD = 0.43) มกีารกาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั ในระดบัการปฏบิตัเิป็นสว่นมาก (M = 3.21, SD = 0.64)และกาํหนดกจิกรรมการ

เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั ในระดบัการปฏบิตัเิป็นสว่นมาก (M = 3.21,            

SD = 0.66) น้อยครัง้สรา้งเครือ่งมอืและประเมนิผลการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวธิกีารประเมนิ             

(M = 1.26, SD = 0.68) และน้อยครัง้ดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบัการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ (M = 1.26, SD = 0.72)  
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ตาราง 9  ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ที ่
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาการวดั 

และประเมนิผล 

คาดหวงั สภาพจรงิ 
M SD SE(M) t df p PNI อนัดบั 

M SD M SD 

1. การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัจาก

หลกัสตูรสถานศกึษา 
4.31 0.67 3.22 1.13 1.10 1.24 0.08 14.03 249 0.00 0.339 2 

2. การกาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
4.32 0.69 3.26 1.16 1.07 1.27 0.08 13.41 250 0.00 0.325 5 

3. การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน  

การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
4.25 0.71 3.30 1.07 0.97 1.15 0.07 13.45 254 0.00 0.288 11 

4. การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดค้รอบคลมุดา้นพทุธพิสิยั   

ดา้นทกัษะพสิยั และดา้นจติพสิยั 
4.25 0.73 3.25 1.04 1.00 1.18 0.07 13.60 254 0.00 0.308 9 

5. การกาํหนดวธิกีารประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 4.31 0.71 3.31 1.10 1.02 1.14 0.07 14.12 252 0.00 0.302 10 

6. การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 4.30 0.75 3.22 1.05 1.10 1.13 0.07 15.40 252 0.00 0.335 3 

7. การดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูไ่ป

กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
4.30 0.74 3.27 1.05 1.03 1.16 0.07 14.20 254 0.00 0.315 7 

8. การใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน 4.34 0.72 3.31 1.08 1.04 1.20 0.08 13.83 254 0.00 0.311 8 

9. การใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน  4.31 0.71 3.23 1.06 1.10 1.19 0.08 14.69 252 0.00 0.334 4 

10. การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการวางแผนการจดัการ

เรยีนรู ้
4.33 0.68 3.28 1.08 1.06 1.20 0.08 14.12 254 0.00 0.320 6 

11. การกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 4.35 0.68 3.24 1.08 1.12 1.19 0.07 15.10 254 0.00 0.343 1 
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 จากตาราง 9  แสดงความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาดา้นการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรู ้ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีกาํหนดประเภทของเน้ือหาทีค่รจูาํเป็นตอ้งเรยีนรูเ้พือ่ใหก้ารวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 ไดจ้าํนวน 11 ขอ้ เมือ่วเิคราะหค์วามแตกต่างรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01  

 เมือ่พจิารณาปรมิาณความตอ้งการจาํเป็นจากดชันีบง่บอกอนัดบัความสาํคญัของ

ความตอ้งการจาํเป็นเรยีงอนัดบัความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี (1) การกาํหนด

เกณฑก์ารประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั (PNI = 0.343), (2) การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดัจากหลกัสตูรสถานศกึษา (PNI = 0.339), (3) การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล

การเรยีนรู้  (PNI = 0.335), (4)การใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน  (PNI = 0.334),  

(5) การกาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั (PNI = 0.325), (6) 

การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการวางแผนการจดัการเรยีนรู้ (PNI = 0.320), (7) การดาํเนินการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ (PNI = 0.315), (8) การใช้

วธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน (PNI = 0.311), (9) การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดค้รอบคลมุ

ดา้นพทุธพิสิยั ดา้นทกัษะพสิยั และดา้นจติพสิยั (PNI = 0.308), (10) การกาํหนดวธิกีารประเมนิ

ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั (PNI = 0.302) และ (11) การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั(PNI = 0.288)   

  2.2  การศึกษาข้อมลูเชิงคณุภาพ  ผูว้จิยัไดส้อบถามพดูคยุตลอดจนสมัภาษณ์

แบบกึง่โครงสรา้งกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนขยายโอกาส  ครวูชิาการฝา่ยวดัและประเมนิผลโรงเรยีน 

และศกึษานิเทศกผ์ูร้บัผดิชอบงานวดัและประเมนิผลการศกึษา เกีย่วกบั มโนทศัน์การวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ สภาพการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และความ

ตอ้งการพฒันาเกีย่วกั บการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ ผลการวเิคราะหส์าระสาํคญัจาก

การศกึษาขอ้มลูเชงิคณุภาพมดีงัต่อไปน้ี  

    2.2.1 มโนทศัน์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามความคิดเหน็ของ

ผูบ้ริหาร  ครวิูชาการ และศึกษานิเทศก ์ 

   ผูบ้ริหาร  :  ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้

เรยีนเป็นสิง่สาํคญักบัคร ู จะทาํใหค้รปูระเมนิผลไดถ้กูตอ้งตรงตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน เมือ่มกีารสอนตอ้งมกีารประเมนิผล 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนอนุบาลใจใส  “มโนทศัน์การวดัผล คอื แนวคดิสาํคญัของการ

ประเมนินกัเรยีนใหถู้กตอ้งตามหลกัสตูรแกนกลาง” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนสุขสบาย  “ความเขา้ใจเรือ่งวดัผลประเมนิผลในชัน้เรยีนทาํให้

การจดัการเรยีนการสอนมคีณุภาพ มผีลสมัฤทธิส์งูขึน้” 
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   ผูบ้รหิารโรงเรยีนจติแจม่ใส “ถา้ครรููเ้ร ือ่งงานวดัผลกจ็ะไมม่ปีญัหาเรือ่ง

ผลสมัฤทธิเ์ลย แต่สาํคญัคอืครไูมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ และงานสอนมมีาก มวัแต่สอนไปจนจบภาคเรยีน

แลว้สอบปลายภาคอยา่งเดยีวเลย” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนบา้นเมตตา  “มโนทศัน์การวดัและประเมนิผล คอื ความรูเ้รือ่ง

การประเมนินกัเรยีน รูว้่าจะใชเ้ครือ่งมอือะไรประเมนินกัเรยีน ” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนอุเบกขา  “ความคดิสาํคญัของการเรยีนการสอนตอ้งคูก่บัการ

ประเมนินกัเรยีน” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนเกือ้กรณุา “การประเมนิผลเป็นการตรวจสอบความรูท้ีค่รสูอน

มาวา่นกัเรยีนมคีวามรูไ้หม” 

   ครวิูชาการ : การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้อ้งใชใ้หถ้กูตอ้งตามแนวการ

ประเมนิการเรยีนรูข้องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งตอ้งวดัผลประเมนิผลทัง้ 8 กลุม่สาระ

หลกั ประเมนิการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์  

   ครโูรงเรยีนอนุบาลใจใส “วดัผลปลายภาคดว้ยขอ้สอบแบบ ก ข ค ง” 

   ครโูรงเรยีนสขุสบาย “เรามรีะเบยีบการวดัผลประเมนิผลของโรงเรยีนแลว้ ครู

คนไหนอยากใชก้ม็าหยบิไป ขอครวูชิาการกไ็ด้” 

   ครโูรงเรยีนจติแจม่ใส “ระหวา่งเราสอนเรากเ็กบ็คะแนนเดก็ไป ใชข้อ้สอบก่อน

เรยีนหลงัเรยีน” 

   ครโูรงเรยีนบา้นเมตตา  “โรงเรยีนเราใชข้อ้สอบทุกหน่วยการเรยีนรูค้ะ่ มขีอ้สอบ

จาก internet ใหเ้ลอืกเยอะเลย เครือ่งมอือืน่ๆกเ็พยีบ” 

   ครโูรงเรยีนอุเบกขา  “วดัความรู ้ วดัการทาํงาน และวดัความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนพีใ่ชต้ามแบบวเิคราะหข์องบลมูมาตลอด” 

   ครโูรงเรยีนเกือ้กรณุา  “มโนทศัน์การวดัผล คอื ความคดิรวบยอดของการ

ประเมนิผลนกัเรยีน” 

   ศึกษานิเทศก ์: การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้อ้งยดึตามแนวทางหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และตามระเบยีบการวดัและประเมนิผลการศกึษา ใชก้ารประเมนิ

ตามสภาพจรงิ สอนไปประเมนิไป 

   ศกึษานิเทศกด์าวเรอืง “การประเมนิตอ้งครอบคลมุพทุธพสิยั ทกัษะพสิยั และ 

จติพสิยั” 

   ศกึษานิเทศกม์ะล ิ “เริม่จากมาตรฐานการเรยีนรู ้แลว้มาดตูวับ่งชี ้ประเมนิตาม

ตวับ่งชี ้ประเมนิการอ่าน เขยีนสือ่ความ วเิคราะห์” 

   ศกึษานิเทศกซ่์อนกลิน่  “ประเมนิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เครือ่งมอืที ่

หลากหลาย” 
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   2.2.2 สภาพการวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามความคิดเหน็ของ

ผูบ้ริหาร  ครวิูชาการ และศึกษานิเทศก ์ 

   ผูบ้ริหาร  :  การดาํเนินการวดัและประเมินผลของครใูชต้ามแผนการสอน

สาํเรจ็รปู ระหวา่งสอนมกีารเกบ็คะแนนจากใบงาน แบบฝึกหดั และแฟ้มสะสมงาน ปลายปี 

ปลายภาค ใชข้อ้สอบของทางโรงเรยีน 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนอนุบาลใจใส “ครยูงัไมไ่ดว้ดัผลระหว่างสอน ส่วนใหญ่วดัปลาย

ภาคดว้ยขอ้สอบ” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนสขุสบาย “ครมูกีารเกบ็คะแนนเป็นระยะๆมใีบงานไปให้

นกัเรยีนทาํทีบ่า้น” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนจติแจม่ใส “เขากม็ขีอ้สอบเมือ่ถงึเวลาปลายปีเรากส็อบกนั ดู

แผนของครเูขากc็opy ของสาํนกัพมิพม์าสง่กนันะ แมเ้ขาประจาํชัน้ ผมใหส้ง่แคค่นละหนึง่สาระ

การเรยีนรู”้ 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนบา้นเมตตา  “เอาความจรงินะ ครไูมค่่อยไดว้ดัผลประเมนิผล

ตามแบบทีใ่หม้าหรอกครบั อาศยัประสบการณ์เดมิมากกวา่ ” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนอุเบกขา  “ใชข้อ้สอบ O – NET ,NT จากปีทีผ่า่นมาสอบกนั ก่อน

สอบกม็กีารตวิกนัก่อน” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนเกือ้กรณุา “โรงเรยีนใหเ้กบ็คะแนนระหวา่งเรยีน จากใบงาน 

แฟ้มสะสมงาน ดว้ยเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย” 

   ครวิูชาการ : การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู ้ ตวัชีว้ดั และ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคย์งัมน้ีอย ใชเ้ครือ่งมอืตามแนวของแผนการสอนทีซ่ือ้มา และมคีวาม

ชาํนาญในการสอนมาหลายปี ใชว้ธิกีารสอบในการประเมนิ 

   ครโูรงเรยีนอนุบาลใจใส “มกีารวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั แลว้

กาํหนดเป็นหน่วยการเรยีนรู ้เขยีนแผนการสอน” 

   ครโูรงเรยีนสขุสบาย “พวกเราปรบัแผนการสอนของเราในแต่ละปี การ

ประเมนิผลในแผนกใ็ชไ้ด ้ยกเวน้บางแผนเครือ่งมอืมนัเยอะเกนิ ประเมนิไมไ่หว ” 

   ครโูรงเรยีนจติแจม่ใส “คะแนนเกบ็จากการสอบปลายภาคเลย” 

   ครโูรงเรยีนบา้นเมตตา “มคีะแนนเกบ็จากการทาํแบบฝึกหดั ทาํใบงาน” 

   ครโูรงเรยีนอุเบกขา  “หลกัสตูรอยูไ่หนยงัน้อยครัง้เหน็เลย พีส่อนมาหลายปีกใ็ช้

แผนเดมิ รูจ้กัเดก็หมดแลว้ ดดูว้ยตากร็ูแ้ลว้ ดจูากการทาํแบบฝึกหดักร็ูแ้ล้ววา่คนไหนจะตกจะ

เลือ่นชัน้” 

   ครโูรงเรยีนเกือ้กรณุา “แบบสงัเกตไมม่หีรอก ใชส้งัเกตแบบธรรมชาตนีิแ่หล่ะ” 
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   ศึกษานิเทศก ์: การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน แกไ้ขจดุบกพรอ่งของนกัเรยีน และมกีารรายงานใหผู้ป้กครอง ใหชุ้มชนไดท้ราบ 

   ศกึษานิเทศกด์าวเรอืง  “สว่นใหญ่ใชก้ารสอบปลายภาคเลย ไปตรวจดแูผนการ

สอนไมเ่หน็รอ่งรอยของการเกบ็คะแนน” 

   ศกึษานิเทศกม์ะล ิ   “บางคนใชก้ารประเมนิทีห่ลากหลาย มใีบงาน  มเีกณฑ์

การใหค้ะแนน มขีอ้สอบ แผนการสอนจากสาํนกัพมิพห์ลายๆทีเ่ขาทาํดนีะมคีรบทุกอยา่ง อยูท่ี่

ครเูลอืกใชม้ากกว่า” 

   ศกึษานิเทศกซ่์อนกลิน่  “ครสูอนหลายวชิาไมม่เีวลามานัง่สรา้งเครือ่งมอืเอง  

สว่นใหญ่ไมเ่ขา้ใจวา่จะทาํอยา่งไร” 

   2.2.3 ความต้องการจาํเป็นในการพฒันาด้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร   ครวิูชาการ และศึกษานิเทศก ์ 

   ผูบ้ริหาร  :  การอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

วธิกีารวดัและประเมนิ รปูแบบการวดัและประเมนิ  การทาํเอกสารแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนอนุบาลใจใส “อยากใหม้กีารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทาํ

หลกัฐานต่างๆ อยา่ง ปพ. การจบชัน้ ม.3” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนสขุสบาย “ขอใหอ้บรมการสรา้งขอ้สอบแบบ O – NET” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนจติแจม่ใส  “ดมีากเลยอยากใหค้รไูดพ้ฒันาความรูใ้นการหา

คุณภาพเครือ่งมอืวดัผลประเมนิผล” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนบา้นเมตตา “อยากใหม้กีารวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้

แผนการสอน ไปสู่วธิกีารวดัและประเมนิผล” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนอุเบกขา “อยากใหอ้บรมก่อนเปิดเทอมทุกเทอมเลย ครจูะได้

นําไปใชต้อนเปิดเทอม ปิดเทอมกท็าํแผนการสอนของตวัไป” 

   ผูบ้รหิารโรงเรยีนเกือ้กรณุา “อบรมการสรา้งเครือ่งมอืประเมนิตามสภาพจรงิ” 

   ครวิูชาการ : มคีวามตอ้งการอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย  การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ ตวัชีว้ดั และสรา้ง

เครือ่งมอืวดัการคดิวเิคราะหน์กัเรยีน 

   ครโูรงเรยีนอนุบาลใจใส “ขอวทิยากรมอือาชพีมาอบรมใหค้วามรูแ้นวการวดัผล

ตามหลกัสตูรใหม ่การสรา้งขอ้สอบ” 

   ครโูรงเรยีนสขุสบาย “มกีารอบรมขอจองดว้ย ครวูชิาการตอ้งการรูเ้ร ือ่งวดัผล

แนวใหมม่าก” 

   ครโูรงเรยีนจติแจม่ใส “อยากใหม้กีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร อบรมแลว้ได้

เครือ่งมอืมาใชเ้ลย” 
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   ครโูรงเรยีนบา้นเมตตา  “อยากใหอ้บรมเรือ่งวเิคราะหต์วัชีว้ดั  มาตรฐานการ

เรยีนรู ้และการสรา้งเครือ่งมอืวดัการคดิต่างๆ” 

   ครโูรงเรยีนอุเบกขา “อบรมเกีย่วกบัการประเมนิคณูลกัษณะอนัพงึประสงค ์การ

สรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล” 

   ครโูรงเรยีนเกือ้กรณุา “ตอ้งการสรา้งขอ้สอบ แบบสอบถาม แบบสงัเกต เกณฑ์

การใหค้ะแนน การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้สอบ” 

   ศึกษานิเทศก ์: จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารตัง้แต่พืน้ฐาน เริม่ตัง้แต่ การวเิคราะห์

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล การวดัทกัษะความรู ้การ

ประเมนิตามสภาพจรงิ จนถงึการแสดงหลกัฐาน ปพ . การรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูการวดั

และประเมนิผลครบวงจร 

   ศกึษานิเทศกด์าวเรอืง “อบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานตัง้แต่ความหมายไปเลย เน้น

การสรา้งเครือ่งมอื อยา่งขอ้สอบ การวเิคราะหข์อ้สอบ” 

   ศกึษานิเทศกม์ะล ิ “ใหค้วามรูเ้รือ่งวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้การแยก

ตวัชี้วดั แลว้มาสู่การสรา้งเครือ่งมอื” 

   ศกึษานิเทศกซ่์อนกลิน่  “อบรมการวดัและประเมนิผลเกดิประโยชน์กบัครมูาก

เพราะคุณครหูลายท่านทีไ่ปเยีย่มโรงเรยีนมายงัสรา้งเครือ่งมอืไมเ่ป็นเลย ” 

   จากการศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร  ครวูชิาการ และศกึษานิเทศก์ ซึง่เป็น

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  พบวา่ ครมูคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน แต่ขาดการดาํเนินการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ตามแนวทางทีไ่ดร้บัรูม้า  และมคีวามตอ้งการทีจ่ะเพิ่มพนูความรูเ้กีย่วกบั

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้ห้กบัตนเองในดา้นการวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 

และสรา้งเครือ่งมอืต่างๆสาํหรบัใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน  

 

ตอนท่ี 2  การพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดั    

และประเมินผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนน้ีมดีงัน้ี 

1. การออกแบบและพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิผูว้จิยัไดศ้กึษาวเิคราะหแ์นวคดิ

ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการออกแบบและพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ แนวคดิการเพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลใหก้บัครผููส้อน และหลกัการเสรมิพลงัอาํนาจทีเ่ชือ่มโยง

ไปสูก่ารเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนืเพือ่ใหค้รผููส้อนมสีมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน

ของตน  ไดแ้ก่ การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง (Self - Empowerment Working) การ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment Evaluation) ทฤษฏกีารเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ (Modern 
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Adult Learning Theory) โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (Self – Directing) ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบ

มสี่วนรว่ม (Participatory Learning) การอบรมแบบการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  (On The Job 

Training) และการวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research) ไดโ้ครงสรา้งรปูแบบการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจเพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาซึง่มทีัง้หมด 6 องคป์ระกอบ  

ดงัสรปุสาระสาํคญัในตาราง 10 
 

ตาราง 10  โครงสรา้งรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

องคป์ระกอบของรปูแบบ สาระสาํคญัขององคป์ระกอบ 

1.แนวคดิและหลกัการของ 

  รปูแบบ 

นําแนวคดิการเสรมิพลงัการทาํงาน  การประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ รว่มกบัทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบนําตนเอง การอบรมแบบ

การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ(On the Job Training)  และการ

วจิยัปฏบิตักิาร(Action Research) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดั

กจิกรรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ 

 1.1 แนวคดิรปูแบบ การจดักจิกรรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

มุง่เน้นทีก่ารฝึกอบรมใหค้รมูกีารแสดงออกถงึความรูค้วามเขา้ใจ

ในการหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  มกีระบวนการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และครผููส้อนไดค้น้พบศกัยภาพทีต่น

ม ีและใชป้ระโยชน์ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายแทนการ

ควบคุมโดยผูอ้ื่น นอกจากน้ียงัมกีารแบ่งปนั (Sharing)  การรว่ม

แรงรว่มใจ (Collaboration) และการเป็นกลัยาณมติร

(Mutuality)ใหแ้ก่เพือ่นครผููร้ว่มงานดว้ยกนั ซึง่รปูแบบการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจยงัใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าและศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนุษย ์ โดยเชื่อว่ามนุษยม์ศีกัยภาพและมแีรงจงูใจ

ภายในทีจ่ะพฒันาตวัเอง ช่วยใหค้รผููส้อนมพีลงัการทาํงาน

ภายในตนเองอยา่งยัง่ยนื และมกีารประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

ใหแ้ก่นกัเรยีนในชัน้เรยีนของตน 

 1.2 หลกัการพืน้ฐาน 

      ของรปูแบบ 

   1. กระบวนการเสรมิพลงัอาํนาจใหบุ้คคลสามารถเสรมิพลงั

อาํนาจการทาํงานภายในตนเอง (Self – Empowerment 

Working)  ไดแ้ก่ ความกลา้เสีย่งพดูหรอืทาํในสิง่ทีค่ดิว่าถูกตอ้ง  

 



115 

 

ตาราง 10 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบของรปูแบบ สาระสาํคญัขององคป์ระกอบ 

1.2 หลกัการพืน้ฐานของ 

     รปูแบบ (ต่อ) 

และรูส้กึวา่เป็นสิง่สาํคญั มกีารสะทอ้นกลบัและยอมรบัความ

ผดิพลาดของตนเอง เตม็ใจทีจ่ะเรยีนรูจ้ากคาํวพิากษว์จิารณ์ของ

ผูอ้ื่นทีม่คีวามคดิแตกต่างจากตนเอง และมคีวามรูส้กึเป็นอสิระ

เป็นตวัของตวัเอง  

   2. การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง เป็นกระบวนการทีบุ่คคลคดิรเิริม่

เองในการวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีนรู้ กําหนดจดุมุง่หมาย 

เลอืกวธิกีารเรยีนจนถงึการประเมนิความกา้วหน้า ในการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง 

   3.การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มเป็นการเชือ่มโยงความสมัพนัธ ์

ระหวา่งกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยประสบการณ์ (Experiential 

Learning) กบักระบวนการกลุ่ม (Group Process) หวัใจสาํคญั

ของการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มใหเ้กดิประสทิธิ 

ภาพและประสทิธผิลตามแนวทางทีก่ลา่วมาคอื ผู้จดักระบวนการ

เรยีนรู ้ควรมทีศันคตคิวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพของคน เคารพและ

เหน็คณุคา่ของความเป็นคนอยา่งจรงิใจทาํใหม้ท่ีาทกีารแสดง  

ออกต่อผูอ้ื่นอยา่งอ่อนน้อม พรอ้มจะเปิดโอกาสกวา้งรบัฟงัผูอ้ื่น

และพรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยา่งเป็นกลัยาณมติร  

   4. การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นการประเมนิเพือ่ช่วยทาํ

ใหเ้กดิความสาํเรจ็ของงาน  โดยเน้นการทาํงานเป็นกลุม่ และ

เน้นการสรา้งวฒันธรรมการประเมนิใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมการทาํงานเพือ่ความเจรญิทีย่ ัง่ยนื โดยยดึแนวคดิ การ

ประเมนิแบบรว่มมอืและการประเมนิแบบมสีว่นรว่ม 

(Collaborative and Participatory Evaluation),  การกาํหนด

ตนเอง (Self Determination)  เป็นความสามารถในการพจิารณา

ตนเอง ในการทาํงานต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั  และ การประเมนิ

ตนเองและการสะทอ้นกลบั(Self – Evaluation  and Reflection)           
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบของรปูแบบ สาระสาํคญัขององคป์ระกอบ 

1.2 หลกัการพืน้ฐานของ 

     รปูแบบ (ต่อ) 

   5. การอบรมแบบการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัจิรงิ  เป็นรปูแบบ

ของการเรยีนรูโ้ดยตรงกบัปรากฏการณ์ทีก่าํลงัเป็นอยูใ่นขณะนัน้  

และเป็นการใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

เพื่อทาํใหม้โนทศัน์หรอืทฤษฎมีคีวามเป็นเหตุเป็นผลและ

ตรวจสอบได ้ นกัวชิาการหลายคนต่างใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบั

ความคดิของบุคคลวา่ไมส่ามารถแบ่งแยกออกจากประสบการณ์

ได ้ บุคคลตอ้งมกีารเชื่อมโยงการเรยีนรูเ้กีย่วกบัชวีติของตนเอง

ในปจัจบุนั เพือ่ทีจ่ะเรยีนรูถ้งึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต  

    6. การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เป็นการดาํเนินการศกึษาโดยคนใน

กลุม่ทีป่ฏบิตังิานตามปกตใินสถานการณ์ทางสงัคม โดยมี

เป้าหมายเพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุวธิ ีและลกัษณะการปฏบิตังิานใหช้อบ

ดว้ยหลกัการเหตุผล และมคีณุภาพ รวมทัง้เป็นการสรา้งความ

เขา้ใจในงานทีต่นกาลงัปฏบิตังิาน  ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 4 

ขัน้ตอน ตามวงจร PAOR ซึง่สอดคลอ้งกบัการสอนของครู 

กล่าวคอื 1) การวางแผนการปฏบิตังิานตลอดจนการกาํหนด

ปญัหาทีต่อ้งการศกึษา (Plan)  2) การดาํเนินการวจิยัตามแผนที่

กําหนดไว ้(Do)  3) การสงัเกตผลทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการ

วจิยั (Observe) และ 4) การสะทอ้นผลหลงัจากการดาเนินการ

วจิยัเสรจ็สิน้แลว้เพื่อใหเ้กดิการวพิากษ์ของเพื่อนรว่มงาน 

(Reflect) 

2.วตัถุประสงคข์องรปูแบบ เพือ่ปลกูฝงัใหค้รผููส้อนไดเ้สรมิพลงัการทาํงานดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตนเอง คอื การสรา้งความ

พรอ้มและความตอ้งการเสรมิพลงัการทาํงานของตนเอง 

ตลอดจนการรบัรูศ้กัยภาพของตนเองในการประเมนิผลการ

เรยีนรูไ้ดถ้กูตอ้งตรงตามแนวทางการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบของรปูแบบ สาระสาํคญัขององคป์ระกอบ 

3. ผลลพัธท์ีค่าดหวงัของ  

   รปูแบบ 

  1. ครรููจ้กัและเขา้ใจตนเอง ตระหนกัในคุณค่าแห่งตนและคุณค่า

ของผูอ้ื่น สามารถตัง้เป้าหมายการทาํงานดว้ยตนเองและมุง่มัน่

ตัง้ใจปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

  2. ครมูแีรงจงูใจในการเสรมิพลงัการทาํงานในตนเอง  และใช้

กระบวนการเสรมิพลงัในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้รวมถงึ

การนําผลการการเสรมิพลงัไปพฒันาการเรยีนการสอนและ

พฒันาผูเ้รยีน 

  3. ครมูอีสิระเป็นตวัของตวัเอง สามารถตัง้เป้าหมายการทาํงาน

ดว้ยตนเอง และมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

การเป็นครมูอือาชพี 

  4. ครมูสีมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้สงูขึน้ 

4. เน้ือหากจิกรรมรปูแบบ   

   การประเมนิเสรมิพลงั 

   อาํนาจ 

สาระสาํคญัในกจิกรรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีเ่กดิขึน้แก่

ครผููเ้ขา้อบรม  ไดแ้ก่  

1. การรูค้ณุคา่แหง่ตน 

  2. การเสรมิพลงัในตนเอง 

  3. การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรู ้

  4. การประเมนิผลกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

5. กระบวนการจดักจิกรรม  

   ของรปูแบบการประเมนิ   

   เสรมิพลงัอาํนาจ 

ประกอบดว้ย 3  ส่วนหลกัคอื 

  1. การนําเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรมหรอื “การเตรยีมการ”  

เป็นการเตรยีมตวัครผููส้อน  ก่อนทีจ่ะเขา้สู่กระบวนการฝึกอบรม  

ประกอบดว้ยกจิกรรมสาํคญั 2 ประการ  คอื  

1.1  การชีแ้จงเกีย่วกบัการดาํเนินการฝึกอบรมเพือ่เพิม่

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล  บทบาทของผูว้จิยั  

บทบาทของครผููเ้ขา้อบรม และตารางเวลาการอบรม 

1.2  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้

อบรม  และระหวา่งผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนั  เพือ่สรา้งบรรยากาศของ

ความเป็นกลัยาณมติร 

2. การดาํเนินการฝึกอบรม(Training) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน   

คอื  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบของรปูแบบ สาระสาํคญัขององคป์ระกอบ 

5. กระบวนการจดักจิกรรม   

   ของรปูแบบการประเมนิ  

   เสรมิพลงัอาํนาจ(ต่อ) 

             2.1 ขัน้เตรยีมการ  หรอื  “การเสรมิพลงัความพรอ้ม” 

มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรมเกดิความพรอ้ม กระตอืรอืรน้ 

อยากรูอ้ยากเหน็ เกดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้น้ือหาต่างๆเป็น

การเตรยีมความพรอ้มและการทบทวนความรูเ้ดมิหรอื

ประสบการณ์เดมิของผูเ้ขา้อบรม โดยวทิยากรเป็นผูก้ระตุน้เสรมิ

การเรยีนรู ้ใชก้ารพดูคยุ ซกัถาม ดว้ยความเป็นกนัเอง และการ

แบ่งปนัความคดิเหน็ 

           2.2  ขัน้นําเสนอเน้ือหา   หรอื “การเสรมิพลงัความรู”้  

เป็นขัน้ทีว่ทิยากรผู้ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจใหค้วามรูส้อนเน้ือหา

เพื่อเป็นตวัอยา่ง  ผูเ้ขา้อบรมจะคอยสงัเกตและเรยีนรูจ้ากการฟงั 

การพดู การแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

จนเกดิความเขา้ใจและเกดิการเรยีนรู ้

            2.3  ขัน้ฝึกปฏบิตั ิ   หรอื  “การเสรมิพลงัการทาํงาน” 

เป็นขัน้ทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิตั ิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดก้าํหนดเป้าหมายหรอืกลยทุธใ์นการทาํงาน  

การระบุกจิกรรมสาํคญั  การประเมนิตนเอง  และการวางแผน

อนาคต 

            2.4  ขัน้จดุประกาย  หรอื “การเสรมิพลงัความคดิ” เป็น

ขัน้ทีว่ทิยากรหรอืกลุม่ผูส้นบัสนุนไดช้ีแ้นะ นําเสนอแนวคดิ  พดู

กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงความคดิของตนออกมาสูเ่พือ่นผู้

รว่มอบรม เป็นการแบ่งปนัแนวคดิทีห่ลากหลายทีก่่อใหเ้กดิการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

           2.5  ขัน้ขยายความคดิ  หรอื “การเสรมิพลงัการสะทอ้น

คดิ” เป็นการเชือ่มโยงความรูด้ว้ยการคดิสะทอ้นกลบั จากสิง่ทีไ่ด้

เรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง(Reflective Practice) ดว้ย

ตนเอง โดยวทิยากรและกลุม่ผูส้นบัสนุนจะคอยอาํนวยความ

สะดวกดว้ยการพดูคยุนําทางใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ดูแสดงความรูส้กึ

หรอืบรรยายประสบการณ์ทีต่นม ีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

การประเมนิและวเิคราะห ์การสรปุแนวคดิหรอืวธิแีกไ้ขปญัหา 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบของรปูแบบ สาระสาํคญัขององคป์ระกอบ 

5. กระบวนการจดักจิกรรม  

   ของรปูแบบการประเมนิ  

   เสรมิพลงัอาํนาจ(ต่อ) 

   3. การตดิตามการดาํเนินการของประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็น

กจิกรรมทีว่ทิยากรและกลุ่มผูส้นบัสนุนไปตดิตามผลการฝึกอบรม 

โดยไปรบัฟงัเสยีงสะทอ้นความรูส้กึจากครหูลงัจากทีไ่ดร้บัการ

ฝึกอบรมไปแลว้ 

6. การประเมนิผลของ 

   รปูแบบการประเมนิ 

   เสรมิพลงัอาํนาจ 

การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

เพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาที่

พฒันาขึน้ มดีงัน้ี  

1. การทดสอบ 

2. การประเมนิผลงาน 

3. การสอบถามความคดิเหน็ต่อกจิกรรมการฝึกอบรม 

4. การประเมนิจากการสงัเกตการมสีว่นรว่มกจิกรรมของผู้

เขา้อบรม 

5. การประเมนิจากผลบนัทกึการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรม  

6. การประเมนิสมรรถนะการวดัและประเมนิผล               

ก่อน – หลงัการอบรม 

7. การประเมนิจากแบบวดัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ตนเองก่อน – หลงัการอบรม 

 

1. การตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างรปูแบบการประเมินเสริม 

พลงัอาํนาจ 

     ผูว้จิยัไดนํ้าโครงรา่งรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่มสมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษา ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา จาํนวน 

5 ท่าน ไดพ้จิารณาประเมนิความเหมาะสม และความสอดคลอ้งระหวา่งสว่นประกอบต่างๆ   

ตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิเสรมิ 

พลงัอาํนาจเพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  ผลการตรวจสอบดงัแสดง

ไวใ้นตาราง 11 – 12  ดงัน้ี  
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ตาราง 11  ความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบกจิกรรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม 

   สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  

 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ค่าดชันี

ความ

สอดคลอ้ง 
เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

ไม่

เหมาะสม 

1. ความสอดคลอ้งระหวา่งความเป็นมาของ

รปูแบบกบัแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐาน 
5 0 0 1.00 

2. ความสอดคลอ้งระหว่างแนวคดิทฤษฎี

พืน้ฐานกบัองคป์ระกอบของรปูแบบ 
5 0 0 1.00 

3. ความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบรปูแบบ

กบัหลกัการของรปูแบบ 
5 0 0 1.00 

4. ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการของรปูแบบ

กบัวตัถุประสงคข์องรปูแบบ 
4 1 0 0.80 

5. ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคข์อง

รปูแบบกบักระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม 

ระยะเวลาเน้ือหา สือ่ และการประเมนิผล   

    

 กจิกรรม 1.1 การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 1.2 ความเชือ่มัน่ในตนเอง 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 1.3 เกยีรตบิตัรความสาํเรจ็ 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 2.1 การกาํหนดเป้าหมาย 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 2.2 ตรวจสอบตน้ทุน 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 2.3 พวกเราทาํไดด้เีพยีงใด 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 2.4 แผนการในอนาคต 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 3.1 การวางแผนการประเมนิ 2 3 0 0.40 

 กจิกรรม 3.2 ออกแบบการประเมนิ 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 3.3 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 3 2 0 0.60 

 กจิกรรม 4.1 การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 4 1 0 0.80 

 กจิกรรม 4.2 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอื 4 1 0 0.80 

 

       ตาราง 11  พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ

เอกสารประกอบกจิกรรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้ ในแต่ละขอ้มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00    
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ตาราง 12  คา่มธัยฐานและพสิยัระหวา่งควอไทล ์ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความชดัเจน  ความงา่ยต่อการนําไปใชข้องรปูแบบการประเมนิ  

     เสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 

ที ่ ขอ้ความ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน 

ความงา่ย            

ต่อการนําไปใช้ 

Mdn. IR Mdn. IR Mdn. IR Mdn. IR 

1. หลกัการและแนวคดิของรปูแบบ 5.00 0.50 5.00 1.00 4.00 1.50 4.00 1.50 

2. วตัถุประสงคข์องรปูแบบ 5.00 1.00 5.00 1.00 4.00 2.00 5.00 1.50 

3. ผลลพัธท์ีค่าดหวงัของรปูแบบ 5.00 0.50 5.00 1.00 4.00 2.50 5.00 1.00 

4. การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบ 4.00 0.50 5.00 0.50 4.00 2.00 5.00 1.50 

5. ลกัษณะสาํคญัของรปูแบบสะทอ้นใหเ้หน็หลกัการของรปูแบบชดัเจน 4.00 1.00 4.00 1.50 4.00 3.00 4.00 2.00 

6. หลกัการของรปูแบบแสดงจดุเน้นของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 4.00 0.50 4.00 1.00 4.00 2.00 4.00 2.50 

7. เน้ือหาสาระของรปูแบบครอบคลมุการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผล 

4.00 0.50 4.00 1.00 4.00 0.50 4.00 1.50 

8. เอกสารประกอบกจิกรรมการฝึกอบรม 4.00 1.00 5.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.50 

9. กจิกรรมการฝึกอบรมครอบคลมุการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล  3.00 1.00 4.00 1.50 4.00 1.50 4.00 2.00 

10. กจิกรรมการฝึกอบรมสะทอ้นใหเ้หน็หลกัการ และลกัษณะสาํคญัของรปูแบบ 4.00 1.50 4.00 1.50 3.00 1.50 3.00 1.00 

11. แบบประเมนิตนเองของครเูกีย่วกบัสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล  4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 2.00 4.00 1.00 

12. แบบวดัการเสรมิพลงัการทาํงานในตนเองของครผููเ้ขา้อบรม 4.00 0.50 4.00 1.00 4.00 1.50 4.00 0.50 
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 ตาราง 12 ผลการตรวจสอบความความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความชดัเจน   

ความงา่ยต่อการนําไปใชข้องรปูแบบ พบวา่ ในดา้นความเหมาะสมและมคีวามเป็นไปได้ของ

รปูแบบผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัทุกประเดน็  แต่ในดา้นความชดัเจนของรปูแบบ

โดยส่วนใหญ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ไมส่อดคลอ้งกนัโดยเฉพาะประเดน็ลกัษณะสาํคญัของ

รปูแบบสะทอ้นใหเ้หน็หลกัการของรปูแบบชดัเจน  หลกัการของรปูแบบแสดงจดุเน้นของการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้  และกจิกรรมการฝึกอบรมครอบคลมุการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผล   

2. การศึกษานําร่องเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรปูแบบ 

 การศกึษานํารอ่ง มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรปูแบบการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา และประเมนิความเข้าใจ 

รวมทัง้ความคดิเหน็ต่อกจิกรรมการอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  โดยผูว้จิยัไดนํ้าไปทดลอง

ใชก้บัครผููส้อนในโรงเรยีนบา้นบุสงู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ี

เขต 2 ซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด  เน่ืองจากเป็นครโูรงเรยีนขยายโอกาส

เหมอืนกนั มปีระสบการณ์การสอนในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั อยูใ่นเขตคณุภาพเดยีวกนัและมี

จาํนวนครใูกลเ้คยีงกนั กบักลุม่ทีจ่ะศกึษา จาํนวน  21 คน ทาํการทดลองนํารอ่งเป็นระยะเวลา  

2 สปัดาห ์คอื ระหวา่งวนัที ่26 สงิหาคม ถงึวนัที ่8 กนัยายน 2555 โดยเลอืกกจิกรรมการเรยีนรู ้ 

2 หน่วย มาทดลองฝึกอบรม ไดแ้ก่ กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่1.1 การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง กจิกรรมการ

เรยีนรูท้ี ่1.3 ความเชือ่มัน่ในตนเอง กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่3.1 กระบวนทศัน์การประเมนิการ

เรยีนรู ้และกจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่3.2 การสกดัคาํสาํคญัในตวัชีว้ดั หลงัทดลองเสรจ็ไดใ้หค้รผููเ้ขา้

อบรมประเมนิความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรม โดยจดัสนทนากลุม่เพือ่ใหค้รผููเ้ขา้อบรม  

ไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอรปูแบบการฝึกอบรม สรปุผลการประเมนิความ  

พงึพอใจของครผููเ้ขา้อบรม  ดงัแสดงในตาราง 13  

 

ตาราง 13  ความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมจากการศกึษานํารอ่ง 

 

ประเดน็การประเมิน ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

1.ประโยชน์ของรปูแบบ                 

  การฝึกอบรม 

   1.1 มปีระโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เน่ืองจาก

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นหวัใจสาํคญัของการ

พฒันาการเรยีนการสอน  ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ตอ้งมกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูป้ระจาํหน่วยการเรยีนรู ้ครู

ตอ้งวดัผลประเมนิผลผูเ้รยีนเป็นประจาํ สรปุคอืเมือ่การเรยีนการ

สอนตอ้งมกีารวดัและประเมนิผล 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

ประเดน็

การ

ประเมิน 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

1.

ประโยชน์

ของ

รปูแบบ                 

  การ

ฝึกอบรม

(ต่อ) 

   1.2 มปีระโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง เน่ืองจากไดนํ้าหลกัการ แนวทาง และ

วธิกีารทีไ่ดร้บัรูม้าไปใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน  

   1.3 มปีระโยชน์ต่อสถานศกึษา เมือ่ครใูนโรงเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

หลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ทาํใหโ้รงเรยีนมแีนวการปฏบิตักิาร

ประเมนิผลทีต่รงกนั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้   

2.

กระบวนก

าร

ฝึกอบรม 

   2.1 การนําเขา้สูก่ระบวนการอบรม เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้อบรม วทิยากร

อธบิายหลกัการ วตัถุประสงค ์และซกัถามความรูเ้ดมิของผูเ้ขา้อบรม เป็นเหมอืน

การนําเขา้สูบ่ทเรยีน เป็นการอุ่นเครือ่งทีด่มีาก 

   2.2 เน้ือหาหลกัสตูรฝึกอบรมในกจิกรรมทีไ่ดนํ้ารอ่งมปีระโยชน์ แต่เรือ่งวเิคราะห์

มาตรฐาน ตวัชีว้ดั ตอ้งใชเ้วลามากกวา่น้ี และหาตวัอยา่งมาใหผู้เ้ขา้อบรมไดใ้ชไ้ด้

เลย จงึจะทาํใหค้รผููเ้ขา้อบรมเขา้ใจ และอยากใหอ้บรมอยา่งต่อเน่ือง 

  2.3 กจิกรรมทีใ่หค้รไูดแ้สดงความคดิเหน็ รว่มกนัวเิคราะหท์างเลอืก คดิ

เป้าหมายกนัเอง และทาํงานเริม่จากตวัเอง เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม มกีารสะทอ้นกลบั 

ใหข้อ้มลูสารสนเทศยอ้นกลบั กนั และวทิยากรช่วยเสรมิ ปรบัแต่งใหเ้ขา้ที ่มี

ประโยชน์ และไดค้วามรูค้วามเขา้ใจชดัเจน 

   2.4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม(คูม่อื ใบงาน ใบความรู)้ เหมาะสม สามารถ

เขา้ใจกจิกรรมไดช้ดัเจน 

  2.5 สือ่ประกอบการฝึกอบรม ควรมสีือ่ประกอบการฝึกอบรมทีห่ลากหลาย มสีสีนั

สวยงาม ทีเ่คลื่อนไหวได ้นํา  มลัตมิเิดยีมาใช ้จะกระตุน้ความสนใจไดม้าก 

  2.6 วธิกีารประเมนิผล มคีวามหลากหลายและเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชใ้นการเรยีน

การสอน ไดป้ระเมนิตนเอง ใหเ้พือ่นประเมนิ ใหผู้บ้รหิารประเมนิ และประเมนิเป็น

กลุ่ม และไดเ้ขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้
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 ตาราง 13  ผลจากการศกึษานํารอ่ง พบวา่ ครผููเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ

การอบรม เน่ืองจากเห็นวา่มปีระโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและพฒันากจิกรรมการประเมนิผลใน

ชัน้เรยีนของตน ในสาระการเรยีนรูท้ีต่นสอน โดยเฉพาะวธิกีารประเมนิผลทีห่ลากหลาย ไมใ่ช่

ขอ้สอบ ครผููเ้ขา้อบรมไดป้ระเมนิตนเอง ประเมนิโดยเพือ่น และมกีารสะทอ้นกลบัทนัท ีแต่ให้

ปรบัปรงุเรือ่งสือ่ประกอบการฝึกอบรมทีม่น้ีอยและไมน่่าสนใจ ซึง่ผูว้จิยันําผลจากการศกึษานํา

รอ่งน้ีไปปรบัปรงุในสว่นของกจิกรรมแต่ละหน่วยเรยีนรูก่้อนนําไปทดลองใชจ้รงิ  
 

ตอนท่ี 3  การศึกษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 3.1 การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล  

                     การศึกษา ตามการรบัรูข้องครผููส้อนก่อนและหลงัการอบรม   

                 การวเิคราะหข์อ้มลูตอนน้ีผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนการประเมนิตนเองของครมูาหา

คา่เฉลีย่(M) และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(SD) แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชส้ถติิ                     

t – test  ดงัแสดงในตาราง 14  

 

ตาราง 14  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  ดา้นทกัษะ และ 

 ดา้นเจตคตใินการวดัและประเมนิผลของครผููเ้ขา้อบรม 

 

สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษา 
M SD D  DS  t p 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ       

     ก่อนฝึกอบรม 10.40 2.81 
5.53 4.70 6.44 .00** 

     หลงัฝึกอบรม 15.93 3.43 

ดา้นทกัษะ       

     ก่อนฝึกอบรม 43.17 8.12 
15.77 9.96 8.67 .00** 

     หลงัฝึกอบรม 58.93 4.78 

ดา้นความพงึพอใจ       

     ก่อนฝึกอบรม 44.50 5.39 7.90 6.69 6.47 .00** 

     หลงัฝึกอบรม 52.40 6.07 

 

**p < .01 
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 ตาราง 14 พบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะดา้นความรูค้วาม

เขา้ใจ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคตใินการวดัและประเมนิผลของครผููเ้ขา้อบรม ครมูคีะแนนเฉลีย่

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาหลงัฝึกอบรมมากกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 3.2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเสริมพลงัการทาํงานในตนเอง  

ตามการรบัรูข้องครกู่อนและหลงัการอบรม 

      การวเิคราะหข์อ้มลูตอนน้ี  ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนการประเมนิตนเองของครมูาหา

คา่เฉลีย่และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชส้ถติ ิt – test ดงัแสดงใน

ตาราง 15   
 

ตาราง 15  เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเสรมิพลงัการทาํงานในตนเองตามการรบัรู ้

 ของครผููเ้ขา้อบรม  ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

 

การเสริมพลงัการทาํงานในตนเอง M SD D  DS  t p 

       

     ก่อนฝึกอบรม 67.53 9.36 
20.37 10.49 10.63 .00** 

     หลงัฝึกอบรม 87.90 8.11 

       

 

**p < .01 

 

 ตาราง 15 พบว่า การเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเสรมิพลงัการทาํงาน  

ในตนเองตามการรบัรูข้องครกู่อนและหลงัการฝึกอบรม  หลงัการฝึกอบรมมคีา่สงูกวา่ก่อนการ

ฝึกอบรม  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

 

 3.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครผููเ้ข้าอบรมต่อรปูแบบการอบรมเพ่ิม 

สมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ 

      ภายหลงัการทดลอง ผูว้จิยัไดศ้กึษาความพงึพอใจต่อรปูแบบการอบรมเพื่อ

เพิ่มสมรรถนะดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครผููเ้ขา้อบรม  โดยใชว้ธิกีารเชงิ

ปรมิาณและวธิกีารเชงิคณุภาพ ปรากฏผลการศกึษาดงัน้ี  
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1. ผลการศกึษาขอ้มลูเชงิปรมิาณ  โดยใช้แบบสอบถาม และนําผลการประเมนิ

มาหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเพือ่แปลความหมายของระดบัคะแนนตามเกณฑท์ีต่ ัง้

ไว ้ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 16  และ ตาราง 17  

 

ตาราง 16  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจของครผููเ้ขา้อบรม 

 ทีม่ต่ีอรปูแบบการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นการประเมนิการเรยีนรู้ 
 

ท่ี ข้อความ M SD ระดบั 

ความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ    

1. การอบรมน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 4.10 0.76 มาก 

2. การอบรมครัง้น้ีช่วยใหท่้านเขา้ใจวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้  3.90 0.48 มาก 

3. การอบรมครัง้น้ีทาํใหท่้านเหน็ความสาํคญัจาํเป็นทีต่อ้งประเมนิผล 4.00 0.59 มาก 

4. การอบรมครัง้น้ีทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวธิกีารประเมนิผล  3.80 0.71 มาก 

5. การอบรมครัง้น้ีทาํใหเ้กดิความมัน่ใจในการประเมนิผลการเรยีนรู้  4.20 0.61 มาก 

6. การอบรมครัง้น้ีทาํใหท่้านประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบั 4.23 0.43 มาก 

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551    

รวม 4.04 0.41 มาก 

ความเป็นไปได้ของรปูแบบ    

7. การอบรมน้ีสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในชัน้เรยีนของท่าน 3.97 0.61 มาก 

8. การอบรมครัง้น้ีมแีผนปฏบิตักิาร/วธิกีารอยา่งชดัเจน 4.13 0.35 มาก 

9. การอบรมน้ีมกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ  4.37 0.67 มาก 

10. การอบรมครัง้น้ีมทีรพัยากรสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ  4.10 0.55 มาก 

11. ผลทีไ่ดจ้ากการอบรมครัง้น้ีมคีวามคุม้คา่ 4.13 0.68 มาก 

รวม 4.14 0.40 มาก 

ความถกูต้องของรปูแบบ    

12. การอบรมครัง้น้ีช่วยใหไ้ดผ้ลการประเมนิการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้ง 4.03 0.41 มาก 

13. การอบรมครัง้น้ีช่วยใหค้รปูระเมนิผลการเรยีนรูไ้ดถ้กูตอ้งตรง 4.17 0.59 มาก 

 กบัสภาพผูเ้รยีน    

14. การอบรมครัง้น้ีช่วยใหค้รปูระเมนิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื 4.20 0.41 มาก 

15. รปูแบบการอบรมน้ีสอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา 4.03 0.67 มาก 

 รวม 4.02 0.53 มาก 

 



127 

 

ตาราง 16  (ต่อ) 

 

ท่ี ข้อความ M SD ระดบั 

ความเหมาะสมของรปูแบบ    

16. รปูแบบการอบรมครัง้น้ีทาํใหไ้มเ่สยีเวลาในการปฏบิตังิาน 3.97 0.76 มาก 

17. รปูแบบการอบรมครัง้น้ีช่วยสง่เสรมิการปฏบิตังิานของท่าน  4.07 0.69 มาก 

18. กระบวนการอบรมน้ีทาํใหเ้กดิความเขา้ใจในวธิกีารมากกวา่ความรู ้ 3.93 0.52 มาก 

 รวม 4.00 0.47 มาก 

 

 ตาราง 16  ผลการศกึษาความพงึพอใจของครผููเ้ขา้ทีม่ต่ีอรปูแบบการอบรมเพื่อเพิม่

สมรรถนะดา้นการประเมนิการเรยีนรู ้ในดา้นความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ  ครเูหน็ดว้ยใน

ระดบัมาก ในประเดน็การอบรมครัง้น้ีทาํใหท่้านประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ (M=4.23, SD=0.43)  

ดา้นความเป็นไปไดข้องรปูแบบ  ในประเดน็การอบรมน้ีมกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ  มคี่าเฉลีย่

สงูทีส่ดุ (M= 4.37, SD=0.67) ดา้นความถกูตอ้งของรปูแบบ ครเูหน็ดว้ยในระดบัมาก ในประเดน็

การอบรมครัง้น้ีช่วยใหค้รปูระเมนิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื  มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ (M= 4.20, 

SD=0.41) และดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ ในประเดน็รปูแบบการอบรมครัง้น้ีช่วยสง่เสรมิ

การปฏบิตังิานของท่าน มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ M= 4.07, SD=0.69) 
 

ตาราง 17  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจของครูผูเ้ขา้อบรม 

     ทีม่ต่ีอการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ บทบาทของตนเอง และบทบาทของผูส้นบัสนุน 

 

ท่ี ข้อความ M SD ระดบั 

การอาํนวยความสะดวก    

1. ท่านไดร้บัการชีแ้นะแนวทางการประเมนิการเรยีนรูใ้ห้  3.93 0.52 มาก 

 สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    

2. ท่านไดร้บัความช่วยเหลอืในการแกป้ญัหาอุปสรรคและ 4.03 0.76 มาก 

 ไดร้บัขอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการเรยีนรู้    

รวม 3.98 0.58 มาก 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

 

ท่ี ข้อความ M SD ระดบั 

การสนับสนุน    

3. ท่านไดร้บัการเสรมิแรงในการดาํเนินการจากผูบ้รหิาร 4.20 0.61 มาก 

4. 
ท่านไดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากรในการดาํเนินการ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.00 0.45 มาก 

 รวม 4.10 0.44 มาก 

การสร้างความกระจ่างชดั    

5. ท่านไดร้บัความชดัเจนเกีย่วกบัการประเมนิทีส่อดคลอ้ง  4.00 0.37 มาก 

 กบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    

6. ท่านไดเ้รยีนรูว้ธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยผา่น  4.07 0.64 มาก 

 ประสบการณ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง     

 รวม 4.03 0.43 มาก 

การมีเสรีภาพทางการคิด    

7. ท่านมคีวามมัน่ใจในการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 4.10 0.66 มาก 

8. ท่านสามารถออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร 4.03 0.76 มาก 

 การศกึษาขัน้พืน้ฐานได้    

รวม 4.07 0.65 มาก 

การกล้าเส่ียงทาํในส่ิงท่ีถกูต้อง     

9. ท่านกลา้เสีย่งทาํและทาํในสิง่ทีท่่านคิดวา่ตอ้งทาํในโรงเรยีนน้ี 3.40 0.67 มาก 

10. ท่านกลา้ทีจ่ะเปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของท่านกบัผูบ้รหิาร

โรงเรยีน 
3.97 0.76 มาก 

11. ท่านเสีย่งทาํ แมว้า่ท่านจะไมแ่น่ใจวา่ผูอ้ื่นจะสนบัสนุน 3.30 0.88 มาก 

 การกระทาํของท่าน    

 รวม 3.56 0.43 มาก 

การเตม็ใจรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น    

12. การวพิากษว์จิารณ์จากเพือ่นรว่มงานช่วยใหท่้านพฒันาตนเอง 3.83 0.79 มาก 

13. ท่านพรอ้มทีจ่ะแสดงความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ แมว้า่จะมผีลทีไ่มน่่า 3.73 1.08 มาก 

 พงึพอใจตดิตามมา    

14. ท่านไมร่งัเกยีจทีจ่ะรว่มการอภปิรายในเรือ่งตงึเครยีดกบัผู ้    

 รว่มงาน 3.80 0.89 มาก 

รวม 3.79 0.56 มาก 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

 

ท่ี ข้อความ M SD ระดบั 

การเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง    

15. ท่านบอกใหค้รคูนอื่นๆทราบวา่เขาอยูใ่นฐานะใดและท่านอยู่ 3.83 0.87 มาก 

 ในฐานะใด    

16. ทีร่วมแหง่อาํนาจทีส่าํคญัทีส่ดุมาจากตวัท่านเอง 3.53 0.90 มาก 

17. ท่านเชือ่ในการรบัรูแ้ละความรูส้กึของตนเอง แมว้า่มนัจะแตก  3.63 0.93 มาก 

 ต่างจากทีผู่อ้ ื่นคดิและรูส้กึ    

 รวม 3.67 0.57 มาก 

 

 ตาราง 17 ผลการศกึษาความพงึพอใจของครผููเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจ บทบาทของตนเอง และบทบาทของผูว้จิยั พบวา่ โดยภาพรวมครมูคีวามพงึพอใจต่อ

รปูแบบในระดบัมาก  เรยีงลาํดบัคา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การสนบัสนุน (M=4.10, SD=0.44) 

การมเีสรภีาพทางการคดิ (M=4.07,SD=0.65) และการสรา้งความกระจา่งชดั(M=4.03, SD=0.43)  

ประเดน็ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ คอื การกลา้เสีย่งทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง (M=3.56,SD=0.43) และการเป็น

อสิระเป็นตวัของตวัเอง (M=3.67,SD=0.57) 

2. ผลการศกึษาขอ้มลูเชงิคุณภาพ โดยใชก้ารสอบถามพดูคุยกบัครผููส้อน  

ผูบ้รหิารโรงเรยีน และศกึษานิเทศก ์ มผีลการศกึษาดงัน้ี 

   โดยภาพรวมแลว้ครผููส้อน ซึง่เป็นกลุม่ผู้ไดร้บัการอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน  และศกึษานิเทศก ์เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุน และอํานวยความสะดวกสนบัสนุน

เสรมิแรงเสรมิพลงัอาํนาจใหค้รมูสีมรรถนะการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน มคีวามพงึพอใจ

ต่อรปูแบบ เน่ืองจากเหน็วา่มปีระโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และจะนําตวัอยา่ง 

วธิกีารอบรม กจิกรรมต่างๆไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีนของตน  ซึง่ช่วยสะทอ้นแนวคดิและ

วธิกีารประเมนิผลของตนเอง ใน 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

   2.1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  การอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทาํใหไ้ดร้บั

ความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัใชป้ระเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  รูว้ธิกีารสรา้ง

เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย  
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  “จากการไดเ้ขา้อบรมกบั ศน. ทาํใหไ้ดค้วามรู ้แนวทาง การนํามาใชก้บัผูเ้รยีนใน

เรือ่งของการวดัผล ประเมนิผล ใหค้รอบคลุมครบถว้นหลากหลาย ลกึซึ้ง ถงึจติใจ และอยากให้

ท่าน ศน.นําแบบฝึกสาํหรบัผูเ้รยีนเพือ่ครจูะไดนํ้ามาใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัคิวามรูส้กึของตนเอง ” 

                                                            ครจูนัทรา 

“กจิกรรมการอบรมทาํใหข้า้พเจา้และเพือ่นครใูนโรงเรยีนรูว้ธิกีารประเมนิผลที ่

หลากหลายมากขึน้ มปีระโยชน์มาก” 

        ครดูวงดาว 

 “ศน.มาจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีน ผมอยากใหม้าแบบน้ีบ่อยๆ อยากเหน็การอบรมแบบน้ี 

ใหค้รไูดป้ฏบิตั ิผมวา่ไดป้ระโยชน์มากกวา่ใหค้รไูปนัง่ฟงัในหอ้งประชุม และอยากขยายผลไปให้

คณุครทู่านอืน่ๆในเขตคณุภาพน้ีดว้ย ผมวา่ปีการศกึษาหน้าโรงเรยีนผมตอ้งไดแ้นวการวดัผล

ประเมนิผลทีห่ลากหลาย ผมเองกม็แีนวทางไดนิ้เทศการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครู ” 

        ผอ. ดวงจนัทร ์

“เป็นกจิกรรมทีด่มีาก ครจูะไดเ้ขา้ใจการประเมนิผล เพราะในปจัจบุนัน้ีครไูมค่อ่ยไดส้รา้ง

เครือ่งมอือะไรเลย ผมอยากให ้ศน.มากระตุน้ครโูรงเรยีนผม การเขา้ใจในการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูจ้ะทาํใหเ้หน็สภาพความเป็นจรงิของคร ูของเดก็นกัเรยีนได้   ศน.มาอบรมทาํใหผ้ม

ไดร้บัความรูเ้รือ่งการสรา้งเครือ่งมอืและการออกแบบเครือ่งมอืในการประเมนิผลดว้ย อบรมเสรจ็

แลว้ ผมกจ็ะต่อยอดงานน้ีต่อเลย เทอมหน้าผมเชญิ ศน.มาดดูว้ยนะครบั” 

        ผอ. อาทติย ์

“จากทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม คดิวา่  เป็นสิง่ทีด่น่ีาจะมกีารนําเสนอต่อเขตพืน้ที ่เพือ่จะไดเ้อา

ไปอบรมกบัครทุูกคน ทุกเขตคณุภาพ ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรู ้จะไดป้ฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั และมกีารดาํเนินการตดิตามอยา่งต่อเนือ่ง ” 

                ศกึษานิเทศกว์นัเพญ็ 

     2.2  ดา้นประโยชน์และการประยกุตใ์ช ้ขยายผลการอบรม การอบรมประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และควรมกีารต่อยอด 

ขยายผลการอบรมใหแ้ก่สถานศกึษาอื่นๆ โดยจดัการอบรมใหค้รบทุกโรงเรยีนเพือ่ใหค้รผููส้อนมี

แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งตรงตามระเบยีบการวดัและประเมนิผลของหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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 “เป็นการอบรมทีม่ปีระโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมาก สามารถนําไป

ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ และอยากใหม้าอบรมเกีย่วกบัการประเมนิตามสภาพจรงิ ” 

                                                            ครสูุรยิา 

 “มคีวามรูส้กึดมีากทีไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมครัง้น้ี เพราะจะไดนํ้าความรูไ้ปใชใ้นการจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอน เป็นการอบรมทีม่ปีระโยชน์ต่อผูส้อนโดยตรง อยากใหป้รบัปรงุ

ช่วงเวลาในการอบรมทีไ่มใ่ช่ตอนเยน็ เพราะเครยีดกบังานมาทัง้วนัแลว้” 

        ครดูวงเดอืน 

“ผมดใีจมากเมือ่รูว้า่มกีารเขา้มาใหค้วามรูก้ารวดัผล การอบรมครัง้น้ีไดร้บัความรู้

เพิม่เตมิ สามารถนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนไดจ้รงิ ผมประทบัใจความเป็นกนัเองของ

วทิยากรและผูเ้ขา้รว่มอบรม ทาํใหพ้วกเรามสีว่นรว่มทุกขัน้ตอน และอยากใหป้รบัปรงุเรือ่งสือ่

การอบรมและระยะเวลาการอบรม ไมอ่ยากใหเ้วลาหลงัเลกิเรยีน” 

        ครสูุรยินั 

 3.4 การปรบัปรงุรปูแบบจากผลของการนําไปทดลองใช้  

 หลงัการประเมนิประสทิธผิล  ผูว้จิยัไดนํ้าผลการวเิคราะหข์อ้มลูและขอ้เสนอแนะ 

มาปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจใหม้คีวามสมบรูณ์ ดงัน้ี  

3.4.1 ปรบัปรงุในสว่นของหลกัการพืน้ฐาน บทบาทของวทิยากรผู้สนบัสนุน  

และบทบาทของครผููไ้ดร้บัการเสรมิพลงั ในคูม่อืการจดักจิกรรมการอบรมใหม้คีวามชดัเจนเป็น

รปูธรรมมากทีส่ดุ เพื่อใหว้ทิยากรผูส้นบัสนุนและครผููไ้ดร้บัการเสรมิพลงั สามารถนําไปปฏิบตัิ

ไดจ้รงิในโอกาสต่อไป 

3.4.2 ปรบัปรงุแผนการอบรมในแต่ละกจิกรรมใหม้รีายละเอยีดและขัน้ตอนที่

ชดัเจน และปรบักจิกรรมการเรยีนรูไ้มใ่หเ้ครง่เครยีดหรอืเตม็ไปดว้ยกระบวนการคดิวเิคราะห์

มากเกนิไป แต่จดักจิกรรมใหส้นุก เป็นกนัเอง ใหผู้เ้ขา้อบรมรูส้กึมัน่ใจและเชื่อในพลงัการทาํงาน

ของตนเอง และเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 

3.4.3 ปรบัระยะเวลาในแต่ละกจิกรรมไมใ่หม้ากเกนิไป และปรบัจาํนวนกจิกรรม

ใหเ้หมาะสมทีส่ง่เสรมิใหค้รไูดเ้พิม่สมรรถนะดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทท่ี 5 

สรปุ  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยมจีดุมุง่หมาย

เพือ่พฒันารปูแบบ การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดั  และประเมนิผล

การศกึษา  โดยใชเ้ทคนิคเชงิคณุภาพผสมผสานเทคนิคเชงิปรมิาณ (Mixed  Methods  Approach) 

การเสรมิพลงัอาํนาจครตูามทฤษฎกีารเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองของบลอ็ก (Block. 1987) 

แนวคดิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจของเฟ็ดเธอแมน(Fetterman. 2001, 2005) และการมสีว่นรว่ม 

(Participation) ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ และผูส้นบัสนุนการเสรมิพลงัอาํนาจ ตลอดจนผูท้ี่

มสีว่นไดส้ว่นเสยีในการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา โดยผา่นกระบวนการ

ของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มตามแนวคดิของเคมมสิและแมคทาการท์ (Kemmis; & 

McTaggart. 1990) ซึง่เป็นการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึในระดบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยเน้นการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจบนรากฐานความรว่มมอืและการมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งในการเพิม่สมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลการศกึษาสาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี  

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวั ดและ

ประเมนิผลการศกึษา  

 2.  เพือ่ศกึษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

  ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบ การประเมินเสริม

พลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นการวเิคราะหแ์นวคดิ

หลกัของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา จาก

ตาํรา  เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิพลงัอาํนาจ การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ตนเอง การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ การวดัและประเมนิผลการศกึษา และการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรู ้ประชากรทีใ่ชศ้กึษาในขัน้ตอนน้ี ไดแ้ก่ เอกสาร ตาํรา งานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก (รายการหนงัสอือยูใ่นภาคผนวก ก.) รวมทัง้ศกึษา

ความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีใ่ชใ้นสถานขัน้พืน้ฐานดว้ยการ

สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นโดยใชแ้บบสอบถาม แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพการวดั

และประเมนิผลในสถานศกึษา ประชากรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ ครผููส้อน ผูบ้รหิารโรงเรยีน และศกึษานิเทศก ์
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ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอน น้ีนําไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการสรา้งรปูแบบเริม่ตน้ (Tentative  

Model) การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัแล ะประเมนิผลการศกึษาใน

ขัน้ตอนที ่2 

  ขัน้ตอนท่ี 2  การพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการออกแบบและ

พฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ แนวคดิการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

ใหก้บัครผููส้อน และหลกัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง ทีเ่ชื่อมโยงไปสู่การเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนื

เพือ่ใหค้รผููส้อนมสีมรรถนะการวดัและปร ะเมินผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ผลของการศกึษานํามา

สงัเคราะหก์รอบแนวคดิ และพฒันาโครงรา่งรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ตรวจสอบความ

เหมาะสมโดยขอความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้จงึนํารปูแบบไปศกึษานํารอ่งกบัครผููส้อนทีม่ ี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด เพื่ อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนําไปใชแ้ละแกไ้ข

ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีพ่บ ไดร้ปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีม่คีณุภาพสาํหรบันําไปทดลอง

ใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่ง  

  ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นการนํารปูแบบการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจไปทดลองใชก้บักลุ่มครผููร้ว่มวจิยั (ไดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ) คอืครผููส้อนใน

เขตคุณภาพกบนิทรบุ์ร ี7 ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นโปรง่สะเดา โรงเรยีนบา้นเขาดว้น จาํนวน 30 คน และ

กลุ่มผูส้นบัสนุน ประกอบไปดว้ย  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ศกึษานิเทศกป์ระจาํเขตคณุภาพ จาํนวน 3 คน 

ในระหวา่งวนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2555 โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิทดลอง

แบบแผนกึง่ทดลอง (Quasi - Experimental Designs) แลว้ศกึษาผลการดาํเนินงานของรปูแบบการ

ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ดว้ยวธิกีารเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพโดยเปรยีบเทยีบคะแนนสมรรถนะ

การวดัและประเมนิผลการศกึษา คะแนนการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง รวมทัง้ศกึษา

ความพงึพอใจต่อรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจของครผููเ้ขา้รว่มวจิยัทีไ่ดร้บัการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจ และกลุม่ผูส้นบัสนุน ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวเิคราะหนํ์าไปปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้   

 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยั  สรปุตามขัน้ตอนของการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงั

อาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา จากการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ พบวา่การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นแนวคดิที่

สาํคญัในการช่วยเพิม่สมรรถนะใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน

ของตนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ โดยครไูดเ้กดิความรู้สกึมัน่ใจและมแีนวคดิเชงิบวกกบัการประเมนิผลใน

ชัน้เรยีนของตนยิง่ขึน้   



134 

 

 จากการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องครผููส้อน  พบวา่

ครผููส้อนมมีโนทศัน์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน  136 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 51.71  เมือ่ดรูายละเอยีดพบว่าครผููส้อนมมีโนทศัน์เกีย่วกบัจดุมุง่หมายของการวดัและประเมนิ

การเรยีนรูต้ํ่าสดุ จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.98 ในสว่นของการดาํเนินการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตนอยูใ่นระดบัการปฏบิตัเิป็นสว่นมาก (M = 2.57, SD = 0.43) มกีารกาํหนด

หน่วยการเรี ยนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้ /ตวัชีว้ดั ในระดบัการปฏบิตัเิป็นสว่นมาก  

(M = 3.21, SD = 0.64) และกาํหนดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้ /ตวัชีว้ดั 

ในระดบัการปฏบิตัเิป็นสว่นมาก (M = 3.21, SD = 0.66)  ไมเ่คยสรา้งเครือ่งมอืและประเมนิผลการ

เรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวธิกีารประเมนิ (M = 1.26, SD = 0.68)  และไมเ่คยดาํเนินการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ (M = 1.26, SD = 0.72 ) 

 เมือ่พจิารณาปรมิาณความตอ้งการจาํเป็นจากดชันีบง่บอกอนัดบัความสาํคญัของความ

ตอ้งการจาํเป็นเรยีงอนัดบัความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี (1) การกําหนดเกณฑก์าร

ประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั (PNI = 0.343), (2) การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัจาก

หลกัสตูรสถานศกึษา  (PNI = 0.339), (3) การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  (PNI = 

0.335), (4) การใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน (PNI = 0.334 ), (5) การกาํหนดหน่วยการ

เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั (PNI = 0.325 ), (6) การนําผลการประเมนิไปใช้

ในการวางแผนการจดัการเรยีนรู้ (PNI = 0.320), (7) การดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ควบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ (PNI = 0.315), (8) การใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน 

(PNI = 0.311), (9) การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดค้รอบคลมุดา้นพทุธพิสิยั  ดา้นทกัษะพสิยั และดา้น

จติพสิยั (PNI =0.308), (10) การกาํหนดวธิกีารประเมนิใหส้อดคลอ้งกับตวัชีว้ดั (PNI = 0.302), และ 

(11) การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั(PNI = 0.288)   

 จากความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ พบว่า ครมูี

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูพ้อสมควร แต่ขาดการดาํเนินการตาม

แนวทางทีไ่ดร้บัรูม้า  และมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเองในดา้นการเพิม่สมรรถนะตวัเองใหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และสรา้งเครือ่งมอืต่างๆไดส้าํหรบั

ใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

 

2. ผลการพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดั

และประเมินผลการศึกษา  ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี  

      2.1 รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่มสมรรถนะ ซึง่สงัเคราะหม์าจากขอ้มลู

พืน้ฐานประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แนวคดิและหลกัการพืน้ฐาน วตัถุประสงค ์ผลลพัธท์ี่

คาดหวงั เน้ือหากจิกรรมฝึกอบรม กระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม และการประเมนิผลของรปูแบบ 
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              2.2 กระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 3  สว่น ดงัน้ี 

         1) การนําเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรมหรอื “การเตรยีมการ” เป็นการเตรยีมตวัครผููส้อน  

ก่อนทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม  ประกอบดว้ยกจิกรรมสาํคญั 2 ประการ  คอื  

   1.1) การชีแ้จงเกีย่วกบัการดาํเนินการฝึกอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผล  บทบาทของผูว้จิยั  บทบาทของครผููเ้ขา้อบรม และตารางเวลาการอบรม  

   1.2) การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้อบรม และระหวา่งผูเ้ขา้

อบรมดว้ยกนั  เพือ่สรา้งบรรยากาศของความเป็นกลัยาณมติร 

  2) การดาํเนินการฝึกอบรม (Training) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน  คอื  

       2.1) ขัน้เตรยีมการ หรอื “การเสรมิพลงัความพรอ้ม” มจีดุมุง่หมายเพื่อใหผู้เ้ขา้

อบรมรมเกดิความพรอ้ม กระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ เกดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้น้ือหาต่างๆ

เป็นการเตรยีมความพรอ้มและการทบทวนความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้ขา้อบรม โดย

วทิยากรเป็นผูก้ระตุน้เสรมิการเรยีนรู ้ใชก้ารพดูคยุ ซกัถาม ดว้ยความเป็นกนัเอง และการแบ่งปนั

ความคดิเหน็ 

       2.2) ขัน้นําเสนอเน้ือหา หรอื “การเสรมิพลงัความรู”้ เป็นขัน้ทีว่ทิยากรผูป้ระเมนิ

เสรมิพลงัใหค้วามรูส้อนเน้ือหาเพื่อเป็นตวัอยา่ง ผูเ้ขา้อบรมจะคอยสงัเกตและเรยีนรูจ้ากการฟงั  

การพดู การแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จนเกดิความเขา้ใจและเกดิการ

เรยีนรู ้

                      2.3) ขัน้ฝึกปฏบิตั ิหรอื “การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ” เป็นขัน้ทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมได้

ฝึกปฏบิตั ิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดก้ําหนดเป้าหมายหรอืกลยทุธใ์นการ

ทาํงาน  การระบุกจิกรรมสาํคญั  การประเมนิตนเอง  และการวางแผนอนาคต  

         2.4) ขัน้เสรมิพลงัทมี หรอื “การนําไปใช”้ เป็นขัน้ทีว่ทิยากรหรอืกลุ่มผูส้นบัสนุน

ไดช้ีแ้นะ นําเสนอแนวคดิ พดูกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงความคดิของตนออกมาสู่เพือ่นผูร้ว่ม

อบรม เป็นการแบ่งปนัแนวคดิทีห่ลากหลายทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั 

         2.5) ขัน้เสรมิพลงัความคดิรวบยอด หรอื “การสรปุสะทอ้นคดิ” เป็นการเชือ่มโยง

ความรูด้ว้ยการคดิสะทอ้นกลบั จากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง(Reflective Practice) 

ดว้ยตนเอง โดยวทิยากรและกลุม่ผูส้นบัสนุนจะคอยอาํนวยความสะดวกดว้ยการพดูคยุนําทางใหผู้้

เขา้อบรมไดพ้ดูแสดงความรูส้กึหรอืบรรยายประสบการณ์ทีต่นมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ การ

ประเมนิและวเิคราะห ์การสรปุแนวคดิหรอืวธิแีกไ้ขปญัหา ซึง่ข ัน้ตอนน้ีเป็นขัน้สดุทา้ยของการอบรม 

  3) การตดิตามการดาํเนินการของประเมนิเสรมิพลงั  เป็นกจิกรรมทีว่ทิยากรและกลุม่

ผูส้นบัสนุนไปตดิตามผลการฝึกอบรม โดยไปรบัฟงัเสยีงสะทอ้นความรูส้กึจากครหูลงัจากทีไ่ดร้บั

การฝึกอบรมไปแลว้ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอื แนะนําผูเ้ขา้อบรมขณะกลบัไปปฏบิตักิารวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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3. ผลการดาํเนินงานตามรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา จากการนํารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะ ทีไ่ดต้รวจสอบคุณภาพและมกีารศกึษานํารอ่งแลว้ไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่ง  

ไดผ้ลดงัน้ี    

     3.1 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทกัษะ 

และดา้นเจตคตใินการวดัและประเมนิผลของครผููเ้ขา้อบรม ครมูคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษาหลงัฝึกอบรมมากกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

              3.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง

ตามการรบัรูข้องครกู่อนและหลงัการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมมคีา่สงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

              3.3 ผลการศกึษาความพงึพอใจของครผููเ้ขา้ทีม่ต่ีอรปูแบบการอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการประเมนิการเรยีนรู ้ในดา้นความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ ครเูหน็ดว้ยในระดบัมาก ในประเดน็

การอบรมครัง้น้ีทาํใหท่้านประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ (M=4.23, SD=0.43) ดา้นความเป็นไปไดข้องรปูแบบ  

ในประเดน็การอบรมน้ีมกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ  (M= 4.37, SD=0.67) ดา้น

ความถกูตอ้งของรปูแบบ ครเูหน็ดว้ยในระดบัมาก ในประเดน็การอบรมครัง้น้ีช่วยใหค้รปูระเมนิการ

เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ(M= 4.20, SD=0.41) และดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ 

ในประเดน็รปูแบบการอบรมครัง้น้ีช่วยสง่เสรมิการปฏบิตัิงานของท่าน มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (M= 4.07, 

SD=0.69) 

             3.4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของครผููเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

บทบาทของตนเอง และบทบาทของผูว้จิยั พบวา่ โดยภาพรวมครมูคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบใน

ระดบัมาก เรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การสนบัสนุน (M = 4.10, SD=0.44) การมี

เสรภีาพทางการคดิ (M=4.07,SD=0.65) และการสรา้งความกระจา่งชดั (M=4.03,SD=0.43) ประเดน็ที่

มคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ คอื การกลา้เสีย่งทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง (M=3.56,SD=0.43) และการเป็นอสิระเป็นตวั

ของตวัเอง (M=3.67,SD=0.57) 

 3.5 ผลการศกึษาขอ้มลูเชงิคณุภาพ โดยการสอบถามพดูคยุกบั ครผููส้อน ผูบ้รหิารโรงเรยีน  

และศกึษานิเทศก ์พบวา่ครผููส้อนซึง่เป็นกลุม่ผูไ้ดร้บัการอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ผูบ้รหิาร

โรงเรยีน  และศกึษานิเทศก ์เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุนเสรมิแรงเสรมิพลงัอาํนาจ ตลอดจนอาํนวยความ

สะดวกใหค้รมูสีมรรถนะการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน มคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ เน่ืองจาก

เหน็วา่มปีระโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และจะนําตวัอยา่ง วธิกีารอบรม กจิกรรม

ต่างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีนของตน  ซึง่ช่วยสะทอ้นแนวคดิและวธิกีารประเมนิผลของตนเอง 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 การอภปิรายผลการวจิยัในครัง้น้ี  แบ่งออกเป็น  3  ประเดน็  คอื  

 1. แนวคดิของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

ใหแ้ก่คร ู

 2. รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลใหแ้ก่

คร ู

 3. ผลการดาํเนินงานของรปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ โดยใช้

กจิกรรมการฝึกอบรมทีบ่รูณาการหลกัการเสรมิพลงังานอาํนาจการทาํงานในตนเอง  และขัน้ตอน

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

1. แนวคิดของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผล 

  1.1 จากผลการศกึษาวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน

การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลใหแ้ก่

ครผููส้อน  พบว่า การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นแนวคดิทีส่าํคญัในการช่วยเพิม่สมรรถนะใหค้รมูี

ความรูค้วามเขา้ใจในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตนไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  ซึง่การ

ประเมนิผลแบบเสรมิพลงัเป็นวธิกีารประเมนิทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่โอกาสหรอืความเป็นไปได้ที่

โครงการจะบรรลเุป้าหมาย โดยเพิม่ความสามารถใหก้บัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการในการวางแผน

ดาํเนินงาน และทาํการประเมนิโครงการดว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวนัเดอรแ์มน และ 

คณะ(Wandersman; et al. 2005) ทีก่ล่าวว่า การประเมนิแนวน้ีไมม่สีิง่ใดแอบแฝง หรอืไมม่คีวาม

กํากวมในเรือ่ง “คุณค่า” แต่อยา่งใด  เพราะจรงิๆแลว้คณุคา่ของการประเมนิผลแนวน้ี หรอืสิง่ทีก่าร

ประเมนิแนวน้ีใหค้ณุคา่อยา่งชดัเจน หรอืไดร้บัออกแบบไวอ้ยา่งชดัเจนกค็อื ความตอ้งการทีจ่ะช่วย

ประชาชนหรอืบุคคลใหส้มารถช่วยตนเองได ้ และนําไปสูก่ารปรบัปรงุแผนงานต่างๆ ทีด่าํเนินการ

อยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซึง่การประเมนิผลแบบเสรมิพลงั  หรืออาจเรยีกว่า การประเมนิผลเพื่อเพิม่

สมรรถนะและศกัยภาพในการทาํงานกไ็ด ้(อรทยั  อาจอํ่า. 2550: 1 – 20) 

  แมว้า่ การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะเป็นวถิแีหง่การเพิม่สมรรถนะหรอืศกัยภาพการทาํงาน

ใหก้บับุคคลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่เน่ืองจากยงัไมม่กีารนําแนวคดิน้ีมาใชใ้นการเพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลใหก้บัครผููส้อน ซึง่ภาระงานสอนของครนูัน้อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

และเงือ่นไขภายใตน้โยบายของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นใหญ่ แมห้น่วยงานตน้สงักดั คอื กระทรวง

ศกึษาการนัน้จะมกีารพฒันาครดูว้ยการจดัประชุมปฏบิตักิารและจดัอบรมใหก้ับครใูนแต่ละปี และใช้

งบประมาณคอ่นขา้งมาก  แต่โดยภาพรวมพบวา่ คณุภาพผูส้อนและคณุภาพผูเ้รยีนยงัตํ่าและไมม่ี

คณุภาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553: 9 – 11) ทีพ่บ

ปญัหาในการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ การขาดระบบและกลไกการพั ฒนา
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คณุภาพการจดัการเรยีนการสอน การขาดระบบบรหิารจดัการทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน การขาดระบบ

สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน ครมูกีารวดัผลประเมนิผลไมเ่หมาะสม การขาดระบบการสง่เสรมิ

ความกา้วหน้าทางวชิาชพี การขาดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน การขาดระบบสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน  และการขาดระบบและกลไกการบรหิารจดัการทีด่ ี  

  ดงันัน้ การศกึษาวจิยัเพือ่ใหม้กีารนําแนวคดิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมาใชใ้นการ

เพิม่สมรรถนะใหค้รสูามารถทาํการวดัและประเมนิผลไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม จงึเป็นสิง่ทีม่คีวาม

จาํเป็นเพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพใหค้รผููส้อนและเพิม่กลไกการทาํงานพฒันาครใูหม้คีณุภาพได้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

  1.2  ผลการศกึษาสภาพการวดัและประเมนิผลการศกึษาของครผููส้อน และบุคลากร

ทางการศกึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ศกึษานิเทศก ์ มปีระเดน็การอภปิรายดงัน้ี 

         1.2.1  ครผููส้อนมมีโนทศัน์เกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  

โดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจดุมุง่หมายของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีต่ามแนวปฏบิตัิ

ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตํ่าสุด รอ้ยละ 34.98 และจากการศกึษา

ขอ้มลูเชงิลกึดว้ยการสอบถามพดูคยุกบัครวูชิาการ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และศกึษานิเทศก ์พบวา่  

ครผููส้อนยงัมคีวามเขา้ใจทีค่าดเคลือ่นในการวดัผล โดยสว่นใหญ่ครจูะใชก้ารสอบปลายภาคเป็นการ

ตดัสนิผูเ้รยีนวา่ไดเ้ลือ่นชัน้ หรอืตกซํา้ชัน้ ไมไ่ดม้กีารนําผลการประเมนิมาพฒันาผูเ้รยีน เมือ่นกัเรยีน

สอบตกหรอืสอบไมผ่่าน กจ็ะมกีารแกไ้ขโดยใหน้กัเรยีนทาํงานมาส่งแลว้เปลีย่นเกรดใหเ้พื่อให้

นกัเรยีนไดเ้ลือ่นชัน้  ซึง่ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงลกัษณ์ วริชัชยั  (2545: 47) ที่

พบวา่ ครไูมไ่ดนํ้าผลการประเมนิไปใช ้ทัง้น้ีเน่ืองจากภาระงานสอนของครคูอ่นขา้งมาก และมภีาระ

งานอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอน ทัง้งานโครงการพเิศษทีเ่ป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ภาระงานจาก

ชุมชน ภาระงานจากหน่วยงานอื่น เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้จิยัไดพ้ดูคยุกบัครใูนเรือ่งการจดัทาํ

แผนการเรยีนรู ้พบว่า ครไูมไ่ดจ้ดัทาํแผนการเรยีนรู ้มกัใชแ้ผนสาํเรจ็รปูทีม่ขีายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 

ทาํแผนการเรยีนรูเ้พราะถกูบงัคบัจากผูบ้รหิาร ทาํเพือ่มสีง่เท่านัน้เอง จงึไมพ่บรอ่งรอยการบนัทกึ

ผลการสอน หรอืรอ่งรอยการประเมนิผลผูเ้รยีนในระหวา่งทีส่อน จงึละเลยทีจ่ะนําผลการประเมนิไป

วเิคราะหแ์ละวางแผนปรบัปรงุการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 

        1.2.2  ผลการศกึษาทกัษะการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการดาํเนินการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครผููส้อน  พบวา่ ครผููส้อนไมเ่คยสรา้งเครือ่งมอื และประเมนิผลการเรยีนรู้

ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารประเมนิ  ครผููส้อนไมเ่คยดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคู่ไปกบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้  ซึง่ขอ้มลูน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิลกึทีผู่ว้จิยัไดส้อบถามสมัภาษณ์

ผูบ้รหิารโรงเรยีน และศกึษานิเทศกผ์ูร้บัผดิชอบดแูลโรงเรยีน พบวา่ ทางหน่วยงานตนัสงักดั คอื 

เขตพืน้ทีไ่ดจ้ดัอบรมใหค้วามรูค้รใูนเรือ่งแนวทางการวดัและประเมนิผล  และทางผูบ้รหิารโรงเรยีน

เองกส็ง่ครเูขา้รบัอบรม แต่ครผููส้อนขาดการดาํเนินการตามแนวทางทีไ่ดร้บัรูม้า ทัง้น้ีเน่ืองจาก

ไดร้บัการอบรมแคค่รัง้เดยีว ขาดความต่อเน่ือง และขาดการนิเทศตดิตามผลการอบรม จงึทาํใหค้รู
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ไมส่ามารถสรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัวดั และประเมนิผลผูเ้รยีนได ้ซึง่ผลการวจิยัน้ีลว้นสอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัในขา้งตน้ทาํใหเ้กดิปญัหาต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากครมูมีโนทศัน์ตํ่าในเรือ่งความรูค้วาม

เขา้ใจในหลกัการประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน หลกัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูก่บัการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้หรื อ ทีเ่รยีกวา่ “สอนไปประเมนิไป ” เพื่อจะไดรู้ว้่าสอนไปแลว้ผูเ้รยีนรูเ้ร ือ่ง

หรอืไม ่มขีอ้ปรบัปรุงแกไ้ขตอ้งไหน แลว้ทาํการแกไ้ขพฒันาผูเ้รยีนทนัท ี ซึง่สอดคลอ้งกบับทความ

เกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลของ องอาจ นยัพฒัน์ (2553: 1 – 12) ทีพ่บวา่ การวดัและประเมนิ

การเรยีนรูม้กักระทาํในลกัษณะแยกสว่นกบักจิกรรมการเรยีนการสอนและการวจิยัและพฒันาการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน จะเหน็ไดจ้ากการวดัและประเมนิมกักระทาํอยา่งเป็นทางการภายหลงัการสอน  

จงึเป็นผลใหต้อ้งใชเ้วลาในการวดัประเมนิมาก แทนทีจ่ะใชใ้นการสอนของครแูละพฒันาการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีน  และไมส่อดคลอ้งกลมกลนืกบับรบิททีเ่กดิขึน้ใน ชัน้เรยีน 

        1.2.3 ผลการศกึษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของครใูนเรือ่งการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

เรยีงลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี (1) การกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิที่

สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั   (2) การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัจากหลกัสตูรสถานศกึษา   

(3) การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ (4)การใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน 

(5) การกาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั (6) การนําผลการประเมนิ

ไปใชใ้นการวางแผนการจดัการเรยีนรู้  (7) การดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้(8) การใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน (9) การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิ

ไดค้รอบคลมุดา้นพทุธพิสิยั ดา้นทกัษะพสิยั และดา้นจติพสิยั (10) การกาํหนดวธิกีารประเมนิให้

สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั และ (11) การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดั  

 โดยคา่ดชันีบง่บอกอนัดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละอนัดบัไมไ่ด้

แตกต่างกนัมากนกั  เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ใน 5 อนัดบัแรกของความตอ้งการจาํเป็นในการพัฒนาตนเอง

ของครเูกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้ มปีระเดน็ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัจากผลการวจิยั

เบือ้งตน้ คอื ประเดน็ในเรือ่งการสรา้งเครือ่งมอืการวดัและประเมนิการเรยีนรู ้และการใชเ้ครือ่งมอืที่

หลากหลายในการประเมนิผูเ้รยีน 

2. รปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล 

มปีระเดน็ในการอภปิรายผลการวจิยั ดงัน้ี  

2.1 รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีส่รา้งขึน้ในงานวจิยัครัง้น้ี มลีกัษณะเป็นแบบ

แผนโครงสรา้งทีแ่สดงถงึความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ แนวคดิและหลกัการพืน้ฐาน  

เป้าหมายหรอืวตัถุประสงค ์ผลลพัธท์ีค่าดหวงั เน้ือหาสาระกจิกรรม กระบวนการ และการประเมนิผล  

โดยใชก้ารฝึกอบรม(Training)แบบเสรมิพลงัการทาํงานในการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

ใหก้บัครผููส้อน เน่ืองจากแงม่มุหน่ึงของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจกค็อื นกัประเมนิผลสอนหรอื

ชีแ้นะใหผู้้ ดาํเนินโครงการ แผนงาน หรอืประชาชนสามารถทาํการประเมนิผล หรอืดาํเนินการ
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ประเมนิผลไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถพึง่พาตนเองได ้โดยการฝึกอบรมจะถกูนํามาใชเ้พือ่วางแผน

กาํหนดขอบเขตแผนงาน อรทยั อาจอํ่า (2550) ซึง่สอดคลอ้งกบัเทคนิควธิกีารพฒันาบุคคลของหา

วทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2546) ทีพ่บวา่ การฝึกอบรมเป็นวธิกีารพฒันาบุคคลทีนิ่ยมใชก้นัอยา่ง

แพรห่ลายมากกวา่วธิอีื่นๆ เพราะสามารถทาํเป็นโครงการทีช่ดัเจน มกีาํหนดระยะเวลาทีก่าํหนดไว้

แน่นอน  สามารถดาํเนินการไดก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรมจาํนวนมากในครัง้เดยีวกนั  

  การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองทัง้ทีเ่ป็นกระบวนการและผลลพัธ ์มคีวาม

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของการฝึกอบรม ซึง่มเีป้าหมายสาํคญัทีก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม โดยการ

จดักจิกรรมอยา่งเป็นระบบเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถ หรอืเจตคตขิองผูเ้ขา้อบรมก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ในการแกป้ญัหา หรอืพฒันางานทีป่ฏบิตัอิยูใ่หบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามความตอ้งการขององคก์าร  

  2.2 การบรูณาการเทคนิคการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง ใน

การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลใหก้บั

ครใูนครัง้น้ี  มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิใหค้รไูดเ้สรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใหก้บัตนเอง ตลอดจนมี

ศกัยภาพในการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ในชัน้เรยีนของตนเองไดอ้ยา่งภาคภมูใิจ 

โดยไมรู่ส้กึวา่ถกูบงัคบัใหท้าํ สง่เสรมิใหค้รผููส้อนมคีวามตอ้งการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  ซึง่แนวคดิน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎไีมแ้ขง็(Theory X) และทฤษฎไีม้

แขง็(Theory Y) ของแมคเกรเกอร ์(Mcgregor. 1960) ทีก่ลา่ววา่ Theory X เป็นแบบเผดจ็การ เป็น

คนประเภทเกยีจครา้น ควรใชม้าตรการบงัคบั มรีะเบยีบ กฎเกณฑค์อยกาํกบั  มกีารควบคมุการ

ทาํงานอยา่งใกลช้ดิ และมกีารลงโทษเป็นหลกั สว่น Theory Y หรอืการมสีว่นรว่มเป็นคนประเภท

ขยนั ควรมกีารกาํหนดหน้าทีก่ารงานทีเ่หมาะสม ทา้ทายความสามารถ สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน

เชงิบวก และมสีว่นรว่มในการบรหิารงาน ฉะนัน้ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ

โดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัการทาํงาน เพือ่ใหค้รผููส้อนไดม้แีรงจงูใจในการปฏบิตักิาร

วดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้ชงิบวก โดยไมรู่ส้กึว่าถูกบงัคบัใหอ้บรมเหมอืนทีเ่คยปฏบิตักินัมา 

ซึง่กระบวนการจดักจิกรรมฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 3  สว่น ดงัน้ี 

         1)  การนําเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรมหรอื “การเตรยีมการ”  เป็นการเตรยีมตวั

ครผููส้อน  ก่อนทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม  ประกอบดว้ยกจิกรรมสาํคญั 2 ประการ  คอื  

1.1) การชีแ้จงเกีย่วกบัการดาํเนินการฝึกอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผล  บทบาทของผูว้จิยั  บทบาทของครผููเ้ขา้อบรม และตารางเวลาการอบรม  

1.2) การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้อบรม  และระหวา่งผูเ้ขา้

อบรมดว้ยกนั  เพือ่สรา้งบรรยากาศของความเป็นกลัยาณมติร 

2) การดาํเนินการฝึกอบรม(Training)  ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน  คอื  

      2.1) ขัน้เตรยีมการ หรอื “การเสรมิพลงัความพรอ้ม” มจีดุมุง่หมายเพื่อใหผู้เ้ขา้

อบรมรมเกดิความพรอ้ม กระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ เกดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้น้ือหาต่างๆ

เป็นการเตรยีมความพรอ้มและการทบทวนความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้ขา้อบรม โดย

วทิยากรเป็นผูก้ระตุน้เสรมิการเรยีนรู ้ใชก้ารพดูคยุ ซกัถาม ดว้ยความเป็นกนัเอง และการแบ่งปนั

ความคดิเหน็ 
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 2.2) ขัน้นําเสนอเน้ือหา หรอื “การเสรมิพลงัความรู”้ เป็นขัน้ทีว่ทิยากรผูป้ระเมนิ

เสรมิพลงัใหค้วามรูส้อนเน้ือหาเพื่อเป็นตวัอยา่ง  ผูเ้ขา้อบรมจะคอยสงัเกตและเรยีนรูจ้ากการฟงั  

การพดู การแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จนเกดิความเขา้ใจและเกดิการ

เรยีนรู ้

    2.3) ขัน้ฝึกปฏบิตั ิหรอื “การเสรมิพลงัการทาํงาน” เป็นขัน้ทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้ก

ปฏบิตั ิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดก้าํหนดเป้าหมายหรอืกลยทุธใ์นการทาํงาน  

การระบุกจิกรรมสาํคญั  การประเมนิตนเอง  และการวางแผนอนาคต  

 2.4) ขัน้จดุประกาย หรอื “การเสรมิพลงัความคดิ” เป็นขัน้ทีว่ทิยากรหรอืกลุม่

ผูส้นบัสนุนไดช้ีแ้นะ นําเสนอแนวคดิ  พดูกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงความคดิของตนออกมาสู่

เพือ่นผูร้ว่มอบรม เป็นการแบ่งปนัแนวคดิทีห่ลากหลายทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั  

 2.5) ขัน้ขยายความคดิ หรอื “การเสรมิพลงัการสะทอ้นคดิ” เป็นการเชือ่มโยง

ความรูด้ว้ยการคดิสะทอ้นกลบั จากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง(Reflective Practice) 

ดว้ยตนเอง โดยวทิยากรและกลุม่ผูส้นบัสนุนจะคอยอาํนวยความสะดวกดว้ยการพดูคยุนําทางใหผู้้

เขา้อบรมไดพ้ดูแสดงความรูส้กึหรอืบรรยายประสบการณ์ทีต่นมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ การ

ประเมนิและวเิคราะห ์การสรปุแนวคดิหรอืวธิแีกไ้ขปญัหา ซึง่ข ัน้ตอนน้ีเป็นขัน้สดุทา้ยของการอบรม 

  3) การตดิตามการดาํเนินการของประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นกจิกรรมทีว่ทิยากร

และกลุ่มผูส้นบัสนุนไปตดิตามผลการฝึกอบรม โดยไปรบัฟงัเสยีงสะทอ้นความรูส้กึจากครหูลงัจากที่

ไดร้บัการฝึกอบรมไปแลว้ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอื  แนะนําผูเ้ขา้อบรมขณะกลบัไปปฏบิตักิารวดั

และประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 ดงันัน้รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล

ใหก้บัครผููส้อนนัน้ จงึเป็นการสง่เสรมิใหค้รคูวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผล ทกัษะ

ในการวดัและประเมนิผล และ เจตคตทิีด่ต่ีอการวดัและประเมนิผล และมุง่หวงัใหค้รเูกดิคุณลกัษณะ

ของบุคคลทีส่ามารถประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง 4 ประการ ไดแ้ก่การกลา้เสีย่งทาํ

ในสิง่ทีถู่กตอ้ง การเป็นผูค้ดิทบทวน และเตม็ใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเป็นอสิระเป็นตวั

ของตวัเอง  เปิดเผย  จรงิใจ  ไมค่รอบงาํความคดิผูอ้ื่น  และไมถู่กผูอ้ื่นครอบงาํ ตลอดจนสามารถ

การประเมนิตนเองและการสะทอ้นคดิทีด่าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองอนันําไปสูก่ารปรบัปรงุการทาํงาน

ต่างๆของตน  

 3.  ผลการดาํเนินงานของรปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ด้านการวดัและประเมินผล มปีระเดน็ในการอภปิราย ดงัน้ี  

  3.1 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทกัษะ 

และดา้นเจตคตใินการวดัและประเมนิผลของครผููเ้ขา้อบรม ครมูคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษาหลงัฝึกอบรมมากกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 แสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมปีระสทิธภิาพต่อการเพิม่สมรรถนะดา้น
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การวดัและประเมนิผลใหก้บัครผููเ้ขา้อบรม เน่ืองจากการจดักจิกรรมการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้น้ีเน้น

ใหค้รผููเ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูท้ีเ่กดิจากการแกป้ญัหาในงานของตนอยา่งแทจ้รงิ ซึง่จะเกีย่วขอ้งโดยตรง

กบัการทาํงาน โดยปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการทาํงานจะเป็นตวักาํหนดวา่เราจะตอ้งเรยีนรู้โดยการเรยีนรู้

จะเกดิขึน้ในงานกระบวนการเรยีนรูจ้ะเชือ่มโยงโดยตรงกบักระบวนการทาํงาน สถานทีท่าํงานจะ

เป็นทีจ่าํลองสถานการณ์ในการเรยีนรู ้ นอกจากนัน้เน้ือหาในการฝึกอบรมยงัเกดิจากความตอ้งการ

ของครผููเ้ขา้อบรม ซึง่ผูว้จิยัไดท้าํการประเมนิความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของครผููเ้ขา้

อบรมเพือ่นําขอ้มลูมาจดักจิกรรมสาํหรบัฝึกอบรม ใหค้วามรูแ้ก่คร ูซึง่สอ ดคลอ้งกบัแนวคดิของ  

ไอเรยีตี ้(Iriarte. 2009) ทีก่ลา่วถงึวธิกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่วา่ “การทีเ่ราจะจดัการศกึษาใหผู้ใ้หญ่ไดด้ี

นัน้ เราตอ้งเขา้ใจเสยีก่อนวา่เขาตอ้งการอะไร” โดยจะเหน็วา่ การเรยีนรูน้บัวา่เป็นกจิกรรมสาํคญั

ของการจดัการความรู้ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่การเรยีนรูใ้นองคก์รมคีวามแตกต่างจากการเรยีนรูใ้น

ระบบการศกึษาทีเ่ป็นทางการ (Formal Education) เพราะเป็นการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่และการเรยีนรู้

จากสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

        3.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใน

ตนเองตามการรบัรูข้องครกู่อนและหลงัการฝึกอบรม  หลงัการฝึกอบรมมคีา่สงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม  

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  แสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมี

ประสทิธภิาพต่อความสามารถในการเสรมิพลงัการทาํงานในตนเองใหก้บัครผููเ้ขา้อบรม  เน่ืองจาก

กจิกรรมการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้นัน้ ไดจ้ดักจิรรมทีใ่หค้รผููเ้ขา้อบรมไดเ้หน็คณุคา่ในตนเอง เกดิ

ความเชือ่มัน่ในตนเอง และเชือ่ในความสามารถของตนเอง(Self – Efficacy) เมือ่เกดิความเชื่อมัน่ใน

ตนเองแลว้ กจ็ะทาํใหค้รผููเ้ขา้อบรมมพีลงัในการทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ แบนดรูา (Bandura. 1993) ทีไ่ดเ้สนอวา่ ความสามารถของคนเรานัน้ไมต่ายตวั หากแต่ยดืหยุน่

ตามสภาพการณ์ ดงันัน้สิง่ทีจ่ะกาํหนดประสทิธภิาพของการแสดงออกจงึขึน้อยูก่บัการรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองในสภาวการณ์นัน้  ๆนัน่เอง นัน่คอืถา้เรามคีวามเชือ่วา่เรามคีวามสามารถ เรากจ็ะแสดงออก

ถงึความสามารถนัน้ออกมา คนทีเ่ชือ่วา่ตนเองมคีวามสามารถจะมคีวามอดทน อุตสาหะ ไมท่อ้ถอย

งา่ย และจะประสบความสาํเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบั คอนโก และ โคนนัโก (Conger; & Kanungo. 1998)   

ไดก้ล่าวถงึลกัษณะบุคคลทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจจะก่อใหเ้กดิคุณลกัษณะทีส่าํคญัในตวับุคคล 

คอื 1) มคีวามตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง 2) มคีวามพงึพอใจในงาน 3) มคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่อ

องคก์ร 4) สามารถแกป้ญัหาจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆได ้และ5) สามารถพฒันาตนเองใหม้คีวาม

เชีย่วชาญ จะเหน็วา่เมือ่ครผููเ้ขา้อบรมไดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจตามหลกัสตูรฝึกอบรมแลว้

จงึมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ 

          3.3 ผลการศกึษาความพงึพอใจของครผููเ้ขา้ทีม่ต่ีอรปูแบบการอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ดา้นการประเมนิการเรยีนรู ้ในดา้นความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ ครเูหน็ดว้ยในระดบัมาก ในประเดน็

การอบรมครัง้น้ีทาํใหท่้านประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ (M=4.23, SD=0.43) ดา้นความเป็นไปไดข้องรปูแบบ  
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ในประเดน็การอบรมน้ีมกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ  (M= 4.37, SD=0.67) ดา้น

ความถกูตอ้งของรปูแบบ ครเูหน็ดว้ยในระดบัมาก ในประเดน็การอบรมครัง้น้ีช่วยใหค้รปูระเมนิ   

การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ (M= 4.20, SD=0.41) และดา้นความเหมาะสมของ

รปูแบบ ในประเดน็รปูแบบการอบรมครัง้น้ีช่วยสง่เสรมิการปฏบิตังิานของท่าน มคีา่เฉลี่ ยสงูทีสุ่ด 

(M= 4.07, SD=0.69) แสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมปีระสทิธภิาพตาม

มาตรฐานการประเมนิ ไดแ้ก่ ความมปีระโยชน์  ความเป็นไปได ้ ความถกูตอ้ง และความเหมาะสม  

โดยครผููเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจดา้นความเป็นไปไดใ้นประเดน็การอบรมน้ีมกีารจดัการอยา่ งเป็น

ระบบมากเป็นอนัดบั 1  

 เน่ืองจากกระบวนการฝึกอบรมน้ีไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิคการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจและ

การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ทีมุ่ง่

สรา้งองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธข์องการกระทาํและผลลพัธนํ์าเขา้สูง่าน กจิวตัร ปลกูฝงัไวใ้น 

“ความทรงจาํ” ขององคก์ร และเพือ่ช่วยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้หลายของผูเ้รยีนรู ้ผูป้ฏบิตังิานใน

องคก์รตลอดจนเกดิความยัง่ยนื โดยทีค่รผููเ้ขา้อบรมไดก้าํหนดตนเอง และเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารประเมนิผลตนเอง และประเมนิผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ โดยไมรู่ส้กึวา่ถกู

บงัคบัหรอืถกูควบคมุโดยคนอื่น นอกจากน้ียงัมพีีเ่ลีย้งซึง่เป็นกลุม่ผูส้นบัสนุนในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน ศกึษานิเทศก ์และผูว้จิยัทีเ่ป็นวทิยากรอาํนวยความสะดวกดา้นความรูใ้หแ้ก่ครผูู้

เขา้อบรมอยา่งเป็นกลัยาณมติร ดงัเสยีงสะทอ้นเชงิบวกจากครผููเ้ขา้อบรมทีไ่ดก้ล่าวความรูส้กึของ

ตนเองวา่  

 “การอบรมครัง้น้ีไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิ สามารถนําไปใชใ้นการวดัผลในชัน้เรยีนไดจ้รงิ ผม

ประทบัใจความเป็นกนัเองของวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มอบรม ทาํใหพ้วกเรามสีว่นรว่มทุกขัน้ตอน .....” 

(ครสูุรยินั)  

 จากขอ้มลูน้ีชีใ้หเ้หน็รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทีพ่ฒันาขึน้น้ีมคีณุคา่ต่อการ

จดัการกจิกรรมฝึกอบรมเพือ่ใหค้รผููเ้ขา้อบรมเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งสนุกสนาน ไมน่่าเบือ่  และมี

ขัน้ตอนกจิกรรมเป็นกระบวนการเรยีนรู้ จะเป็นรปูแบบทีม่ลีกัษณะเป็นกระบวนการไมใ่ช่รปูแบบที่

เป็นเน้ือหาลว้นๆ ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เป็นผูใ้หค้าํปรกึษา หรอื

เป็นผูนํ้าในการเปลีย่นแปลง และ การมอีงคก์รแหง่การเรยีนรูน้ี้จะทาํใหอ้งคก์รและบุคลากรมี

กระบวนการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และมผีลการปฏบิตัิงานทีม่ปีระสทิธผิล โดยมกีารเชือ่มโยง

รปูแบบของการทาํงานเป็นทมี(Team Working) สรา้งกระบวนการในการเรยีนรู ้และสรา้งความเขา้ใจ

เตรยีมรบัความเปลีย่นแปลง เปิดโอกาสใหท้มีทาํงาน และมกีารใชอ้าํนาจในการตดัสนิใจเพือ่เป็น

การสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศของการคดิรเิริม่และการสรา้งนวตักรรมซึง่จะทาํใหเ้กดิองคท์ีเ่ขม้แขง็        

  3.4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของครผููเ้ขา้อบรมทีม่ต่ีอการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

บทบาทของตนเอง และบทบาทของผูว้จิยั  พบวา่ โดยภาพรวมครมูคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบใน

ระดบัมาก  เรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การสนบัสนุน(M = 4.10, SD=0.44) การมี

เสรภีาพทางการคดิ (M=4.07,SD=0.65) และการสรา้งความกระจา่งชดั (M=4.03,SD=0.43) ประเดน็
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ทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ คอื การกลา้เสีย่งทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง (M=3.56,SD=0.43) และ การเป็นอสิระเป็น

ตวัของตวัเอง (M=3.67,SD=0.57) แสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจมปีระสทิธภิาพ

ต่อบทบาทของครผููเ้ขา้อบรมซึง่ไดร้บัการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ และบทบาทของผูว้จิยั ผูบ้รหิาร 

ศกึษานิเทศกซ์ึง่เป็นกลุม่ผูส้นบัสนุน อาํนวยความสะดวก และเสรมิพลงัครผููเ้ขา้อบรม โดยครผููเ้ขา้

อบรมมคีวามพงึพอใจต่อการสนบัสนุนในประเดน็การไดร้บัการเสรมิอาํนาจในการดาํเนินการจาก

ผูบ้รหิาร มากเป็นอนัดบั 1 ทัง้น้ีเน่ืองจากกจิกรรมการฝึกอบรมทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดอ้อกแบบให้

ทุกฝา่ยมสีว่นรว่มในการเสรมิพลงัอาํนาจซึง่กนัและกนั นอกจากครเูป็นผูไ้ดร้บัการประเมนิเสรมิ 

พลงัอาํนาจจากคนอื่นแลว้ ครผููเ้ขา้อบรมตอ้งเสรมิพลงัอาํนาจใหต้วัเองดว้ย โดยกลุ่มผูส้นบัสนุนตอ้ง

เสรมิพลงัอาํนาจดว้ยคาํพดูทีใ่หก้าํลงัใจ สรา้งแรงจงูใจ และกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดส้ะทอ้นความคดิ

ของตนออกมา พรอ้มใหค้าํแนะนํา เป็นทีป่รกึษาในการดาํเนินกจิกรรมการฝึกอบรม และรว่ม

แลกเปลีย่นความรูค้วามคดิกบัครผููเ้ขา้อบรม เพื่อใหค้รผููเ้ขา้อบรมไดด้าํเนินการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ความรูเ้ตม็ความสามารถทีต่นไดเ้รยีนรูม้า ซึง่สอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของ ลาสชงิเจอร ์และเฮฟเวน็ส ์(Laschinger; & Havens. 1996) ทีก่ล่าวว่า ผูนํ้าตอ้งยดึ

หลกัของการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ 8 ประการดว้ยกนัคอื 1) การสรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนักบับุคลากร  

2) การใหค้วามรูค้วามสามารถเพือ่ผูป้ฏบิตังิานตดัสนิใจไดถ้กูตอ้ง 3) สามารถขจดัปญัหาและอุปสรรค

ทีข่ดัขวางการปฏบิตังิานได ้4) มกีารสือ่สารทีด่ ีเปิดเผย 5) มคีวามกระตอืรอืรน้ 6) มกีารเตรยีม

ความพรอ้มอยูเ่สมอ 7) มกีารประเมนิความกา้วหน้าและผลลพัธข์องงาน และ 8) สามารถคาดการณ์

ลว่งหน้า สามารถประเมนิจดุแขง็ จดุอ่อน สิง่คกุคาม และโอกาสของหน่วยงานได ้โดยเฉพาะความสาํเรจ็

ของงาน    

 ดงันัน้ครผููส้อนซึง่เป็นกลุม่ผูไ้ดร้บัการอบรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  

และศกึษานิเทศก ์เป็นกลุ่มผูส้นบัสนุนเสรมิแรงเสรมิพลงัอาํนาจ ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหค้รู

มสีมรรถนะการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน มคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ เน่ืองจากเหน็วา่มี

ประโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และ ตวัอยา่ง วธิกีารอบรม กจิกรรมต่างๆ  ไปประยกุตใ์ช้

ในหอ้งเรยีนของตน  ซึง่ช่วยสะทอ้นแนวคดิและวธิกีารประเมนิผลของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ และ

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป  ดงัน้ี  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่ฒันาคร ูหรอืโรงเรยีนทีต่อ้งการนํารปูแบบน้ีไปใช ้ควรพจิารณา

ถงึบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร บุคคลในองคก์ร และบรบิทขององคก์ร ทัง้น้ีองคก์รหรอืโรงเรยีน

ทีม่คีวามเหมาะสมในการนํารปูแบบน้ีไปใชใ้นการพฒันาคร ูควรไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร มี

ส่งเสรมิใหค้รไูดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั มกีารเสรมิพลงัอาํนาจใหค้รไูดเ้กดิความเชื่อมัน่ใน

ตนเอง และมคีาํพดูเชงิบวกใหแ้ก่คร ู
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2. ควรพจิารณาถงึฐานคดิของผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูนํ้าองคก์รดว้ย วา่มภีาวะผูนํ้าทีพ่รอ้มจะ

เปลีย่นแปลงองคก์รใหเ้ป็นองคก์รใหก้ารเรยีนรูโ้ดยไมไ่ดบ้บีบงัคบั หรอืใชอ้ํานาจทีต่นมบีงัคบัใหค้รู

ไดเ้ขา้ฝึกอบรม และตอ้งเป็นคนใจกวา้งพรอ้มทีจ่ะยอมรบัขอ้เสนอแนะหรอืขอ้วพิากษ์วจิารณ์ของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ควรสนบัสนุนใหค้รทุูกคนในองคก์รไดร้บัการพฒันา และขยายผลไปสูอ่งคก์รอื่น 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

4. สบืเน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนํารปูแบบไปใช ้ ดา้นช่วงเวลาการจดัอบรม  ซึง่หากจดั

ในช่วงโรงเรยีนเปิดเทอมซึง่จดัในช่วงหลงัเลกิเรยีนนัน้ครผููเ้ขา้อบรมจะมคีวามกงัวลและขาดสมาธิ

เน่ืองจากมคีวามลา้จากการสอนมาทัง้วนั จงึสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องคร ูทาํใหไ้มไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร  

โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทีจ่ะนํา รปูแบบไปใชจ้งึอาจจดัทาํนโยบายเกีย่วกบัการพฒันาครตูาม

รปูแบบน้ีเป็นโปรแกรมระยะยาว ทีม่คีวามยดืหยุน่ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรยีน และขอ

ความรว่มมอืจากวทิยากรเป็นผูเ้ขา้ไปใหค้วามรูแ้ทนการใหค้รตูอ้งเดนิทางไปเขา้รบัการอบรม เน้น

การสรา้งทมีทีเ่ขม้แขง็ และเกดิจากควา มตอ้งการของครเูอง โดยไมม่กีารบงัคบั เพื่อใหเ้กดิการ

เรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนื 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 

 1.  เน่ืองจากการฝึกอบรมแบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ มจีดุเน้นประการหน่ึง คอื

ลกัษณะการจดักจิกรรมในการฝึกอบรมตอ้งสนุกสนาน ไมเ่ครง่เครยีด วธิกีารจดักจิกรรมมุง่สง่เสริม

ใหม้กีารสนทนาแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิ  การประเมนิตนเอง  การประเมนิผูอ้ื่น และการสะทอ้น

คดิใหข้อ้มลูยอ้นกลบั  

 2.  ควรทาํการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาเครือ่งมอืวดัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง

ตามบรบิทของสงัคมไทย  

 3.  ควรทาํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถแหง่ตนของครผููส้อนวา่ยัง่ยนื

หรอืไม ่และมปีจัจยัอื่นใดบา้งทีท่าํใหเ้กดิความยัง่ยนื 

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ผลการวจิยัครัง้น้ี ทาํใหท้ราบวา่ การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจทาํใหค้รมูสีมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผลเพิม่ขึน้ ดงันัน้ควรมกีารนําแนวคดิ การประเ มนิเสรมิพลงัอาํนาจ ไปพฒันา

สมรรถนะดา้นอื่นของครู 

 2.  การวจิยัครัง้น้ี กลุม่ตวัอยูเ่ป็นครใูนโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน  ดงันัน้ควรทาํการวจิยักบัครสูงักดัเอกชน หรอืครสูงักดัองคก์รสว่นบรหิารทอ้งถิน่ เพือ่ให้

ไดข้อ้สรปุทีก่วา้งขวางขึน้ 

 3.  ควรมกีารศกึษาขอ้มลูเชงิคณุภาพเพือ่ตดิตาม และประเมนิความคงทนของการครทูี่

ผ่านการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองตามรปูแบบน้ี  
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ตอนท่ี 1  ขอ้มลูสภาพทัว่ไปของครู 

     โปรดทาํเครือ่งหมาย  ใน  หรอืเตมิคาํตอบในช่องวา่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกี่ยวกบั

สถานศกึษาและตวัท่าน 

     1.  ท่านเคยอบรมเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการศกึษาของครุสุภา หรอื หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 หรอืไม ่อาท ิการประเมนิการปฏบิตั ิ การประเมนิตามสภาพจรงิ  การประเมินดว้ยแฟ้ม                

สะสมงาน เป็นตน้ 

      1. เคย จากหน่วยงาน......................................... .........จาํนวนเวลาทีอ่บรม.........ชม. 

      2. ไมเ่คย และท่านตอ้งการอบรมเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูห้รอืไม่  

   2.1  ตอ้งการฝึกอบรมเรือ่ง.............................................................. ............ 

   2.2  ไมต่อ้งการ เพราะ................................................................... ............ 

     2. ในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในรอบปีทีผ่า่นมา  ท่านประเมินจาก

คุณลกัษณะใดต่อไปน้ี 

   1.  ความรูค้วามเขา้ใจ   

   2.  ความรูเ้ขา้ใจ  และทกัษะ/กระบวนการ 

   3.  ความรูค้วามเขา้ใจ  ทกัษะ/กระบวนการ  และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

   4.  อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................................... ................ 

     

 

 

 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ี  จดัทาํขึน้เพือ่ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้น

สถานศกึษา  ขอใหท่้านตอบตามความเป็นจรงิและโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์                    

และเป็นประโยชน์กบัการวางแผนพฒันาครดูา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต่้อไป                                 

ผูว้จิยัขอขอบพระคณุทีท่่านใหค้วามรว่มมอืในการวจิยัครัง้น้ีอยา่งยิง่ 

                                                              นางสาวมณรีตันา  โนนหวัรอ 

                                                นิสติปรญิญาเอก  สาขาการทดสอบและวดัผลการศกึษา 

                    ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา   คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 



162 

 

 3.  ท่านวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในช่วงเวลาใด 

          1.  หลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้บในแต่ละภาคเรยีนหรอืปีการศกึษา   

          2.  ระหวา่งและหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้บในแต่ละภาคเรยีนหรอืปีการศกึษา  

          3.  ก่อน/ระหวา่ง/และหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้บในแต่ละภาคเรยีนหรอืปี

การศกึษา 

          4.  อื่นๆ(โปรดระบุ)........................................................................ ............................. 

ตอนท่ี 2 มโนทศัน์เกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  

  ขอใหท่้านพจิารณาขอ้ความทีก่าํหนดให้ 

  ● หากเป็นขอ้ความทีท่่านเหน็วา่เป็นหลกัการของการวดัและประเมินผลการ

เรียนรูที้ส่อดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551 ใหท้าํ

เครือ่งหมาย ลงในช่องว่าง(..........) 

  ● หากเป็นขอ้ความทีท่่านเหน็วา่ไม่ใช่หรือไม่เป็นหลกัการของการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรูที้ส่อดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 

2551 ใหท้าํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง(...........) 

 

(………...) 1. ครคูวรเป็นผูป้ระเมนิผูเ้รยีนเท่านัน้เพือ่ป้องกนัการเกดิความลาํเอยีง 

(………...) 2.หากผูเ้รยีนยงัไมพ่อใจผลการประเมนิคณุภาพของชิน้งาน/ภาระงานระหวา่งเรยีน                         

  สามารถขอแกไ้ขปรบัปรงุได้ 

(………...) 3.ผูส้อนตอ้งสะทอ้นผลการประเมนิใหผู้เ้รยีนทราบ 

(………...) 4.ผูส้อนตอ้งสรปุและแจง้ผลการประเมนิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของผูเ้รยีนใหผู้ป้กครอง      

  ทราบเป็นระยะๆอยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

(………...) 5.เป็นการประเมนิทีใ่หค้วามสาํคญักบัการตดัสนิผลการเรยีน 

(………...) 6.เป็นการประเมนิเพือ่ใหเ้หน็ความกา้ว หน้าหรอืพฒันาการของผูเ้รยีน  

(………...) 7.เป็นการประเมนิเพือ่ใหรู้ว้า่ผูเ้รยีนบรรลตุามตวัชีว้ดัแลว้หรอืยงั 

(………...) 8.เป็นการประเมนิเพือ่เปรยีบเทยีบวา่ผูเ้รยีนคนใดเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน 

(………...) 9.ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการประเมนิทุกตวัชีว้ดัและผ่านตวัชีว้ดัตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

(………...) 10.การวดัและประเมนิผลควรใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายเพราะจะไดข้อ้มลูทีค่รอบคลุม 

(………...) 11.เป็นการประเมนิทีค่รอบคลมุพฤตกิรรมดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

(………...) 12.การประเมนิตอ้งทาํควบคูไ่ปกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 
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ตอนท่ี 3  สภาพการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

     การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในภาคเรยีนทีผ่า่นมา ท่านไดป้ฏิบตัิ

กจิกรรมต่อไปน้ีในระดบัใด  ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้ทุกครัง้

     ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (4)    

เป็นส่วนมาก

     ถา้ปฏบิตักิจิกรรมนัน้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (3)  

บางครัง้

     ถา้

 โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (2)  

ไม่เคย

 

ปฏบิตักิจิกรรมนัน้เลย โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง (1)  

ข้อ กิจกรรม 

ระดบัการปฏิบติั 

ทกุครัง้ 

(4) 

เป็นสว่น 

มาก(3) 

บางครัง้ 

(2) 

ไมเ่คย 

(1) 

1. ศกึษามาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัจากหลกัสตูร

สถานศกึษา 

    

2. วเิคราะหต์วัชีว้ดัในแต่ละมาตรฐานการเรยีนรู ้     

3. จดักลุ่มตวัชีว้ดัเพือ่ใหส้ะดวกต่อการจดัหน่วยการ

เรยีนรู/้กจิกรรมการเรยีนรู/้การประเมนิผลการเรยีนรู ้

    

4. กาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

    

5. กาํหนดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

    

6.  กาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

    

7. กาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดค้รอบคลุมพทุธพิสิยั ทกัษะ

พสิยั และจติพสิยั 

    

8. กาํหนดวธิกีารหรอืเครือ่งมอืการประเมนิใหส้อดคลอ้ง

กบัตวัชีว้ดั 

    

9. กาํหนดวธิกีารหรอืเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย     

10. สรา้งเครือ่งมอืและประเมนิผลการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง

กบัวธิกีารประเมนิ 

    

11. ดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบั

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

    

12. ใชเ้ครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน     

13. ประเมนิวเิคราะหผ์ูเ้รยีนกอ่นการเรยีนการสอน     

14. ประเมนิเพือ่ใหเ้หน็ความกา้วหน้าหรอืพฒันาการ         

ของผูเ้รยีนระหว่างเรยีน 
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ข้อ กิจกรรม 

ระดบัการปฏิบติั 

ทกุครัง้ 

(4) 

เป็นสว่น 

มาก(3) 

บางครัง้ 

(2) 

ไมเ่คย 

(1) 

15. นําเสนอผลการประเมนิเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณและ

ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 

    

16. นําเสนอผลการประเมนิใหผู้เ้รยีนและผูป้กครอง

รบัทราบอยา่งต่อเนื่อง 

    

17. นําเสนอผลการประเมนิทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความกา้วหน้า

หรอืพฒันาการของผูเ้รยีน 

    

18. นําผลการประเมนิไปใชใ้นการวางแผนการจดัการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีน 

    

  

ตอนท่ี 4  ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  

  ท่านคดิวา่  ครทูีจ่ะวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 นัน้จาํเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัใด  และ

ความรูค้วามสามารถของท่านในขอ้นัน้ๆ ขณะน้ีอยูใ่นระดบัใด โปรดทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องที่

ตรงกบัความรูส้กึของท่านมากทีส่ดุทัง้ในระดบัความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้งม ี และระดบัความรูท้ีท่่านมใีน

ขณะน้ี  โดยถา้ท่านม/ีจาํเป็นตอ้งมใีนระดบัมากทีส่ดุ    โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 5  

  ถา้ท่านม/ีจาํเป็นตอ้งมใีนระดบัมาก         โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 4 

  ถา้ท่านม/ีจาํเป็นตอ้งมใีนระดบัปานกลาง   โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 3 

  ถา้ท่านม/ีจาํเป็นตอ้งมใีนระดบัน้อย         โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 2 

  ถา้ท่านม/ีจาํเป็นตอ้งมใีนระดบัน้อยทีส่ดุ    โปรดทาํเครือ่งหมาย ช่อง 1  

 

 

ข้อ 
ความต้องการจาํเป็นในการเพ่ิมสมรรถนะ 

ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดบัความรู้ท่ี

จาํเป็นต้องมี 

ระดบัความรู้                   

ท่ีท่านมี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั                

จากหลกัสตูรสถานศกึษา 

          

2. การกาํหนดหน่วยการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

          

3. การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
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  ในการวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคส์าํคญัเพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาของคร ูตามแนวคดิการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจและแนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ซึง่จะมกีารพฒันาครทูัง้ความรู ้ เจตคต ิ รวมทัง้มกีระบวนการสนบัสนุน  สง่เสรมิ  

กระตุน้ใหค้รสูามารถทาํการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการเพิม่สมรรถนะวชิาชพีคร ูไดอ้ยา่ง

ยัง่ยนื 

  ● ท่านตอ้งการเขา้รว่มในการวจิยัครัง้น้ีหรอืไม่ 

   1. ตอ้งการ     เพราะ.................................................................. .................. 

   2. ไมต่อ้งการ  เพราะ.................................................................................... 

ขอขอบพระคณุทีท่่านสละเวลาอนัมคีา่ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 

 

 

 

 

ข้อ 
ความต้องการจาํเป็นในการเพ่ิมสมรรถนะ 

ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดบัความรู้ท่ี

จาํเป็นต้องมี 

ระดบัความรู้                   

ท่ีท่านมี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. การกาํหนดสิง่ทีป่ระเมนิไดค้รอบคลุม                

ดา้นพทุธพิสิยั  ดา้นทกัษะพสิยั และดา้นจติพสิยั 

          

5. การกาํหนดวธิกีารประเมนิใหส้อดคลอ้งกบั

ตวัชีว้ดั 

          

6. การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้           

7. การดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้วบคู่

ไปกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

          

8. การใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน           

9. การใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายประเมนิผูเ้รยีน           

10. การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการวางแผนการ

จดัการเรยีนรู ้

          

11. การกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิทีส่อดคลอ้งกบั

ตวัชีว้ดั 
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เครือ่งมอืน้ีจดัทาํขึน้เพื่อนําผลไปศกึษาวจิยัเรือ่ง  “การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงั

อาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ  สงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2”  คาํตอบของท่าน จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการ

พฒันาศกัยภาพของท่านและวชิาชพีครดูา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาโดยสว่นรวมและไมม่ี

ผลกระทบใดๆต่อการทาํงานของท่าน เพราะผูว้จิยัจะนําเสนอในภาพรวมเท่านัน้  

 

                                                              นางสาวมณรีตันา  โนนหวัรอ 

                                                นิสติปรญิญาเอก  สาขาการทดสอบและวดัผลการศกึษา 

            ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา   คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1  ใหเ้ลอืกคาํตอบทีท่่านเหน็วา่ถกูตอ้งทีส่ดุ            

1.   ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งของความหมายการประเมนิทางการศกึษา 

 ก. การประเมนิเพือ่วนิิจฉยัเป็นการประเมนิเพือ่ตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่ง ปญัหาอุปสรรค                         

ในการดาํเนินงาน 

 ข. การประเมนิเพือ่จดัวางตาํแหน่งเป็นการประเมนิเพือ่ตอ้งการขอ้มลูไปใชก้าํหนด                            

วตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้วางแผน และออกแบบการจดัการเรยีนการสอน 

 ค. การประเมนิเพือ่ปรบัปรงุเป็นการปรบัปรงุระหวา่งการดาํเนินงานโดยพจิารณา                               

ว่าจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวต้รงกบัความตอ้งการและเป็นทีย่อมรบัหรอืไม่ 

 ง. การประเมนิเพือ่ตดัสนิเป็นการประเมนิการดาํเนินงานวา่การดาํเนินงานนัน้                                              

มปีระสทิธภิาพหรอืไม ่

 จ. ทุกขอ้ทีก่ล่าวมาเป็นจรงิและถูกตอ้ง 

2.   ขอ้ใดเป็นความสาํคญัของการประเมนิทางการศกึษา 

 ก. ช่วยชีใ้หเ้หน็วา่การดาํเนินงานเหมาะสมเพยีงใด 

 ข. ทาํใหท้ราบวา่การดาํเนินงานบรรลตุามจดุประสงคห์รอืไม่ 

 ค. ช่วยกระตุน้ใหม้กีารเรง่รดั  ปรบัปรงุ  และการดาํเนินงาน 

 ง. ช่วยสะทอ้นผลการดาํเนินการจดัการศกึษาทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

3. กระบวนการทีเ่ราทาํและไดต้วัเลขหรอืสมัพนัธก์บัตวัเลข เช่น น้ําหนกั ส่วนสงู มคีวามหมาย                               

ตรงกบัคาํศพัทข์อ้ใด 

 ก. การวดั     ข.  การประเมนิ     ค.  การตดัสนิ    ง.  การประเมนิคา่   จ. การศกึษา 

4.   การวดัและประเมนิผลมวีตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 

 ก. ตดัสนิผลการเรยีน 

 ข. การปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

 ค. ตรวจสอบพฒันาการตามจดุประสงค์ 

 ง. ตดัสนิผลการเรยีนและปรบัปรงุผลการเรยีน 

 จ. ตดัสนิผลการเรยีนและตรวจสอบพฒันาการตามจดุประสงค ์

5.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. การประเมนิผลมาก่อนการวดัผล    ข.การวดัผลมาก่อนการประเมนิผล 

 ค. การวดัผลเป็นการตดัสนิใจ 

 ง. การวดัผลเป็นการกาํหนดตวัเลขแทนการตดัสนิใจ 

 จ. การวดัผลและประเมนิผลเป็นสิง่เดยีวกนั 
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6. ขอ้ใดเป็นหลกัการของการประเมนิผลทางการศกึษา 

 ก. กําหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิใหช้ดัเจนและวดัได ้

 ข. วางแผนการประเมนิใหร้ดักุม 

 ค. สรา้งเครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกบัสิง่ทีป่ระเมนิ 

 ง. เลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิทีม่คีณุภาพ 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

7. การวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551                              

กาํหนดใหม้กีารวดัและประเมนิผลกีร่ะดบั 

 ก. 1   ระดบั       ข.  2   ระดบั   ค.  3   ระดบั    ง.  4   ระดบั   จ.  5   ระดบั 

8.   การดาํเนินการประเมนิผลในกลุม่สาระการเรยีนรูค้วรรูข้อ้ใด  

 ก. มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั      ข. เครือ่งมอืการประเมนิ   ค. เทคนิคการประเมนิ 

 ง. กระบวนการประเมนิ   จ. คะแนนการเรยีนรู ้

9.   การวดัผลนกัเรยีนจากพฤตกิรรมการแสดงออกคอืขอ้ใด 

 ก. การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน        ข.  การวดัผลการสอบระหวา่งภาค 

 ค. การวดัผลการสอบปลายภาค          ง.  การวดัความกตญั�ขูองนกัเรยีน 

 จ. การวดัผลการทาํแบบฝึกหดั 

10. การวดัผลตอ้งใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัสิง่ทีว่ดั ผลทีไ่ดจ้ากการวดั คอื ขอ้ใด 

 ก. ระดบัคุณภาพ              ข.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน                  ค. คะแนน 

 ง. ระดบัพฒันาการ            จ.  ผา่นกบัไมผ่า่น 

11. การทดสอบก่อนเรยีน หลงัเรยีน นําผลการประเมนิมาเปรยีบเทยีบดคูวามเปลีย่นแปลง                  

ของผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัการประเมนิขอ้ใด 

 ก. ประเมนิความกา้วหน้า  ข.  ประเมนิเพื่อปรบัปรงุ    ค. ประเมนิผลสมัฤทธิ ์  

 ง. ประเมนิความพงึพอใจ       จ.  ประเมนิจดุเด่น จดุดอ้ย 

 ให้ใช้ตวัเลือกต่อไปน้ีตอบคาํถามข้อ 12 – 15 

 ก. การประเมนิเพือ่จดัวางตาํแหน่ง      ข. การประเมนิเพือ่วนิิจฉยั 

 ค. การประเมนิผลยอ่ย                     ง. การประเมนิสรปุผลการเรยีนรู ้

 จ. การประเมนิการปฏบิตั ิ

12. การประเมนิเพื่อใหรู้จ้ดุเด่น จดุดอ้ยจดุทีต่อ้งปรบัปรงุและนําขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา 

(.................) 

13. การประเมนิเพือ่เกบ็คะแนนของหน่วยการเรยีนรู ้เป็นการตรวจสอบผลการจดักจิกรรม               

การเรยีนรู ้(............) 

14. เป็นการประเมนิก่อนเริม่เรยีนเพือ่ตอ้งการขอ้มลูทีแ่สดงความพรอ้มความสนใจระดบั                     

ความรู ้(..............) 
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16. เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมดา้นพทุธพิสิยัคอืขอ้ใด 

 ก. 

ง. 

แบบทดสอบ   ข. แบบสงัเกต    ค. แบบตรวจสอบรายการ                                                  

แบบสอบถาม  จ. แบบสมัภาษณ์ 

17. ขอ้ใดไมใ่ช่เครือ่งมอืวดัผลดา้นจติพสิยั 

 ก. แบบทดสอบถกู – ผดิ      ข. แบบมาตรประมาณคา่   ค. แบบตรวจสอบรายการ 

 ง. แบบบนัทกึพฤตกิรรม      จ. แบบรายงานพฤตกิรรมตนเอง 

18. การวดัและประเมนิผลดา้นทกัษะกระบวนการควรใชว้ธิกีารใด 

 ก. การทดสอบ ข. การสมัภาษณ์ ค. การพดูคยุ ง. การปฏบิตั ิ จ. การสงัเกต 

19. การสงัเกต  หมายถงึขอ้ใด 

 ก. การวดัความรูข้องนกัเรยีน     ข.  การวดัความสาํเรจ็ในการรว่มกจิกรรมของนกัเรยีน 

 ค. การวดัพฤตกิรรมนกัเรยีนดา้นทกัษะพสิยัและจติพสิยั            

 ง. การวดัความสามารถของนกัเรยีน 

 จ. การวดัการรบัรูข้องนกัเรยีน 

20. การวดัคณุลกัษณะทีด่ใีนการทาํงานของนกัเรยีนทัง้ชัน้ควรวดัในขอ้ใดมากทีส่ดุ 

 ก. ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได้           ข. ยอมรบัคาํวพิากษว์จิารณ์ 

 ค. ทาํงานตามรปูแบบทีก่าํหนด   ง. คดิหาวธิกีารใหม่ๆ มาใชใ้นการทาํงาน 

 จ. ถูกทุกขอ้ 
 

 

ตอนท่ี 2   เมือ่ท่านอ่านขอ้ความน้ีแลว้  ใหพ้จิารณาเขยีนเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รง                     

              กบัการปฏบิตัขิองท่าน              

1 =  ไมป่ฏบิตัเิลย             2    =  ปฏบิตัน้ิอย          3  =  ปฏบิตัเิป็นครัง้คราว                                                    

4   =  ปฏบิตับ่ิอยๆ             5    =  ปฏบิตัเิป็นประจาํ                              

  

ขอ้ รายการปฏบิตัิ 5 4 3 2 1 

1. มกีารวางแผนการประเมนิผูเ้รยีน      

2. เปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนรว่มประเมนิ      

3. สอดคลอ้งและครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรู้      

4. เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการจดัการเรยีนการสอน      

5. ประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย      

6. นําผลการประเมนิพฒันาผูเ้รยีน      

7. นําผลการประเมนิปรบัปรงุการเรยีนการสอน      
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ขอ้ รายการปฏบิตัิ 5 4 3 2 1 

8. การสอบปากเปลา่เพือ่ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ           

และทศันคต ิ

     

9. การตรวจแบบฝึกหดัพรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูป้อนกลบั      

10. มกีารชีแ้จงเรือ่งการประเมนิผลการเรยีนรูก้บัผูป้กครอง       

11. การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูสู้ก่ารประเมนิผล      

12. ปรบัปรงุวธิกีารประเมนิผลอยูเ่สมอ      

13. มกีารวางแผนการประเมนิและปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้      

14. บนัทกึผลการประเมนิผูเ้รยีนหลงัการสอน      

15. ใชแ้บบทดสอบในการประเมนิผูเ้รยีน      

 

 

ตอนท่ี 3  ท่านเหน็ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใด  โปรดทาํเครือ่งหมาย ในช่องที ่

             กาํหนดให ้

ข้อ ข้อความ มาก                            น้อย 

5 4 3 2 1 

1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางสามารถสะทอ้น

ผลการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีนได ้

     

2. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการเพิม่

ภาระใหค้ร ู

     

3. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการประเมนิ

ทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนมเีป้าหมายในการเรยีน 

     

4. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการประเมนิ

ทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะการประเมนิตนเอง 

     

5. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางทีต่อ้งประเมนิ

พรอ้มกบัการสอนทาํใหเ้สยีเวลาการสอนเนื้อหา 

     

6. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางทีเ่ปิดโอกาสให้

ผูป้กครองมสีว่นรว่มในการประเมนิทาํใหผ้ลการประเมนิมคีวาม

ลาํเอยีง 

     

7. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการประเมนิ

ทีเ่อือ้ประโยชน์ในการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน 

     

8. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็น

กระบวนการทีซ่บัซอ้นไมน่่าจะเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ
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9. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางทีเ่ปิดโอกาสให้

นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิทาํใหผ้ลการประเมนิไม่

น่าเชือ่ถอื 

     

10. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการประเมนิ

ทีช่ว่ยใหเ้ขา้ใจคณุภาพ  ความตอ้งการ  และจุดเด่นของนกัเรยีน

ไดด้กีวา่การใชแ้บบทดสอบเพยีงอยา่งเดยีว 

     

11. ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

     

12. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการ

ประเมนิทีข่าดความเป็นปรนยัผลการประเมนิจงึไมน่่าเชือ่ถอื 

     

13. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางเป็นการประเมนิ

ทีช่ว่ยเชือ่มโยงการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนกบัชวีติจรงิ 

     

14. ถงึเวลาแลว้ทีค่รทูกุคนควรประเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

     

15. การประเมนิเป็นกจิกรรมหนึ่งในการจดัการเรยีนรู ้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ที ่

 

ขอ้ความ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. ฉนักลา้เสีย่งและทาํในสิง่ทีฉ่นัคดิว่าตอ้งทาํใน                    

ชัน้เรยีนของฉนั 

      

2. ฉนัลงัเลใจทีจ่ะเสีย่งทาํในเรือ่งทีฉ่นัคดิวา่ตอ้งทาํ                  

ในชัน้เรยีนของฉนั 

      

ตอนท่ี 4         โปรดใหน้ํ้าหนกัคะแนนในแต่ละขอ้ความตามความคดิเหน็ของท่าน โดย  

                  ทาํเครือ่งหมาย ในช่องทีต่รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีส่ดุ 

             ใหน้ํ้าหนกัคะแนน  5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้มากทีส่ดุ 

           ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 4  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้มาก 

                      ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 3  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้ปานกลาง 

                      ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 2  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้น้อย 

                      ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 1  หมายถงึ   เหน็ดว้ยกบัขอ้ความนัน้น้อยทีส่ดุ 

                 ใหน้ํ้าหนกัคะแนน 0  หมายถงึ   ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนัน้ 
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3. ฉนัหวงัว่าจะไดร้บัรางวลัต่างๆเมือ่ฉนัไดท้าํงาน

สาํเรจ็ลงดว้ยด ี

      

4. ฉนัพงึพอใจกบัความรูส้กึทีป่ระสบความสาํเรจ็ลง

ดว้ยด ี

      

5. ฉนัเปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิกบัเพือ่นรว่มงาน       

6. ฉนัไมเ่ปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิกบัเพือ่นรว่มงาน       

7. ฉนัระมดัระวงัในสิง่ทีจ่ะพดูกบันกัเรยีน เพือ่จะไดไ้ม่

มปีญัหาเกดิขึน้ 

      

8. ฉนับอกใหน้กัเรยีนไดท้ราบว่าเขาอยูฐ่านะใดและ

ฉนัอยูใ่นฐานะใด 

      

9. มนัเป็นการดทีีจ่ะระมดัระวงัเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะลงมอื

ทาํ  และควรรอคาํแนะนํากอ่น 

      

10. มนัเป็นการดทีีจ่ะดาํเนินงานต่อไปกบัสิง่ทีฉ่นัคดิว่า

ถกูตอ้งดกีว่าการรอคาํแนะนํา 

      

11. เพยีงแครู่ว้่าฉนัไดท้าํในสิง่ทีม่คีณุคา่ต่อการศกึษา 

กถ็อืว่าเป็นรางวลัทีเ่พยีงพอแลว้สาํหรบัฉนั 

      

12. การไดร้บัคาํชมและเป็นทีย่อมรบักบัสิง่ทีไ่ดท้าํ

สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัฉนั 

      

13. ฉนัเปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของฉนักบัผูบ้รหิาร

โรงเรยีน 

      

14. ฉนัไมเ่ปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของฉนักบั

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

      

15. ฉนัระมดัระวงัในสิง่ทีจ่ะพดูกบัผูป้กครอง เพือ่จะได้

ไมม่ปีญัหาเกดิขึน้ 

      

16. ฉนัพดูกบัผูป้กครองทกุเรือ่งทีพ่วกเขาอยากรู ้       

17. ฉนักลา้เสีย่งทาํและทาํในสิง่ทีฉ่นัคดิว่าตอ้งทาํใน

โรงเรยีนแหง่นี้ 

      

18. ฉนัไมเ่สีย่งทีจ่ะทาํในสิง่ทีฉ่นัคดิวา่ตอ้งทาํใน

โรงเรยีนแหง่นี้ 

      

19. ฉนัไมร่งัเกยีจทีจ่ะเขา้รว่มการอภปิรายในเรือ่งทีต่งึ

เครยีดกบัผูร้ว่มงาน 

      

20. ฉนัไมช่อบทีจ่ะเขา้รว่มการอภปิรายในเรือ่งทีต่งึ

เครยีดกบัผูร้ว่มงาน 
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21. การพวพิากษ์วจิารณ์จากเพือ่นรว่มงานไมไ่ดช้ว่ย

ใหฉ้นัพฒันาตนเองได ้

      

22. การวพิากษ์วจิารณ์จากเพือ่นรว่มงานไดช้ว่ยใหฉ้นั

พฒันาตนเองได ้

      

23. ฉนัระมดัระวงัในสิง่ทีจ่ะพดูกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน  

เพือ่จะไดไ้มม่ปีญัหาเกดิขึน้ 

      

24. ฉนับอกใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนไดท้ราบถงึบทบาท

หน้าทีข่องเขาและบทบาทหน้าทีข่องฉนั 

      

25. ฉนัพรอ้มทีจ่ะแสดงความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ  แมว้่าจะมี

ผลทีไ่มน่่าพงึพอใจตดิตามมา 

      

26. ฉนัไมพ่รอ้มทีจ่ะแสดงความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ ถา้สิง่นัน้

จะมผีลทีไ่มน่่าพงึพอใจตดิตามมา 

      

27. ฉนัระมดัระวงัในสิง่ทีจ่ะพดูกบัครคูนอืน่ๆเพือ่จะได้

ไมม่ปีญัหาเกดิขึน้ 

      

28. ฉนับอกใหค้รคูนอืน่ๆทราบว่าเขาอยูใ่นฐานะใดและ

ฉนัอยูใ่นฐานะใด 

      

29. ทีร่วมแหง่อาํนาจทีส่าํคญัทีส่ดุมาจากตนเอง       

30. ทีร่วมอาํนาจทีส่าํคญัทีส่ดุมาจากผูอ้ืน่       

31. ฉนัเชือ่ในการรบัรูแ้ละความรูส้กึของตนเอง แมว้่า

มนัจะแตกต่างจากทีผู่อ้ ืน่คดิและรูส้กึ 

      

32. ฉนัไมเ่ชือ่ในการรบัรูแ้ละความรูส้กึของตนเอง                 

ถา้สิง่นัน้แตกต่างจากทีผู่อ้ ืน่คดิและรูส้กึ 

      

33. ฉนัเสีย่งทาํ แมว้่าฉนัจะไมแ่น่ใจว่าผูอ้ ืน่จะสนบัสนุน

การกระทาํขอฉนั 

      

34. ฉนัเสีย่งทาํ เฉพาะในสิง่ทีผู่อ้ ืน่สนบัสนุนการกระทาํ

ของฉนั 

      

35. พลงัของฉนัเกดิจากภายใน  จากการทีรู่ว้่าฉนัคอื

ใคร 

      

36. พลงัของฉนัเกดิจากบทบาทหรอืตาํแหน่งหน้าทีใ่น

การทาํงาน 

      

37. ฉนัไมร่งัเกยีจทีจ่ะเขา้รว่มการอภปิรายในเรือ่งทีต่งึ

เครยีดกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 
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38. ฉนัไมช่อบทีจ่ะเขา้รว่มการอภปิรายในเรือ่งที ่                 

ตงึเครยีดกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 

      

39. ฉนัพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ทีด่เูหมอืนวา่จะมี

ความคดิแตกต่างจากทีฉ่นัคดิ 

      

40. เป็นการยากสาํหรบัฉนัทีจ่ะเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ทีม่ ี

ความคดิแตกต่างจากทีฉ่นัคดิ 

      

41. มนัเป็นการงา่ยสาํหรบัฉนัทีจ่ะยอมรบัความ

ผดิพลาดของตนเองกบัผูร้ว่มงาน 

      

42. มนัเป็นการยากสาํหรบัฉนัทีจ่ะยอมรบัความ

ผดิพลาดของตนเองกบัผูร้ว่มงาน 

      

43. ฉนัมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ ืน่เฉพาะในบทบาทหน้าที่

และตาํแหน่งทางการงานของเขา 

      

44. ฉนัมคีวามสมัพนัธก์บัผูผู้อ้ ืน่ในฐานะทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ไมไ่ดค้าํนึงถงึบทบาทหน้าทีแ่ละตาํแหน่งทางการ

งานของเขา 

      

45. ฉนัพยายามหลกีเลีย่งทีจ่ะไมยุ่ง่เกีย่วกบัคนทีดู่

เหมอืนว่าเขามคีวามคดิทีแ่ตกต่างจากฉนั 

      

46. ฉนัไมร่งัเกยีจทีจ่ะยุง่เกีย่วกบัคนทีด่เูหมอืนว่าเขามี

ความคดิแตกต่างจากฉนั 

      

47. การวพิากษ์วจิารณ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนชว่ยใหฉ้นั

พฒันาตนเองได ้

      

48. การวพิากษ์วจิารณ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนไมไ่ดช้ว่ย

ใหฉ้นัพฒันาตนเองได ้

      

49. มนัเป็นการงา่ยสาํหรบัฉนัทีจ่ะยอมรบัความ

ผดิพลาดของตนเองกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 

      

50. มนัเป็นเรือ่งยากสาํหรบัฉนัทีจ่ะยอมรบัความ

ผดิพลาดของตนเองกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 

      

 

 

ขอขอบพระคณุทีท่่านสละเวลาอนัมคีา่ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
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แบบประเมนิคณุภาพของรปูแบบการอบรมเพิม่สมรรถนะดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้  

 

คาํช้ีแจง      

แบบประเมนิฉบบัน้ี  จดัทาํขึน้เพือ่ศกึษาคณุภาพภาพของรปูแบบการอบรมเพิม่

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบัครผููส้อน  ตามแนวคดิการประเมนิเสรมิ              

พลงัอาํนาจ  ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  ขอใหท่้านตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

สมบรูณ์ และเป็นประโยชน์กบัการพฒันาวชิาชพีครตู่อไป  ผูว้จิยัขอขอบพระคณุทีท่่านใหค้วาม

รว่มมอืในการวจิยัครัง้น้ีอยา่งดยีิง่            

                     

      นางสาวมณรีตันา   โนนหวัรอ 

     นิสติปรญิญาเอก  สาขาการทดสอบและวดัผลการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 ตอนท่ี 1  ประสทิธภิาพของรปูแบบการอบรมเพิม่สมรรถนะดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้  

     ท่านเหน็ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใดเกีย่วกบัการเพิม่สมรรถนะดา้น            

การประเมนิผลการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพีครขูองท่าน  โปรดทาํเครื่องหมาย ในช่องที ่             

ตรงกบัความรูส้กึของท่านมากทีส่ดุ 

 

ขอ้ ขอ้ความ 
มาก                                 น้อย 

5 4 3 2 1 

1. การอบรมนี้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทา่น      

2. การอบรมครัง้นี้ชว่ยใหท้า่นเขา้ใจวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้      

3. การอบรมครัง้นี้ทาํใหท้า่นเหน็ความจาํเป็นทีต่อ้งประเมนิผล             

การเรยีนรู ้

     

4. การอบรมครัง้นี้ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวธิกีารประเมนิผล                  

การเรยีนรู ้

     

5. การอบรมครัง้นี้ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจในการประเมนิผลการเรยีนรู ้      

6. การอบรมครัง้นี้ทาํใหท้า่นประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบั

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

     

7. การอบรมนี้สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในชัน้เรยีนของทา่น      

8. การอบรมครัง้นี้มแีผนปฏบิตักิาร/วธิกีารอยา่งชดัเจน      

9. การอบรมนี้มกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ      

10. การอบรมครัง้นี้มทีรพัยากรสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ      

11. ผลทีไ่ดจ้ากการอบรมครัง้นี้มคีวามคุม้คา่      
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ขอ้ ขอ้ความ 
มาก                                 น้อย 

5 4 3 2 1 

12. การอบรมครัง้นี้ชว่ยใหไ้ดผ้ลการประเมนิการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้ง      

13. การอบรมครัง้นี้ชว่ยใหค้รปูระเมนิผลการเรยีนรูไ้ดถ้กูตอ้งตรงกบั

สภาพผูเ้รยีน 

     

14. การอบรมครัง้นี้ชว่ยใหค้รปูระเมนิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื      

15. รปูแบบการอบรมนี้สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษาของทา่น      

16. รปูแบบการอบรมครัง้นี้ทาํใหไ้มเ่สยีเวลาในการปฏบิตังิาน              

ของทา่น 

     

17. รปูแบบการอบรมครัง้นี้ชว่ยสง่เสรมิการปฏบิตังิานของทา่น      

18. กระบวนการอบรมนี้ ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจในวธิกีาร                     

มากกว่าความรู ้

     

19. ทา่นไดร้บัการชีแ้นะแนวทางการประเมนิการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ 

     

20. ทา่นไดร้บัความชว่ยเหลอืในการแกป้ญัหาอปุสรรคและไดร้บั

ขอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการเรยีนรู ้

     

21. ทา่นไดร้บัการเสรมิแรงในการดาํเนินการประเมนิผลการเรยีนรู้

จากผูบ้รหิาร 

     

22. ทา่นไดร้บัความชดัเจนเกีย่วกบัการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบั

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     

23. ทา่นไดเ้รยีนรูว้ธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยผา่นประสบการณ์

การประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

     

24. ทา่นมคีวามมัน่ใจในการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของทา่น      

25. ทา่นสามารถออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้

     

26. ทา่นกลา้เสีย่งทาํและทาํในสิง่ทีท่า่นคดิว่าตอ้งทาํในโรงเรยีนนี้      

27. ทา่นกลา้ทีจ่ะเปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของทา่นกบัผูบ้รหิาร

โรงเรยีน 

     

28. ทา่นเสีย่งทาํ แมว้่าทา่นจะไมแ่น่ใจว่าผูอ้ ืน่จะสนบัสนุนการกระทาํ

ของทา่น 

     

29. การวพิากษ์วจิารณ์จากเพือ่นรว่มงานชว่ยใหท้า่นพฒันาตนเอง      

30. ทา่นพรอ้มทีจ่ะแสดงความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ แมว้่าจะมผีลทีไ่มน่่าพงึ

พอใจตดิตามมา 

     

31. ทา่นไมร่งัเกยีจทีจ่ะรว่มการอภปิรายในเรือ่งตงึเครยีดกบั

ผูร้ว่มงาน 
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ขอ้ ขอ้ความ 
มาก                                 น้อย 

5 4 3 2 1 

32. ทา่นบอกใหค้รคูนอืน่ๆทราบว่าเขาอยูใ่นฐานะใดและทา่นอยูใ่น

ฐานะใด 

     

33. ทีร่วมแหง่อาํนาจทีส่าํคญัทีส่ดุมาจากตวัทา่นเอง      

34. ทา่นเชือ่ในการรบัรูแ้ละความรูส้กึของตนเอง แมว้่ามนัจะแตกต่าง

จากทีผู่อ้ ืน่คดิและรูส้กึ 

     

 

ตอนท่ี 2  ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบการอบรมเพิม่สมรรถนะดา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้  

   ขอใหท่้านแสดงความรูส้กึ  ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะวชิาชพีครู

ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีผ่า่นมา  และโปรดใหข้อ้เสนอแนะเพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากท่านไป

พฒันา การจดักจิกรรมการอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะวชิาชพีครตู่อไป  

1) ความรูส้กึของท่านทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะวชิาชพีครู                             

     ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีผ่า่นมา(ขอใหคุ้ณครแูสดงความรูส้กึที่แทจ้รงิ) 

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

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

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

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

2) จากการจดักจิกรรมการอบรมฯทีผ่า่นมาท่านคดิวา่มสีว่นดหีรอืสว่นเดน่ในเรือ่งใด  

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

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

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

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

3) จากการจดักจิกรรมการอบรมฯทีผ่า่นมาท่านคดิวา่ ควรปรบัปรงุในเรือ่งใด      

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

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

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

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

4) ขอ้เสนอแนะอื่นๆ       

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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คาํช้ีแจง 

 แบบประเมนิคณุภาพเอกสารประกอบการอบรมเรือ่งการเพิม่สมรรถนะการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบัครโูรงเรยีนขยายโอกาส   มจีดุมุง่หมายเพื่อใหท่้านผูเ้ชี่ยวชาญได้

ประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้งระหวา่งสว่นประกอบต่างๆของเอกสารประกอบการ

อบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะอื่นๆ เพือ่ผูว้จิยัจะไดนํ้าไปเป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปรบัปรงุการฝึกอบรมการเพิม่สมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องครใูหม้คีวามสมบู รณ์

ยิ่งขึน้ แบบประเมนิม ี2 สว่น คอื  แบบประเมนิความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม และ

แบบประเมนิความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบการอบรม  ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1  แบบประเมนิความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม  

คาํชีแ้จง

มเีกณฑ ์การพจิารณา ดงัน้ี  

 : ขอใหท่้านพจิารณาวา่สว่นประกอบต่างๆ ของเอกสารประกอบการอบรม  มคีวาม

เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด  โดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมนิ 
คะแนน ขอ้เสนอแนะ 

ในการปรบัปรงุ (5) (4) (3) (2) (1) 

1.ความเป็นมาและความสาํคญั       

1.1 มคีวามสมเหตุสมผล       

1.2 ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิในปจัจบุนั       

1.3 มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาเอกสาร

ประกอบการอบรม 

      

 

 

 

เหมาะสมทีส่ดุ ใหค้ะแนนเป็น 5 

เหมาะสมมาก ใหค้ะแนนเป็น 4 

เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น 3 

เหมาะสมน้อย ใหค้ะแนนเป็น 2 

เหมาะสมน้อยทีส่ดุ ใหค้ะแนนเป็น 1 

แบบประเมินคณุภาพเอกสารประกอบการอบรม 

การเพ่ิมสมรรถนะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สาํหรบัครโูรงเรียนขยายโอกาส 
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ส่วนท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน ขอ้เสนอแนะ 

ในการปรบัปรงุ (5) (4) (3) (2) (1) 

2.หลกัการฝึกอบรม       

2.1 มคีวามเป็นไปได ้       

2.2 สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ       

2.3 มแีนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานรองรบั       

3.เป้าหมายของการอบรม       

3.1 มคีวามชดัเจน       

3.2 มคีวามครอบคลมุทุกเน้ือหาสาระ       

3.3 มคีวามเป็นไปได ้       

3.4 เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม       

4. เน้ือหาของเอกสารประกอบการอบรม       

4.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์       

4.2 ครอบคลมุสาระทีจ่าํเป็นตอ้งใชป้ฏบิตักิาร       

4.3  การจดัเรยีงเน้ือหา       

5. กจิกรรมการฝึกอบรม       

5.1 มคีวามเป็นไปได ้       

5.2 มลีาํดบัขัน้ตอน       

5.3  ไปสูก่ารบรรลจุดุประสงค ์       

5.4  เหมาะสมกบัเวลา       

6.สือ่ประกอบการอบรม       

6.1  ช่วยส่งเสรมิใหบ้รรลุจดุประสงคข์อง

เอกสารประกอบการอบรม 

      

6.2 เหมาะสมกบัการนําไปใช ้       

7.การประเมนิผล       

7.1 ครอบคลุมสิง่ทีต่อ้งประเมนิ       

7.2 มคีวามเป็นไปได ้       

7.3 ตรวจสอบการบรรลจุดุประสงคข์อง

เอกสารประกอบการอบรม 
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ส่วนท่ี 2  แบบประเมนิความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบการอบรม 

คาํชีแ้จง

 

 :  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน  

มคีวามเหน็วา่ สอดคลอ้ง กาํหนดคะแนนเป็น +1 

มคีวามเหน็วา่ ไมแ่น่ใจ กาํหนดคะแนนเป็น  0 

มคีวามเหน็วา่ ไมส่อดคลอ้ง กาํหนดคะแนนเป็น -1 

 
 

ที ่ รายการประเมนิ (1) (0) (-1) ขอ้เสนอแนะ 

1. ปญัหาและความสาํคญักบัหลกัการของหลกัสตูร

ฝึกอบรม 

    

2. ปญัหาและความสาํคญักบัเป้าหมายของหลกัสตูร

ฝึกอบรม 

    

3. ปญัหาและความสาํคญักบัจดุประสงคข์องหลกัสตูร     

4. หลกัการกบัจดุประสงคข์องหลกัสตูร     

5. หลกัการกบักจิกรรมการอบรม     

6. หลกัการกบัการวดัและประเมนิผล     

7. จดุประสงคก์บัเน้ือหาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรม     

8. จดุประสงคก์บักจิกรรมการอบรม     

9. เน้ือหากบักจิกรรมการอบรม     

10. เน้ือหากบัสือ่การอบรม     

11. กจิกรรมการอบรมกบัสือ่ประกอบการอบรม     

12. กจิกรรมการฝึกอบรมกบัการวดัและประเมนิผล     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................ 
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รายช่ือเอกสารเพ่ือการวิเคราะหเ์อกสาร  

 

เอกสารหลกัสตูรและการสอน สมรรถนะวิชาชีพคร ู

1. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  

2. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา                      

และวฒันธรรม 

3. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

4. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  

5. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

6. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

7. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

8. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  

9. คูม่อืการประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

10. การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

11. เอกสารประกอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แนว

ปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

12. แนวทางการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาแบบองิมาตรฐาน 

13. แนวทางการจดัทาํและพฒันามาตรฐานการศกึษาของชาติ 

14. รายงานการวจิยัและพฒันารปูแบบการพฒันาคณาจารย์และชุดเรยีนรูด้ว้ยตนเองสาํหรบั

การพฒันาสมรรถนะทางวชิาชพีครโูดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

15. การจดัการเครอืขา่ยวชิาการ 

16. Dictionary of Education 

17. Assessing Quality in Future and Higher  Education 

18. Human  resource  management  in  local  government : Concepts  and  

applications  for  students  and  practitioners. 

19. School  Leadership  for  the 21
st

20. 

  Century 

Basic  Skills  Education  in  Business  and  Industry : Factors For Success                         

or  Failure. 

21. A Follow – up study  of  Agricultural Education Program  Graduates  on  Teaching  

Competencies 

22. Alternative  model  of  Competence  in  vocational  education  and  training 

23. Educational Administration Theory, Research and Practice.  
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 เอกสารการวดัและประเมินผล 

1. หลกัการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

2. เทคนิคการวดัผลการเรยีนรู้ 

3. การประเมนิผลจากสภาพจรงิ 

4. การพฒันารปูแบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

5. รปูแบบการพฒันาครดูา้นการประเมนิการเรยีนรูต้ามแนวคดิการประเมนิแบบเสรมิพลงั

อาํนาจทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542  

6. การวจิยัทางการวดัผลและประเมนิผล 

7. หลกัการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

8. การพฒันารปูแบบพอตโฟลโิอ (Portfolio) สาํหรบัการวดัประเมนิเพือ่ยอมรบัความรู้                   

และประสบการณ์ 

9. การประเมนิโครงการ : แนวคดิและแนวปฏบิตั ิ

10. การวดัผลและการสรา้งแบบผลสมัฤทธิ ์

11. การประเมนิผลโครงการวจิยัเชงิประเมนิ 

12. ทศิทางและอาณาบรเิวณการประเมนิ 

13. เทคนิคการวดัผลการเรยีนรู้ 

14. ทฤษฎกีารทดสอบแบบดัง้เดมิ 

15. ทฤษฎกีารประเมนิ 

16. การวจิยัและพฒันาระบบการประเมนิผลภายในของสถานศึกษา 

17. การประเมนิผลการเรยีนรูแ้นวใหม่ 

18. เทคนิคการประเมนิโครงการ 

19. การประเมนิโครงการ : ทฤษฎแีละการปฏบิตั ิ

20. หลกัการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

21. เอกสารประกอบการอบรมการวดัและประเมนิทางการศกึษา 

22. การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้: ววิฒันาการบทบาทและแนวคดิสาํคญั 

23. การวดัประเมนิในชัน้เรยีน : ววิฒันาการและแนวคดิใหมเ่พือ่พฒันาการเรยีนรู ้

24. เอกสารประกอบการอบรมการวดัและประเมนิทางการศกึษา  

25. Evaluation Theory Development 

26. Essential  of  Educational  Measurement 

27. Assessing  the  inservice  needs  of  entry – phase  agriculture  teachers  in Texas :    

A  discrepancy  model  versus  direct  assessment 

28. Getting  to  Grips  with  Competency – Based  Training  and  Assessment 

29. Fourth  Generation  Evaluation 
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30. Outcomes, NVQs  and  the  Emerging  Model  of  Education  and  Training 

31. Educational Research, Methodology and Measurement : An International 

Handbooks. 

32. Evaluation In-House  Training Program ” Training and Development Journal 

33. The Measurement Interrater Agreement for Categorical Data,” Biometrics 

34. Measurement  and  Evaluation  in  Education  and  Psychology.  2
nd

35. 

  ed. 

Discrepency Evaluation for Education Program Improvement and Assessment 

36. Measurement  and  Evaluation  in  Teaching.  

 เอกสารการเสริมพลงัอาํนาจ 

1. แนวทางการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งพลงัจติในสถานศกึษา 

2. คูม่อืการเสรมิสรา้งพลงัจติสาํหรบัสถานศกึษา 

3. คูม่อือบรมและจดักจิกรรมการเสรมิสรา้งพลงัสขุภาพจติในสถานประกอบการ  

4. คูม่อืการจดักจิกรรมการเสรมิสรา้ง พลงัอดึ ฮดึ สู ้ในชุมชน 

5. การถอดบทเรยีนโครงการพฒันาเครอืขา่ยชุมชนและประชาสงัคมเพือ่การพฒันา

กลุ่มเป้าหมาย 

6. เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนเอกชนสูม่าตรฐาน  

7. การเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจใหก้บัคณบดคีณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร ์

8. การพฒันารปูแบบเสรมิพลงัการทาํงานเพือ่พฒันาศกัยภาพการเป็นนกัวจิ ัยของครอูนุบาล 

9. การพฒันาการเรยีนรูโ้ดยผา่นกระบวนการ ประเมนิผลแบบเสรมิพลงั.   

10. นโยบายการวางแผน: หลกัการและทฤษฎ ี

11. การวจิยัปฏบิตักิาร : การเรยีนรูข้องครแูละการสรา้งพลงัรว่มในโรงเรยีน . 

12. การพฒันารปูแบบการประเมนิเสรมิพลงัสาํหรบัการประเมนิระบบการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

13. หลกัสตูรฝึกอบรมเพิม่อาํนาจในการทาํงานเพือ่พฒันาสมรรถนะของเจา้หน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน กระทรวงศกึษาธกิาร 

14. การพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมนิแบบเสรมิพลงัเพือ่พฒันาทกัษะการประเมนิของ

ครแูละนกัเรยีน 

15. การประเมนิผลเพือ่สรา้งเสรมิพลงัอาํนาจ :ทางออกทีท่า้ทาย 

16. Empowerment  Evaluation  Principles  in  Practice 

17. Foundation  of  Empowerment Evaluation 

18. Empowerment  Evaluation: Collaboration, Action 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

หนังสือขอความร่วมมือการวิจยั 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้สาํหรบัรวบรวมข้อมลูการวิจยั 

 
ท่ี ช่ือ – สกลุ วฒิุการศึกษา/ตาํแหน่ง 

1. อ.ดร.สุวมิล  กฤชคฤหาสน์ ครศุาสตรดษุฎบีณัฑติ(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อ.ดร.รณดิา เชยชุ่ม ครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. อ.ดร.อรอุมา เจรญิสขุ ครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. นายสมพงศ ์ชนิสรอ้ย ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ กลุม่งานนิเทศตดิตามและประเมนิผล

การศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ี

เขต 2 

5. นายธญัญา  เรอืงแกว้ นกัวชิาการศกึษาชาํนาญการพเิศษ กลุม่พฒันาและสง่เสรมิการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ สาํนกัวชิาการและมาตรฐาน

การศกึษา 

6. นางศริลิกัษณ์ นิลประพฒัน์ ครเูชีย่วชาญ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์             

โรงเรยีนประจนัตราษฎรบ์าํรงุ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 7 

7. นางวารนิทร ์บุญเกดิ ครชูาํนาญการพเิศษ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

โรงเรยีนชุมชนบา้นทุ่งโพธิ ์สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้สาํหรบัดาํเนินการวิจยั 

 
ท่ี ช่ือ – สกลุ วฒิุการศึกษา/ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.สนุยี ์เหมะประสทิธิ ์ การศกึษาดษุฎบีณัฑติ(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร) 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการมธัยมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อ.ดร.ละเอยีด รกัษ์เผ่า การศกึษาดษุฎบีณัฑติ(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร) 

อาจารยพ์เิศษประจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. อ.ดร.สุวมิล  กฤชคฤหาสน์ ครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. อ.ดร.ชนมช์กรณ์ วรอนิทร์ การศกึษาดษุฎบีณัฑติ(การทดสอบและวดัผลการศกึษา) 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวดัผลและประเมนิผล  

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

5. ดร.อทิธฤิทธิ ์พงษ์ปิยะรตัน์ ครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 

ศกึษานิเทศกช์าํนาญการ 

 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงิหบุ์รี 
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ภาคผนวก ค 
รปูภาพประกอบการดาํเนินการวิจยั 
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ทาํงานเป็นทมีโดยมผีูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นทีป่รกึษา/ผลงาน 
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นําเสนอผลงานกลุม่ทีไ่ดจ้ากการจดัอนัดบัของสมาชกิในกลุม่ 
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ดาํเนินการรวมคะแนนจดัอนัดบัความสาํคญัและสรปุสะทอ้นคดิ 
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ภาคผนวก ง 

ตวัอย่างคู่มือการดาํเนินกิจกรรมฝึกอบรม 
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คู่มือการดาํเนินกิจกรรมฝึกอบรมประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

 

 

 

 

 

 

 

โดย   นางสาวมณีรตันา    โนนหวัรอ 

นิสิตปริญญาเอก  การทดสอบและวดัผลการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

เอกสารน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทาํปริญญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 

เรื่อง การพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครปูระจาํการ สงักดัสาํนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  

โครงการเพ่ิมสมรรถนะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้                           

สาํหรบัครผููส้อนในโรงเรียนขยายโอกาส               
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คาํนํา 
 

 

  คูม่อืการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรมประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจโครงการเพิม่สมรรถนะ

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบัครผููส้อนโรงเรยีนขยายโอกาสน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการทาํ

ปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติ   เรือ่งการพฒันารปู แบบการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพือ่เพิ่ม

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาของครปูระจาํการ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 2  จดัทาํขึน้เพือ่เสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ(Empowerment)ใหเ้กดิขึน้กบัครู

โดยจดัทาํเป็นคู่มอืการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เพื่อใชใ้นการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง

(Self – Empowerment Working)  ตลอดจนใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งเครือ่งมอืวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ การวางแผนการประเมนิผลเรยีนรู้ และการออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู้  

ไดส้อดคลอ้งกบัแนวการดาํเนินการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

และสามารถนําไปใชใ้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนไดจ้รงิ กจิกรรมการประเมนิเสรมิ

พลงัอาํนาจเน้นหลกัการแบ่งปนั การรว่มแรงรว่มใจ การเป็นกลัยาณมติร ตลอดจนการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ครตูามแนวคดิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

  คู่มอืการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจฉบบัน้ี  แบ่งการนําเสนอเน้ือหาเป็น 3 ตอน   

ไดแ้ก่  ตอนที ่1 บทนํา ประกอบไปดว้ย ความเป็นมา  หลกัการ  เป้าหมาย เน้ือหา  ระยะเวลา             

ผูเ้ขา้รบัการอบรม สือ่การฝึกอบรม  ตอนที ่2  วธิดีาํเนินการ  ประกอบดว้ย คาํแนะนําสาํหรบัผูใ้ช้

คูม่อื กระบวนการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  เน้ือหาการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  ระยะเวลาทีใ่ช ้            

ในการฝึกอบรม  และตอนที ่3 กจิกรรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ 

 

 

                      นางสาวมณรีตันา    โนนหวัรอ 

นิสติปรญิญาเอก  สาขาการทดสอบและวดัผลการศกึษา 

ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 

หลกัสตูรการฝึกอบรม 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของหลกัสตูร 
 ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร   ไดด้าํเนินการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องระหวา่งปี                         
พุทธศกัราช  2552 – 2561 โดยมุง่เน้นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  
ครยูคุใหม ่สถานศกึษา แหล่งเรยีนรูใ้หม่ และระบบบรหิารจดัการใหม่ ซึง่ตอ้งอาศยัการดาํเนินการ
พฒันาในกระบวนการต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้กระบวนการดา้นหลกัสตูร  การจดัการเรยีนรู้ การวดั
และประเมนิผล  ซึง่เน้นในการยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ และสบืเน่ืองจากผลการ
ประเมนิระดบันานาชาตติามโครงการ  PISA  และ TIMSS  พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของ
นกัเรยีนไทยมแีนวโน้มตํ่าลงในทุกดา้นและในทุกปี  และผลสมัฤทธิว์ทิยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์และ
การอ่านตํ่ากวา่นานาชาติ  ซึง่โครงการประเมนิดงักลา่วเป็นตวับ่งชีถ้งึความสาํเรจ็ของการพฒันา
การศกึษาและไดนํ้าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร  กระบวนการ
เรยีนการสอน  และการประเมนิผล  และเมือ่พจิารณาจากคะแนนผลการประเมนิระดบัชาติ(O-NET) 
พบวา่คะแนนเฉลีย่ 4 ปี  คอื พ.ศ. 2549 – 2553 ใน 5 วชิา คอื ภาษาไทย สงัคมศกึษา คณติศาสตร ์ 
วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50  จากผลการประเมนิทัง้ในระดบันานาชาติ และ
ระดบัชาตสิะทอ้นใหเ้หน็สภาพการวดัและประเมนิผลตอ้งเรง่แกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น  
 การประเมนิทีด่าํเนินการควบคูไ่ปกบัการจดัการเรยีนการสอนเป็นนวตักรรมดา้นวธิวีทิยา
ทางการประเมนิหน่ึงทีช่่วยสง่เสรมิใหก้ารประเมนิคณุภาพการศกึษาบรรลเุป้าหมายสาํคญั  คอื  
การประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนและครตูามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ   
เหตุผลสาํคญัในการประเมนิ คอื เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน(Improve  Student Learning)  
โดยครตูอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือ งทัง้ก่อน   ระหวา่ง   และหลงัการเสรจ็สิน้การเรยีนการสอน   
นัน่หมายความวา่ครคูวรใหค้วามสาํคญักบัการประเมนิผลเพือ่ปรบัปรงุการเรยีน  ตรวจสอบความรู้
พืน้ฐานของผูเ้รยีน  และประเมนิผลระหวา่งเรยีน  และควรทาํการศกึษาคน้ควา้หาสาเหตุวา่นกัเรยีน
บกพรอ่งหรอืมจีดุอ่อนในเรือ่งใด  จงึสามารถแกไ้ขจดุบกพรอ่งหรอืมจีดุอ่อนในเรือ่งใดไดต้รงจดุ  
ปญัหานกัเรยีนมขีอ้บกพรอ่งหรอืความยุง่ยากในการเรยีนส่งผลต่อความลม้เหลวในการเรยีน  การที่
จะทราบวา่ผูเ้รยีนบกพรอ่งในเรือ่งใดนัน้  ผูส้อนตอ้งมกีารประเมนิทุกระยะ เพราะผลทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลู
ทีบ่่งบอกสาเหตุและขอ้บกพรอ่งของการเรยีนการสอนในแต่ละเน้ือหา  ทาํใหค้รสูามารถจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนเพือ่สอนซ่อมเสรมิใหต้รงจดุ  และเป็นสะพานเชือ่มโยงระหวา่งความแตกต่างของ
นกัเรยีนเป็นรายบุคคลทีม่อีทิธพิลอาจทาํใหม้คีวามเสีย่ง ทีจ่ะเกดิความลม้เหลวจากการออกแบบ
การเรยีนการสอนใหข้้อมลูสาํคญัเกีย่วกบัความเขา้ใจผดิทีฝ่งัรากลกึอยา่งถาวรของนกัเรยีนเกีย่วกบั
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีค่รกูาํหนดไว้  รวมทัง้เป็นการประเมนิผลทีใ่หส้ารสนเทศเกีย่วกบัการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนทีเ่กีย่วกบัความรอบรูใ้นเรือ่งความรู้  และทกัษะในขอบเขตทีก่ําหนดไว้  และครใูช้
สารสนเทศไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนนําไปสูก่ารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดต้รงประเดน็และมี
ประสทิธภิาพ 
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 การพฒันาครใูหม้สีมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา   เป็นมโนทศัน์หน่ึงของ

การพฒันาวชิาชพีครู   ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในการพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ตามทีร่ะบุไวใ้น

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  ทีร่ะบุวา่ “จะตอ้งมกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสาํคญั  โดยมกีารประเมนิผลดว้ยวธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้” 

ในมาตรา 26 ระบุว่า ใหส้ถานศกึษาจดัการประเมนิผูเ้รยีนโดยพจิารณาพฒันาการของผูเ้รียน   

ความประพฤต ิ การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน  การรว่มกจิกรรม  และการทดสอบควบคูไ่ปใน

กระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั  (อมรา เขยีวรกัษา. 2548: 324) และ

สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง  โดยมุง่ใหค้รเูป็นผูเ้อือ้อํานวยให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ สามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมคีณุภาพมาตรฐาน   สามารถพฒันา

ตนเองและแสวงหาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง  มสีภาวชิาชพีทีเ่ขม้แขง็  บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิ

บาล  เพือ่พฒันาคร ู และบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีณุภาพชวีติทีด่มีคีวามมัน่คงในอาชพี  มขีวญั

กําลงัใจ  อยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2553)  ซึง่ตอ้งยอมรบัวา่การปฏริปู

การศกึษาทีป่ระเทศไทยไดด้าํเนินการมาหรอืการปฏริปูการศกึษาในประเทศต่างๆ  ทัว่โลก  เป็นที่

ทราบและเขา้ใจกนัดวีา่ “ปจัจยัชีข้าดความสาํคญัของการปฏริูปการศกึษานัน้อยูท่ีค่รู ดงันัน้หวัใจของ

การพฒันาคณุภาพของการศกึษาหรอืคณุภาพของผูเ้รยีน คอื คณุภาพครู”  ไมว่า่ครจูะอยูท่ีไ่หน   

ในโรงเรยีนทีพ่รอ้มสมบรูณ์หรอืไม่  หากครมูคีวามสามารถกจ็ะสามารถทาํใหเ้ดก็มคีณุภาพทีด่ไีด้ 

(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2554: ออนไลน์) 

 การปรบัเปลีย่นสถานะและบทบาทของครอูยา่งรวดเรว็  ตามกระแสการปฏริปูการศกึษา

ดงักล่าว  ประกอบกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ  และสงัคมในปจัจบุนัน้ีก่อใหเ้กดิวกิฤติ

คณุภาพคร ูและวกิฤตกิารพฒันาครู  ซึง่ถอืเป็นประเดน็สาํคญัของวกิฤตกิารศกึษาไทย ตามรายงาน

การวจิยัของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 

2546: 10) เรือ่งการปฏริปูการผลติและการพฒันาครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศกึษาตอน

หน่ึงกล่าวไวว้่า  ในดา้นการพฒันาครนูัน้  แมจ้ะมกีารจดัโครงการพฒันาเป็นจาํนวนมาก  และจดักนั

หลายหน่วยงาน  ปรากฏวา่มคีวามซํา้ซอ้นไมเ่ป็นระบบไมท่ัว่ถงึ ไมต่่อเน่ือง ไมม่คีวามหลากหลาย  

และขาดประสทิธภิาพ  ทาํใหค้รไูดร้บัการพฒันาไมต่รงตามความตอ้งการ ไดร้บัการพฒันาเฉพาะกลุม่  

ครบูางสว่นไมม่โีอกาสไดร้บัการพฒันา ในขณะทีค่รบูางสว่นไดร้บัการพฒันามาก ครจูาํนวนมาก

ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูค้วามสามารถ แต่ไมไ่ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการพฒันามาจดัการ

เรยีนการสอนอยา่งเตม็ทีเ่ท่าทีค่วร และไมส่ามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอนตามแนวทางใหม่

ได ้(จารวุรรณ ศลิปรตัน์. 2548: 208)  

 ดงันัน้ การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัครใูนระบบของการวดัและประเมนิผลระดบัโรงเรยีน               

จงึเป็นกลไกสาํคญัอกีประการหน่ึงทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็วา่คณุภาพของนกัเรยีนเป็นไปตามจดุเน้นที่

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกาํหนดไว้ ในการน้ีผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการสง่เสรมิ

สนบัสนุนใหก้บัครผููส้อนในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุรี เขต 2 มสีมรรถนะ
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ดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษาโดยการพฒันากจิกรรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยใหบุ้คลากรครใูหม้คีวามเขม้แขง็ในการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษา ทัง้น้ีจากการสาํรวจสภาพปจัจบุนัปญัหาและความตอ้งการเพิม่สมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมนิผลของครผููส้อนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุรี เขต 2 พบวา่ 

ครมูคีวามตอ้งการเขา้รบัการพฒันาในเรือ่งดงักลา่ว  อกีทัง้ขาดความมัน่ใจในการประเมนิผลการ

เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน   อกีทัง้ขาดความรูใ้นแนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน . 2552)  

โดยส่วนใหญ่ครใูชเ้ครือ่งมอืประเมนิผลตามแผนการสอนสาํเรจ็รปู การพฒันากจิกรรมการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจทุกขัน้ตอน ผูว้จิยัคาํนึงถงึความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครแูละสภาพจรงิ

ของโรงเรยีนใหม้ากทีส่ดุ โดยเน้นการเสรมิพลงัการทาํงานของครู ใหม้คีวามมัน่ใจในตนเอง เชือ่ มัน่

ในความสามารถของตนเอง  และเหน็คณุคา่ของตนเองวา่สามารถทาํได้  ตลอดจนการเสรมิพลงั  

จากคนอื่น การทาํงานเป็นทมี จนกระทัง่สามารถทาํการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของ

ตนเองได ้

 การเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้หก้บัครผููส้อน   ตามแนวทาง

ของรปูแบบทีจ่ะพฒันาขึน้ในการวจิยัครัง้น้ีใชแ้นวคดิผสมผสาน  2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเสรมิพลงั
อาํนาจการทาํงานในตนเอง (Self – Empowerment  Working) เป็นการส่งเสรมิใหบุ้คคลคน้พบ

ความสามารถทีต่นมแีละใชป้ระโยชน์ในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายแทนการควบคมุโดยผูอ้ื่น   
ประกอบดว้ย การแบ่งปนั (Sharing) เป็นการแลกเปลีย่นแบ่งปนัประสบการณ์ซึง่กนัและกนัเพือ่

สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนในทมีงาน การรว่มแรงรว่มใจ (Collaboration) เป็นการรว่มมอืกนัทาํงาน

เป็นทมี และการเป็นกลัยาณมติร (Mutuality) เป็นการสรา้งบรรยากาศของความไวว้างใจ การพึง่พา  

การยอมรบันบัถอืและการใหค้ณุคา่ต่อความสามารถของกนัและกนั (Block. 1987) และ 2) แนวคดิ

การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment Evaluation) เป็นแนวคดิการประเมนิทีเ่สนอแฟ็คเธอ

แมน (Fetterman.2001) เป็นการใชท้ัง้แนวคดิ เทคนิควธิแีละขอ้คน้พบจากการประเมนิผลในการที่

จะทาํใหเ้กดิการปรบัปรงุการทาํงาน และเป็นเครือ่งช่วยใหเ้กดิการตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง หรอืทาํให้

มอีาํนาจในการตดัสนิใจหรอืเกดิการตดัสนิการกระทาํของตนเองไดอ้ยา่งอสิระ (Self - Determination)   

โดยใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง และสะทอ้นผลแก่ตนเอง กลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้งในการทาํงานจงึประกอบดว้ย

บุคลากรภายในทีท่าํการประเมนิผลดว้ยตนเอง  และบุคคลภายนอกทีท่าํหน้าทีแ่ลว้ชีแ้นะหรอืผู้

อาํนวยความสะดวกในการประเมนิ  (Facilitator) สิง่สาํคญัในการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ  กค็อื     

การทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดเขา้มามบีทบาท หรอืมสีว่นรว่มตลอดระยะเวลาของการดาํเนินการ 

(สวุมิล ว่องวาณชิ. 2543; เนาวรตัน์ พลายน้อย และธรีเดช ฉายอรณุ. 2549; และอรทยั อาจอํ่า. 

2550) สรปุแลว้ประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเป็นการประเมนิผลแบบมสีว่นรว่มและอาศยัหลกัการทาํงาน

เป็นทมีหรอืเป็นกลุ่ม โดยทุกคนตอ้งเสรมิพลงัอํานาจใหก้บัตนเอง เป็นการประเมนิเพือ่การพฒันา

ปรบัปรงุ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ก่อใหเ้กดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ 
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 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาคูม่อืการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาขึน้  เพือ่ใหค้รไูด้

เสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  

สามารถออกแบบ และสามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ และนําเครือ่งมอืประเมนิผล

การเรยีนรูด้งักลา่วไปใชเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนไดจ้รงิในชัน้เรยีนของตนเอง 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 การพฒันาคูม่อืการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาส   มหีลกัการแนวคดิและทฤษฎทีีส่าํคญั  

ดงัน้ี  

1. การเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง 

   พลงัอาํนาจ (Empowerment) หมายถงึศกัยภาพ หรอืความสามารถจากภายใน (Inner 

Strength) ของบุคคล ทีม่อีทิธพิลหรอืควบคมุการตดัสนิใจในการกระทาํของตนภายใตส้ถานการณ์

ต่างๆ  นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเสรมิพลงั อาํนาจการทาํงาน ในตนเอง    

กระบวนการของการเปลีย่นแปลง การพฒันา การมสีว่นรว่ม และการเพิม่พลงัการทาํงานภายใน

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ดว้ยการสนบัสนุนสง่เสรมิในสิง่ทีเ่ป็นเหตุปจัจยั สภาวการณ์หรอืวธิกีารต่างๆ 

ทีช่่วยใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้ ไดพ้ฒันาตนเอง และพฒันาความสามารถในการทาํงานให้เพิ่ม

มากขึน้ อยา่งรเิริม่สรา้งสรรค์ และตระหนกัถงึคุณค่าของตนเอง (Wilson. 1996) 

วิธีเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง ประกอบดว้ยแนวคดิหลกั 3 ประการ คอื 

1. หลกัการแบ่งปนั (Sharing) เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูขา่วสาร ความคดิและ

ความรูส้กึซึง่กนัและกนั เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนในกลุม่ เกีย่วกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย

วธิกีารทาํงานและเกณฑก์ารประเมนิผลการทาํงานเพือ่สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของงานนัน้รว่มกนั  

2. หลกัการรว่มแรงรว่มใจ (Collaboration) เป็นการรว่มรว่มแรงรว่มใจกนัปฏบิตังิานโดย

สรา้งทมีการทาํงาน และทาํงานเป็นทมี 

3. หลกัการเป็นกลัยาณมติร (Mutuality) เป็นการสรา้งความไวว้างใจ การยอมรบันบัถอืการ

พึง่พา และการใหค้ณุคา่ต่อความสามารถของกนัและกนั 

แนวทางการเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองของบคุคลในองคก์ร เป็นการนําไปสู่

การเปลีย่นแปลงโดยอาศยัองคป์ระกอบ 3 ประการคอืจติสาํนึก ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ และ

โครงสรา้งองคก์ร 

1. จติสาํนึก การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองตอ้งเกดิจากทศันคตขิองสมาชกิใน

องคก์รในการจดัการดว้ยตนเอง และมจีติสาํนึกแหง่ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานและการพฒันา

ตนเอง 
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2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองจะบรรลผุลเมือ่มี

การสง่เสรมิใหม้กีารทาํงานเป็นทมี โดยสมาชกิทุกคนมสีว่นรว่มในการทาํงาน และรบัผดิชอบในการ

ปฏบิตังิานรว่มกนั 

3. โครงสรา้งองคก์ร ตอ้งเอือ้อาํนวยต่อการเสรมิสรา้งใหบุ้คคลพฒันาตนเอง เช่นการมี

ความสมัพนัธเ์ชงิแนวนอน และเปลีย่นจากการสัง่งานมาเป็นการใหป้ฏบิตัจิดัการกบัตนเอง เป็นตน้ 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองทีบ่รรลผุลสาํเรจ็ คอื ทาํใหค้รู

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยการเปลีย่นโลกทศัน์เกีย่วกบัตนเองและสงัคมอยา่ง

สรา้งสรรค ์รูส้กึวา่ตนเองมคีณุคา่มคีวามสามารถ และสามารถเปลีย่นแปลงการทาํงานของตนใหด้ขีึน้ 

2. การประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

 การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment Evaluation) หรอือาจเรยีกว่า “การประเมนิผล

เพือ่เพิม่สมรรถนะ และ ศกัยภาพในการทาํงาน”  เป็นการประเมนิเพือ่ช่วยทาํใหเ้กดิความสาํเรจ็ของ

งาน เป็นวธิหีน่ึงทาํใหง้านยากๆ  สาํเรจ็ไดง้า่ยขึน้หรอืว่าลม้เหลวน้อยลง  และเป็นแนวทางหน่ึงที่

สนบัสนุนใหเ้กดิการประเมนิตนเอง  เพือ่พฒันางานใหม้คีวามยัง่ยนือยูใ่น โรงเรยีนไดอ้ยา่งจรงิจงั   

ซึง่เน้นไปทีก่ารคน้หายทุธศาสตรห์รอืกลยทุธท์ีจ่ะนําไปสู่ความสาํเรจ็สนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้และเกดิการสือ่สารกบักลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พืน้ฐานการทาํงานของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ   ประกอบดว้ยแนวคดิ การรว่มมอื 

(Collaboration) เป็นการรว่มมอืระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่เพิม่ประโยชน์ของผลการประเมนิ ,  

การมสีว่นรว่ม (Participation) เป็นการนําผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีเขา้มามสีว่นในการประเมนิ, การเสรมิ

พลงัอาํนาจ (Empowerment) โดยจดุเน้นของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเน้นการทาํงานเป็นกลุม่  

และเน้นการสรา้งวฒันธรรมการประเมนิใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมการทาํงานเพือ่ความเจรญิที่

ย ัง่ยนื โดยยดึแนวคดิ การประเมนิแบบรว่มมอืและการประเมนิแบบมสีว่นรว่ม (Collaborative and 

Participatory Evaluation), การกาํหนดตนเอง (Self - Determination) เป็นความสามารถในการ

พจิารณาตนเอง ในการทาํงานต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั  และการประเมนิตนเองและการสะทอ้นกลบั 

(Self – Evaluation  and Reflection)   

 ขัน้ตอนของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ ม ี3 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่    

1. การสรา้งพนัธกจิ  (Mission) เป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนในโครงการ  ไดเ้ป็นผูม้ ี 

สว่นรว่มในการกาํหนดพนัธกจิ โดยผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจจะตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเปิด

ประเดน็กบับุคลากรของโครงการใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้และผูท้ีม่สีว่นรว่มจะตอ้งไดร้บัการกระตุน้

โดยการถาม  เพือ่เปิดโอกาสใหทุ้กคนรว่มนําเสนอถงึพนัธกจิของโครงการหรอืงานทีจ่ะทาํ  

2. การกาํหนดจดุยนื (Taking Stock) เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กดิการสนทนา จะนําไปสูก่าร

อภปิรายอยา่งกวา้งขวาง ซึง่นัน่คอื การตรวจสอบขอ้มลูและทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ประกอบดว้ย

กระบวนการทีส่าํคญั 2 กระบวนการคอื    
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 2.1 การกาํหนดกจิกรรมในโครงการ ซึง่ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ จะทาํหน้าที่

เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เปิดประเดน็ถามใหบุ้คลากรโครงการและผูท้ีม่สีว่นรว่มไดแ้สดงความคดิเหน็

เกีย่วกบักจิกรรมทีส่าํคญัที่สุด หรอืกจิกรรมทีม่สีว่นสมัพนัธก์บัโครงการ 

 2.2 การกาํหนดความสาํคญัของกจิกรรมในโครงการ โดยใหทุ้กคนไดม้สี่วนรว่ม 

ในการประเมนิความสาํคญักจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาจากการกาํหนดกจิกรรมในโครงการ  

3. การวางแผนเพือ่อนาคต (Planning for the Future) เป็นการใหบุ้คลากรของโครงการและ

ผูท้ีม่สีว่นรว่ม จะตอ้งรว่มกนักาํหนดเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ และจดุยนื โดยอาศยักระบวนการ

ระดมพลงัสมอง การวเิคราะหแ์ละการสรปุรว่มกนั  

บทบาทของการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ ประกอบดว้ย 5 กจิกรรม ไดแ้ก่  

1. การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมได้นํามาใชใ้นการกาํหนดขอบเขตสรา้งหรอืเน้น

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ และใชใ้นการประเมนิสภาพเบือ้งตน้ขององคก์ร ช่วยสรา้งความตอ้งการ

ในการสรา้งเป้าหมาย ยทุธศาสตรข์องการทาํใหป้ระสบผลสาํเรจ็ และการจดัทาํเอกสารทีจ่ะแสดง

ความกา้วหน้าของโครงการ 

2. การอาํนวยความสะดวก (Facilitation) ผูป้ระเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ จะทาํงานเหมอืนกบั

เป็นโคช้หรอืผูอ้าํนวยความสะดวกในการทาํงาน การคลีค่ลายปญัหา ความกระจา่งในการสือ่สารที่

ไมต่รงกนัใหเ้ขา้ใจไดต้รงกนั โดยช่วยใหเ้กดิการประชุมปรกึษาหารอืกนั การเตรยีมขอ้คาํอธบิาย 

ขอ้แนะนํา และคาํแนะนําต่างๆ ทีจ่ะช่วยรบัประกนัการประสบผลสาํเรจ็ เป็นตน้  

3. การสนบัสนุน (Advocacy) เป็นการใหผู้บ้รหิารหรอืผูท้ีใ่หทุ้นไดม้สีว่นในการกาํหนด

เป้าหมายและยทุธศาสตร์ และทาํการออกแบบประเมนิทีส่ามารถนําไปสูเ่ป้าหมายได้ จะทาํใหก้าร

ประเมนิตนเองของผูป้ฏบิตังิานสามารถเชือ่มต่อไปถงึผลการปฏบิตังิานระดบักลุ่มหรอืระดบัโครงการ

ในอนาคตได ้ 

4. การสรา้งความชดัเจน  (Illumination) การสรา้งความชดัเจน  จะนํามาใชพ้ฒันาใน

กระบวนการตดัสนิคณุคา่ และการปรบัปรงุโครงการ บทบาทน้ีจะเป็นการเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิ

กบัสิ่งใหม ่หรอืการสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ การเขา้ใจบทบาทหน้าที ่โครงสรา้งและการ

เปลีย่นแปลงของโครงการ เป็นตน้  

5. การใหเ้สรภีาพในการทาํงาน (Liberation) เป็นกจิกรรมทีจ่ะทาํใหเ้หน็ตนเองจากบทบาท

ทีถู่กกําหนด ทาํใหเ้หน็ขอ้จาํกดัต่างๆ และมกัจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการถ่ายโอนความคดิรวบยอดจาก

ทีห่น่ึงและไปสูท่ ีอ่ ื่นๆ  

สรปุไดว้่า การประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ เป็นสว่นทีท่าํไดง้า่ยๆและมปีระสทิธภิาพ ช่วยให้

การดาํเนินการประเมนิดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ในขณะทีป่ลอ่ยใหก้ารประเมนิเป็นงานของ

บุคลากรในโครงการและผูท้ีม่สีว่นรว่ม บทบาทและขัน้ตอนต่างๆ ของการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจน้ี

จะช่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูท้ีม่สีว่นรว่มในโครงการไดม้องเหน็จดุวกิฤตต่างๆ  
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3. การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 

          โนลล ์(Knowles.1978: 31)ไดส้รปุพืน้ฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่สมยัใหม่ 

(Modern Adult Learning Theory) ซึง่มสีาระสาํคญัต่อไปน้ี  

          1. ความตอ้งการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใ้หญ่จะถูกชกัจงูใหเ้กดิการเรยีนรู้

ไดด้ ีถา้หากตรงกบัความตอ้งการและความสนใจในประสบการณ์ทีผ่า่นมา เขากจ็ะเกดิความพงึพอใจ  

เพราะฉะนัน้ควรจะมกีารเริม่ตน้ในสิง่เหลา่น้ีอยา่งเหมาะสม  โดยเฉพาะการจดักจิกรรมทัง้หลาย

เพื่อใหผู้ใ้หญ่เกดิการเรยีนรูน้ัน้ตอ้งคาํนึงถงึสิง่น้ีดว้ยเสมอ 

          2. สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติผูใ้หญ่ (Life Situation) การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่จะไดผ้ลดถีา้

หากถอืเอาตวัผูใ้หญ่เป็นศนูยก์ลางในการเรยีนการสอน (Life - Centered) ดงันัน้ การจดัหน่วยการ

เรยีนทีเ่หมาะสมเพื่อการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ควรจะยดึถอืเอาสถานการณ์ทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ

ผูใ้หญ่เป็นหลกัสาํคญั  มใิช่ยดึทีต่วัเน้ือหาวชิาทัง้หลาย 

          3. การวเิคราะหป์ระสบการณ์ (Analysis  of  Experience) เน่ืองจากประสบการณ์เป็นแหลง่

การเรยีนรูท้ีม่คีณุคา่มากทีส่ดุสาํหรบัผูใ้หญ่ ดงันัน้  วธิกีารหลกัสาํคญัของการศกึษาผูใ้หญ่กค็อื   

การวเิคราะหถ์งึประสบการณ์ของผูใ้หญ่แต่ละคนอยา่งละเอยีดวา่มสีว่นไหนของประสบการณ์ทีจ่ะ

นํามาใชใ้นการเรยีนการสอนไดบ้า้ง  แลว้จงึหาทางนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

          4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูนํ้าตนเอง (Self - Directing) ความตอ้งการทีอ่ยูใ่นสว่นลกึของผูใ้หญ่

กค็อื  การมคีวามรูส้กึตอ้งการทีจ่ะสามารถนําตนเองได้  เพราะฉะนัน้บทบาทของครจูงึอยูใ่น

กระบวนการสบืหาห รอืคน้หาคาํตอบรว่มกนักบัผูเ้รยีน มากกวา่การทาํหน้าทีส่ง่ผา่นหรอืเป็นสือ่

สาํหรบัความรู ้ แลว้ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลว่าเขาคลอ้ยตามหรอืไมเ่พยีงเท่านัน้ 

          5. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ยๆ  ในแต่ละบุคคลเมือ่มอีายเุพิม่มากขึน้  เพราะฉะนัน้การสอนนกัศกึษาผูใ้หญ่ จะตอ้ง

จดัเตรยีมการในดา้นน้ีอยา่งดพีอ เช่น รปูแบบของการเรยีนการสอน เวลาทีไ่ดท้าํการสอน สถานที่

สอน และประการสาํคญั  คอื ความสามารถในการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ของผูใ้หญ่  ยอ่มเป็นไปตาม

ความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคน  

หลกัการเรียนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ ปจัจยัทีจ่ะมสี่วนสนบัสนุนและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่  

และเป็นการช่วยใหก้ารฝึกอบรมประสบความสาํเรจ็ดว้ยดี ประกอบไปดว้ย  

          1. ควรพจิารณาและใหค้วามสาํคญักบัแรงจงูใจในการเรยีน  

          2. สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู้ ตอ้งมคีวามสะดวก สบาย  เหมาะสม  ตลอดจนไดร้บัความ

ไวว้างใจและการใหเ้กยีรตผิูเ้รยีนหรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  

          3. ควรคาํนึงถงึ ความตอ้งการในการเรยีน ของแต่ละบุคคล และ รปูแบบของการเรยีนรู้ 

          4. ตอ้งคาํนึงถงึ ความรูเ้ดมิและประสบการณ์อนัมคีุณค่า 

          5. ควรไดพ้จิารณาถงึการดแูล  และใหค้วามสาํคญักบั เน้ือหาและกจิกรรมในการเรยีนรู้  
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          6. ใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบั ปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัความจรงิ (Realistic Problem) และนําการ

เรยีนรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหา 

          7. ตอ้งใหก้ารเอาใจใสก่บัการมสีว่นรว่มทัง้ทางดา้น สตปิญัญา และทางดา้นรา่งกาย ในการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

          8. ควรใหม้ ีเวลาอยา่งเพยีงพอ ในการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะ การเรยีนรูข้อ้มลูใหม่ การฝึกทกัษะ

ใหม่ๆ  และการเปลีย่นแปลงทศันคต ิ

          9. ใหโ้อกาสในการ ฝึกภาคปฏบิตัจินเกดิผลด ีหรอื การนําความรูไ้ปประยกุตไ์ด้ 

         10.  ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงศกัยภาพ  หรอืสมรรถภาพในการเรยีนรู้  จนกระทัง่เขาไดแ้ลเหน็ถงึ

ความกา้วหน้าวา่ สามารถบรรลเุป้าหมาย ได ้  

หลกัการจดัฝึกอบรมให้กบัผูใ้หญ่  มดีงัน้ี  

          1. ผูใ้หญ่ไมต่อ้งการถูกปฏบิตัเิหมอืนกบัตนเองเป็นเดก็ เพราะผูใ้หญ่สามารถทีจ่ะรบัผดิชอบ

ได ้ เคารพตนเอง  และกําหนดวถิขีองตนเอง 

          2. ผูใ้หญ่มปีระสบการณ์มากมายหลายอยา่งทีส่ามารถจะนําเอามาใชไ้ดใ้นการอบรม   

          3. ผูใ้หญ่มกัจะไมส่นใจเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งทีม่เีน้ือหามาก ๆ หรอืการทีจ่ะตอ้งจดจาํขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืตวัเลขทีม่ากมาย หรอืการพดูถงึทฤษฎเีพยีงอยา่งเดยีว แต่ผูใ้หญ่จะตอ้งแสวงหาสิง่ทีแ่ทจ้รงิ  

และคณุคา่ในดา้นอื่นๆ ดว้ย 

          4. ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุในสภาพการณ์ทีน่่ารืน่รมย์ 

          5. ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดเ้รว็กว่า หากไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมในการอบรม โดยเฉพาะหากมกีาร

ทาํจรงิปฏบิตัจิรงิ  แทนทีจ่ะเป็นการนัง่ฟงัการบรรยายเพยีงอยา่งเดยีว  

          6. ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดด้ ี เมือ่อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มและพอใจทีจ่ะเรยีน   

          7. ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดเ้รว็ทีสุ่ดโดยหลกั ?ความเกีย่วพนัธก์นั?  ซึง่หมายถงึ  ทุกขอ้เทจ็จรงิ  

ทุกแนวคดิ  และความคดิรวบยอดทัง้หลายนัน้จะสามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุ   เมือ่สิง่เหล่าน้ีเกีย่วโยงกบั

สิง่ทีเ่คยรูห้รอืมปีระสบการณ์มาแลว้ 

          8. การเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่ไดค้น้พบตวัเอง  เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  จะเป็นกจิกรรมทีแ่ต่ละคน

สามารถรบัผดิชอบดว้ยตวัเอง   ในสดัสว่นเวลาของตนเอง   โดยมผีูเ้ชีย่วชาญหรอืผูรู้ค้อยแนะนํา    

ซึง่การเรยีนโดยวธิน้ีีผูใ้หญ่จะเรยีนไดด้ี   

          9. ผูใ้หญ่แต่ละคนเรยีนรูไ้ดเ้รว็หรอืชา้ในอตัรากา้วกระโดดทีแ่ตกต่างกนั และในสถานการณ์

ทีแ่ตกต่างกนั  ซึง่มปีจัจยัทางดา้นจติวทิยาและทางดา้นรา่งกาย   เป็นตวักาํหนดขดีความสามารถ

ทางดา้นการเรยีนรู้   

        10. สาํหรบัผูใ้หญ่แลว้ การเรยีนรูค้อืกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ คอืสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดย

ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  ผูใ้หญ่จงึมคีวามรูม้าก ซึง่จะมคีวามหมายวา่บางคนอาจจะมปีระสบการณ์มากกวา่

วทิยากรหรอืผูส้อน  หรอือาจจะมคีวามรูใ้นบางเรือ่งมากกวา่ผูส้อนกไ็ด้  รวมทัง้อาจจะมคีวามรู้

มากกวา่ผูเ้ขา้รว่มอบรมในกลุม่เดยีวกนั 
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        11. ผูใ้หญ่ชอบเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ขณะทีก่ารใชภ้าษาท่าทาง และสือ่ทศันูปกรณ์ที่

หลากหลายจะมผีลต่อการเรยีนรูม้ากกวา่สือ่ทีเ่ป็นภาษาเขยีน 

        12. ถงึแมว้า่ผูใ้หญ่จะมคีวามรูส้กึทางดา้นเกยีรตภิมูแิละศกัดิศ์รคีอ่นขา้งมาก  แต่ผูใ้หญ่กย็งัมี

ความพอใจและความอบอุ่นใจทีไ่ดร้บัการยกยอ่งเช่นเดยีวกบัเดก็ๆ  

        13. กระบวนการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่จะไดผ้ลดมีากทีสุ่ด  เมือ่การเรยีนรูน้ัน้ๆ สามารถนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานปจัจบุนัได้ 

        14. กระบวนการอบรมใหผู้ใ้หญ่ ควรเริม่ตน้จากภาพรวมก่อน ต่อจากนัน้จงึระบุทลีะสว่นทลีะ

ขัน้ตอน  จากนัน้จงึตามดว้ยการแสดงใหเ้หน็ภาพรวมอกีครัง้ 

        15. นอกจากความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคนจะแตกต่างกนัแลว้ ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ

แต่ละคนกจ็ะแตกต่างกนัดว้ย  ทัง้ในเรือ่งของทกัษะเฉพาะ  ความรู ้ เทคนิค  ทศันคต ิ และ

ประสบการณ์ 

        16. อตัราการหลงลมืของผูใ้หญ่ อาจเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็และในทนัทหีลงัการอบรมได้   

        17. ทุกสิง่ทุกอยา่งอาจงา่ยต่อการเรยีนรูแ้ละการยอมรบัของผูใ้หญ่  ถา้หากการกระทาํนัน้

หรอืสิง่นัน้ไมข่ดักบัสิง่ทีไ่ดเ้คยเรยีนรู้  หรอืเคยมปีระสบการณ์มาก่อน  

4. การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 

 การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มเป็นการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ ระหวา่งกระบวนการเรยีนรูด้ว้ย

ประสบการณ์ กบักระบวนการกลุม่ ซึง่มหีลกัการสาํคญั 5 ประการคอื  

1. การยอมรบัซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิ  

2. การพฒันาการทาํงานรว่มกนั  

3. ถอืว่าทุกคนคอืสมาชกิทีส่าํคญัของกลุ่ม  

4. มกีารกาํหนดแผนปฏบิตักิารรว่มกนั  

5. ถอืวา่ความรบัผดิชอบของสมาชกิแต่ละคนเป็นปจัจยัสาํคญั ทีจ่ะทาํใหก้ารทาํงานบรรลุ 

ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย  

กจิกรรมทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มจงึควรประกอบดว้ย  

1. เป็นกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของบุคล  

2. กจิกรรมการวเิคราะหป์ญัหาและการวางแผน  

3. กจิกรรมเสรมิ/นนัทนาการเพือ่สรา้งบรรยากาศของการเรยีนรู้  

หวัใจสาํคญัของการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ตามแนวทางทีก่ลา่วมาคอื ผูจ้ดั กระบวนการเรยีนรู้ ควรมทีศันคตคิวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพของคน 

เคารพและเหน็คณุคา่ของความเป็นคนอยา่งจรงิใจทาํใหม้ท่ีาทกีารแสดงออกต่อผูอ้ื่นอยา่งอ่อนน้อม  

พรอ้มจะเปิดโอกาสกวา้งรบัฟงัผูอ้ื่นและพรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยา่งเป็นกลัยาณมติร      

(จารวุรรณ ศลิปรตัน์. 2548: 216) 
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5. การอบรมแบบการเรียนรูจ้ากการปฏิบติัจริง   

     การอบรมแบบการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัจิรงิ (On the job Training)  เป็นรปูแบบของ

การเรยีนรูโ้ดยตรงกบัปรากฏการณ์ทีก่าํลงัเป็นอยูใ่นขณะนัน้   และเป็นการใชป้ระโยชน์จาก

ประสบการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั   เพื่อทาํใหม้โนทศัน์หรอืทฤษฎมีคีวามเป็นเหตุเป็นผลและ

ตรวจสอบได้   นกัวชิาการหลายคนต่างใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัความคดิของบุคคลวา่ไมส่ามารถ

แบ่งแยกออกจากประสบการณ์ได้  บุคคลตอ้งมกีารเชื่อมโยงการเรยีนรูเ้กีย่วกบัชวีติของตนเองใน

ปจัจบุนั เพือ่ทีจ่ะเรยีนรูถ้ึงสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต (Bound,Cohen; & Walker. 1993: 234)  

และเดวยี ์(Dewey. 1938: 174 – 200) ไดเ้น้นใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์และการ

จดัการเรยีนรู ้ โดยยํา้วา่การทีบุ่คคลจะมปีระสบการณ์  บุคคลตอ้งพบกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติ  

และการทีบุ่คคลจะเกดิความรูไ้ดน้ัน้จาํเป็นตอ้งมกีารตคีวามกบัเหตุการณ์ต่างๆ  เหล่านัน้   

ประสบการณ์การเรยีนรูไ้มไ่ดเ้กดิขึน้มาเพยีงอยา่งเดยีว   แต่ตอ้งมกีารวางแผนอยา่งมคีวามหมาย 

และผูเ้รยีนตอ้งมกีารตรวจสอบยนืยนักบัประสบการณ์การเรยีนรูต่้างๆ  เหล่านัน้อกีดว้ย  

 เมือ่พจิารณาเกีย่วกบัวธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหม้กีารฝึกปฏบิตัิ เพือ่เป็นการพฒันา

บุคคลทัง้ความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ พบวา่วธิกีารจดัการเรยีนรูว้ธิหีน่ึงทีม่กีารใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย

คอื การฝึกอบรมซึง่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้กีต่็อเมือ่ไดร้บัประสบการณ์ตรงหรอืลงมอืทาํดว้ยตนเอง

ไดม้สีว่นรว่มในการสรา้งทีม่คีวามหมายกบัตนเอง  ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรู้

ระหวา่งความรูใ้หมก่บัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ และสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หมข่ึน้มา การลงมอืทาํดว้ยตนเอง

โดยการไดท้าํสิง่ทีต่นเองชอบหรอืสนใจ ซึง่ในขณะทีท่าํสิง่ทีต่นเองสนใจหรอืชอบกจ็ะไดค้วามรูจ้าก

กระบวนการทีท่าํไปพรอ้มๆกนั ซึง่ตรงกบัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตคัชัน่นิสซึม่ (Constructionism)  

คอื เราไดเ้รยีนรูโ้ดยการลงมอืทาํดว้ยตนเอง เราทาํสิง่ทีเ่ราสนใจอยากจะทาํและทาํในสิง่ทีเ่ราเป็นผู้

คดิเองว่าจะทาํอะไร ไมม่ใีครบงัคบั ในขณะทีท่าํเรากจ็ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นความรูไ้ปพรอ้มๆ กนั 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข 3 ประการ  ไดแ้ก่  

 1. ผูเ้รยีนไดล้งมอืประกอบกจิกรรมดว้ยตนเองไดส้รา้งงานตามความสนใจ  ตามความชอบ

หรอืความถนดัของแต่ละบุคคล 

 2. ผูเ้รยีนไดอ้ยูใ่นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีด่ ี มทีางเลอืกในการเรยีนรูท้ี่

หลากหลายและเหมาะสมสาํหรบัการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง อยา่งมคีวามสขุ 

 3. มเีครือ่งมอือุปกรณ์ในการประกอบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม โดยเครือ่งมอืนัน้จะตอ้ง

ใชส้รา้งงานอยา่งสอดคลอ้งกบั 2 ขอ้ทีก่ลา่วมา คอื 1) มทีางเลอืกในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และ 

2) การไดส้รา้งสิง่ทีม่คีวามหมายกบัตนเองอนัจะนําไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง   

6. การอบรมแบบเสริมพลงัอาํนาจ 

   การเสรมิพลงัอาํนาจมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของการฝึกอบรม โดยมเีป้าหมายสาํคญั

ทีก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม มกีารจดักจิกรรมอยา่งเป็นระบบเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถ  

หรอืเจตคตขิองผูเ้ขา้อบรม ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการแกป้ญัหาหรอืพฒันางานทีป่ฏบิตัอิยู่   

ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามความตอ้งการขององคก์าร ดว้ยเหตุน้ีการเสรมิพลงัการทาํงานจงึสามารถ

นํามาใชใ้นลกัษณะของการฝึกอบรมมลีกัษณะดงัน้ี 
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ลกัษณะสาํคญัของการฝึกอบรมแบบเสริมพลงัอาํนาจ  

วอลเลอรส์เตน็ และ เบอรส์เตน็ (Wallerstein; & Berstein. 1998) กล่าวถงึ วธิกีารเสรมิพลงั

อาํนาจใหแ้ก่บุคคล ซึง่เมือ่นํามาใชใ้นบรบิทของการฝึกอบรมเพือ่พฒันาครู มลีกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

1. การเรยีนการสอน สนบัสนุนใหค้รมูองเหน็ความสมัพนัธข์องตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม และ

เชือ่วา่ตนสามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตนเอง ชุมชน และสงัคมได ้

2. การเรยีนรูเ้ร ิม่ตน้จากประสบการณ์ของครู แลว้ใหค้รไูดค้ดิวเิคราะหโ์ดยใชว้จิารณญาณ

เพื่อโยงปญัหาต่างๆ ของตนเขา้กบัปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุ การเกดิความเขา้ใจดงักล่าวจะนําไปสูก่าร

ปรบัปรงุพฤตกิรรมการสอนของครใูหม้คีวามถกูตอ้งเหมาะสมมากยิง่ขึน้  

3. การใหค้รไูดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ ในทุกขัน้ตอนของการเรยีนรู้ ตัง้แต่การ

เลอืกประเดน็ทีส่นใจและมคีวามสาํคญัต่อตนเอง การวางแผนกจิกรรม การมสีว่นรว่มในการสนทนา 

การจดักจิกรรมการสอนของครใูหม้คีวามถกูตอ้งเหมาะสมมากยิง่ขึน้  

4. ใชก้ารเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมี โดยวทิยากรมบีทบาทหน้าทีใ่นการเป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู้

หรอืผูป้ระสานงาน ครไูดแ้ลกเปลีย่นความรูค้วามคดิ ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั นอกจากจะทาํให้

แต่ละคนไดเ้กดิความรูใ้หมท่ีส่อดค ลอ้งกบัความเป็นจรงิแลว้  ยงัช่วยใหเ้หน็ความสาํคญัของ   

การทาํงานเป็นทมี ซึง่ทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าพลงัสนบัสนุนมากพอทีจ่ะแกไ้ขปญัหา หรอืเปลีย่นแปลง

สิง่ใดสิง่หน่ึงทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง 

5. การเรยีนรูก่้อใหเ้กดิเปลีย่นแปลงความรู้ ทศันคต ิความรูส้กึและทกัษะ ซึง่อาจเป็นการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทนัที  หรอืมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงั  เมือ่ไดล้งมอืกระทาํกจิกรรมต่างๆ

นอกจากน้ีกระบวนการเรยีนรูจ้ะนําไปสูก่ารกระทาํเพือ่การเปลีย่นแปลง  โดยวทิยากรตอ้งกระตุน้และ

สนบัสนุนใหค้รมูกีารวางแผนรว่มกนัสาํหรบัการปฏบิตัเิพือ่การเปลีย่นแปลง  

6. การเรยีนการสอนมคีวามยดืหยุน่ และเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ือง วทิยากรมกีารปรบั

เน้ือหา วธิกีาร และสือ่การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของครแูต่ละคนและของทมี

การเรยีนรูไ้มจ่าํกดัเฉพาะในหอ้งเรยีน เน่ืองจากใชว้ธิใีหค้รไูดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และจาก

การลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา 

7. การเรยีนการสอนในการฝึกอบรมตอ้งสนุกสนานไมน่่าเบือ่  

สาํหรบัเทคนิคทีนํ่าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน หรอืการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัการ

ทาํงาน สว่นมากเป็นวธิกีารสง่เสรมิใหม้กีารสนทนาแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิ  และการวเิคราะห์

ปญัหาทีแ่ทจ้รงิ  และเป็นปญัหาทีผู่เ้รยีนสนใจ  เป็นเทคนิคทีส่่งเสรมิใหท้มีไดท้าํความเขา้ใจและ

วเิคราะหป์ญัหาทีก่าํลงัศกึษารว่มกนั เทคนิคเหลา่น้ีจะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม ศลิปะ ดนตร ีและการ

ประดษิฐส์ิง่ต่างๆ  ทีท่าํใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค์  และทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึวา่ตนมี

ความสามารถ ไดร้บัการยอมรบั เกดิการเหน็คณุคา่ของตนเอง นําไปสู่ความรูส้กึมพีลงั และสามารถ

รว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหาไดใ้นทีสุ่ด (นิตยา เพญ็ศรินิภา. 2542: 293) 
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บทบาทของวิทยากรในการฝึกอบรมแบบเสริมพลงัอาํนาจ  

วทิยากรในการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจมหีน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการเรยีนรู้ ซึง่ตอ้งเอือ้อาํนวย

กระตุน้ สรา้งโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมไดนํ้าประสบการณ์ ความคดิเหน็ ความเชือ่ และศกัยภาพทีม่อียู่

ออกมาสรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนั เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งสรรคค์วามรูใ้หม่ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงใน

ระดบับุคคลและสงัคม 

ขอ้ควรคาํนึงในการเป็นวทิยากรการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจ จากความคดิเหน็ของ 

บณัฑรู อ่อนดาํ และ สามารถ ศรจีาํนงค ์(2544) และ นิตยา เพญ็ศรินิภา (2542) สรปุไดด้งัน้ี                 

1.  ด้านบคุลิกภาพ 

 1.1 ควรเป็นผูม้บุีคลกิภาพด ีมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

มมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมอีารมณ์ขนั สือ่สารกบัผูอ้ื่นไดช้ดัเจนทัง้การพดู การเคลื่อนไหว และการใชส้ายตา 

 1.2 เป็นผูร้กัการเรยีนรู้ กระตอืรอืรน้ เปิดเผย จรงิใจ พรอ้มจะเรยีนรูไ้ปกบัผูเ้ขา้อบรมอยู่

เสมอ 

 1.3 มคีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัเปลีย่นกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีไ่ม่

คาดคดิไวล้่วงหน้าได ้รวมทัง้สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดด้ี 

 1.4 มคีวามรูส้กึไวต่อการรบัรูข้องผูอ้ื่น ทัง้ดา้นอารมณ์ ความรูส้กึและความพรอ้มใน  

การเรยีนรู ้ตลอดจนสถานการณ์ในกลุม่ผูเ้ขา้อบรมทีอ่าจเกดิการครอบงาํทางความคดิ  หรอืการเกดิ

ความขดัแยง้ในกลุ่ม ซึง่วทิยากรตอ้งสามารถสงัเกตใหไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ และแกไ้ขสถานการณ์ไดท้นั

ต่อเหตุการณ์ 

 1.5 เป็นผูอ่้อนน้อมถ่อมตน ไมท่าํตนเหนือผูอ้ื่น ไมแ่สดงท่าทางเบื่อหน่ายหรอืหมดพลงั 

2. ด้านความเช่ือ 

 2.1 มคีวามเชื่อในศกัดิศ์รขีองมนุษย ์และยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล อนัเป็น

พืน้ฐานไปสูก่ารให้อสิระแก่ผูอ้ื่นในการจดัการเรยีนรู้ 

 2.2 มจีติสาํนึกในคณุธรรม จรยิธรรม พรอ้มจะช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ 

 2.3 เชือ่มัน่ในการมสีว่นรว่ม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.  ด้านความรูแ้ละทกัษะ 

 3.1 มคีวามรูเ้กีย่วกบัเน้ือหาทีจ่าํเป็นในการจดัการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี รวมถงึเน้ือหา

อื่นๆ ทีจ่ะสง่ผลต่อเน้ือหาสาระของการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 3.2 มทีกัษะในการฟงั และตัง้คาํถาม เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น การระดมความ

คดิเหน็และการสรา้งการมสีว่นรว่ม 

 3.3 มทีกัษะในการจบัประเดน็ และควบคมุประเดน็ 

 3.4 มทีกัษะในการวเิคราะห ์ความสามารถในการแยกแยะ เชื่อมโยง และรวบรวมประเดน็

ต่างๆ เพื่อหาขอ้สรปุได ้

 3.5 มทีกัษะการพดูและการนําเสนอทีด่ี มทีกัษะการใชส้ื่อและเทคนิคทีห่ลากหลาย 
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การจดัการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจ มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมผีูช่้วยวทิยากรใน

การจดักจิกรรมต่างๆ เพราะการจดัการฝึกอบรมแบบเสรมิพลงัอาํนาจ ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมสีว่นรว่มใน

กจิกรรมต่างๆ รวมถงึการสือ่สารแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยูเ่สมอในการระดมความเหน็ และการ

นําเสนอผลงานแต่ละครัง้ตอ้งมกีารจบัประเดน็ ตดิบตัรคาํ ช่วยแจกเอกสาร จดัวางสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ 

ซึง่วทิยากรไมส่ามารถจดัทาํไดด้ว้ยตนเองตามลาํพงั จงึควรมกีารจดัเตรยีมผูช่้วยวทิยากรทาํหน้าที่

ดงักล่าว รวมถงึควรมบีทบาทในการช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศ  และกระตุน้การเรยีนรูใ้นกจิกรรมบาง

ช่วง คอยเกบ็ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งการตรวจสอบ จดบนัทกึการดาํเนินการจดัการเรยีนรู้ ขอ้คดิเหน็

และเน้ือหาในแต่ละวนั เพือ่นํามาจดัทาํเอกสาร รายงานสรปุการจดัการกระบวนการเรยีนรู้  

 

หลกัการจดักิจกรรมการประเมินเสริมพลงัอาํนาจ 

 จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง   สามารถสรปุเป็นแนวคดิหลกั  จาํแนกได้   

2 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1. หลกัการจดักจิกรรม เป็นการฝึกอบรมครปูระจาํการ (Preservice Teacher Training) 

ควรคาํนึงถงึหลกัการสาํคญั ดงัน้ี  

1.1.  เน้นบรรยากาศของการเรยีนรูใ้นองคก์ร และการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 

1.2.  สรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกลัยาณมติร  มปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่งสงูสุดเพื่อส่งเสรมิใหผู้้

เขา้อบรมไดแ้บ่งปนัขอ้มลูขา่วสาร และแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กันและกนั การนําความรูจ้าก

กลัยาณมติรไปปฏบิตัจิรงิ 

1.3.  เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิเพือ่การคน้พบดว้ยตนเอง กระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  

ทัง้ภายในตวับุคคลและภายในกลุม่  

1.4.  ใชก้ารเสรมิพลงัอาํนาจ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมทัง้สภาพแวดลอ้มและทาง

อารมณ์ของผูเ้ขา้อบรม  การสะทอ้นผลการเรยีนรู้  การรว่มแรงรว่มใจกนัทาํงานเป็นทมี และการมี

สว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ  ดว้ยตนเอง  โดยวทิยากรทาํหน้าทีเ่ป็นกลัยาณมติรใหค้วามช่วยเหลอื

แนะนํา และรว่มสรปุความรูเ้พือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนรู้  

1.5.  การเรยีนรูเ้ป็นกลุม่  โดยมทีัง้กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย  เน้นการปฏบิตัทิีต่่อเน่ือง

เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง เน้นกระบวนการเรยีนรู้ ไมท่ิง้โรงเรยีน รว่มคดิรว่มทาํ สรา้ง

ความไวว้างใจ การเรยีนรูเ้ชงิสถานการณ์ในชัน้เรยีน  

1.6.  การจดักจิกรรมการฝึกอบรมตอ้งสนุกสนานไมน่่าเบือ่   เน้นการสรา้งความรูส้กึของ

ผูเ้ขา้อบรมใหม้คีวามสุข และประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนรู้  ส่งเสรมิใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง

และความภาคภมูใิจในตนเอง  สามารถคน้พบศกัยภาพของตนเอง  และมองเหน็ความสมัพนัธข์อง

ตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม  ตลอดจนเชือ่วา่ตนเองสามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตนเองและสงัคมได้ 
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1.7.  รปูแบบแล ะกระบวนการฝึกอบรมเป็นไปตามสภาพและความตอ้งการ  เน้น

กระบวนการฝึกอบรมแบบมสีว่นรว่มทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมมสีว่นรว่มสงูสดุในการเรยีนรู้  และ

พฒันาการทาํงานรว่มกนั จงึเน้นการถ่ายทอดทฤษฏหีรอืเน้ือหาความรูน้้อยทีส่ดุ แต่ใหผู้เ้ขา้อบรม

เกดิความรูค้วามเขา้ใจจากประสบก ารณ์ของตนเอง  และการอาํนวยความสะดวกจากผูบ้รหิาร  

ศกึษานิเทศก ์และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.8. การเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้อบรม บทบาทของวทิยากรจงึเป็น 

ตวัแปรสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารอบรมตามรปูแบบเกดิประสทิธภิาพ  รปูแบบน้ีจงึตอ้งการวทิยากรทีเ่ป็น 

ผูม้พีลงัการทาํงา นในตนเอง   สามารถอาํนวยความสะดวกและทา้ทายใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ

ปรบัเปลีย่นวธิกีารมองโลกอยา่งเป็นอสิระ และสามารถเป็นผูนํ้าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

1.9.  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบมสีว่นรว่มในการประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม   คอืใหผู้เ้ขา้อบรมมี

สว่นรว่มในการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง  โดยมจีดุมุง่หมายในการประเมนิเพื่อใหรู้จ้ดุดี และ

จดุทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขรว่มกนั  โดยใชว้ธิกีารประเมนิอยา่งหลากหลาย 

2. กระบวนการจดักจิกรรม การจดักจิกรรมการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ใหค้รูและเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการเรยีนรู้ ใหค้รู โดยใชก้ระบวน การกลุม่ตอบสนองและ

แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ระดบัชัน้เรยีน เน้นทกัษะการปฏบิตั ิการมี

ส่วนรว่ม  ในทุกขัน้ตอน  และใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ของเคมมสิ  และแมคทากา รท์ 

(Kemmis; & McTaggart. 1990)  ประกอบดว้ย 

   1. การวางแผน เป็นความรว่มมอืของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการรวบรวมขอ้มลู การสาํรวจ

ปญัหา  กาํหนดแนวคดิและแผนการดาํเนินงาน  โดยอาศยัประสบการณ์  แนวคดิ  หรอืทฤษฎเีป็น

ตวักาํหนดกจิกรรมทีจ่ะปฏบิตัิ เพือ่ความมัน่ใจในประสทิธภิาพทีจ่ะเกดิขึน้ 

   2. การปฏบิตั ิเป็นการนําแผนทีก่าํหนดไวไ้ปสูก่ารปฏบิตัิ และเพือ่ประสทิธภิาพของ 

การปฏบิตั ิอาจตอ้งมกีารยดืหยุน่หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบ  กจิกรรมหรอืวธิกีารบา้ง 

   3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  เป็นการบนัทกึขอ้มลูทีเ่กดิจากการปฏบิตัิ 

   4. การสะทอ้นผล เป็นการพจิารณาผลการปฏบิตัทิีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวา่ผล

การปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรอืไม่ ทัง้น้ีเพื่อเป็นขอ้มลูสาํหรบัการปรบัแนวทาง กจิกรรม  

หรอืวธิกีาร หรอืช่วยในการวางแผนการดาํเนินงานต่อไป 

 

เป้าหมาย 

1. สง่เสรมิใหค้รผููส้อนไดพ้ฒันาการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง (Self – Awareness) คอื  

การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง มคีวามเชือ่มัน่และภาคภมูใิจในตนเอง การรูค้ณุคา่ของตนเอง 

2. สนบัสนุนใหค้รผููส้อนไดรู้คุ้ณค่ามองหาจดุดขีองตนเอง เหน็ความสามารถของตนเอง   

มคีวามภาคภมูใิจในตนเอง  มเีป้าหมายในชวีติ 
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3. ส่งเสรมิใหค้รผููส้อนไดเ้สรมิพลงัอาํนาจใหแ้ก่ตนเอง คอื การสรา้งความพรอ้มและ 

ความตอ้งการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานใตตนเอง ตลอดจนการรบัรูศ้กัยภาพของตนเองในการ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ในชัน้เรยีนของตน 

4. ครผููส้อนทีเ่ขา้อบรมทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผล      

การเรยีนรูต้ามแนวปฏบิตัขิองหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

5. ครผููส้อนทีเ่ ขา้อบรมทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งและพฒันา  

เครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัชัน้เรยีน   

6. ครผููส้อนสามารถวางแผนการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนได้   
7. ครผููส้อนสามารถออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนได้  
8. ครผููส้อนสามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและบนัทกึผลการประเมนิได้ 

 

ขัน้ตอนในการจดักิจกรรม 
 เทคนิควธิกีารจดักจิกรรมโครงการเพิม่สมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูส้าํหรบั

ครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาส  ใชเ้ทคนิควธิกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม

(Participatory Action Training : PAT) และการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment 

Evaluation : EE)  ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

         1)   การนําเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรมหรอื “การเตรยีมการ” เป็นการเตรยีมตวั

ครผููส้อน ก่อนทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม  ประกอบดว้ยกจิกรรมสาํคญั 2 ประการ  คอื  

1.1. ) การชีแ้จงเกีย่วกบัการดาํเนินการฝึกอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดั  

และประเมนิผล บทบาทของผูว้จิยั  บทบาทของครผููเ้ขา้อบรม และตารางเวลาการอบรม 

1.2. ) การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้อบรม และระหว่างผูเ้ขา้ 

อบรมดว้ยกนั  เพือ่สรา้งบรรยากาศของความเป็นกลัยาณมติร 

2) การดาํเนินการฝึกอบรม(Training) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน  คอื  

     2.1.) ขัน้เตรยีมการ หรอื “การเสรมิพลงัความพรอ้ม” มจีดุมุง่หมายเพื่อใหผู้เ้ขา้

อบรมรมเกดิความพรอ้ม กระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ เกดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้น้ือหาต่างๆ

เป็นการเตรยีมความพรอ้มและการทบทวนความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้ขา้อบรม โดย

วทิยากรเป็นผูก้ระตุน้เสรมิการเรยีนรู้ ใชก้ารพดูคยุ ซกัถาม ดว้ยความเป็นกนัเอง และการแบ่งปนั

ความคดิเหน็ 

     2.2.)  ขัน้นําเสนอเน้ือหา หรอื “การเสรมิพลงัความรู”้ เป็นขัน้ทีว่ทิยากรผูป้ระเมนิ

เสรมิพลงัใหค้วามรูส้อนเน้ือหาเพือ่เป็นตวัอยา่ง  ผูเ้ขา้อบรมจะคอยสงัเกตและเรยีนรูจ้ากการฟงั  

การพดู การแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้  จนเกดิความเขา้ใจและเกดิการ

เรยีนรู ้
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                        2.3.) ขัน้ฝึกปฏบิตั ิหรอื “การเสรมิพลงัการทาํงาน” เป็นขัน้ทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้ก

ปฏบิตั ิการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจ โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดก้าํหนดเป้าหมายหรอืกลยทุธใ์นการทาํงาน  

การระบุกจิกรรมสาํคญั  การประเมนิตนเอง  และการวางแผนอนาคต 

              2.4.) ขัน้จดุประกาย หรอื “การเสรมิพลงัความคดิ” เป็นขัน้ทีว่ทิยากรหรอืกลุม่

ผูส้นบัสนุนไดช้ีแ้นะ นําเสนอแนวคดิ  พดูกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงความคดิของตนออกมาสู่

เพือ่นผูร้ว่มอบรม เป็นการแบ่งปนัแนวคดิทีห่ลากหลายทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั  

              2.5.) ขัน้ขยายความคดิ หรอื “การเสรมิพลงัการสะทอ้นคดิ” เป็นการเชือ่มโยง

ความรูด้ว้ยการคดิสะทอ้นกลบั จากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง (Reflective Practice) 

ดว้ยตนเอง โดยวทิยากรและกลุม่ผูส้นบัสนุนจะคอยอาํนวยความสะดวกดว้ยการพดูคยุนําทางใหผู้้

เขา้อบรมไดพ้ดูแสดงความรูส้กึหรอืบรรยายประสบการณ์ทีต่นมี การแลกเปลีย่นประสบการณ์ การ

ประเมนิและวเิคราะห ์การสรปุแนวคดิหรอืวธิแีกไ้ขปญัหา ซึง่ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้สดุทา้ยของการอบรม 

 3)  การตดิตามการดาํเนินการของประเมนิเสรมิพลงั เป็นกจิกรรมทีว่ทิยากรและ

กลุม่ผูส้นบัสนุนไปตดิตามผลการฝึกอบรม โดยไปรบัฟงัเสยีงสะทอ้นความรูส้กึจากครหูลงัจากที่

ไดร้บัการฝึกอบรมไปแล้ว ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอื แนะนําผูเ้ขา้อบรมขณะกลบัไปปฏบิตักิารวดั

และประเมนิผลการเรยีนรู้ 

    2.2  เน้ือหาหลกัสตูรฝึกอบรม 

  เน้ือหาการฝึกอบรม เรือ่ง การเพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

สาํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  ประกอบดว้ยเน้ือหายอ่ย  ดงัน้ี  

หน่วยท่ี 1  การรูคุ้ณค่าแห่งตน  

        เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. การสรา้งความตระหนกัใหค้รไูดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง 

2. ใหค้รไูดม้คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง 
3. ใหค้รไูดส้รา้งเป้าหมายในชวีติตนเอง 

หน่วยท่ี 2  การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  

        เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. สรา้งความพรอ้มและความตอ้งการเสรมิพลงัอาํนาจการ
ทาํงานในตนเอง 

2. การรบัรูศ้กัยภาพของตนเองในการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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  หน่วยท่ี 3  การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้    

        เน้ือหาประกอบดว้ย 

1. การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 

2. การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 หน่วยท่ี 4   การประเมนิผลกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

        เน้ือหาประกอบดว้ย 

                                           1. วางแผนประเมนิผล 
                                           2. ออกแบบการประเมนิ 

                                           3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

2.3  กิจกรรมการฝึกอบรม  

•  บรรยาย 

•  อภปิราย 

•  ฝึกปฏบิตั ิ

•  แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยการนําเสนอผลงานและใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบั 

2.4 ผูเ้ข้ารบัการอบรม 

       ครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา (ป.1 – ม. 3) สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร  ีเขต 2 ทีเ่ขา้รว่มดว้ยความสมคัรใจจาํนวน 30 คน จากโรงเรยีน

บา้นโปรง่สะเดา 13 คน  และโรงเรยีนบา้นเขาดว้น 17  คน  

2.5  ส่ือ/แหล่งเรียนรูใ้นการอบรม 

• เอกสารฝึกอบรม (ใบความรู/้กจิกรรม/เอกสารประกอบการบรรยาย/ใบกจิกรรม) 

• หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  มาตรฐาน  ตวัชีว้ดั   

สาระการเรยีนรู้ 8 กลุม่สาระ 

• เอกสารและPowerPoint ประกอบการบรรยาย 

• แบบประเมนิสมรรถนะการวดัและประเมนิผล  

• แบบประเมนิการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง 

           2.6 การวดัและประเมินผล 

• ทดสอบ 

• ประเมนิผลงาน 

• สอบถามความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรฝึกอบรม 
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• ประเมนิจากการสงัเกตการมสีว่นรว่มกจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

• ประเมนิจากผลบนัทกึการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรม  

• ประเมนิสมรรถนะการวดัและประเมนิผลก่อน – หลงัการอบรม 

• ประเมนิจากแบบวดัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองก่อน – หลงัการอบรม 

                2.7 ระยะเวลาท่ีใช้ฝึกอบรม         รวม   20 ชัว่โมง    
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ตอนท่ี 2 

แนวทางการฝึกอบรม 
 

คาํแนะนําสาํหรบัวิทยากร 
 เพือ่ใหก้ารฝึกอบรมดาํเนินการไปตามขัน้ตอน และระยะเวลาทีก่ําหนดไว้  วทิยากรควร

ดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1. เตรยีมการก่อนฝึกอบรม 

1.1. ประชุมคณะทาํงานเพือ่ศกึษา และทาํความเขา้ใจหลกัสตูรฝึกอบรม เอกสารและสื่อ

ประกอบการฝึกอบรมใหช้ดัเจน 

1.2. วางแผนดาํเนินงานระหวา่งการอบรมใหเ้หมาะสม  ไดแ้ก่ 

- ศกึษาพืน้ทีแ่ละสภาพโรงเรยีนทีจ่ะใชก้ารฝึกอบรม  

- กาํหนดบทบาทหน้าทีแ่ละเตรยีมตวัของวทิยากรและผูเ้ขา้อบรม  

- เตรยีมสื่อและวสัดอุุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

- เตรยีมเครือ่งมอืในการประเมนิภาคปฏบิตังิานของผูเ้ขา้อบรม  

2. ระหวา่งฝึกอบรม 

                2.1 ใหค้วามรูเ้รือ่งการเพิม่สมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  

                2.2 อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม ฝึกการสรา้งและพฒันาเครื่องมอืการวดัและ

ประเมนิผล  ใหค้าํแนะนําในการวางแผนการประเมนิผล การออกแบบการประเมนิผล และการให้

ขอ้มลูยอ้นกลบัและการบนัทกึผลการประเมนิ 

 2.3 ใหก้ารเสรมิพลงัอาํนาจ  เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมประสบผลสาํเรจ็ในการปฏบิตัิ 

กจิกรรมแต่ละขัน้ตอน 

                2.4 สรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกลัยาณมติร เพื่อใหเ้ป็นกนัเอง และก่อใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม

คดิ รว่มทาํกจิกรรม  และรว่มชืน่ชมผลงานใหม้ากทีส่ดุ 

 2.5 รว่มประเมนิผลงานของผูเ้ขา้อบรม และใหผู้เ้ขา้อบรมมโีอกาสประเมนิผลงานของ 

เพือ่น 

 2.6 รว่มประเมนิสรปุผลการประชุมปฏบิตักิาร และแนวทางการนําไปใชใ้นชัน้เรยีน 

 2.7 วางแผนการนิเทศตดิตามผลการนําไปใชใ้นชัน้เรยีน 

3. หลงัการฝึกอบรม 

3.1 วทิยากรตอ้งประสานความรว่มมอืกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่หีน้าทีใ่นการนิเทศ
ครผููส้อน  และศกึษานิเทศกผ์ูร้บัผดิชอบโรงเรยีนของผูเ้ขา้อบรม  ใหร้ว่มกนันิเทศครผููเ้ขา้อบรม

ขณะนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช ้วทิยากรจะตอ้งเป็นผูนิ้เทศหลกั และดาํเนินการนิเทศในสปัดาหท์ี่ 2 

และสปัดาหท์ี ่4 ของนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช้  ในช่วงน้ีวทิยากรควรจะตอ้งรบัทราบปญัหาและ

อุปสรรคทีเ่กดิจากการนําหลกัสตูรไปใชข้องครผููเ้ขา้อบรมแต่ละคน  พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนํา และ

ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรไปพรอ้มกนั 
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3.2 ประสานงานกบัครผููเ้ขา้อบรม ศกึษานิเทศก ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อใหม้กีาร

ประเมนิผลงาน  และพฤตกิรรมของครผููเ้ขา้อบรม 

3.3 จดัสมัมนา  เพื่อสรปุผลการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้  เพื่อนําขอ้บกพรอ่ง
มาปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรฝึกอบรมต่อไป 

3.4 รายงานผลการฝึกอบรมใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 

 

วิธีการฝึกอบรม 

วธิกีารหรอืกจิกรรมการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกั คอื การฝึกอบรมในหอ้ง 

ฝึกอบรมการปฏบิตัใินสภาพจรงิ และการนิเทศตดิตาม 

การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  เป็นกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม ทีใ่ชก้ระบวนการ 

กลุม่ในการช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมมสีว่นรว่มสงูสดุในการเรยีนรู้ จงึไมเ่น้นการถ่ายทอดทฤษฎี หรอื

เน้ือหาความรู ้แต่ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความรูค้วามเขา้ใจจากประสบการณ์ของตนเองและการมสีว่น

รว่มในกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยวทิยากรทาํหน้าทีเ่ป็นกลัยาณมติร ใหค้วามช่วยเหลอืแนะนํา 

รว่มสรปุความรูเ้พือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทุกคนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนรู้ และจดัทาํเน้ือหาสว่นที่

สาํคญัและจาํเป็นไวใ้นเอกสารเพือ่การอ่านเพิม่เตมิในคูม่อืผูเ้ขา้อบรมไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 

ระยะเวลาท่ีใช้ในห้องฝึกอบรม   จาํนวน  2  สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2  วนั   

การปฏิบติัในสภาพจริง  เป็นกิจกรรมทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งกลบัไปปฏบิตัใินสภาพจรงิที่

หอ้งเรยีนของตน หลงัจากการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรมเสรจ็สิน้ครบทัง้ 4 ครัง้แลว้ ช่วยใหผู้เ้ขา้

อบรมไดใ้ชค้วามสงัเกต คดิไตรต่รอง และนําปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัมิาอภปิรายแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้บัวทิยากร ศกึษานิเทศก ์ ผูบ้รหิาร และเพือ่นครผููเ้ขา้อบรมอยา่งต่อเน่ือง  

ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติัในสภาพจริง  จาํนวน 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 – 2 วนั หรอื

ใชเ้วลาทีว่า่ง ในขัน้ตอนน้ีเป็นการทาํงานโดยอสิระของผูเ้ขา้อบรม  

การนิเทศติดตาม เป็นกจิกรรมทีว่ทิยากรไปใหค้วามช่วยเหลอื แนะนําผูเ้ขา้อบรมขณะ

กลบัไปปฏบิตังิานทีโ่รงเรยีน โดยใชก้ารนิเทศแบบกลัยาณมติร 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการนิเทศติดตาม  โรงเรยีนละ 3  ครัง้ ครัง้ละ 1 วนั  ครัง้ที ่1 นิเทศ

หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรมเสรจ็สิน้แลว้ ครัง้ที ่2 นิเทศระหวา่งการปฏบิตัใิน

สภาพจรงิ และครัง้ที ่3  นิเทศหลงัจากการปฏบิตัใินสภาพจรงิเสรจ็สิน้แลว้  
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หวัข้อการฝึกอบรม     

หวัขอ้การฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 4 หน่วย  คอื    
 หน่วยท่ี 1   ชือ่หน่วย  การรูค้ณุค่าแห่งตนมจีดุมุง่หมายใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้าํความรูจ้กั

และเขา้ใจตนเอง  สรา้งความเชือ่มัน่ในตนเองในการเพิม่สมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

และสรา้งเป้าหมายในการพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย  3  กจิกรรม ไดแ้ก่ 

กจิกรรมที่ 1.1  การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 

กจิกรรมที่ 1.2  ความเชือ่มัน่ในตนเอง 

กจิกรรมที่ 1.3  เกยีรตบิตัรความสาํเรจ็ 

   หน่วยท่ี 2  ชือ่หน่วย  การเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง มจีดุมุง่หมายใหผู้เ้ขา้

อบรมรบัรูค้วามพรอ้มและความตอ้งการในการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานของตนเองและการรบัรู้

ศกัยภาพของตนเองในการประเมนิผลการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย  4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

กจิกรรมที่ 2.1  กาํหนดเป้าหมาย 

กจิกรรมที่ 2.2  ตรวจสอบตน้ทุน 

กจิกรรมที่ 2.3  พวกเราทาํไดด้เีพยีงใด 

กจิกรรมที่ 2.4  แผนการในอนาคต 

    หน่วยท่ี 3   ชือ่หน่วย  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้   

     มจีดุมุง่หมายใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการประเมนิผลการเรยีนรู้     

ผูเ้ขา้อบรมสามารถการกาํหนดวธิกีาร/แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรู้ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการสรา้งและพฒันาเครือ่งประเมนิผลการเรยีนรู้ ตลอดจนสามารถสรา้งและพฒันาเครือ่ง

ประเมนิผลการเรยีนรู้  ประกอบดว้ย  2 กจิกรรม ไดแ้ก่  

กจิกรรมที่ 3.1   การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 

กจิกรรมที่ 3.2   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

    หน่วยท่ี 4  ชือ่หน่วย  การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้   มจีดุมุง่หมายใหผู้เ้ขา้

อบรมสามารถวางแผนการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน   ผูเ้ขา้อบรมออกแบบการประเมนิผล

การเรยีนรู ้ และสามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและการบนัทกึผลการประเมนิได้  ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม 

ไดแ้ก่ 

กจิกรรมที่ 4.1  วางแผนประเมนิผล 

กจิกรรมที่ 4.2  ออกแบบการประเมนิ 

กจิกรรมที่ 4.3  การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
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วิธีประเมินผลการฝึกอบรม 

1. การประเมนิกจิกรรมการฝึกอบรม 

1.1 สงัเกตการแสดงออกในการมสีว่นรว่มของผู้เขา้อบรม 

1.2 ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมในการรว่มกจิกรรมกลุม่  

1.3 ประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ขา้อบรมเกีย่วกบัสมรรถนะการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรู ้ ก่อนและหลงัการอบรม 

1.4 วดัการเสรมิพลงัการทาํงานในตนเองของผูเ้ขา้อบรมก่อนและหลงัการอบรม  

2. การประเมนิการปฏิบตั ิ

2.1 ประเมนิจากแบบบนัทกึการปฏบิตังิานเพือ่ประเมนิตนเองของผูเ้ขา้อบรม  

2.2 ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมในกจิกรรมการปฏบิตัิ 

2.3 ประเมนิผลงาน การทาํแผนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของผู้

เขา้อบรมโดยทาํเป็นทมี ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้  สอนระดบัชัน้เดยีวกนั ใหใ้ชแ้ผนเดยีวกนั แผนละ 

1 หน่วยการเรยีนรู ้โดยเลอืกมาตรฐานการเรยีนรูท้ีม่ปีญัหาทีส่ดุมาจดัทาํแผนการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรู ้ 

3. การประเมนิกจิกรรมการนิเทศตดิตาม 

ประเมนิจากความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมทีไ่ดร้บัการนิเทศตดิตาม  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครรููจ้กัและเขา้ใจตนเอง ตระหนกัในคุณค่าแห่งตนและคุณค่าของผูอ้ื่น สามารถตัง้เป้าหมาย

การทาํงานดว้ยตนเองและมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมาย  

2. ครมูแีรงจงูใจในการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง และใชก้ระบวนการประเมนิ

เสรมิพลงัอาํนาจในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ รวมถงึการนําผลการประเมนิสรมิพลงัอาํนาจไป

พฒันาการเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีน เหน็ผลเป็นรปูธรรมอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวถิกีารทาํงาน

ปกต ิ

3. ครมูอีสิระเป็นตวัของตวัเอง สามารถตัง้เป้าหมายการทาํงานดว้ยตนเอง และมคีวาม

มุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็นครมูอือาชพี 

4. ครมูสีมรรถนะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูส้งูขึน้  
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การดาํเนินการประเมินเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผล 
 

ตารางท่ี 1  โครงสรา้งการจดักจิกรรมการฝึกอบรม 
 

วิธีปฏิบติั 

 

ระยะเวลา 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 ครัง้ท่ี 7 

1. การฝึกอบรม 2 วนั 2 วนั - - - - - 

2. การปฏบิตั ิ - - - 1 สปัดาห ์ 1สปัดาห ์ 1 สปัดาห ์ 1 สปัดาห ์

3. การนิเทศ  

   ตดิตาม 

- - 1 วนั* - 1วนั - 1 วนั 

 

 

* เป็นการเสรมิพลงัอาํนาจใหค้าํแนะนําทาํการนิเทศทางไกล เช่น ทางโทรศพัท,์ e – mail,   

  facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

ตารางท่ี 2  แผนการจดักจิกรรมการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรม 
 

หน่วย

ท่ี 
ช่ือหน่วย กิจกรรม ระยะเวลา 

 กจิกรรมก่อน

การฝึกอบรม 

-ครทูาํแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบั

สมรรถนะการวดัและประเมนิผล 

-ครทูาํแบบวดัการเสรมิพลงัการ

ทาํงานในตนเอง 

1 ชัว่โมง        30 นาท ี

1. การรูค้ณุคา่ 

แห่งตน 

* แลกเปลีย่นแบ่งปนั 

* สนัทนาการ 

1.1  การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 

1.2  ความเชือ่มัน่ในตนเอง 

1.3  เกยีรตบิตัรความสาํเรจ็ 

* สะทอ้นความคดิโดยการบนัทกึผล

การเรยีนรูป้ระจาํวนั 

1 วนั 

2. การเสรมิพลงั

อาํนาจการ

ทาํงาน 

ในตนเอง 

* แลกเปลีย่นแบ่งปนั 

* สนัทนาการ 

2.1  กาํหนดเป้าหมาย 

2.2  ตรวจสอบตน้ทุน 

2.3  พวกเราทาํไดด้เีพยีงใด 

2.4  แผนการในอนาคต 

* สะทอ้นความคดิโดยการบนัทกึผล

การเรยีนรูป้ระจาํวนั 

1 วนั 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

หน่วย

ท่ี 
ช่ือหน่วย กิจกรรม ระยะเวลา 

3. การสรา้งและ

พฒันา

เครือ่งมอืวดั 

และประเมนิผล

การเรยีนรู้ 

* แลกเปลีย่นแบ่ง 

* สนัทนาการ 

3.1   การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 

3.2   การสรา้งและพฒันา

เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล

การเรยีนรู้ 

* สะทอ้นความคดิโดยการ

บนัทกึผลการเรยีนรูป้ระจาํวนั  

1 วนั 

4. การประเมนิผล

กลุม่สาระการ

เรยีนรู ้

* สะทอ้นความคดิ(ความรูเ้ดมิ) 

* สนัทนาการ 

3.1 การวางแผนการประเมนิ 

3.2 การออกแบบการประเมนิ 

3.3 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

1 วนั 

 

 

*  หมายถึง  กจิกรรมทีต่อ้งทาํเป็นประจาํทุกครัง้ในการฝึกอบรม  
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ตารางท่ี 3 การปฏบิตัใินสภาพจรงิสาํหรบัครู 
 

สปัดาหท่ี์ วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม 

1 1)เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถทาํความรู้

จกัและเขา้ใจตนเองยิง่ขึน้ 

2)ผูเ้ขา้อบรมสามารถประเมนิการ

ทาํงานของตนเองและพฒันาตนเองได้ 

 

- ผูเ้ขา้อบรมสาํรวจตนเองเกีย่วกบัสิง่ที่

ปฏบิตัอิยูเ่ดมิไดแ้ก่ การจดักระบวนการการ

เรยีนรู ้การทาํแผนการเรยีนรู้  การวดัและ

ประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร 

แผนการจดัการเรยีนรู้ การพฒันาตนเอง  

และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  เพื่อตอบ

คาํถามวา่สิง่ทีป่ฏบิตัอิยูเ่ดมิครอบคลมุการ

เป็นครทูีด่หีรอืยงั ถา้ยงัไมค่รอบคลมุ

ครบถว้นตอ้งการทาํอะไรอกีบา้ง บนัทกึไว้

ในสมดุบนัทกึการเรยีนรู้ 

2 1)เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถกาํหนด

ตนเองในการวางแผนการออกแบบการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรูก้ลุม่สาระ

การเรยีนรูท้ีต่นถนดั 1 สาระการเรยีนรู้ 

2)เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถทาํ

แผนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

รว่มกบัเพือ่นครทูีส่อนสาระการเรยีนรู้

เดยีวกนั 

3)เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามสามารถใน

การทาํงานเป็นทมี 

-ผูเ้ขา้อบรมทาํปฏทินิการทาํงานของตนเอง

และจดัทาํแฟ้มวชิาชพีครู 

-ทาํแผนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

-ทมีการทาํงาน  จดัเวลาพบปะกนั(เช่น ทาง 

facebook,ประชุมสายทางโทรศพัท์,e-mail 

หรอื นดัเจอกนั ฯลฯ) เพื่อแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้แลกเปลีย่นความคดิเหน็  และ

รว่มกนัวางแผนการทาํงาน 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

สปัดาหท่ี์ วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม 

3 1)เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดต้รงตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2)เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีน

รายงานผลการดาํเนินการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน

ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

- ผูเ้ขา้อบรมดาํเนินการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน โดยเลอืกมา 1 

หน่วยการเรยีนรูจ้ากแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ ี

อยูเ่ดมิ และเลอืกมาตรฐานการเรยีนรูท้ีม่ ี

ปญัหาทีส่ดุ มาปรบัในสว่นของการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ โดยใชร้่วมกบัเพือ่นครู

ทีเ่ขา้อบรมดว้ยกนั 

4 1)เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดนํ้าเสนอผลการ

ปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

2)เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้

การทาํการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

รว่มกนั 

-ผูเ้ขา้อบรมนําเสนอผลการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูแ้ละแสดงนิทรรศการผลงานของ

ตนเองและผลงานของผูเ้รยีน 
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ตารางท่ี 4 การนิเทศตดิตาม 
 

ครัง้ท่ี  วตัถปุระสงค ์ การปฏิบติัของผูนิ้เทศ 

1 1)เพือ่เสรมิสรา้งกาํลงัใจใหผู้เ้ขา้อบรมดาํเนินการ

ออกแบบวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

2)เพือ่สะทอ้นกลบัการรบัความรูจ้ากการฝึกอบรม

ในหอ้งฝึกอบรม 

-สอบถามพดูคยุแบบกลัยาณมติร

แบบเพือ่นรว่มวชิาชพีกบัผูเ้ขา้

อบรม 

-รบัฟงัปญัหา ใหค้าํปรกึษา แนะนํา

แก่ผูเ้ขา้อบรม 

2 1) ชีแ้จงเกีย่วกบัผลการฝึกอบรมและขอความ

รว่มมอืในการนิเทศ 

2)สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและครู เกีย่วกบัความพงึ

พอใจในการรว่มโครงการฝึกอบรม 

3)เพื่อไปศกึษาสภาพจรงิในการทาํงานของครทูี่

ผา่นการฝึกอบรมไปแลว้ 

4)เพือ่รบัฟงัปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครู 

และรว่มกนัหาแนวทางในการแกป้ญัหา 

-พบปะสนทนากบัผูบ้รหิารและ

คณะครทูีผ่า่นการฝึกอบรม 

-สงัเกตการณ์สอนในหอ้งเรยีน 

-บนัทกึการนิเทศ 

-สนทนาแสดงความคดิเหน็รว่มกบั

ครหูลงัการนิเทศเกีย่วกบัประเดน็ที่

พบว่าเป็นจดุเด่นและจดุทีค่วร

ปรบัปรงุในการจดัการเรยีนรู้ 

-รบัฟงัปญัหาและใหค้าํปรกึษา

เกีย่วกบัแผนการวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครู คนละ 

1 หน่วยการเรยีนรู้ 

3 1)เพือ่ตดิตามการปฏบิตังิานของครู 

2)เพื่อใหก้ําลงัใจคร ูใหเ้กดิความเชื่อมัน่ ใน

ความสามารถของตนเอง  กลา้ทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

-พบปะและสนทนากบัคณะครู 

-สงัเกตการณ์สอนในหอ้งเรยีน 

-ตดิตามความกา้วหน้าในการทาํ

แผนการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครทูีท่าํ

รว่มกนั และใหค้าํปรกึษา พรอ้มนดั

หมายวนัสง่งาน 
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ตอนท่ี 3 

แผนการฝึกอบรม 
 

แผนการฝึกอบรม 

ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกั คอื การฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรม การปฏบิตัใินสภาพจรงิ 

และการนิเทศตดิตาม 

การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  เป็นกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม ทีใ่ชก้ระบวนการ 

กลุม่ในการช่วยใหผู้เ้ขา้อบรม มสีว่นรว่มสงูสดุในการเรยีนรู้  จงึไมเ่น้นการถ่ายทอดทฤษฎี  หรอื

เน้ือหาความรู ้แต่ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความรูค้วามเขา้ใจจากประสบการณ์ของตนเองและการมสีว่น

รว่มในกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยวทิยากรทาํหน้าทีเ่ป็นกลัยาณมติร ใหค้วามช่วยเหลอืแนะนํา 

รว่มสรปุความรูเ้พือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทุกคนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนรู้ และจดัทาํเน้ือหาสว่นที่

สาํคญัและจาํเป็นไวใ้นเอกสารเพือ่การอ่านเพิม่เตมิในคูม่อืผูเ้ขา้อบรมไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 

ระยะเวลาท่ีใช้ในห้องฝึกอบรม   จาํนวน  2  สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2  วนั   

การปฏิบติัในสภาพจริง เป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งกลบัไปปฏบิตัใินสภาพจรงิที่

หอ้งเรยีนของตน หลงัจากการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรมเสรจ็สิน้ครบทัง้ 4 ครัง้แลว้ ช่วยใหผู้เ้ขา้

อบรมไดใ้ชค้วามสงัเกต คดิไตรต่รอง และนําปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัมิาอภปิรายแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้บัวทิยากร ศกึษานิเทศก ์ ผูบ้รหิาร และเพือ่นครผููเ้ขา้อบรมอยา่งต่อเน่ือง  

ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติัในสภาพจริง  จาํนวน  2  สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 – 2 วนั   

การนิเทศติดตาม เป็นกจิกรรมทีว่ทิยากรไปใหค้วามช่วยเหลอื แนะนําผูเ้ขา้อบรมขณะ

กลบัไปปฏบิตังิานทีโ่รงเรยีน โดยใชก้ารนิเทศแบบกลัยาณมติร 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการนิเทศติดตาม  โรงเรยีนละ 3  ครัง้ ครัง้ละ 1 วนั  ครัง้ที ่1 นิเทศ

หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรมเสรจ็สิน้แลว้  ครัง้ที ่2 นิเทศระหวา่งการปฏบิตัใิน

สภาพจรงิ และครัง้ที ่3  นิเทศหลงัจากการปฏบิตัใินสภาพจรงิเสรจ็สิน้แลว้  

 รายละเอยีดของแผนการฝึกอบรมมดีงัน้ี  
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แผนการฝึกอบรมหน่วยท่ี  1 

การรู้คณุค่าแห่งตน 

 

สาระสาํคญั 

 การรูคุ้ณค่าแห่งตน (Self – Esteem)  หมายถงึ  บุคคลทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อการกระทาํของ

ตวัเอง มคีวามซือ่สตัย ์มคีวามภมูใิจในผลสาํเรจ็ของงาน บุคคลซึง่มคีวามคดิรเิริ่ม และมคีวามมุง่มัน่ 

ทีจ่ะแกป้ญัหา และรบัผดิชอบปญัหาทีจ่ะเกดิตามมา  เป็นคนทีค่นอื่นรกัและรกัคนอื่น เป็นบุคคลที่

สามารถควบคุมตวัเองเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของงาน โดยสรปุแลว้คนทีม่ ีself – Esteemประกอบดว้ย 

ความตระหนกัถงึคณุคา่ตนเอง (Self – Respect) คอื มคีวามเชื่อว่า ตนเองมคีุณค่า มคีวามหมาย  

มศีกัดิศ์รเีท่าเทยีมคนอื่น  มสีทิธ ิ มโีอกาสทีจ่ะสาํเรจ็ ไดร้บัสิง่ทีมุ่ง่หวงั  มสีขุได ้เช่นเดยีวกบัผูอ้ื่น  

ชวีติมคีา่ สมควรไดร้บัการดแูลปกป้องใหด้ ีการไดร้บัการยอมรบัจากคนอื่น  และความเชือ่มัน่ใน

ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) คอื มคีวามเชื่อว่า ตนเองสามารถคดิ  เขา้ใจ เรยีนรู ้ 

ตดัสนิใจในการแกป้ญัหา การเผชญิหน้ากบัความทา้ทาย หรอือุปสรรคต่างๆในชวีติได ้ไวว้างใจ

ตนเองวา่มคีวามสามารถ  มพีลงัอาํนาจ  มปีระสทิธภิาพ  และพึง่พาตนเองได ้ 
 

จดุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้าํความรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งความเชือ่มัน่ในตนเอง 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดส้รา้งเป้าหมายในชวีติของตนเอง 

 

เน้ือหา 

 การสรา้งเสรมิสมัพนัธภาพแบบกลัยาณมติรระหวา่งผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนั   และผูเ้ขา้อบรม

กบัวทิยากรเพือ่ใหส้ามารถเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุและมคีวามรูส้กึมัน่คง ปลอดภยั  ตลอดจนรูคุ้ณค่า

แห่งตน 
 

กิจกรรม 

          1. ทดสอบก่อนการอบรม 

        2. วทิยากรแนะนําวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเพิม่สมรรถนะวชิาชพีครู  

        3. วทิยากรบรรยายสภาพการประเมนิผลระดบัสถานศกึษา และระดบัเขตพืน้ที่ 

        4. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 1.1  “การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง” 

        5. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 1.2  “ความเชือ่มัน่ในตนเอง” 

        6. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 1.3  “ เกยีรตบิตัรความสาํเรจ็” 

        7. ผูเ้ขา้อบรมนําเสนอผลงานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสะทอ้นคดิ  
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เวลา 

ทฤษฎ ี 45  นาท ี   ปฏบิตั ิ  3  ชัว่โมง  30   นาท ี รวมทัง้สิน้  4 ชัว่โมง 15  นาท ี  
 

ส่ือ 

1. แบบทดสอบก่อนอบรม 

        2. Power Point  เรือ่ง  สภาพปจัจบุนัและความสาํคญัของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

        3. ใบกจิกรรมที ่1.1   “รูแ้ละเขา้ใจตนเอง” 

        4. ใบกจิกรรมที่ 1.2    “ความเชือ่มัน่ในตนเอง” 

        5. ใบกจิกรรมที่ 1.3    “เกยีรตบิตัรความสาํเรจ็” 
 

การประเมิน 

        1. สงัเกตพฤตกิรรมการรบัรู ้

        2. สงัเกตการณ์ปฏบิตักิจิกรรม 

        3. สงัเกตการนําเสนอผลงานและการสะทอ้นคดิ 

        4. ประเมนิจากการบนัทึกผลการเรยีนรู ้
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โครงสร้างเน้ือหากิจกรรม 

หน่วยท่ี  1  การรูคุ้ณค่าแห่งตน 

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์
บทบาท 

วิทยากร 

บทบาท 

ผูเ้ข้ารบัการ

อบรม 

ส่ือ 

1. ทดสอบก่อนอบรม 30 นาท ี

-เพือ่ประเมนิสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมนิผลของผูเ้ขา้

อบรม 

-เพือ่ประเมนิการเสรมิพลงัใน

ตนเองของผูเ้ขา้อบรม 

ชีแ้จง

วตัถุประสงค์

การทดสอบ 

ทาํแบบทดสอบ

ก่อนอบรม 

-แบบประเมนิสมรรถนะดา้น

การวดัและประเมนิผล 

-แบบประเมนิการเสรมิพลงั

ในตนเอง 

2. 

ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการ

อบรมเพิม่สมรรถนะวชิาชพีครู

ดา้นการวดัและประเมนิผล 

15 นาท ี

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความ

ตระหนกัและเหน็ความสาํคญั

ของการอบรมเพิม่สมรรถนะฯ 

ชีแ้จง

วตัถุประสงค์

การอบรม 

ฟงัคาํชีแ้จง Power Point 

3. 

การบรรยายสภาพการ

ประเมนิผลระดบัสถานศกึษา 

เขตพืน้ที ่และระดบัชาต ิ

30 นาท ี

เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัสภาพปจัจบุนัของ

การประเมนิระดบัสถานศกึษา 

ระดบัเขตพืน้ที ่และระดบัชาติ 

บรรยาย ฟงับรรยาย 

Power Point 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม ระยะเวลา วตัถปุระสงค ์
บทบาท 

วิทยากร 

บทบาท 

ผูเ้ข้ารบัการ

อบรม 

ส่ือ 

4. 
การทาํกจิกรรมที่ 1.1 “รูแ้ละ

เขา้ใจตนเอง” 
60 นาท ี

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้จ้กัและ

เขา้ใจตนเอง 

ชีแ้จงการทาํ 

กจิกรรม 1.1 

ปฏบิตักิจิกรรม 

1.1 
เอกสารหมายเลข1 – 2 

5. 
การทาํกจิกรรมที่1.2“ความ

เชือ่มัน่ในตนเอง” 
60 นาท ี

เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจใน

ตนเองใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม 

ชีแ้จงการทาํ 

กจิกรรม 1.2 

ปฏบิตักิจิกรรม 

1.2 

กรณตีวัอยา่ง 

ใบงาน 

6. 
การทาํกจิกรรมที่ 1.3“ 

เกยีรตบิตัรความสาํเรจ็” 
60 นาท ี

เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งแนวทาง

ในการพฒันาตนเอง 

ชีแ้จงการทาํ 

กจิกรรม 1.3 

ปฏบิตักิจิกรรม 

1.3 
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กิจกรรมก่อนการอบรม 

ทดสอบก่อนอบรมและบรรยายความรู ้
 

จดุประสงค ์ 1. เพือ่ประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลของผูเ้ขา้อบรม  

 2. เพือ่ประเมนิการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองของผูเ้ขา้อบรม 

 3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเหน็ความสาํคญัของการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  

เวลาในการทาํกิจกรรม  1 ชัว่โมง  15  นาท ี

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมพลงัความพร้อม 

1. ผูเ้ขา้อบรมทาํแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล 

จาํนวน 50 ขอ้ 

2. ผูเ้ขา้อบรมทาํแบบประเมนิการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  จาํนวน 25 ขอ้ 

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

3. วทิยากรชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมนิผลใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม  แจกสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้  ตลอดจนแจง้กตกิาในการเขา้ร่วมอบรม 

4. วทิยากรบรรยายพรอ้มแสดง Power Point เรือ่ง สภาพปจัจบุนัในการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

5. วทิยากรถามนําเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมซกัถามเกีย่วกบัการประเมนิผลการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนทีใ่ชใ้นสถานศกึษา 

6. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบการณ์การ

ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

ขัน้เสริมพลงัความคิด 

7. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัสรปุขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรม  

8. ผูเ้ขา้อบรมบนัทกึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรมในสมดุบนัทกึการเรยีนรู้  
ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

9. วทิยากร ผูบ้รหิาร และผูเ้ขา้อบรมช่วยกนัสะทอ้นผลการทาํกจิกรรม 

ส่ืออปุกรณ์ 

1. แบบประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผล  

2. แบบประเมนิการเสรมิพลงัในตนเอง 

3. Power Point เรือ่ง สภาพปจัจบุนัในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  

4. สมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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การประเมินผล 

1. สงัเกตการณ์มสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

2. คะแนนการประเมนิสมรรถนะ การเสรมิในตนเอง 
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กิจกรรมท่ี 1.1 

รู้จกัและเข้าใจตนเอง 
 

จดุประสงค ์ ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ 

1. คดิวเิคราะหแ์ละคดิอยา่งมเีหตุผลเกีย่วกบัตนเองได้ 

2. ถ่ายทอดความคดิของตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 

3. รูจ้กัและเขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอ้ื่นไดด้ยีิง่ขึน้ 

4. ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 

5. พดูแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

6. เขยีนสรปุเรือ่งราวจากการเรยีนรูไ้ด้ 
 

เวลาในการทาํกิจกรรม   60   นาท ี
 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมพลงัความพร้อม 

 1. วทิยากรกลา่วทกัทายและทบทวนกจิกรรมครัง้ทีแ่ลว้กบัผูเ้ขา้อบรม  

  2. วทิยากรพดูคยุซกัถามผูเ้ขา้อบรมเกีย่วกบัการรูจ้กัตนเองและเขา้ใจตนเอง เช่น 

ในทีน่ี่คณุครทู่านไหนคดิวา่เรารูจ้กัตวัของเราเองดทีีส่ดุ 

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

          3. วทิยากรแสดงแบบประเมนิ มารูจ้กัตวัเองใหม้ากขึน้อกีนิดกนัเถอะ  

(เอกสารหมายเลข 1) และเอกสารหมายเลข 2) และใหผู้เ้ขา้อบรมทาํแบบประเมนิ 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

  4. ผูเ้ขา้อบรมเลอืกตวัเลอืกและเขยีนเหตุผลว่าเหตุใดถงึเลอืกตวัเลอืกน้ี 

  5. วทิยากรถามผูเ้ขา้อบรมเกีย่วกบัคาํตอบทีเ่ลอืก 

            6. ใหผู้เ้ขา้อบรมทีเ่ลอืกคาํตอบเดยีวกนัยนืขึน้รวมกลุม่กนั 

ขัน้เสริมความคิด 

         7. วทิยากรเฉลยคาํตอบใหผู้เ้ขา้อบรมฟงั 

        8. ผูเ้ขา้อบรมวเิคราะหค์าํตอบวา่ตรงกบัตวัตนของเราหรอืไม่ 

        9. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และเสนอแนะแนวทางในการ

ปฏบิตักิจิกรรมน้ีวา่ไดร้บัประโยชน์อะไรจากกจิกรรมที่  1.1 และออกมานําเสนอใหก้ลุ่มใหญ่ฟงั 
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ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

10. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัสรปุกจิกรรมน้ีวา่เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมหนัมามอง

ตวัเองว่า มจีดุด ีจดุเสยี อะไรบา้ง ไมไ่ดต้ดัสนิวา่จะตอ้งเป็นเหมอืนคาํตอบ 

11. คนทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการทาํงานจะตอ้งรูจ้กัวเิคราะหต์นเองเพือ่การปรบัปรงุ

และพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

12. การทาํงานรว่มกนักบัผูอ้ื่น ตอ้งยอมรบัความแตกต่าง รูจ้กัมองคนในแงด่แีละ

เราตอ้งเรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจคนอยูต่ลอดเวลา 

ส่ืออปุกรณ์ 

1.  แบบวดัและประเมนิตนเองเกีย่วกบัการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 

2.  แบบเฉลยคาํตอบ 

3.  กระดาษA4 

4.  กระดาษกาว 

การประเมินผล 

1. สงัเกตการณ์มสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

2. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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โปรดเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัใจของท่านมากท่ีสดุ 
 

1. ในวนัหยดุ คุณเดนิทางโดยเครือ่งบนิไปยงัสถานที่ ทีคุ่ณอยากจะไปพกัผ่อน ขณะน้ีเดนิ

ทา ไดค้รึง่ทางแลว้ คุณคดิว่าดา้นล่างของเครือ่งบนิเป็นอะไร          

    ก. อาคารบา้นเรอืน     ข.ทะเล    ค. ปา่ไม ้          ง. ทุ่งหญา้ 

2. เมือ่คุณตดิจะตกแต่ง สวนหน้าบา้น  คณุจะใหค้วามสาํคญักบัสิง่ใดเป็นอยา่งแรก 

ก. ตน้ไมท้ีใ่หค้วามรม่เงา   ข. บ่อน้ํา   ค. ดอกไมส้สีนัต่างๆ  ง. ลานหญา้ 

3.  ในบรเิวณหลงับา้นของคณุ .. คุณจะใหค้วามสาํคญักบัสิง่ไหนมากทีสุ่ด? 

ก. ตน้ไมท้ีใ่หค้วามรม่เงา   ข. บ่อน้ํา     ค. ดอกไมส้สีนัต่าง ๆ  ง. สตัวเ์ลีย้งต่าง ๆ 

4. คณุอยากเหน็ววิทีม่องออกจากหน้าต่างหอ้งนอนคณุจะเป็นอยา่งไร? 

 ก. เหน็ทอ้งฟ้า   ข. เหน็ทะเล    ค. เหน็ตน้ไมห้รอืสวนสาธารณะ   ง. เหน็อาคารบา้นเรอืน 

5. วนัน้ีตอ้งไปซือ้ของทีศ่นูยก์ารคา้ ของทีจ่ะตอ้งซือ้คอื รองเทา้, เสือ้ผา้, หนงัสอื และ

นาฬกิาขอ้มอื  คุณคดิว่าจะใช ้เวลาเลอืกซือ้ของชิน้ใดนานทีส่ดุ?     

  ก. รองเทา้     ข. เสือ้ผา้      ค. หนงัสอื     ง. นาฬกิาขอ้มอื 

6. ผา้เชด็หน้าทีคุ่ณพกตดิตวัมลีวดลายแบบไหน 

ก. ผา้เชด็หน้าสสีดใส       ข. ผา้เชด็หน้าสอ่ีอน 

ค. ผา้เชด็หน้าลายดอกไมห้รอืลายจดุ     ง. ผา้เชด็หน้าลายสก๊อต 

7. คณุสามารถช่วยชวีติสตัวไ์ดห้น่ึงชนิด หากโลกจะแตกคุณจะเลอืกช่วยอะไร  

ก. กระต่าย   ข. แกะ           ค. กวาง       ง. มา้ 

8. หากคุณไดเ้ดนิทางเพื่อไปเยีย่มชมเผ่าพืน้เมอืงแห่งหน่ึงในแอฟรกิาขากลบัเขาจะใหส้ตัว์

อยา่งหน่ึง เพื่อเป็นทีร่ะลกึคุณจะเลอืกตวัอะไร             

      ก. ลงิ          ข. สงิโต         ค. ง ู           ง. ยรีาฟ 

9. ถา้คุณไดท้าํผดิแลว้ถูกพระเจา้ลงโทษสาบใหเ้ป็นสตัวค์ุณจะเลอืกเป็นตวัอะไร 

      ก. สนุขั        ข. แมว          ค. มา้          ง. ง ู

10. ถา้คณุมอีาํนาจคณุอยากจะเสกใหส้ตัวช์นิดใดหายสาบสญูไปจากโลกตลอดกาล  

      ก. สงิโต       ข. ง ู             ค. จระเข ้     ง. ฉลาม 
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1. คณุอยากจะใหส้ตัวช์นิดใดพดูภาษาคนไดม้ากทีส่ดุ  

    ก. แกะ      ข. มา้     ค. กระต่าย    ง. นก 

2. หากตอ้งตดิอยูบ่นเกาะรา้งกลางมหาสมทุร คุณอยากจะใหใ้ครไปอยูเ่ป็นเพื่อน  

   ก. มนุษย ์     ข. หม ู    ค. ววั     ง. นก 

3. ถา้มเีวทมนตค์ุณอยากจะเสกใหส้ตัวช์นิดใดเป็นสตัวเ์ลีย้ง ? 

    ก. ไดโนเสาร ์    ข. เสอืขาว     ค. หมขีัว้โลก    ง. เสอืดาว 

4. คุณจะเลอืกเป็นตวัอะไรถา้หากสามารถแปลงเป็นสตัวไ์ด้ 5 นาท ี 

    ก. สงิโต       ข. แมว     ค. มา้     ง. นกพริาบ 

5. มเีหตุการณ์ฆาตกรรมเกดิขึน้ในหมูบ่า้นของคณุ ตาํรวจควบคมุผูต้อ้งหาไว ้4 คน ตอนน้ียงัไม่ 

มหีลกัฐานและการอา้งทีอ่ยูข่ณะเกดิเหตุ แต่ในความรูส้กึของคุณแลว้คุณคดิว่าใครทีน่่าสงสยัที่สุด      

     ก. ศาตราจารยใ์นมหาวทิยาลยั    ค. นกัเขยีนการต์ูน 

     ข. นกัรอ้งวยัรุน่ยอดนิยม           ง.  คณุป้าทีท่าํงานพารท์ไทม์ 

6. วนัหน่ึงในช่วงปิดเทอม คุณออกไปเทีย่วต่างจงัหวดั แต่พอขึน้รถไฟไปแลว้ คุณเพิง่นึกไดว้่าลมื

ของใสก่ระเป๋าไปอยา่งหน่ึง คุณคดิว่าของสิง่นัน้เป็นอะไรหยบิ    

ก. ขนม      ข. แปรงสฟีนั     ค. รม่     ง. เกม 

7. ถา้ไดร้บัพรวเิศษหน่ึงขอ้ คุณจะเลอืกอะไร 

    ก. ยาเปลีย่นเพศ    ข. พรมวเิศษ     ค. ยาทีท่าํใหไ้มแ่ก่ ไมต่าย   ง. กระจกทีม่องเหน็อนาคต 

8. สุดสปัดาหน้ี์คุณวางแผนไปเทีย่วทะเล เพื่อไปเล่น Sky Driving (เครือ่งรอ่นแบบไมม่เีครือ่งจกัร) ซึง่  

    เมือ่เครือ่งลอยอยูบ่นฟ้า คุณคดิว่าเครือ่งจะพาไปลงทีไ่หน      

    ก. ทุ่งหญา้     ข. ยอดเขา      ค. ทะเล    ง. บนตกึสงูในเมอืง 

9. ลองนึกถงึทะเล แลว้เลอืกว่าทะเลในความคดิของคุณเป็นอยา่งไร 

    ก. สน้ํีาเงนิเขม้   ข. ใส สะอาด     ค. สเีขยีว   ง. ขุน่ 

10. แกว้กาแฟทีคุ่ณชอบเป็นแบบไหน เลอืกมา 1 แบบคะ่ 

 แกว้กาแฟลายการต์ูน           แกว้กาแฟทีม่ถีอ้ยคาํเป่ียมความหมาย 

 แกว้กาแฟสสีนัสดใส             แกว้กาแฟรปูทรงแปลกๆ 

 แกว้กาแฟลายดอกไม ้            แกว้กาแฟไมม่ลีวดลาย 

 แกว้กาแฟเดอืนเกดิ-วนัเกดิ         แกว้กาแฟดนิเผา 
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1. ขอ้น้ีสือ่ถงึ...ปญัหาในชวีติทีคุ่ณอยากหนีไปใหพ้น้ 

ก. อาคารบา้นเรอืน สือ่ถงึ...ปญัหาทีเ่กดิจากทีท่าํงาน การเรยีน  

            หรอืความสมัพนัธข์องคณุกบัเพือ่นรว่มงาน 

ข. ทะเล สือ่ถงึ...ปญัหาเรือ่งราวต่าง ๆ ทีเ่กดิจากตวัคุณเอง 

ค. ปา่ไม ้สือ่ถงึ...ปญัหาในครอบครวั หรอืเรือ่งราวความรกัของคณุ 

ง. ทุ่งหญา้ สือ่ถงึ...ปญัหาทีเ่กดิจากเพือ่นหรอืความสมัพนัธข์องคณุกบัคนรอบขา้ง 

2. ขอ้น้ีสือ่ถงึ...บุคคลแรกทีค่ณุจะนึกถงึเมือ่ประสบความสาํเรจ็ในชวีติ 

ก. ตน้ไมท้ีใ่หค้วามรม่เงา สือ่ถงึ...พ่อ แม ่หรอืผูใ้หญ่ทีค่ณุใหค้วามนบัถอื 

ข. บ่อน้ํา สือ่ถงึ...ตวัคุณเอง 

ค. ดอกไมส้สีนัต่าง ๆ สือ่ถงึ...คนรกั 

ง. ลานหญา้ สือ่ถงึ...เพือ่น ๆ 

3. ขอ้น้ีสือ่ถงึ...คนทีค่ณุอยากจะระบายความรูส้กึ เมือ่คุณรูส้กึผดิหวงักบัชวีติ หรอืสิง่ทีค่ณุทาํ 

   ผดิพลาดลงไป  

        ก. ตน้ไมท้ีใ่หค้วามรม่เงา สือ่ถงึ...พ่อ แม ่หรอืผูใ้หญ่ทีคุ่ณเคารพนบัถอื .. 

        ข. บ่อน้ํา สือ่ถงึ...ตวัคุณเอง หรอืคุณอยากอยูค่นเดยีวลาํพงั 

        ค. ดอกไมส้สีนัต่าง ๆ สือ่ถงึ...คนรกั 

        ง. สตัวเ์ลีย้ง สือ่ถงึ...เพื่อน ๆ 

4. ขอ้น้ีสือ่ถงึ...อาชพีทีค่ณุอยากจะทาํในอนาคต 

ก. เหน็ทอ้งฟ้า สือ่ถงึ...อาชพีทีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นตวัของตวัเอง หรอือาชพีอะไรกไ็ดท้ีใ่ช ้

            ความสามารถในตวัคณุพเิศษ       

ข. เหน็ทะเล สือ่ถงึ...อาชพีทีต่อ้งใชอ้ารมณ์ จนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรคข์องคุณ 

        ค. เหน็ตน้ไมห้รอืสวนสาธารณะ สือ่ถงึ...คณุอยากทาํธรุกจิในครวัเรอืน มผีูร้ว่มงานหรอืหุน้สว่น   

    เป็นบุคคลในครอบครวั 

        ง. เหน็อาคารบา้นเรอืน สือ่ถงึ...คณุอยากมอีาชพีทีท่าํงานรว่มกบัคนหมูม่าก หรอืทาํงานเพือ่ 

   สงัคม 

5. ขอ้น้ีสือ่ถงึ...สิง่ทีค่ณุเปลีย่นแปลงไดย้ากทีส่ดุ ซึง่คุณอาจจะรูว้่า การเปลีย่นแปลงในสิง่นัน้จะทาํให้   

    ชวีติของคณุดขีึน้ 

       ก. รองเทา้ สือ่ถงึ...นิสยั หรอืพฤตกิรรมบางอยา่งในตวัคณุ 

       ข. เสือ้ผา้ สือ่ถงึ...คนรกั หรอืความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ดิ 

       ค. หนงัสอื สือ่ถงึ...ความคดิของคุณเอง  

       ง. นาฬกิาขอ้มอื สือ่ถงึ...ระเบยีบกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีคุ่ณกําหนดไวใ้หต้วัเอง 
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6. ขอ้น้ีสือ่ถงึ...เรือ่งราวในชวีติทีท่าํใหค้ณุเสยีน้ําตา 

ก. ผา้เชด็หน้าสสีดใส สือ่ถงึ...เรือ่งราวเกีย่วกบัเพือ่น ๆ ของคุณ บางครัง้เพื่อน ๆ อาจจะไม่ 

        เขา้ใจสิ่งทีคุ่ณคดิหรอืทาํลงไป จงึทาํใหคุ้ณตอ้งเสยีน้ําตากบัคาํพดูของเพื่อน ๆ  

ข. ผา้เชด็หน้าสอ่ีอน สือ่ถงึ...คุณเป็นคนขีเ้หงา เวลาตอ้งอยูค่นเดยีว โดยไมม่คีนรกั เพื่อนหรอื                    

        ญาตพิีน้่อง จะทาํใหรู้ส้กึวา้เหว่ จนบางครัง้แอบเสยีน้ําตาโดยลาํพงั 

ค. ผา้เชด็หน้าลายดอกไมห้รอืลายจดุ  สือ่ถงึ...คุณมกัเสยีน้ําตากบัเรือ่งความรกั เช่นไมป่ระสบ   

        ความสาํเรจ็ในความรกั หรอืสิง่ทีคุ่ณคาดหวงับางอยา่งในความรกั แต่มนัไมเ่ป็นไปตามทีคุ่ณคดิไว้ 

ง. ผา้เชด็หน้าลายสก๊อตหรอืลายเสน้  สือ่ถงึ...การเรยีนหรอืการทาํงานทีคุ่ณมกัตัง้ความหวงัไว้  

        เมือ่ไมไ่ดอ้ยา่งทีห่วงัคุณจงึมกัเสยีน้ําตากบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

7. ความหมายแฝงเป็นนยัๆ ของคาํถามขอ้น้ีคอื คนทีม่บุีคลกิแบบใดทีด่งึดดูใจคณุมากทีส่ดุ 

    ก. กระต่าย   คุณชอบคนทีร่กัสนัโดษ มองภายนอกเป็นคนสงบน่ิง ซึง่ต่างจากภายในทีร่อ้น   

           เหมอืนไฟ 

    ข. แกะ     คุณชอบคนทีด่อูบอุ่นและเชื่อฟงัคุณ 

    ค. กวาง   คณุชอบคนบุคลกิด ีสงา่งามและดภูมูฐิาน 

    ง. มา้       คุณชอบคนทีร่กัอสิระเสร ีไมช่อบทาํอะไรตามกฎเกณฑแ์ละเป็นตวัของตวัเอง 

8. ความหมายแฝงเป็นนยัๆ ของคาํถามขอ้น้ีคอื การจบีแบบใดทีโ่ดนใจคุณมากทีสุ่ด? 

    ก. ลงิ     คุณชอบการจบีแบบสรา้งสรรคม์อีะไรแปลกใหมม่าใหคุ้ณประหลาดใจอยูเ่สมอ                          

                เพราะนัน่จะทาํใหคุ้ณไมรู่ส้กึเบื่อ          

    ข. สงิโต  คณุชอบการจบีแบบตรงไปตรงมา หากรกักบ็อกว่ารกักนัไปเลย 

    ค. ง ู      คุณชอบการจบีแบบทีด่โูลเลไมแ่น่นอน บางครัง้เขาทาํเหมอืน รกัคุณมากมายแต่  

                บางครัง้กแ็กลง้ทาํเหมอืนไมใ่ส่ใจคุณเลยเพราะนัน่จะทาํใหคุ้ณรูส้กึตื่นเตน้และทา้ทาย   

                ตลอดเวลา                 

    ง. ยรีาฟ  คณุชอบการจบีแบบทีแ่สดงถงึความอดทน จรงิใจและพรอ้มทีจ่ะใหอ้ภยัคณุ 

9. ความหมายแฝงเป็นนยัๆ ของคาํถามขอ้น้ีคอื สิง่ใดทีท่าํใหคุ้ณรูส้กึประทบัใจในตวัเขา? 

    ก. สนุขั   ความซื่อสตัย ์ความมัน่คงและจรงิใจทีไ่มเ่คยเปลีย่นแปลง 

    ข. แมว   ความโกเ้ก๋ ความมรีสนิยมในตวัเขา 

    ค. มา้     การมองโลกในแงด่ขีองเขา 

    ง. ง ู       ความเป็นคนงา่ยๆ สบายๆ และไมเ่รือ่งมากของเขา 

10. ความหมายแฝงเป็นนยัๆ ของคาํถามขอ้น้ีคอื สิง่ใดทีคุ่ณทนไมไ่ดเ้ลยหากคนรกัของคุณ                     

     ทาํนิสยัแบบน้ี 

     ก. สงิโต การถอืตวั ยิง่ยโสและชอบดถููกคน  ข. ง ูอารมณ์ขึน้ๆ ลงๆ เดีย๋วดเีดีย๋วรา้ย 

     ค. จระเข ้ ความกา้วรา้ว หยาบกระดา้ง       ง. ฉลาม อาการขีต้กกงัวลและความไมม่ัน่ใจ 
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1. ความหมายแฝงเป็นนยัของคาํถามขอ้น้ีคอื คณุอยากใหค้วามสมัพนัธข์องคณุกบัคนรกัดาํเนินไป 

    แบบไหน 

    ก. แกะ       สามารถเขา้อกเขา้ใจกนัได ้และสือ่สารกนัดว้ยสายตาโดยจาํเป็นตอ้งพดูออกมาและ 

                    ดาํเนินความสมัพนัธ ์ไปเหมอืนทีค่นรุน่พ่อแมเ่คยปฏบิตัิ                  

    ข. มา้         สามารถเปิดอกพดูคุยกนัไดทุ้กเรือ่งโดยไมม่คีวามลบัต่อกนั 

    ค. กระต่าย   มสีมัพนัธภาพทีอ่บอุ่นและรกักนัหวานชื่นตลอดเวลา 

    ง. นก          มคีวามสมัพนัธท์ีม่ ัน่คงยาวนานเพราะคณุมองไปถงึการสรา้งอนาคตรว่มกนัดว้ย   

2.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆ ของคาํถามขอ้น้ีคอื คุณมแีนวโน้มแค่ไหน เรือ่งการนอกใจ 

ก. มนุษย ์    คณุเป็นคนแครส์งัคมและศลีธรรม คุณจะไมค่ดินอกใจหลงัจากแต่งงานแลว้เดด็ขาด 

ข. หม ู        คุณทนต่อการยัว่ยไุมค่่อยไดด้งันัน้มแีนวโน้มทีคุ่ณจะคดินอกใจ 

ค. ววั         คุณมคีวามอดทนอดกลัน้ดเียีย่มคุณพยายามทีจ่ะไมใ่หเ้หตุการณ์นัน้เกดิขึน้   

ง. นก         คุณไมม่คีวามอดทน ดงันัน้มโีอกาสทีจ่ะกระทาํสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมหากมแีรงยัว่ยุ 

3.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคอืคณุคดิอยา่งไรเกี่ยวกบัเรือ่งการแต่งงาน 

ก. ไดโนเสาร ์  คุณเป็นคนมองโลกแงร่า้ยไมอ่ยากแต่งงาน 

ข. เสอืขาว      คณุคดิวา่การแต่งงานเป็นสิง่ทีม่คีา่ถา้ไดแ้ต่งงานคณุจะประคบัประคองชวีติคู่                         

                        ใหค้งไวต้ลอดไป 

ค. หมขีัว้โลก   คณุกลวัการแต่งงานเพราะคดิวา่มนัอาจทาํใหค้ณุหมดอสิระ 

ง. เสอืดาว      คุณอยากแต่งงาน ทัง้ๆ ทีค่วามจรงิแลว้คุณไมรู่อ้ะไรเกีย่วกบัเรือ่งการใชช้วีติคู่เลย 

4.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆ ของคาํถามขอ้น้ีคอื คุณคดิอยา่งไรเกีย่วกบัความรกั 

     ก. สงิโต   คุณมกัจะเหน่ือยเสมอในเรือ่งของความรกัเพราะคุณยอมทาํไดทุ้กอยา่งเพื่อคนทีร่กั  

                  แต่กใ็ช่ว่าคุณจะตกหลุมรกัใครงา่ยๆ 

     ข. แมว   คุณรกัตวัเองมากกว่าและคุณกค็ดิว่าความรกัเป็นแค่อารมณ์อะไรบางอยา่งทีเ่กดิขึ้น              

                 เป็นครัง้คราวเท่านัน้        

    ค. มา้     คุณไมต่อ้งการจะทุ่มเทอะไรมากมายเพื่อความรกั แต่สิง่ทีคุ่ณทาํไปทุกอยา่งกเ็พราะไม่  

                อยากจะอยูค่นเดยีวเพยีงลาํพงัในโลกใบน้ีเท่านัน้             

   ง. นกพริาบ    คณุคดิวา่ความรกันัน้ คอืการเปิดใจยอมรบัทีจ่ะใชช้วีติคู่กบัใครสกัคน 

5.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคอื ทศันคตกิารมองคนของคุณ  

     ศาสตราจารยใ์นมหาวิทยาลยั : คุณเป็นคนทีเ่ชื่อสนิทใจว่าคนทีย่ ิง่ใหญ่มกัเป็นผูบ้รสิุทธิ ์

ดงันัน้คุณจงึเชื่อขา่วต่างๆ ทัง้ขา่วด ีข่าวลอื ทีเ่ขยีนลงในหน้าหนงัสอืพมิพ ์เป็นคนทีมุ่ง่มัน่วา่จะตอ้ง

ประสบความสาํเรจ็ในดา้นการเรยีนและหน้าทีก่ารงาน   
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       นักร้องวยัรุ่นยอดนิยม : เป็นสญัลกัษณ์ของจนิตนาการและเพศตรงขา้ม ดงันัน้ใจของคุณจงึ

มกัไลต่ามจนิตนาการ และคดิถงึเรือ่งความรกั รูส้กึจรงิจงัทัง้เวลาทีอ่กหกัและเวลาอยากมคีวามรกั 

เมือ่เหน่ือยกจ็ะหยดุพกัแลว้กลบัมามคีวามรกัใหมอ่กีครัง้ 

       นักเขียนการต์นู : คุณมกัใหค้วามสาํคญักบัความรูส้กึ เป็นคนทีม่เีพือ่นสนิทอยูม่าก ซึง่สนใจ

ในเรือ่งเดยีวกนัและมคีวามฝนัเหมอืนกนั  

       คณุป้าท่ีทาํงานพารท์ไทม ์: แสดงถงึชวีติทีร่าบเรยีบ คุณคดิว่าเมือ่แต่งงานแลว้กม็ลีกู สรา้ง

ครอบครวั มชีวีติทีม่คีวามสขุ  

6.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคอื จดุอ่อนในใจของคุณ  

      ขนม : แสดงถงึการรอ้งขอ การอยากถกูตามใจ จรงิๆ แลว้คุณเป็นคนละเอยีดรอบคอบ เมือ่ทาํ

อะไรกห็มกมุน่อยูก่บัสิง่นัน้ จนทาํใหค้นอื่นคดิวา่คณุเป็นคนไมค่อ่ยสนใจเรือ่งคนรอบขา้งสกัเท่าไหร่ 

เรยีกว่าเอาแต่ใจอยูเ่หมอืนกนั ดงันัน้จงึอยากลองใหเ้อาใจเขามาใสใ่จดบูา้ง 

      ร่ม : แสดงถงึจติใจทีป่กปิด มนิีสยัขีต้กใจกบัเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ของคนอื่น ดภูายนอกเหมอืน

เป็นคนกลา้ แต่ความจรงิแลว้ตอ้งการปกปิดความอ่อนแอของตวัเอง แมว้า่คนรอบขา้งจะไมไ่ดว้า่อะไร 

แต่คุณกช็อบพดูเรือ่งทีท่าํไปแลว้ว่ามนัไมด่ ีหรอืน่าจะทาํไดด้กีวา่น้ี ดงันัน้จงึอยากใหคุ้ณสงบจติใจ

บา้ง แลว้รูจ้กัค่อยคดิค่อยทาํบา้งสกันิด 

      แปรงสีฟัน : แสดงถงึความเขา้ใจ แมคุ้ณจะเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ แต่มกัจะพดูไมต่รง ดงันัน้จงึ

อยากใหคุ้ณเขม้แขง็กว่าน้ีใหม้าก 

      เกม : แสดงถงึความรนุแรงในการแขง่ขนั เป็นคนทีอ่ยากจะเอาชนะคนอื่น แต่ส่วนใหญ่จะเกบ็

ความรูส้กึไวไ้มก่ระทาํ แต่จะแสดงออกมาทางคาํพดู เช่น การพดูเหน็บแนม เป็นตน้ 

7.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคอื  ทศันคตขิองคุณต่อเรือ่งเงนิ  

     ยาเปล่ียนเพศ : เป็นคนขีเ้หนียวกบัเพศเดยีวกนั แต่ใจกวา้งกบัเพศตรงขา้ม ซึง่นอกจากปญัหา

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนเพศเดยีวกนัแลว้ คณุตอ้งระวงัเรือ่งการใชเ้งนิเพือ่เชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ตวัเองกบัเพศตรงขา้มดว้ยนะจะ๊ 

     พรมวิเศษ : คณุมกัชอบทีจ่ะลองทาํนู่น ทาํน่ีไปเรือ่ย เพือ่เป็นการตอบความตอ้งการของตวัเอง 

แต่สาํหรบัเรือ่งการจา่ยเงนิซือ้สิง่ของต่างๆ คุณจะคดิแลว้ คดิอกี ดงันัน้จงึไมรู่จ้กัคาํวา่ฟุ่มเฟือยสกั

เท่าไหรน่กั 

     ยาท่ีทาํให้ไม่แก่ไม่ตาย : เป็นคนทีรู่ส้กึชืน่ใจทุกครัง้ทีเ่หน็ตวัเลขในสมดุบญัชธีนาคารมมีากขึน้

ไปเรือ่ยๆ แต่กอ็ยากใหคุ้ณเอาเงนิไปซือ้สิง่ต่างๆเพื่อแลกกบัความสุขของชวีติ          

      กระจกท่ีมองเหน็อนาคต : คุณเป็นคนทีค่ดิก่อนใชเ้งนิกบัเรือ่งทัว่ไป แต่กย็งัเสยีเงนิใหก้บัเรือ่ง

ไมเ่ป็นเรือ่งอยูเ่ยอะ ดงันัน้จะใชเ้งนิซือ้อะไร กอ็ยากใหค้ดิหน้าคดิหลงัใหด้ก่ีอนเสมอ  
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 8. ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคอื ทศันคตเิรือ่งการแต่งงาน และความรูส้กึทีม่ต่ีออนาคต  

     ทุ่งหญ้า : เป็นคนทีอ่ยากตดิต่อกบัเพศตรงขา้มอยา่งเท่าเทยีมกนั ชอบการแต่งงานแบบเรยีบงา่ย 

มองเหน็ภาพตนเองและคนรกัดแูลกนั นัง่จบิน้ําชาเป็นเพือ่นกนั จนกระทัง่แก่เฒา่กลายเป็นคุณตา

คณุยาย 

      ยอดเขา : เป็นคนมคีวามทะเยอทะยาน ชอบคนทีม่กีารศกึษาสงู ฐานะด ีการงานด ีหน้าตาด ี

และแต่งตวัด ีเรยีกว่าชอบคนทีเ่พอรเ์ฟ็กตน์ัน้เอง 

      ทะเล : เป็นคนทีม่คีวามอดทนสงู ไมค่าดหวงัในตวัคนรกัมากจนเกนิไป แต่อยากใหเ้ลอืกคนรกั

ใหด้ ีอยา่เลอืกเพราะแรงยุ เพราะถา้เลอืกผดิขึน้มาตวัคณุเองทีจ่ะลาํบาก 

     บนตึกสงูในเมืองหลวง : เป็นคนทีว่าดฝนัไวส้งู ชอบทาํงานมากกวา่คดิเรือ่งการมคีรอบครวั 

ถา้มคีนรกักจ็ะใหค้วามสาํคญักบังานมาก่อน แต่กย็งัใหค้วามสาํคญักบัชวีติแต่งงานอยู่ 

9.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคือ บุคลกิภาพของคุณ 

    ก. สน้ํีาเงนิเขม้ คณุมบุีคลกิภาพทีซ่บัซอ้นเขา้ใจยาก    ข. ใส สะอาด คุณเป็นคนเปิดเผย 

    ค. สเีขยีว คณุเป็นคนงา่ยๆ สบายๆ ไมค่อ่ยเครยีด      ง. ขุน่ คณุเป็นคนสบัสนในตวัเอง 

10.  ความหมายแฝงเป็นนยัๆของคาํถามขอ้น้ีคือ  

 แก้วกาแฟลายการต์นู ใครทีถู่กใจแกว้แบบน้ี ไมว่า่จะเป็นลายตวัการต์นูเดีย่ว  ๆหรอืวา่ม ี

ตวัอกัษรทีน่่ารกัๆประกอบอยูด่ว้ยนัน้ แสดงวา่เป็นคนทีช่อบความสนุกสนาน มอีารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 

มองโลกในแงด่ถีงึดมีากๆ จนบางครัง้อาจถูกหลอกโดยไมรู่ต้วัอกีดว้ยมกัจะเป็นคนนิสยัดี ใจอ่อน  

รกัเดก็ รกัสตัว ์และมจีติใจเอือ้อาทรต่อผูค้นรอบขา้ง และตดิจะเจา้ชูนิ้ดหน่อย  

  แก้วกาแฟท่ีมีถอ้ยคาํเป่ียมความหมาย คนทีช่อบแกว้กาแฟซึง่มถีอ้ยคาํทีม่ ี

ความหมายไมว่า่จะเป็นคาํซึง้ๆอยา่ง "I WAIT FOR YOU AGAIN" หรอืคาํกวนๆแบบ "ช่างมนัฉนั

ไมแ่ครอ์ยูแ่ลว้" หรอืคาํตลกๆกต็ามแสดงวา่เป็นคนช่างคดิ และมคีวามคดิสรา้งสรรค์ ชอบทาํในสิง่ที่

แปลกๆใหม่ๆ ในความคดิเหน็ของคนทัว่ไปจะมคีวามเป็นตวัของตวัเองซึง่เป็นลกัษณะโดดเด่น

เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง และชอบคบหากบัเพื่อนฝงูทีส่นใจในเรือ่งเดยีวกนั แต่กม็กัจะเป็นคนใจรอ้น 

แต่กไ็มไ่ดก้า้วรา้วรนุแรง เมือ่เสยีใจ มกัจะใหก้ําลงัใจตวัเอง มากกวา่จะแสวงหาจากคนอื่นๆ  

  แก้วกาแฟสีสนัสดใส คนทีช่อบแกว้กาแฟแบน้ี แสดงวา่เป็นคนกระฉบักระเฉง รกั

ความกา้วหน้าในชวีติ ตอ้งการแต่สิง่ทีด่ ีๆ ใหช้วีติและยงัเป็นคนทีม่คีวามพยายามสงู เพือ่ใหไ้ดใ้นสิ่ง

ทีต่อ้งการนอกจากน้ียงัเป็นคนใจกวา้ง ชอบเขา้สงัคม แต่ในขณะเดยีวกนักม็โีลกส่วนตวั และยงัเป็น

คนรา่เรงิ ยิม้เก่ง หวัเราะงา่ย   

             แก้วกาแฟรปูทรงแปลกๆ สาํหรบัคนทีช่อบแกว้กาแฟซึง่ทาํเป็นรปูทรงแปลกๆ เช่น

รปูรองเทา้บูต้ รปูกระถางตน้ไม ้หรอืรปูการต์นูตวัโปรดแสดงวา่เป็นคนทีม่อีารมณ์รา่เรงิเบกิบาน  มี

ความเป็นเดก็ มนุษยสมัพนัธด์ ีจะเขา้กบัผูค้นไดง้า่ย แต่กม็คีวามดือ้ร ัน้แอบแฝงอยูห่ากโกรธใครก็

ไมผ่กูใจเจบ็นาน แต่จะนําไปบ่นกบัเพือ่นฝงูทีส่นิทกนั เพราะเป็นคนทีร่กัเพือ่นมากสว่นในดา้นความ

รกัจะเป็นคนทีโ่รแมนตกิอยา่งไมน่่าเชือ่ และยงัรกัใครไดง้า่ยๆอกีดว้ย 
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  แก้วกาแฟลายดอกไม้ คนทีโ่ปรดปรานแกว้กาแฟแบบนน้ี ไมว่่าจะเป็นลายดอกไม้

แบบไหนกต็าม แสดงวา่เป็นคนทีอ่ารมณ์อ่อนหวาน ใจดแีต่กเ็จา้น้ําตา และจะเป็นคนทีม่อีารมณ์ใน

เชงิรกัใครส่งูมาก รกัใครกจ็ะคาดหวงัในตวัเขาหรอืเธออยา่งมากมายพอผดิหวงักแ็ทบจะเป็นจะตาย 

คนรอบขา้งตอ้งคอยใหก้ําลงัใจเสมอเรยีกไดว้่าไมค่่อยเชื่อมัน่ตวัเองนกั ตอ้งการผูนํ้าหรอืคูค่ดิตลอด 

มเีพิม่เตมิอกีนิดว่าหากชอบแกว้กาแฟทีม่ลีายดอกไมส้สีดๆ เป็นคนทีม่จีติใจรา่เรงิกวา่คนทีช่อบ

ลวดลายดอกไมเ้ลก็ๆสอ่ีอนๆซึง่จะช่างฝนัมากกวา่ 

   แก้วกาแฟไม่มีลวดลาย ใครทีช่อบแกว้กาแฟเรยีบทีสุ่ด ไมม่ลีวดลาย สขีาวสะอาดทัง้

ใบ แสดงวา่เป็นคนทีม่จีติใจเปราะบาง มคีวามละเอยีดอ่อน เป็นคนรอบคอบ นิยมสิง่ทีส่มบรูณ์พรอ้ม

เกีย่วกบัความรกั มกัจะเป็นคนทีค่ลอ้ยตามคนรกัอยูเ่สมอ จนบางครัง้กต็อ้งเกบ็ความรูส้กึเอาไว ้ไม่

ชอบกฝื็นใจ เพือ่ใหส้ถานการณ์เป็นไปอยา่งราบรืน่ เป็นคนทีด่ภูายนอกจะเพยีบพรอ้มแต่วา่ในความ

เป็นจรงิจะมเีรือ่งเกบ็กดลกึๆ 

  แก้วกาแฟเดือนเกิด-วนัเกิด สว่นใครทีโ่ปรดปรานแกว้กาแฟเดอืนเกดิ-วนัเกดิหรอื

สญัลกัษณ์ต่างๆเกีย่วกบัตวัเองนัน้ มกัเป็นคนทีช่อบเกีย่วกบังานศลิปะ เป็นคนมคีวามละเอยีดอ่อน

และจติใจกอ่็อนไหวงา่ยนอกจากน้ียงัเป็นคนทีม่เีหตุผลหลกัการ ชอบการคดิและคน้ควา้ แต่กต็อ้ง

เป็นเฉพาะสิง่เฉพาะเรือ่งทีต่วัเองสนใจเท่านัน้ และในบางครัง้กบับางเรือ่งจะเป็นคนหวัโบราณนิดๆ 

มกัต่อตา้นการเปลีย่นแปลง คอ่นขา้งปรบัตวัเขา้กบัเทคโนโลยไีดช้า้กวา่คนอื่นๆ  

  ชอบแก้วกาแฟดินเผา สาํหรบัคนทีช่อบแกว้กาแฟสธีรรมชาติ ประเภท

เครือ่งป ัน้ดนิเผาสน้ํีาตาล จะเป็นแบบเรยีบๆหรอืมสีเีอริธ์โทนอื่นๆประดบั แสดงวา่เป็นคนมน้ํีาใจ มี

ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น เป็นคนมอุีดมการณ์ รกัโลก ชอบดแูลพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มบุคลกิทีเ่หน็ไดช้ดัก็

คอืมกัจะเป็นคนเงยีบๆ ไมค่่อยเขา้กบัใครก่อน แต่กจ็ะยิม้งา่ย แต่มกัใชเ้วลาปรบัตวัอยูเ่งยีบๆก่อนที่

จะสนิทสนมกบัใคร ทัง้น้ีกเ็พราะลกึๆเป็นคนอ่อนไหว เปราะบาง สะเทอืนใจงา่ยนัน่เอง 
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กิจกรรมท่ี 1.2 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 

จดุประสงค ์ ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ 

1. บอกความหมายของความเชือ่มัน่ในตนเองได้ 

2. ชีบ่้งลกัษณะบุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองได้ 

3. กลา้คดิ  กลา้พดู  กลา้ทาํ  และกลา้ตดัสนิใจดว้ยตนเอง 

4. แสดงออกซึง่ความเป็นตวัของตวัเองและไมค่ลอ้ยตามผูอ้ื่นโดยปราศจากเหตุผล 

5. สรา้งความเชือ่มัน่ในตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. เขยีนสรปุเรือ่งราวจากการเรยีนรูไ้ด้ 
 

เวลาในการทาํกิจกรรม   60   นาท ี
 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมพลงัความพร้อม 

          1. วทิยากรกลา่วทกัทายและทบทวนกจิกรรมครัง้ทีแ่ลว้กบัผูเ้ขา้อบรม  

2. วทิยากรชีแ้จงการทาํกจิกรรมที่ 1.2  

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

3. วทิยากรแจกเอกสารกรณตีวัอยา่งใหผู้เ้ขา้อบรมศกึษา 

4. ใหผู้เ้ขา้อบรมวเิคราะหใ์นประเดน็ต่อไปน้ี คอื   

    4.1  ประเดน็สาํคญัในกรณตีวัอยา่งคอือะไร?   

    4.2  ใหเ้สนอเรือ่งราวในชวีติจรงิของผูเ้ขา้อบรมสนบัสนุนประเดน็สาํคญั 

5. ใหผู้เ้ขา้อบรมบนัทกึผลการวเิคราะหข์องตนเองและเกบ็ไวนํ้าเสนอในกลุม่ 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

                         6. แบ่งสมาชกิออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5 – 7 คน และแจกใบงาน 

                7. เมือ่ทาํงานกลุม่ยอ่ยเสรจ็แลว้ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้รวมกลุ่มใหญ่ 

                    8. ใหก้ลุ่มยอ่ยส่งตวัแทนเสนอผลงานใหก้ลุ่มใหญ่ฟงั  

ขัน้เสริมความคิด 

9. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัอภปิรายผลการวเิคราะหข์องกลุม่ในประเดน็ ต่อไปน้ี 

     9.1  กรณตีวัอยา่งชีใ้หเ้หน็พฤตกิรรมอะไร 

  9.2  ตามเน้ือเรือ่งถา้จะพฒันาพฤตกิรรมนัน้ควรจะทาํอยา่งไร 

     9.3  พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมควรจะเป็นอยา่งไร 
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ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

          10. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัสรปุผลการทาํกจิกรรมที่ 1.2  

 11. ใหส้มาชกิทุกคนทาํงานตามใบงาน และสรปุผลงาน 

ส่ืออปุกรณ์ 

1. เอกสารประกอบกจิกรรม 

2. กรณตีวัอยา่ง  3 เรือ่ง 

3. ใบงาน 

4. กระดาษA4 

5. ปากกาเมจกิ 

การประเมินผล 

1. สงัเกตการณ์มสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

2. ผลการอภปิรายและแสดงขอ้คดิเหน็ 

3. ผลจากคาํตอบขณะทาํกจิกรรม 

4. การนําเสนอผลงานของกลุม่ 

5. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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กรณีตวัอย่างท่ี 1 “ใจหนอใจ” 

      ณเดชน์เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  ณเดชน์เรยีนในสาขาวชิาชพีครแูละเป็น

นกัศกึษาทีเ่รยีบรอ้ย  เรยีนด ี มองโลกในแงด่ ีมคีวามรูส้กึนึกคดิทีด่ต่ีอตนเอง  รบัผดิชอบตนเอง

และสงัคม และรกัความยตุธิรรมเป็นชวีติจติใจ  ดว้ยลกัษณะนิสยัของณเดชน์  ทาํใหณ้เดชน์เป็น

คนกลา้คดิ  กลา้พดู  กลา้ทาํ  หรอืกลา้แสดงออก  ในขณะศกึษาในชัน้เรยีน  เมือ่ไมเ่ขา้ใจ

บทเรยีนหรอืมขีอ้สงสยั  หรอืไดร้บัรูเ้ร ือ่งต่างๆ ทีอ่าจารยส์อนแลว้ไมเ่ขา้ใจ  สรุชยัจะขอโอกาส

ซกัถามอาจารยเ์พือ่ใหเ้ขา้ใจทนัที  การซกัถามของณเดชน์ทาํใหเ้พือ่นๆ ทีไ่มเ่ขา้ใจไดร้บัรูเ้ร ือ่ง

นัน้ๆ ไปดว้ย เวลาทีม่หาวทิยาลยัมกีจิกรรม  เช่น ชุมนุม  ชมรม  นนัทนาการ หรอื กฬีา ฯลฯ 

ณเดชน์จะเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ  และณเดชน์ทาํกจิกรรมนัน้ๆไดด้ี 

 สาํหรบัความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปกเ็ช่นเดยีวกนั  ณเดชน์จะพึง่ตวัเอง  ปกป้องสทิธขิอง

ตนเอง เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น  และมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  กล่าวคอื  ไมว่า่จะทาํอะไร ณเดชน์จะ

ไมพ่ึง่พาใครงา่ยๆ เขาจะทาํดว้ยตนเอง  และมคีวามรูส้กึวา่สิง่ทีต่นเองทาํนัน้  ถา้คนอื่นหรอืคน

สว่นมากยอมรบั  ตนเองยอมรบั และไมข่ดักบัความถูกตอ้ง  ณเดชน์จะมัน่ใจทีจ่ะทาํสิง่นัน้ทุกครัง้ 

1. ท่านมคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัพฤตกิรรมของณเดชน์ 

2. ถา้ท่านเป็นณเดชน์  จะทาํเช่นนัน้หรอืไม่  ทาํไม 

3. ประเดน็สาํคญัของเน้ือเรือ่งตอ้งการเน้นเรือ่งอะไร  เพราะอะไร 
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กรณีตวัอย่างท่ี 2  “ใครจะเหมือน” 

      ญาญ่าเป็นลกูคนสดุทอ้งของครอบครวัซึง่มพีีช่าย 2 คน  ญาญ่าเรยีนอยูช่ ัน้ปีที่ 1 ใน

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  โดยปกตญิาญ่าจะเป็นคนทีพ่ดูเก่ง  อ่อนน้อมต่ออาจารยห์รอืผูใ้หญ่เป็น

อยา่งด ี รวมทัง้มคีวามสภุาพอ่อนโยนต่อเพือ่นๆ ทุกคน  จนเป็นทีเ่อน็ดขูองอาจารยห์รอืผูใ้หญ่

ทีไ่ดพ้บเหน็  รวมทัง้เพือ่นๆ ของญาญ่ากจ็ะสนิทสนมกบัญาญ่าเป็นอยา่งดี  แต่มอียูอ่ยา่งหน่ึงที่

เพือ่นๆ และอาจารยม์กัจะพบเสมอๆ กค็อืญาญ่าเป็นคนทีต่ดัสนิใจอะไรไมค่อ่ยได้  แมแ้ต่เรือ่ง

เลก็ๆน้อยๆ ทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวัของตนเอง  กม็กัจะมาขอความคดิเหน็จากเพือ่นๆ วา่ตนเองจะ

ทาํอยา่งไรกบัเรือ่งนัน้เรือ่งน้ีดี  ทัง้ทีญ่าญ่าควรจะตดัสนิใจไดเ้อง แต่ไมก่ลา้เสยีทุกครัง้ไป  

เพราะญาญ่ากล่าวว่าตดัสนิใจไปแลว้อาจเกดิความผดิพลาดไดแ้ละเป็นผลเสยีต่อตนเอง  หรอื

ตดัสนิใจไปแลว้มกัไมถู่กตอ้งเหมาะสม  จนบางครัง้เพือ่นๆจะราํคาญ เมือ่ญาญ่าเลา่เรือ่งต่างๆ

ใหเ้พือ่ นฟงั และขอความเหน็จากเพือ่นๆ วา่จะตดัสนิใจอยา่งไรด ี แต่ดว้ยความทีญ่าญ่าเป็นคน

ทีน่่ารกัเพือ่นเลยตดัความราํคาญ  โดยใหค้าํแนะนําหรอืเสนอแนะไปตามความคดิเหน็ของ

ตนเอง เมือ่ไดร้บัคาํแนะนําจากเพื่อนๆ ญาญ่าจงึจะสามารถทีจ่ะตดัสนิใจได้  มบีางครัง้ทีเ่พื่อนๆ 

ไมม่คีวามคดิเหน็ใดๆ ญาญ่ากจ็ะไปปรกึษากบัอาจารยท์ีญ่าญ่าสนิทสนม  อาจารยจ์ะบอกญาญ่า

วา่ชวีติของเรา  เรากต็อ้งเลอืกทางหรอืตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองจงึจะดทีีสุ่ด  อาจารยก์จ็ะใหข้อ้มลู

ว่า  ทางเลอืกต่างๆ กม็ขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไรและจะถามญาญ่าวา่จะตดัสนิใจอยา่งไร  ญาญ่าก็

มกัจะลงัเลตดัสนิใจไมไ่ด ้ และจะลงเอยดว้ยการขอความคดิเหน็จากอาจารยเ์สมอๆ วา่จะทาํ

อยา่งไร 

 เมือ่อยูบ่า้นกเ็ช่นกนั  ญาญ่าเป็นคนทีว่า่นอนสอนงา่ย  ไมด่ือ้ร ัน้กบัพ่อแม่  แต่กม็กัจะทาํ

ตวัเป็นเดก็ไมรู่จ้กัโต  ทุกสิง่ทุกอยา่งญาญ่าจะทาํอะไร  มกัจะตอ้งขอความเหน็จากพี่ๆ  หรอืพ่อ

แมเ่สมอ  เช่น วนัหน่ึงญาญ่ามาปรกึษาพีว่า่  มหาวทิยาลยัมชีมรมต่างๆ ใหเ้ลอืกมากมาย 

อาจารยช์มรมต่างๆ กไ็ดแ้นะนํานกัศกึษาว่า  ใหเ้ลอืกชมรมทีเ่ราสนใจ  แต่ญาญ่าตดัสนิใจไมไ่ด้

วา่จะอยูช่มรมอะไร  จงึไดม้าสอบถามพี่ๆ  ทีบ่า้น  พีก่ใ็หค้าํตอบกบัญาญ่าวา่กเ็ลอืกตามที่

อาจารยแ์นะนํานัน้แหละ่ดทีีส่ดุ  วา่เราสนใจหรอืชอบอะไรกเ็ลอืกชมรมนัน้ และในทีส่ดุญาญ่าก็

เลอืกชมรมตามทีเ่พือ่นๆแนะนํา  ไมไ่ดต้ดัสนิใจดว้ยตนเอง   

1. ท่านมคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัพฤตกิรรมของญาญ่า 

2. ถา้ท่านเป็นญาญ่า  ท่านจะทาํเช่นนัน้หรอืไม่  ทาํไม 

3. ประเดน็สาํคญัของเน้ือเรือ่งตอ้งการเน้นเรือ่งอะไร  เพราะอะไร 
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กรณีตวัอย่างท่ี 3  “กรรชยัคนใหม่” 

      เมือ่ กรรชยั วศิวกร อาย ุ37 ปี  และเคยหยา่รา้งมาแลว้สองครัง้  ไดม้าหาจติแพทยเ์ป็น

ครัง้แรก  เขาพดูว่า  “ช่วยดว้ยครบั!  ตอนน้ีผมกาํลงัตดิต่อกบัผูห้ญงิคนหน่ึงทีผ่มอยากจะ

แต่งงานดว้ย  แต่ผมกลวัว่าจะลม้เหลวอกี”  พภิพเป็นตวัอยา่งอนัดขีองคนทีไ่มเ่ป็นตวัของตวัเอง

เลย เขาเตบิโตมาในครอบครวัทีป่กครองโดยผูห้ญงิ ซึง่ประกอบดว้ยแมท่ีเ่ขม้แขง็ พีส่าวน้องสาว

อกีหา้คน  และพ่อทีเ่งยีบๆ และยอมจาํนน  ซึง่ไมม่บีทบาทอะไรในชวีติของพภิพ  เขาไดเ้รยีนรู้

ทีจ่ะมพีฤตกิรรมทีย่นิยอมตามคนอื่นทุกอยา่ง  ตอนโตขึน้เป็นผูใ้หญ่เขากไ็มเ่คยเรยีกรอ้งอะไร

สาํหรบัตวัเองเลย  ในทีท่าํงานเขายอมตามใจนายจา้งทุกอยา่ง  ไมว่า่นายจา้งใชง้านทีไ่มม่ี

เหตุผลกต็าม  พออายไุด ้22 ปี  เขากแ็ต่งงานกบัผูห้ญงิ “จดัจา้น” คนหน่ึง  พภิพเล่าใหฟ้งัว่า 

“หล่อนเหน็บแนมผมทุกอยา่ง  ผมกไ็ดแ้ต่ยอมทนอยูเ่รือ่ย  หลงัจากแต่งงานไดส้องปีหล่อนก็

ออกจากบา้นไป”  เมือ่เขาแต่งงานใหม่  ภรรยาหมายเลขสองของเขากเ็ริม่เอาเปรยีบเขาอกีอยา่ง

โหดรา้ย  หลงัจากทีท่าํงานสปัดาหล์ะหา้สบิชัว่โมงและเอางานมาทาํเป็นพเิศษทีบ่า้นอกี พภิพก็

ยงัตอ้งทาํความสะอาดพืน้บา้นและไปจา่ยตลาดอกี ทัง้ๆ ทีภ่รรยาของเขาไมไ่ดท้าํอะไรเลย  

ภรรยาเคยพดูวา่ “ฉนัพยายามทีจ่ะปลกุใหม้แีววของชวีติขึน้มาบา้ง แต่กท็าํไมส่าํเรจ็ ไมว่า่จะทาํ

อะไรคณุ  คุณกไ็มเ่คยโกรธและต่อสูเ้ลย”  

 คาํต่อวา่สดุทา้ยน้ีเป็นความจรงิ  กรรชยัไมเ่คยรูจ้กัแสดงความโกรธออกมาเลย  เขา

สรา้งความกลวัการโกรธขึน้มาซึง่นําไปสูพ่ฤตกิรรมหลบเลีย่ง  ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งหลกีเลีย่ง

ความโกรธของเขามอียูเ่ป็นอยา่งมากเสยีจนกระทัง่ เขาไมย่อมใหต้วัเองลองโกรธดเูลย เป็นผล

ใหเ้ขาไมย่อมใหต้วัเองรบัรูส้ถานการณ์ในเมือ่คนเอารดัเอาเปรยีบหรอืทาํไมด่ต่ีอเขา  เน่ืองจากวา่

เขาไมเ่คยสงัเกตเหน็สถานการณ์เช่นนัน้ เขาจงึไมส่ามารถยนืหยดัเป็นตวัของตวัเองได้  ใครๆ 

จงึคอยเอาเปรยีบเขาอยูเ่รือ่ย  และหมดความนบัถอืในตวัเขาไปหมด 

 หลงัจากทีไ่ดพ้บกรรชยัในหอ้งฝึกแลว้ จติแพทยก์จ็ะตดัสนิใจทีจ่ะทาํการรกัษาคนไข้ 

เป็นกลุ่ม โดยตัง้จดุมุง่หมายของการรกัษาไวด้งัน้ี 1) เพื่อสอนใหเ้ขารูจ้กัแสดงความโกรธอกมา      

2) เพื่อสอนใหเ้ขารบัรูส้ถานการณ์ทีม่ผีูเ้อาเปรยีบหรอืประพฤตไิมด่ต่ีอเขา  และเพื่อไดเ้รยีนรูว้่า

เขาจะยนืหยดัเพือ่ตนเองไดอ้ยา่งไรในสถานการณ์เหลา่นัน้  ในระหวา่งการฝึกฝนประจาํสปัดาห์  

พภิพไดเ้ลน่ละครแสดงบทบาทของคนโกรธในสถานการณ์ทีแ่ต่งขึน้เองและจากเหตุการณ์ในอดตี 

และปจัจบุนัในชวีติของเขาเองดว้ย  ในขณะทีเ่ขาเรยีนรูจ้กัความชาํนาญในเรือ่งน้ี  ความกลวั

ความโกรธของเขากห็มดสิ้นไป เขาจงึไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็กดความรูส้กึโกรธเคอืงของเขาอกีต่อไป

เมือ่ไดเ้รยีนรู ้ เขากนํ็าเอาความสามารถทีจ่ะยนืหยดัเพือ่ตนเองไปใชใ้นชวีติจรงิๆ ของเขา       

เขาลกุขึน้ยนืต่อตา้นคนรกัของเขา  พีน้่องของเขาและนายจา้งของเขา 
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      ในระหวา่งน้ี กรรชยั ไดแ้ต่งงานใหมแ่ละภายหลงัเขาไดร้ายงานอยา่งภาคภมูใิจวา่           

“เราทะเลาะกนัอยา่งรนุแรงและผมรูส้กึโกรธมาก” ต่อมาเขากเ็ลา่ใหฟ้งัวา่ “การแต่งงานของผม

คราวน้ีไมเ่หมอืนคราวก่อนๆ ผมมสีว่นรว่มอยูใ่นนัน้ดว้ย”  

 ในการฝึกครัง้สดุทา้ย กรรชยัไดนํ้าเอาปญัหาเรือ่งการยนืหยดัมาสองเรือ่งดว้ยกนั เรือ่ง

หน่ึงคอืการยนืหยดัต่อภรรยาของเขา  และอกีเรือ่งคอืยนืหยดัต่อนายจา้ง  กลุ่มผูฝึ้กตอ้งการจะ

แสดงบทแรก   แต่พภิพประกาศขึน้ดว้ยเสยีงทีห่นกัแน่นว่า  “แต่ผมเป็นห่วงปญัหาเรือ่งงาน

มากกว่า เรามาแสดงเรือ่งนัน้กนัเถอะ” เขากลา่วออกมาอยา่งเป็นธรรมชาตแิละหนกัแน่นเสยีจน

คนทัง้กลุ่มตอ้งยอมทาํตาม  เมือ่กรรชยัรูจ้กัยนืหยดัเพื่อตวัเองไดด้แีลว้  สมาชกิในกลุ่มกเ็งยีบ

กรบิไปครูห่น่ึง  แลว้กป็รบมอืกนักราวใหญ่ 

 ในการรกัษาตวัโดยการวเิคราะหน์ัน้  คนทีม่ลีกัษณะอยา่งกรรชยัมกัจะกา้วหน้าไปชา้  

การวเิคราะหเ์น้นอยา่งหนกัในเรือ่งความรูส้กึ  ถา้คนไขไ้มม่คีวามรูส้กึทีจ่ะใหท้าํงานดว้ยแลว้ 

ความกา้วหน้ากจ็ะเป็นไปดว้ยชา้  ผมรูส้กึว่าปญัหากค็อื ตอ้งแกไ้ขพฤตกิรรมทีข่าดไปของเขา 

และตอ้งสอนใหเ้ขามคีวามรูส้กึไมใ่ช่ดว้ยการอภปิรายดว้ยวาจา  แต่ดว้ยการจงใจฝึกและดว้ยการ

กระทาํจรงิๆ เมือ่รูจ้กัยนืหยดัเพื่อตวัเองในเหตุการณ์เลก็ๆน้อยๆ แลว้  เขากจ็ะรูส้กึตวัเองเป็น

คนทีเ่ขม้แขง็ขึน้  น่ีทาํใหพ้ภิพรูต้วัว่าเมือ่เขาไมย่นืหยดัเพื่อตวัเขาเอง  เขาจะรูส้กึว่างเปล่าและ

สิน้หวงั  นัน่คอื  ความรูส้กึเปลีย่นไปตามความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม 

 ภายในเวลาแปดเดอืน  ความสมัพนัธข์องกรรชยัทีม่ต่ีอผูค้น  ความรูส้กึในอารมณ์และ

ความคดิเกีย่วกบัตวัเองของกรรชยักเ็ปลีย่นไป  นบัแต่นัน้มาเขากไ็ดเ้ลื่อนตําแหน่งและไดเ้ลื่อน

เงนิเดอืนเพิม่  และสามารถควบคมุดแูลคนอื่นไดด้ว้ย  การแต่งงานครัง้ทีส่ามของเขาดาํเนินไป

ดว้ยด ี พภิพยงัตอ้งฝึกตวัเองอกีบา้ง  แต่เขากก็าํลงัเรยีนรูท้ีจ่ะใชค้วามรูท้ีไ่ดม้าในเหตุการณ์ของ

ชวีติจรงิแทนทีจ่ะใชใ้นการรกัษาตวัเท่านัน้  

1. กรณตีวัอยา่งน้ีชีใ้หเ้หน็ถงึพฤตกิรรมอะไร 

2. ตามเรือ่งมกีารฝึกพฤตกิรรมดงักลา่วอยา่งไร  และไดผ้ลไหม 

    3. ท่านเป็น “กรรชยั” ท่านจะยอมทาํตามผูฝึ้กหรอืไม่  และยอมทาํตามหรอืไมย่อม 

ทาํตาม เพราะอะไร 



248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 

1. ใหผู้เ้ขา้อบรมเขยีนประเดน็ทีต่รงกนักบัทีค่น้พบจากกรณตีวัอยา่งโดยเขยีน               

เป็นขอ้ๆ ในกระดาษทีแ่จกให้ 

2. ใหก้ลุม่เลอืกประเดน็ทีส่าํคญัทีส่ดุทีก่รณตีวัอยา่งตอ้งการนําเสนอเพยีง                 

ประเดน็เดยีว 

3. ใหผู้เ้ขา้อบรมทุกคนเลา่เรือ่งชวีติจรงิสนบัสนุนประเดน็ตรงขา้มทีส่าํคญัทีส่ดุ                 

เป็นตวัอยา่ง 

4. เขยีนประเดน็สาํคญัและตวัอยา่งต่างๆ ลงกระดาษ นําเสนอผลงานของกลุม่ๆ ละ    

ไมเ่กนิ 5 นาท ี



249 

 

กิจกรรมท่ี 1.3 

เกียรติบตัรความสาํเรจ็ 
 

จดุประสงค ์ ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ 

1. ตัง้เป้าหมายและบนัทกึความสาํเรจ็ของชวีติตนเองได้ 

2. มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเอง 

3. สรา้งแนวทางในการพฒันาความสามารถของตนเองได ้

4. เขยีนสรปุเรือ่งราวจากการเรยีนรูไ้ด้ 
 

เวลาในการทาํกิจกรรม   60   นาท ี
 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมพลงัความพร้อม 

1. วทิยากรกลา่วนํา  ชวีติของคนเราทีผ่า่นมา  ยอ่มประสบกบัความสาํเรจ็    

ความภาคภมูใิจในชวีติ  ทาํใหเ้ป็นฐานความคดิผลกัดนัใหต้ัง้ใจในการทาํงานต่อไป 

2. วทิยากรแนะนําหนงัสอืทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจของนกัสูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในชวีติ  

เรือ่ง พลกิชวีติจากหายนะสู่ความสาํเรจ็และ มงึสูจ้รงิหรอืเปลา่ของ สมคดิ  ลวางกูร  ใหก้บัผูเ้ขา้

อบรมและเล่าเน้ือเรือ่งยอ่ๆ ใหฟ้งั 

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

3. วทิยากรแจกกระดาษ  ปากกา  แผ่นเกยีรตบิตัรใหผู้เ้ขา้อบรม 

4. ใหผู้เ้ขา้อบรมตอบคาํถามลงในแต่ละช่องเกยีรตบิตัร ดงัน้ี  

     4.1  เป้าหมายในชวีติของท่านคอือะไร?   

  4.2  ความสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่ในชวีติทีผ่า่นมาคอือะไร(บอกมา 3 อยา่ง) 

  4.3  ความสามารถของตนทีท่่านภาคภมูใิจมอีะไรบา้ง (บอกมา 3 อยา่ง) 

  4.4  สิง่ทีท่่านอยากใหผู้อ้ื่นกลา่วขวญัถงึตวัท่านมากทีส่ดุมอีะไรบา้ง 

  4.5  ความดทีีท่่านอยากบอกใหผู้อ้ื่นทราบคอือะไร(บอกมา 3 อยา่ง) 

  4.6  อะไรคอืสิง่ทีท่่านพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะไดร้บั 

5. เมือ่ผูเ้ขา้อบรมทาํเสรจ็แลว้ใหแ้บ่งเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5 – 7 คน 

6. ใหผู้เ้ขา้อบรมแลกเปลีย่นเกยีรตบิตัรกนัดภูายในกลุม่ 

7. ใหส้มาชกิในกลุม่รว่มกนัเสนอความคดิเหน็  เสนอแนะแนวทางในการปฏบิตัใิห้

ไดม้าซึง่สิง่ทีเ่ขยีนไวใ้นเกยีรตบิตัรใหเ้พือ่นสมาชกิในกลุม่ 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

8. เมือ่ทาํงานกลุ่มยอ่ยเสรจ็แลว้ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้รวมกลุ่มใหญ่ 

9. ใหก้ลุ่มยอ่ยส่งตวัแทนเสนอผลงานใหก้ลุ่มใหญ่ฟงั 
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ขัน้เสริมความคิด 

10. วทิยากรรว่มกบัผูเ้ขา้อบรมแสดงความคดิเหน็ วเิคราะหป์ระสบการณ์ และ

ความรูส้กึของสมาชกิเมือ่ทาํกจิกรรมน้ี 

ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

11. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัสรปุผลการทาํกจิกรรมที่ 1.3 

12. ใหส้มาชกิทุกคนทาํงานตามใบงาน และสรปุผลงาน 

ส่ืออปุกรณ์ 

1. กระดาษฟลปิชารท์ 

2. ปากกา 

3. ใบงาน 

4. แผ่นเกยีรตบิตัร 

การประเมินผล 

1. สงัเกตการณ์มสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

2. ผลการอภปิรายและแสดงขอ้คดิเหน็ 

3. ผลจากคาํตอบขณะทาํกจิกรรม 

4. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

5. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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 คาํแนะนํา : ใหต้อบคาํถามแต่ละขอ้ ลงตามหมายเลขในแผน่เกยีรตบิตัร (ใชเ้วลา 10 นาท)ี 

1. เป้าหมายในชวีติของท่านคอือะไร 

2. ความสาํเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่ในชวีติทีผ่า่นมาคอือะไร (บอกมา 3 อยา่ง) 

3. ความสามารถของตนเองทีท่่านภาคภมูใิจมอีะไรบา้ง (บอกมา 3 อยา่ง) 

4. สิง่ทีท่่านอยากใหผู้อ้ื่นกลา่วขวญัถงึตวัท่านมากทีส่ดุมอีะไรบา้ง 

5. ความดทีีท่่านอยากบอกใหผู้อ้ื่นทราบคอือะไร (บอกมา 3 อยา่ง) 

6. อะไรคอืสิง่ทีท่่านพยายามอยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 
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เกียรติบตัร 

1 2 3 

4 5 6 
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แผนการฝึกอบรมหน่วยท่ี  2  

การเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง 
 

สาระสาํคญั 

  การเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง (Self – Empowerment Working) หมายถงึ  

กระบวนการของการเปลีย่นแปลง  การพฒันา การมสีว่นรว่ม  และการเพิม่พลงัการทาํงานบุคคล  

หรอืกลุ่มบุคคล ดว้ยการสนบัสนุน ส่งเสรมิในสิง่ทีเ่ป็นเหตุ ปจัจยั สภาวการณ์ หรอืวธิกีารต่างๆ ที่

ช่วยใหบุ้คคล หรอืกลุม่บุคคลนัน้ไดพ้ฒันาตนเอง  และพฒันาความสามารถในการทาํงานใหเ้พิม่มาก

ขึน้อยา่งรเิริม่สรา้งสรรค์  และตระหนกัถงึคุณค่าของตน 

จดุประสงค ์

     1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรบัรูค้วามพรอ้มและความตอ้งการในการเสรมิพลงัการทาํงานของตนเอง 

             2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรบัรูศ้กัยภาพในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง  

เน้ือหา 

การเสรมิพลงัการทาํงานใชห้ลกัการแบ่งปนั (Sharing) หลกัการรว่มแรงรว่มใจ (Collaboration)  

และหลกัการเป็นกลัยาณมติร (Mutuality)  

กิจกรรม 

1. วทิยากรนําผลการทดสอบก่อนอบรมมาใหผู้เ้ขา้อบรมรบัทราบคะแนน  

2. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 2.1  “กาํหนดเป้าหมาย” 

3. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 2.2  “ตรวจสอบตน้ทุน” 

4. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 2.3  “พวกเราทาํไดด้เีพยีงใด” 

5. ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 2.4  “แผนการในอนาคต”  

6. ผูเ้ขา้อบรมนําเสนอผลงานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสะทอ้นคดิ  

เวลา 

 ทฤษฎ ี  30  นาท ี ปฏบิตั ิ 4  ชัว่โมง  30  นาท ี รวมทัง้สิน้  5  ชัว่โมง  

ส่ือ 

1. ผลการทดสอบก่อนอบรม 

2. ใบกจิกรรมที่ 2.1  “กาํหนดเป้าหมาย” 

3. ใบกจิกรรมที่ 2.2  “ตรวจสอบตน้ทุน” 

4. ใบกจิกรรมที่ 2.3  “เราทาํไดด้เีพยีงใด” 

5. ใบกจิกรรมที่ 2.4  “วางแผนสาํหรบัอนาคต” 

การประเมิน 

   1. สงัเกตพฤตกิรรมการรบัรู้                            2.สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรม 

             3. สงัเกตการณ์นําเสนอผลงานและการสะทอ้นคดิ  4.ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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กิจกรรม  2.1 

กาํหนดเป้าหมาย 

 

จดุประสงค ์ ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ 

1. แสดงความคดิเหน็และความรูส้กึของตนเองต่อผูอ้ื่นอยา่งเปิดเผย 

2. พดูแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

3. กาํหนดภารกจิหรอืเป้าหมายในการพฒันาศักยภาพของตนเองได้ 

4. เขยีนสรปุเรือ่งราวจากการเรยีนรูไ้ด้ 

 

เวลาในการทาํกิจกรรม   90   นาท ี

 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมพลงัความพร้อม 

 1. วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรมดผูลการประเมนิสมรรถนะดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

และผลการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  

 2. ผูเ้ขา้อบรมจดคะแนนการประเมนิสมรรถนะดา้นการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละ 

ผลการประเมนิเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง  

 3. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการประเมนิ  

 4. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมนําแบบวดัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองมาศกึษา

รว่มกนั 

 5. วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้กลุม่ยอ่ย และอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็

ต่อไปน้ี 

     5.1 ผลการวดัการเสรมิพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองนัน้ ตรงกบัความจรงิตามทีต่นเอง  

รบัรูห้รอืไม่ เพราะเหตุใด 

      5.2  รว่มกนัหาขอ้สรปุของกลุ่มว่า บุคคลทีม่พีลงัอาํนาจการทาํงานในตนเองสงูมลีกัษณะ 

อยา่งไร 

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

 6. วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรมในกลุม่ยอ่ยรว่มกนักาํหนดเป้าหมายในการเพิม่ศกัยภาพดา้น

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

 7. ผูเ้ขา้อบรมในกลุม่อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่งอสิระในการกาํหนดเป้าหมาย

ในการเพิม่ศกัยภาพดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

 8. ตวัแทนกลุม่นําความคดิเหน็เกีย่วกบั “บุคคลทีม่พีลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง” และ 

“เป้าหมายในการเพิม่ศกัยภาพดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ ” 

ขัน้เสริมพลงัความคิด 

         9. วทิยากรกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมรว่มแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

          10. วทิยากรสรปุภารกจิหรอืเป้าหมายในการเพิม่ศกัยภาพดา้นการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรู ้

          11. บนัทกึผลการเรยีนรู ้

ส่ืออปุกรณ์ 

 1. กระดาษฟลปิชารท์ 

 2. ปากกาเมจกิส ี

 3. กระดาษกาว 

 4. กระดาษA4  

การประเมินผล 

 1. สงัเกตการณ์มสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

 2. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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กิจกรรม  2.2 

ตรวจสอบต้นทนุ 
 

จดุประสงค ์ ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ 

1. ระบุกจิกรรมเกีย่วกบัการเพิม่ศกัยภาพดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ 

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมไดต้รงตามภารกจิ  

3. พดูแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

4. ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 

5. เขยีนสรปุเรือ่งราวจากการเรยีนรูไ้ด้ 
 

เวลาในการทาํกิจกรรม   60   นาท ี
 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้แสริมพลงัความพร้อม 

1. วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรมพจิารณาภารกจิหรอืเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดรว่มกนัวา่สาํคญั

อยา่งไร และมปีระโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยา่งไร  

2. วทิยากรใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมคดิกจิกรรมทีจ่ะทาํใหภ้ารกจิหรอืเป้าหมาย       

ในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูน้ี้สาํเรจ็  

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

3. วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรมในกลุม่ยอ่ยรว่มกนัระบุกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัภารกจิทีก่าํหนดขึน้  

ในกจิกรรม 2.1 จาํนวน 10 กจิกรรม  

4. ผูเ้ขา้อบรมเขยีนกจิกรรมทัง้ 10 กจิกรรมลงบนกระดาษ Fipchart 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

5. วทิยากรแจกสตกิเกอรด์าวสแีดง  สน้ํีาเงนิ  และสเีขยีว ใหผู้เ้ขา้อบรม โดยกําหนด

คะแนนเป็น 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามลาํดบั 

6. ผูเ้ขา้อบรมนําสตกิเกอรด์าวสไีปตดิตามชือ่ของกจิกรรม 

ขัน้เสริมความคิด 

7. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรวมคะแนนเพือ่ใหเ้หน็ถึงลาํดบัความสาํคญัของแต่ละกจิกรรม 

8. ตวัแทนกลุม่นําความคดิเหน็เกีย่วกบัลาํดบักจิกรรมทัง้ 10 กจิกรรม 

9. วทิยากรกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมรว่มแสดงความคดิการใหล้าํดบัความสาํคญัของกจิกรรม  

ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด  

10. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมสรปุผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรม 

11. บนัทกึผลการเรยีนรู ้
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ส่ืออปุกรณ์ 

1. กระดาษฟลปิชารท์ 

2. ปากกาเมจกิส ี

3. กระดาษกาว 

4. กระดาษการด์ส  ี

5. สตกิเกอรด์าว 

การประเมินผล 

1. สงัเกตการณ์มสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ขา้อบรม  

2. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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แผนการฝึกอบรมหน่วยท่ี 3  

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
 

สาระสาํคญั 

เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูม้หีลายประเภท  แต่ละประเภทมลีกัษณะและขอ้จาํกดั  

ตลอดจนวธิกีารสรา้งและพฒันาแตกต่างกนั  ฉะนัน้จงึตอ้งเลอืกประเภทของเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล

การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ะทอ้นความรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะทีก่ําหนดใน

ตวัชีว้ดั 

จดุประสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถพจิารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งของหลกัฐาน

การเรยีนรูก้บัความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะทีก่ําหนดในตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูไ้ด้ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละสามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้น

ระดบัชัน้เรยีนได้ 

เน้ือหา 

การกาํหนดมาตรฐานการเรยีนรู้ 

การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู้และตวัชีว้ดั 

การวดัคณุลกัษณะผูเ้รยีนดา้นความรู้, ความคดิ 

การวดัคุณลกัษณะผูเ้รยีนดา้นทกัษะ, คุณลกัษณะตามตวัชีว้ดั 

กิจกรรม 

 1. วทิยากรบรรยายความรูเ้รือ่ง “การจดัระดบัพฤตกิรรมดา้นความรู้  ความคดิ” 

2. วทิยากรแนะนําวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมการสรา้งและพฒันาเครือ่ งมอืการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัชัน้เรยีน 

3.  ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 3.1  “การวเิคราะหต์วัชีว้ดั” 

4.  ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมที่ 3.2  “การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้” 

เวลา 

ทฤษฎ ี จาํนวน  30 นาท ี  ปฏบิตั ิ จาํนวน   2    ชัว่โมง  รวมทัง้สิน้  2  ชัว่โมง  30 นาท ี
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ส่ือ 

1. Power Point   “การจดัระดบัพฤตกิรรมดา้นความรู้  ความคดิ” 

2. ใบความรูก้จิกรรมที่ 3.1 การวเิคราะหต์วัชีว้ดัเพือ่กาํหนดหลกัฐานการเรยีนรู้ 

3. เอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรมที่ 3.1 ตวัอยา่งการวเิคราะหต์วัชีว้ดัเพือ่กาํหนด

หลกัฐานการเรยีนรู ้8 กลุม่สาระการเรยีนรู้ 

4. ตวัอยา่งการจดักลุม่ตวัชีว้ดัเพือ่กาํหนดหลกัฐานการเรยีนรู้ 
5. แบบบนัทกึกจิกรรมที่ 3.1 

6. แบบบนัทกึกจิกรรมที่ 3.2 

การประเมิน 

1. ตรวจผลงาน 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม่ 

3. สงัเกตการณ์นําเสนอผลงานและการสะทอ้นคดิ 

4. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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กิจกรรมท่ี 3.1 

การวิเคราะหต์วัช้ีวดั 
 

จดุประสงค ์ ผูเ้ขา้อบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ 

1. ระบุสาระการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู้ /ตวัชีว้ดัได ้

2. ระบุคณุลกัษณะทีต่อ้งการประเมนิจากมาตรฐานการเรยีนรู้ /ตวัชีว้ดัได ้

3. ระบุรายการประเมนิจากมาตรฐานการเรยีนรู้/ตวัชีว้ดัได ้

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการกาํหนดหลกัฐานการเรยีนรูไ้ด้  
 

เวลาในการทาํกิจกรรม   60   นาท ี
 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมความพร้อม  

1. วทิยากรบรรยายความรูเ้กีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัชัน้เรยีน  

2. ผูเ้ขา้อบรมเขา้กลุม่ย่อย 

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

3. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรูก้จิกรรมที่ 3.1  และเอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรมที่ 3.1  

4. วทิยากรอธบิายการปฏบิตักิจิกรรมที่ 3.1 

5. ผูเ้ขา้อบรมปฏบิตักิจิกรรมตามใบกจิกรรมที่ 3.1   

6.  ผูเ้ขา้อบรมบนัทกึผลลงในแบบบนัทกึกจิกรรมที่ 3.1 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

7. ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการปฏบิตัติามแบบบนัทกึกจิกรรมที่ 3.1(1) และ 3.1(2) 

ขัน้เสริมพลงัความคิด 

8. ผูเ้ขา้อบรมแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ ิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมที่ 3.1 

ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

9. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัสรปุผลการปฏบิตักิจิกรรมที่ 3.1 

10. บนัทกึผลการเรยีนรู ้
ส่ืออปุกรณ์ 

          1. ใบความรูก้จิกรรมที่ 3.1 การวเิคราะหต์วัชีว้ดั 

          2. เอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรมที่ 3.1 

3. ตวัอยา่งการวเิคราะหต์วัชีว้ดั 

4. แบบบนัทกึกจิกรรมที่ 3.1 

การประเมินผล 

1. ตรวจผลงานตามแบบบนัทกึกจิกรรมที่ 3.1    2. สงัเกตการณ์ปฏบิตักิจิกรรม 
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แผนการฝึกอบรมหน่วยท่ี 4   

การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

สาระสาํคญั 

           การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรูท้ ัง้  8 กลุม่สาระ เป็นการประเมนิความรู้

ความสามารถ  ทกัษะ  เจตคต ิ ทกัษะการคดิทีก่าํหนดอยูใ่นตวัชีว้ดัในหลกัสตูร  ซึง่จะนําไปสูก่าร

สรปุผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 

จดุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการประเมนิผลกลุม่สาระการเรยีนรู้  

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถวางแผนการประเมนิรายวชิาได้  

 3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัอบรมสามารถตรวจสอบการใชต้วัชีว้ดัทีนํ่าไปสูก่ารออกแบบการวดัและ

ประเมนิผลในหน่วยการเรยีนรูไ้ด้      

4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัอบรมสามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้งได้ 

เน้ือหา 

 การวางแผนการประเมนิรายวชิาและการตรวจสอบการใชต้วัชีว้ดั  การออกแบบการวดั

และประเมนิผลหน่วยการเรยีนรู ้และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและการบนัทกึผลการประเมนิ 

กิจกรรม 

1. วทิยากรชีแ้จงการฝึกอบรมหน่วยที่ 4  

2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมทาํกจิกรรมที่ 4.1  “วางแผนประเมนิผล” 

3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมทาํกจิกรรมที่ 4.2  “ออกแบบการประเมนิ” 

4. ผูเ้ขา้รบัการอบรมทาํกจิกรรมที่ 4.3  “การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั” 

เวลา 

 ทฤษฎ ี จาํนวน  - ชัว่โมง  20 นาท ี  ปฏบิตั ิ จาํนวน   3  ชัว่โมง  40  นาท ี

ส่ือ 

1. ใบความรู ้ 
2. เอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรม 

การประเมิน 

1. ตรวจผลงาน 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุม่ 

3. การนําเสนอผลงานและการสะทอ้นผลงาน 

4. การแสดงความคดิเหน็ 
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กิจกรรมท่ี 4.1  

วางแผนประเมินผล 

 

จดุประสงค ์ เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมทาํกจิกรรมน้ีแลว้สามารถ  

1. วางแผนการประเมนิจากโครงสรา้งรายวชิาได้ 

  2. กาํหนด/ทบทวนสดัสว่นคะแนนและหลกัฐานการเรยีนรูข้องหน่วยการเรยีนรูใ้นรายวชิา

ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งสะทอ้นคุณภาพผูเ้รยีนตามหลกัสตูร 

3. ตรวจสอบความครบถว้นของการนําตวัชีว้ดัมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละ

รายวชิาได้ 

4. ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมสอดคลอ้งของตวัชีว้ดัทีนํ่ามาใชใ้นการจดัทาํหน่วย              

การเรยีนรูไ้ด้ 

 

เวลาในการทาํกิจกรรม    60   นาท ี

 

การดาํเนินกิจกรรม 

ขัน้เสริมพลงัความพร้อม  

 1. วทิยากรพดูคยุสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนการประเมนิรายวชิา  

 2. แบ่งกลุม่ผูเ้ขา้อบรมตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ กลุ่มละ 3-5 คน  

 3. ตวัแทนกลุ่มยอ่ยนําเสนอผลงานต่อกลุ่มใหญ่ และรว่มกนัแลกเปลีย่นกนัสะทอ้นผลงาน 

ขัน้เสริมพลงัความรู้ 

 4. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุม่รว่มกนัศกึษาทาํความเขา้ใจตวัอยา่งการกาํหนดโครงสรา้งรายวชิา           

และวางแผนการประเมนิ และการกาํหนดสดัสว่นของคะแนนจากเอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรม               

ที ่4.1.1 

ขัน้เสริมพลงัการทาํงาน 

5. ผูเ้ขา้รบัการอบรมฝึกปฏบิตักิารกาํหนดคะแนน ภาระงาน/ชิน้งานรวบยอดโดยนําตวัชีว้ดั

ทีใ่ชใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรูต้ลอดรายวชิามากรอกในแบบบนัทกึกจิกรรมที่  4.1.1  

6. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุม่รว่มกนัศกึษาตวัอยา่งการตรวจสอบการนําตวัชีว้ดัมาใชใ้นการ

จดัทาํหน่วยการเรยีนรูจ้ากเอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรมที่ 4.1.2 

7. ผูเ้ขา้อบรมนําผลงานจากการปฏบิตักิจิกรรมที่ 4.1.1  มาใชใ้นการทาํกจิกรรมที่ 4.1.2 

เพือ่ตรวจสอบและอภปิรายเพือ่นําไปสูก่ารปรบัหน่วยการเรยีนรู้  และการวดัและประเมนิผลให้  

เหมาะสมยิง่ขึน้ในประเดน็ต่อไปน้ี 

7.1 ทุกตวัชีว้ดัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนหรอืไม่ 

7.2 ชือ่หน่วยการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม สะทอ้นตวัชีว้ดัทีนํ่ามาใชห้รอืไม่ 
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7.3 ตวัชีว้ดัทีถ่กูนํามาใชซ้ํา้ในหลายหน่วยการเรยีนรูม้คีวามจาํเป็นหรอืไม่  

7.4 ตวัชีว้ดัทีถ่กูนํามาใชค้รัง้เดยีวเพยีงพอหรอืไมใ่นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

สามารถนํามาเสรมิซํา้ในหน่วยการเรยีนรูอ้ื่นโดยเป็นการประเมนิเพือ่พฒันาไดห้รอืไม่ 

ขัน้เสริมพลงัความคิด 

8. ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตักิารตรวจสอบการนําตวัชีว้ดัมาใชใ้นการจดัทาํหน่วยการเรยีนรู้  

จากนัน้กรอกลงในแบบบนัทกึกจิกรรมที่ 4.1.2 

9. ผูเ้ขา้อบรมแลกเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบัเหตุผลทีใ่ชใ้นการกาํหนดจาํนวนภาระงาน /ชิน้งาน 

สดัสว่นคะแนน และวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิปลายปีหรอืปลายภาค  

ขัน้เสริมพลงัการสะท้อนคิด 

10. วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัสรปุผลการทาํกจิกรรม  

11. ผูเ้ขา้อบรมบนัทกึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรม  

ส่ืออปุกรณ์ 

1. เอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรมที่ 4.1.1 ตวัอยา่งการกาํหนดโครงสรา้งรายวชิา 

2. เอกสารประกอบการปฏบิตักิจิกรรมที่ 4.1.2 ตวัอยา่งการตรวจสอบการนําตวัชีว้ดั 

มาใชใ้นการจดัทาํหน่วยการเรยีนรู้ 

3. โครงสรา้งรายวชิาทีผู่เ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ (ผูเ้ขา้รบัการอบรมนํามา) 

4. แบบบนัทกึกจิกรรมที่ 4.1.1 และ 4.1.2 

การประเมินผล 

1. ตรวจผลงานแบบบนัทกึกจิกรรมที่ 4.1.1 และ 4.1.2 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม่ 

3. ประเมนิจากสมดุบนัทกึผลการเรยีนรู้ 
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