ดร.แขก บุญมาทัน. 2556. การพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับการเรียนรู
ของนักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร.
สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาการศึกษา. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหศักยภาพ จัดการความรู ศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรูนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ นําเสนอ ถายทอดนวัตกรรม และสรางเครือขายดานการวัดและ
ประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ผูวิจัยดําเนินการวิจัย
เอกสารฉบับนี้ถูกดาวน์โหลดจาก research.pcru.ac.th/rdb
เปน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1. เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานการวัดและประเมินผล จัดการความรูและ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
้ใช้งศานหมายเลข
ครูโดยผู
คณะครุ
าสตร โดยดําเนิIPน44.211.22.31
การกั บครูโรงเรียนเครือขายฝ กประสบการณ วิชาชีพครูคณะครุ ศาสตร
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จํานวน 57 คน จากโรงเรียนบานดงมูลเหล็ก จํานวน 8 คนโรงเรียนบานทากกตาล จํานวน 19 คนและ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จํานวน 30 คน ประกอบดวย 4 กิจกรรมดังนี้ 1. การสั มภาษณ
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ เรื่อง ศักยภาพดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร มีคาอยูระหวาง 0.80-1.00 โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยดําเนินการ
สัมภาษณครู โรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตรทั้ งในและนอกเวลาราชการ
วิเคราะหขอมูลโดยทําการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา 2. การสังเคราะหเอกสาร เอกสารที่นํามา
สัง เคราะห เปนเอกสารเกี่ยวกั บการวัดและประเมินผลของครู โรงเรียนเครื อขายฝ กประสบการณ
วิชาชีพครูคณะครุศาสตรที่ไดดําเนินการแลว เชน แบบทดสอบทั้งรายชั่วโมง กลางภาคและปลายภาค
แบบสังเกต และแบบวัดผลอื่นๆ ทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูข องครู เครื่องมือที่ใช
ในการสังเคราะหเอกสาร เปนแบบบันทึกผลการสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของ
ครู มีคา IOC. อยูระหวาง 0.80-1.00 วิเคราะหขอมูลโดยทําการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา 3.
การจัดการความรูดานการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช เปนใบงานและกิจกรรมการจัดการความรู
โดยใชเทคนิคเลาเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียน
เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร มีคา IOC. อยูระหวาง 0.80-1.00 เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชวิธีการจัดการความรูดวยเทคนิคการเลาเรื่อง วิเคราะหขอมูลโดยทําการวิเคราะหและสังเคราะห
เนื้อหา 4. การประเมินตนเองของโรงเรียนดานการวัดและประเมินผล เครื่องมือคือ แบบประเมิน
ตนเองเรื่อง การวัดและประเมินการเรียนรูของนักเรียน มีคา IOC.อยูระหวาง 0.80-1.00 เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชวิธีการจัดการความรู วิเคราะหโดยทําการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 2. พัฒนา
ศักยภาพดานการวัดและประเมินผล การประชุมนําเสนอผลการศักยภาพดานการวัดและประเมินผล

ข

และการประชุมเพื่อประเมิ นผลการปฏิบัติที่ ดี โดยดําเนินการกับครูโรงเรียนเครื อขายฝกประสบการณ
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร จํานวน 57 คน จากโรงเรียนบานดงมูลเหล็ก จํานวน 8 คน โรงเรียนบาน
ทากกตาล จํานวน19 คนและโรงเรียนเทศบาล3 (ชาญวิทยา) จํานวน 30 คน ประกอบดวยกิจกรรม 2 กิจกรรม
ดังนี้ 1. การศึกษาดูงาน สถานที่ศึกษาดูงานคือโรงเรียนบานปามวง ตําบลทาพล อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาดูงานคือ แบบสรุปความรูจากการศึกษาดูงาน วิเคราะหขอมูลโดย
วิธีการสรุปอุปนัย 2. อบรมเพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะการปฏิบัติ และจัดทําชิ้นงานดานการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือที่ใชเปนหลักสูตรฝกอบรมดานการวัดและประเมินผล ซึ่งประยุกตมาจากรายงาน
การวิจั ยเรื่อง การพั ฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่ อง การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ที่ ผูวิจั ย
ดําเนินการวิจัยในป 2555 การวิจัยในขั้นตอนนี้ใชการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
เอกสารฉบับนี้ถูกดาวน์โหลดจาก research.pcru.ac.th/rdb
การวัดและการประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร วิเคราะห
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอมูล ใชวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของความรู และชิ้นงานที่เกี่ยวของ 3. การประชุมนําเสนอผล
โดยผูฒ้ในาศั
ช้งานหมายเลข
IP 44.211.22.31
การพั
กยภาพดานการวั
ดและประเมิ นผล เครื่ องมือที่ใชเป น แบบทดสอบ ชิ้นงานนักเรียน ฯลฯ
เมื
อ
่
26/09/2565
เวลา
06:05:18
วิธีดําเนินการวิจัยใชการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพดานการ
วัดและการประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร วิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหคาความถี่และคาร อยละของชิ้นงาน 4. การประชุม เพื่ อประเมินผลการปฏิบั ติที่ ดี
เครื่องมือที่ใช เปนใบงานและกิจกรรมการจัดการความรู โดยใชเทคนิคเลาเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติที่
ดีและนวัตกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุ
ศาสตร มีคา IOC. อยูระหวาง 0.80-1.00 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการจัดการความรูดวยเทคนิค
การเลาเรื่อง วิเคราะหขอมูล โดยทําการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 3. การประชุมเชิง
ปฏิบั ติก ารและการนํ าเสนอนวั ตกรรมด านการวัด และประเมิ นผลในเวที ทางวิ ชาการตางๆ เพื่ อ
ถายทอดนวัตกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะ
ครุศาสตรสูสถานศึกษาและสาธารณชน ผูเขารวมประชุม เปนครูจากโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร โรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจ จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใ ชใ นขั้น ตอนนี้
เป นแบบประเมิน ผลการนํา เสนอนวัต กรรมดา นการวัด และประเมิน ผล มีคา IOC.อยูระหวาง
0.80-1.00 การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอนวัตกรรมทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบประเมินผลการ
นําเสนอนวัตกรรมดานการวัดและประเมินผล และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูล
ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 4.การประชุมเพื่ อจัดทําขอตกลง
ความรวมมือดานการวัดและประเมินผลเพื่อสรางเครือขายการ พัฒนาดานการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน/สถานศึกษาและเครื อขายดานการวัดและประเมินผลคณะครุศาสตร ผู รวมประชุมเป น
ผูบริหารและคณะครูจากโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร โรงเรียนและ
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สถานศึกษาที่สนใจ จํ านวน 200 คน เครื่องมื อที่ใช เปนแบบตกลงความรวมมือ ดานการวัดและ
ประเมินผล การวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอนวัตกรรมทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบตกลงความ
รวมมือดานการวัดและประเมินผล
สรุปผลการวิจัย
1. ศักยภาพดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร อยูในระดับนอย
2. แนวทางการปฏิบั ติที่ ดีด านการวัดและประเมิ นผล คื อ การพั ฒ นาคลั ง ขอ สอบ ส ว น
เอกสารฉบับนี้ถูกดาวน์โหลดจาก research.pcru.ac.th/rdb
นวัตกรรมดานการวัดและประเมินผล คือการประเมินผลจากโครงงาน
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. ครูสวนใหญในแตละโรงเรียนมีพฤติกรรมและการกระทําดานการวัดและประเมินผลเปนไป
โดยผู้ใช้ยงวกัานหมายเลข
44.211.22.31
ในทางเดี
น คือ การวัIP
ดและประเมิ
นผลโดยการใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3-5 ตัวเลือก มีการ
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ประเมินดวยแบบฝกทักษะ และการทําแบบฝกหัด
4. การพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผลเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียน
เครือขายฝ กประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร พบวา ครูมี เวลาเขาฝ กอบรม 100 % มีความรู
สามารถสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใชหลักสูตรเปนฐานและความรูความ
เขาใจในการสรางคลังขอสอบ
5. ครู 100% นําเสนอแบบทดสอบปรนัย ตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
เรียกเครื่องมือวัดผลการเรียนรูวา แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใชหลักสูตร
เปนฐาน
6. การถายทอดนวัตกรรมดานการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพครูคณะครุศาสตรสูสถานศึกษาและสาธารณชน พบวา ผลการประเมินการนําเสนอนวัตกรรมดาน
การวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก
7. การสรางเครือขายดานการวัดและประเมินผลของครู พบวา มีเครือขายดานการวัดและ
ประเมินผลจํานวน 9 โรงเรียน

ง

เอกสารฉบับนี้ถูกดาวน์โหลดจาก research.pcru.ac.th/rdb
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze potentiality, manage knowledge,
study and exchange innovation, develop potentiality, present and transfer innovation
and, create networks of evaluation and measurement of the teachers in the Teaching
Experience Training Network Schools of Faculty of Education. The research is
implemented into 4 steps as follows: Step 1 is to analyze the potentiality of the
evaluation and measurement, manage knowledge, study and exchange the
innovation of the evaluation and measurement of the teachers in the teaching
experience training network schools of Faculty of Education. The participants are 57
teachers from teaching experience training network schools of Faculty of Education,
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8 from Ban Dongmoonlek School, 19 from Ban Thakoktarn, and 30 teachers from
Thesabarn 3 (Charnwittaya) School. Step 1 comprises of 4 activities: 1. Interview. The
tool used in this activity is the interview questionnaire about the potentiality of the
evaluation and measurement of the teachers in teaching experience training network
schools of Faculty of Education. The mean is around 0.80 -1.00. The researcher and
the assistants interviewed the teachers in the teaching experience training network
schools of Faculty of Education during and after office hours, then analyzed the
retrieved data by analyzing and synthesizing the information. 2. Document synthesis.
The synthesized document is the used document of the evaluation and
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measurement of the teachers in the teaching experience training network schools of
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Faculty of Education such as quizzes of each lesson, mid- term and final tests,
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plans of the teachers. The tool used to synthesize the document is the record forms
of synthesis outcome of the document about the evaluation and measurement of
the teachers of which the IOC value is between 0.80-1.00. The retrieved data is
analyzed by analyzing and synthesizing the information. 3.Knowledge management
of evaluation and measurement. The tool is worksheets and knowledge
management activities by using telling story techniques: Effective approaches and
innovation of evaluation and measurement of the teachers in the teaching
experience training schools of Faculty of Education. The IOC value is from 0.80-1.00.
The data is collected by using knowledge management technique of telling stories.
The retrieved data is analyzed by analyzing and synthesizing the information. 4. SelfEvaluation of schools about the evaluation and measurement. The tool is selfevaluation form about the evaluation and measurement of students’ learning
performance. The IOC value is from 0.80-1.00. The data is collected by using
knowledge management. The retrieved data is analyzed by analyzing and
synthesizing the information. Step 2 is the development of the potentiality of
evaluation and measurement, and organize the meetings to present potentiality
development outcome of evaluation and measurement and the meetings to
evaluate effective performance. The participants are 57 teachers from the teaching
experience training network schools of Faculty of Education, 8 from Ban
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Dongmoonlek School, 19 from Ban Thakoktarn, and 30 teachers from Thesabarn 3
(Charnwittaya) School. There are 2 activities in this step: 1. Field study. The study
field is Ban Pamoang School, Thapon Sub-District, Muang District, Phetchabun
Province. The tool used in the field study is the summary form of the knowledge
gained from the field study. The retrieved data is analyzed by inductive conclusion.
2. Training Courses to develop knowledge and operation skills and make evaluation
and measurement material. The tool is evaluation and measurement training course
applied from the research entitled Training Course Development concerning the
evaluation and measurement of learning performance implemented by the current
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analyzed by analyzing frequency and percentage of knowledge and relevant
material. 3. The presentation meetings of potentiality development of evaluation
and measurement. The tool is examination, students’ work etc. The study uses
workshop training courses as an approach to present the material derived from
potentiality development of evaluation and measurement of the teachers in the
teaching experience training schools of Faculty of Education. The retrieved data is
analyzed by analyzing the frequency and percentage of material. 4. Effective
performance evaluation meeting. The tool is knowledge management worksheets
and activities using telling story techniques: Effective approaches and innovation of
evaluation and measurement of the teachers in the teaching experience training
schools of Faculty of Education. The IOC value is from 0.80-1.00. The data is
collected by knowledge management technique of telling stories. The raw data is
analyzed by analyzing and synthesizing information. Step 3 is workshop meetings and
presentations of innovation concerning evaluation and measurement in various
academic symposiums in order to transfer the innovation of evaluation and
measurement of the teachers in the teaching experience training schools of Faculty
of Education to other education establishments and the public. 200 participants of
the meetings are the teachers from the teaching experience training schools of
Faculty of Education, and the teachers from other interested schools and education
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establishments. The tool used in this step is an evaluation form of the presentation
of innovation of evaluation and measurement. The IOC value is from 0.80-1.00. In
this process, the workshop meetings are held to present the innovation of
educational performance evaluation and measurement. The researcher and the
assistants collected the data by distributing the evaluation forms of the presentation
of innovation of evaluation and measurement and gathering the data by themselves.
The retrieved data is analyzed by using frequency, percentage, mean and standard
deviation. Step 4 the meeting to make an agreement and cooperation in evaluation
and measurement to create networks of evaluation and measurement development
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training network schools of the Faculty of Education, other schools and education
establishments that are interested in this issue. This process is a workshop meeting
to present the innovation of educational performance evaluation and measurement.
The data is collected by distributing agreement form of cooperation of evaluation
and measurement.
Conclusion of the study
1. The potentiality of evaluation and measurement of the teachers in the
teaching experience training network schools is in the low level.
2. Effective approaches about evaluation and measurement is the
development of the collection of examination. The innovation of evaluation and
measurement is the measurement from projects.
3. Most teachers in each school share common behaviors and actions about
evaluation and measurement that are the evaluation and measurement using same
kinds of multiple choice examinations with 3-5 choices, skill tests and doing
exercises.
4. The potentiality development of the evaluation and measurement for
education reformation of the teachers in the teaching experience training network
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schools of Faculty of Education reveals that the teachers have time to participate in
training courses 100%, have knowledge and are capable of making and finding
evaluation and measurement tools with good quality based on curriculum and
understanding to create collections of examinations.
5. 100% of the teachers provide multiple-choice tests regarding to learning
contents of which they are in charge by naming the learning performance evaluation
tools as the effective 4-choice examinations based on curriculum.
6. Transferring the innovation of the evaluation and measurement of the
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and measurement is in the high level.
7. The creation of networks of evaluation and measurement of teachers
found that in 9 schools there were evaluation and measurement networks.

