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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
1. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  1. Learning Evaluation and Assessment 
2. มัธยมศึกษำตอนปลำย 2. Higher Secondary Education 
3. กำรจัดกำรเรียนรู้ 3. Learning Management / Teaching 
4. กำรทดสอบควำมรู้ 4. Test / Learning Test 

 
6. หลักการและท่ีมาของหลักสูตร  

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของประเทศไทยในอดีตที่ผ่ำน ไม่ได้มุ่งเน้นทีก่ำรพัฒนำผู้เรียน  ซึ่งเห็นได้
จำกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่จัดโดยสถำนศึกษำมีกำรใช้มำตรฐำนแบบเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรทดสอบ
แบบอิงกลุ่ม หรืออิงเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ก็เน้นเฉพำะแบบทดสอบปรนัยเป็นหลัก และแยกออกจำกกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้  โดยมุ่งตัดสินกำรเรียนรู้ในลักษณะแข่งขัน ปกปิดเป็นควำมลับ และตัดสินผู้เรียนว่ำใครได้ ใครตกใน
กำรเรียนรู้ (เอมอร จงัศิริพรปกรณ์ 2546 : 148)  เครื่องมือวัดผลก็มีเพียงแบบวัดพุทธพิสัยที่จัดสอบกลำงภำคและ
ปลำยภำค  และแบบวัดจิตพิสัยที่ส่วนใหญ่ใช้แต่กำรสังเกตพฤติกรรม แล้วน ำคะแนนทั้งสองส่วนมำรวมกันเพ่ือ
ตัดสินผลกำรเรียนโดยกำรอิงเกณฑ์ผลกำรประเมินซึ่งมี 5 ระดับ เหมือนกันทั่วประเทศ ท ำให้กำรประเมินควำม
สำมำรถของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) จึงได้ก ำหนดมำตรำ 22  กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้
และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ (กระทรวงศึกษำธิกำร, พ.ศ. 2553)  ในขณะที่หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  ก็ระบุว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ ตีควำมผลกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และใช้เป็นขอ้มูลส ำหรับกำรตัดสินผลกำรเรียน  สถำนศึกษ
โดยครูผู้สอนจึงต้องมีกระบวนกำรจัดกำรที่เป็นระบบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นไป
อย่ำงมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ และให้ผลกำรประเมินที่ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้อง
ตำมหลักกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ รวมทั้งสำมำรถรองรับกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำได ้ (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2557)  

ทั้งนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21  ครูผู้สอนควรมีกำรปรับรูปแบบและวิธีกำรให้เหมำะสม
และสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอลมำกขึ้น  เนื่องจำกกำรเรียนรู้ในเนื้อหำสำระของวิชำต่ำง ๆ นั้น 
ผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำหรือเรียนรู้จำกสื่อที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตได้ง่ำยขึ้น  ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมถึง
วิธีกำรวัดและประเมินผลจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในโลกแห่งกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งกำรประเมินหรือ
ตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนควรใช้วิธีกำรและเครื่องมือกำรประเมินที่หลำกหลำย อำทิ กำรสังเกต 
กำรซักถำม กำรใช้แฟ้มสะสมงำน กำรก ำหนดภำระงำนที่เน้นกำรปฏิบัติ  กำรให้ผู้เรียนประเมินตนเอง กำรให้
เพ่ือนประเมินเพ่ือน หรือกำรใช้เกณฑ์กำรให้คะแนน (Rubrics)  เพ่ือน ำผลมำพิจำรณำคุณภำพหรือพัฒนำผู้เรียน
ให้ดีขึ้น ทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนทักษะกำรท ำงำน และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จะเห็นได้ว่ำกำร
วัดประเมินผล จัดเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในวงจรกำรเรียนกำรสอน หรือที่เรียกว่ำกระบวนกำรสำม
เส้ำ (OLE) ที่ประกอบด้วย จุดมุ่งหมำย (Objective: O)  กำรจัดกำรเรียนรู้ (Learning Experiences: L)  และกำร
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วัดประเมินผล (Evaluation: E)  ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่ำงมำก  นั่นเพรำะกำรวัดและประเมินเป็นกำร
สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อบกพร่องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำเป็นอย่ำงไร  ครูผู้สอนจึงต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรวัดและประเมินผล รวมทั้งรู้จักหรือสำมำรถเลือกใช้เทคนิควิธีกำรวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง  
ตลอดจนหำวิธีกำรที่จะรวบรวมรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย เพ่ือน ำมำปรับปรุง
พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ชวลิต ชูก ำแพง, 2550) 

นอกจำกหลักกำรและควำมส ำคัญดังกล่ำวแล้ว จำกกำรสอบถำมครูผู้สอนรำยวิชำต่ำง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนปลำย และมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหำนคร ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน 979 คน ที่เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
ประจ ำกำร ซึ่งด ำเนินกำรโดยคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ในระหว่ำงวันที่ 22 
กรกฎำคม ถึงวันที่ 24 กันยำยน 2560 และมีผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้ง 
25 รุ่น อยู่ในระดับดีมำก (𝜇 = 4.60) พบว่ำ ครูสอนที่เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่ยังต้องกำรพัฒนำควำมรู้ในด้ำน
กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำไปออกแบบและสร้ำงเครื่องมือส ำหรับวัดและประเมินผู้เรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยเหตุนี้  บริษัทเขียวยั่ งยืน จ ำกัด (Lasting Green Co. Ltd.) ซึ่ งเป็นบริษัทที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนในด้ำนต่ำง ๆ มำเป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนกำรวัดและประเมินผลจัดกำรเรียนรู้เป็นจ ำนวนมำก จึงด ำริน ำเสนอหลักสูตร “กำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ ส ำหรับครูชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษำตอนปลำยให้มีศักยภำพและมี
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับสำระ
กำรเรียนรู้และผู้เรียนของตนเองต่อไป 
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7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ด้านความรู้ 
1.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.2 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวัดและประเมินผลกับ

กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
1.3 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเภทและเครื่องมือวัดและประเมินผล 
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1.4 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551 ไปสู่กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ในชั้นเรียนอย่ำงถูกวิธี 

2. ด้านทักษะปฏิบัติ 
2.1 เพ่ือฝึกทักษะในกำรออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนและ

ตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 ก ำหนด 
2.2 เพ่ือฝึกทักษะกำรวิเครำะห์ข้อสอบตำมแนวทำงของ Bloom’s Taxonomy   
2.3 เพ่ือฝึกทักษะกำรวิเครำะห์ข้อสอบวัดควำมรู้พ้ืนฐำนระดับชำติ (O-net) 

3. ด้านลักษณะความเป็นครู 
3.1 เสริมสร้ำงควำมมีวินัยและควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเองของครูผู้สอน 
3.2 เสริมสร้ำงควำมตระหนักในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน   

ในตัวผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.3 พัฒนำจิตวิญญำณควำมเป็นครูในด้ำนควำมเสียสละ และกำรอุทิศตนเพ่ือกำรพัฒนำผู้เรียน    

ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและกำรศึกษำของชำติ 
8. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PCK)  

1. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 
2. ด้ำนทักษะปฏิบัติ (Skill) 
3. ด้ำนคุณลักษณะควำมเป็นครู (Attribute)  

9. ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู  
1. ร้อยละของระยะเวลำในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร เกณฑ์ผ่ำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 
2. ระดับคุณภำพของชิ้นงำนรวบยอดท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำง/หลังกำรอบรม เกณฑ์ผ่ำนที่ระดับ

คุณภำพ 3 
3. ร้อยละของคะแนนสอบวัดควำมรู้หลังเสร็จสิ้นกำรอบรม เกณฑ์ผ่ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
4. ระดับควำมถี่ของพฤติกรรมระหว่ำงกำรอบรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจในกำรรับควำมรู้ 

ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรม เกณฑ์ผ่ำนที่ระดับคุณภำพ 3 
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10. กรอบแนวคิดของหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระบุกรอบแนวคิดของหลักสูตร  
1. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 
2. ด้ำนทักษะปฏิบัติ (Skill) 
3. ด้ำนคุณลักษณะควำมเป็นครู (Attribute) 

12. หัวข้อสาระการอบรม 
1. ด้านความรู้ ได้แก่ 
1.1 หลักกำร ควำมส ำคัญ และกระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.2 ประเภทของกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.3 หลักกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551 
1.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวัดและประเมินผลกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
1.5 กำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด 

2. ด้านทักษะปฏิบัติ ได้แก่ 
2.1 ทักษะกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551 ให้สัมพันธ์กับ Bloom’s Taxonomy 
2.2 ทักษะกำรออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและคล้องกับ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เข้าสู่ 

กระบวนการอบรม 

- ทดสอบก่อนอบรม 

- ฟังการบรรยาย 

- ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

- อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 

สาระการอบรม 

- ความรู้ ความส าคญัของการ

วดัและประเมินผลการ

จดัการเรียนรู้ การวเิคราะห์

ตวัช้ีวดั การจดัการเรียนรู้กบั  

Bloom Taxonomy  

- ทกัษะปฏิบัต ิการวเิคราะห์

ตวัช้ีวดั เคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผล ความเช่ือมโยง

ระหวา่งตวัช้ีวดักบัขอ้สอบ 

- ความเป็นครู วนิยั ความ

รับผิดชอบ ความเสียสละ 
การอุทิศตนเพื่อศิษย ์

การประเมนิผล 

- ทดสอบหลงัอบรม 

- พฤติกรรม/ความร่วมมือ
ในระหวา่งการอบรม 

- ระยะเวลาในการอบรม 

- ช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด 

การตดิตามหลงัการอบรม 

- การส่ือสารผา่นระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศกบั

ผูบ้ริหารและตวัครูในการ

ปฏิบติัตาม ID Plan และ
น าไปใชใ้น PLC 

 

ครูผู้สอน 

- จบ ป.ตรี 

- สอน/ไดรั้บ
มอบหมายใหส้อน 
ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย  
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2.3 ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรเชื่อมโยงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551กับข้อสอบวัด
ควำมรู้พื้นฐำนระดับชำติ (O-net) ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยปีที่ 6 

3. ด้านลักษณะความเป็นครู ได้แก่ 
3.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะแบบทดสอบตำมหลักกำรวัดผล ประเมินผล และสำมำรถออก

ข้อสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ รวมทั้งน ำมำใช้ได้จริง เหมำะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
3.2 เสริมสร้ำงควำมมีวินัยและควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเองของครูผู้สอน 
3.3 เสริมสร้ำงควำมตระหนักในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน   

ในตัวผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.4 พัฒนำจิตวิญญำณควำมเป็นครูในด้ำนควำมเสียสละ และกำรอุทิศตนเพ่ือกำรพัฒนำผู้เรียน    

ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและกำรศึกษำของชำติ 

 

13. รายละเอียดการอบรมในแต่ละหัวข้อย่อย 
1. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 1 หลักกำร ควำมส ำคัญ และกระบวนกำรวัดและประเมินผล

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เป็น

องค์ประกอบที่ส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้  ครูผู้สอนจะต้องก ำหนดจุดประสงค์กำร
เรียนรู้ แล้วจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หลังจำกนั้นจึงท ำกำรวัดและประเมินผลว่ำเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ดังนั้นครูจึงจ ำเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้ำใจหลักกำร 
ควำมส ำคัญ และกระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. วิธีการอบรม กำรบรรยำย  อภิปรำย  กำรแสดงควำมคิดเห็น แบ่งกลุ่ม 
3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 1  

3.1 น ำเข้ำสู่กิจกรรมโดยกำรสอบถำมถึงรูปแบบกำรตรวจสอบควำมรู้ของผู้เรียน
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไรในห้องเรียนของตน 

3.2 ร่วมกันสรุปประเด็นสิ่งที่ด ำเนินกำรอยู่ ปัญหำที่พบเจอ และควำมต้องกำรใน
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

3.3 น ำเสนอกระบวนกำรวัดและประเมินผล ที่มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มต้นในอดีต
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมเป็นครูตำมวัตถุประสงค์ของกำรอบรม 

3.4 น ำเสนอตัวอย่ำงกำรวัดและประเมินผลของต่ำงประเทศ 
3.5 แบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันวิเครำะห์สิ่งที่เป็นปัญหำกำรวัดและประเมินผลในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ของผู้ เข้ำอบรม อย่ำงน้อย 3 ข้อเพ่ือศึกษำว่ำ เครื่องมือกำรวัดและ
ประเมินผลที่ใช้นั้นมีควำมเหมำะสมกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนเพียงใด 

3.6 แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรวัดและประเมินผลในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ของตนเอง 
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3.7 สรุปองค์ควำมรู้ร่วมกัน 

 

2. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 2 ประเภทของกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้

สำมำรถจ ำแนกได้หลำยประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่ำจะยึดอะไรเป็นหลักในกำรแบ่ง ซึ่ง
ครูผู้สอนควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจ ำแนกประเภทให้เหมำะสมและสอดรับ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือจะได้น ำมำใช้ออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลได้อย่ำงมีเหมำะสมและเป็นไปตำมแนวทำงที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 ก ำหนด  

2. วิธีการอบรม  บรรยำยควำมรู้ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น  
3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  

3.1 น ำเข้ำสู่กิจกรรมด้วยค ำถำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้มีกี่
ประเภท  อย่ำงไหนคือวิธีที่ดี  จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนำผู้เรียน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 

3.2 เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำอบรมอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น 
3.3 สรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน 
3.4 บรรยำยถึงรูปแบบกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละประเภท  
3.5 ยกตัวอย่ำงกำรวัดและประเมินผลแต่ละประเภท 
3.6 แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมวิเครำะห์รูปแบบหรือประเภทของกำรวัดและ

ประเมินผลที่ใช้ด ำเนินกำรกับผู้เรียนของตนเอง 
3.7 วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำ

กิจกรรมกลุ่ม 
3.8 น ำเสนอชิ้นงำนกลุ่มของตนเอง 

 
3. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 3   หลักกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551  
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดจะบอกสิ่งที่

ผู้เรียนควรจะต้องรู้และสำมำรถปฏิบัติได้ กำรที่ครูผู้สอนจะสำมำรถด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้ตรงตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและกำรศึกษำชำติ จึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ในรำยวิชำพ้ืนฐำนที่ตนเองสอน ว่ำประกอบไปด้วย 3 สำระกำรเรียนรู้ คือ 1) 
ควำมรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ/กระบวนกำร (Process/Skill) และ 3) คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์(Attribute). 
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2. วิธีการอบรม บรรยำยควำมรู้ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สำธิตวิธีกำรวิเครำะห์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สร้ำงชิ้นงำนกลุ่มด้วยกำรลงมือปฏิบัติในกำรวิเครำะห์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดและน ำเสนอชิ้นงำนกลุ่ม 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 น ำเข้ำสู่กิจกรรมด้วยค ำถำมว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ดีเป็นอย่ำงไร กำรจัดกำรเรียนรู้

ของครูเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำควรมีขั้นตอนอย่ำงไร 
3.2 เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำอบรมอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น 
3.3 สรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน 
3.4 บรรยำยถึงควำมส ำคัญของมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด  
3.5 อธิบำยสำระกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
3.6 สำธิตกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด (K-P-A) 
3.7 แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด (K-P-A) ลง

ในตำรำงเอกสำรที่ก ำหนดให้ 
3.8 วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำ

กิจกรรมกลุ่ม 
3.9 น ำเสนอชิ้นงำนกลุ่มของตนเอง 

 

4. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวัดและประเมินผลกับกระบวนกำร
เรียนกำรสอน  
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน เป็น

กระบวนกำรที่มีระบบ เริ่มจำกกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ต้องระบุลักษณะที่ต้องกำรให้
เกิดกับผู้เรียนอย่ำงชัดเจน เพ่ือจะได้ก ำหนดกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรให้สอดคล้องและ
เหมำะสม  ต่อจำกนั้นจึงก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ว่ำเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ โดยน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำร
พัฒนำปรับปรุงผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. วิธีการอบรม ตั้งประเด็นค ำถำม อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น กำรบรรยำย แบ่งกลุ่ม
ร่วมกันศึกษำวิเครำะห์ ท ำงำนและน ำเสนองำนกลุ่ม 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 น ำเข้ำสู่กิจกรรมด้วยกำรถำมว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้คืออะไร ใน

ฐำนะที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นครูผู้สอน ให้ทบทวนบทบำทหน้ำที่หลักของตนเอง
ได้แก่อะไรบ้ำง 

3.2 ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นต่อข้อค ำถำมดังกล่ำว 
3.3 แบ่งกลุ่มระดมควำมคิด “กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 

21 ควรจะต้องค ำนึงถึงสิ่งใดเป็นส ำคัญ และควรจะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง” 
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3.4 บรรยำยถึงกรอบแนวคิดด้ำนกำรศึกษำในกำรพัฒนำศักยภำพคนในศตวรรษท่ี 21 
3.5 บรรยำยแนวคิดและพฤติกรรมกำรเรียนรู้ รวมทั้งบทบำทของครูผู้สอน เพ่ือตอบ

โจทย์ กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมในศตวรรษที่ 21 ตำม
แนวคิดของ Bloom’s Taxonomy 

3.6 แบ่งกลุ่มวิเครำะห์พฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy 
เพ่ือเปรียบเทียบล ำดับขั้นกำรท ำงำนของสมองกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในตัวชี้วัด
กำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำง ฯ 2551 

3.7 น ำเสนอชิ้นงำนของกลุ่มตนเอง 
5. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 5  กำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด  
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  ควำมส ำคัญของกำรอบรมครูผู้สอนระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำยในหลักสูตรนี้ คือ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำทักษะ
และลักษณะของควำมเป็นครูว่ำ คุณภำพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและควำม
เอำใจใส่ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูให้ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  ซึ่งครูจะรู้ว่ำผู้เรียนของตนมีคุณภำพตำมที่หลักสูตรก ำหนดหรือไม่นั้น 
จ ำเป็นต้องรู้จักสร้ำงเครื่องมือที่เหมำะสมและมีคุณภำพเพ่ือใช้วัดและตรวจสอบผู้เรียน
ของตนเองอย่ำงถูกต้อง 

2. วิธีการอบรม ตั้งประเด็นค ำถำม อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น ระดมควำมคิด กำร
บรรยำย แบ่งกลุ่มร่วมกันท ำงำน และน ำเสนอชิ้นงำน 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 ตั้งประเด็นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมระดมควำมคิดร่วมกันว่ำ สิ่งที่เป็นเป้ำหมำยในกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคืออะไร จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำจัดกำรเรียนรู้ได้บรรลุ
เป้ำหมำยหรือไม ่

3.2 สรุปควำมคิดเห็นร่วมกันว่ำ เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ มำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัด และจะรู้ว่ำบรรลุเป้ำหมำยหรือยังด้วยกำรใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3.3 แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดว่ำ ครูผู้สอนจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แล้ว 
3.4 สรุปควำมคิดเห็นร่วมกันว่ำ ต้องวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสำระที่ก ำหนด

ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
3.5 บรรยำยวิธีกำรน ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดไปใช้ในกำรวัดและประเมินผล

กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
3.6 แบ่งกลุ่ม และให้น ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ผ่ำน

กำรวิเครำะห์หำสำระกำรเรียนรู้ (K – P – A) และล ำดับขั้นกำรท ำงำนของสมอง
ตำมแนวคิด Bloom’s Taxonomy มำทดลองสร้ำงแบบวัดและประเมินผล และ
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
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3.7 น ำเสนอชิ้นงำนของกลุ่มตนเอง 
 

14. กิจกรรมการติดตาม หรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา   
1. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมจัดท ำ ID Plan กำรวำงแผนไปสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน กำรน ำควำมรู้ไป

แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนครูในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยให้น ำเสนอแผนกำรปฏิบัติดังกล่ำว
เพ่ือขออนุมัติควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ แล้วน ำส่งส ำเนำหลักฐำนที่ได้รับกำรอนุมัติ
เพ่ือขอรับวุฒิบัตรผ่ำนกำรอบรมจำกหน่วยจัด ภำยในระยะเวลำ 3 เดือน 

2. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของครูด้วยกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกับผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูผู้เข้ำรับกำรอบรม อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

15. วิทยากร:  
1) รศ.ดร.รุจิร์  ภู่สำระ 
2) ผอ.นิตยำ มั่นช ำนำญ 
3) ผศ.ดร.ชนิตำ ไกรเพชร 
4) ดร.ประวีนำ  เอ่ียมยี่สุ่น 
5) ศน.เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ 
6) ดร.ธีรยุทธ ภูเขำ 
7) ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสำร 
8) ดร.มนูญ ศิวำรมย์ 
9) นำงสำวสมปอง  อมรสิทธิวงศ์ 
10) ดร.สุรำงค์  เตชะแก้ว 
11) นำยสุรัตน์  กุลศรี 
12) ปรีชำ ภูล ำพำ 

16. จ านวนครูที่อบรมต่อรุ่น: หลักสูตรระดับพ้ืนฐำน จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่เกิน 150 คน/ กลุ่ม 
17. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร:  

1. ประเมินจำกกำรเข้ำรับกำรอบรมและร่วมกิจกรรมกำรอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของระยะเวลำในกำรฝึกอบรมทั้งหมด 

2. ประเมินระหว่ำงกำรอบรม โดยกำรสังเกตพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจในกำรอบรม
รับควำมรู้ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำยและให้ควำมร่วมมือในกำรลงมือ
ปฏิบัติในทุกกิจกรรม เกณฑ์ผ่ำนที่คุณภำพระดับ 3 

3. ประเมินจำกชิ้นงำนรวบยอดท่ีเป็นงำนเดี่ยว หรืองำนกลุ่ม เกณฑ์ผ่ำนที่คุณภำพระดับ 3 
4. ประเมินด้วยกำรทดสอบวัดควำมรู้หลังกำรอบรม โดยได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 

 

18. ตารางกิจกรรมการอบรมในแต่ละวัน (ให้ดูที่หน้ำถัดไป) 
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ตารางการอบรมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เวลา 
วัน 

08.00 – 
08.30 น. 

08.30 – 
09.00 น. 

09.00 – 
10.30 น. 

10.30 – 
12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 
14.30 น. 

14.30 – 
16.00 น. 

16.00 – 
16.30 น. 

วันแรก ลงทะเบียน/ 
รับเอกสำร 

ปฐมนิเทศ/ 
ทดสอบควำมรู้
ก่อนกำรอบรม 

หลักกำร/
ควำมส ำคัญ 

และ
กระบวนกำรวัด
และประเมินผล

กำรจัดกำร
เรียนรู ้

ประเภทของ
กำรวัดและ

ประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

 
พักรับประทำน
อำหำรกลำงวัน 

หลักกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำร
เรียนรูใ้นระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ตำมหลักสูตรแกนกลำง 

2551 

ถำม/ตอบและ
สรุปควำมรู ้

วันที่สอง ลงทะเบียน กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์/

แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวัดและ
ประเมินผลกบักระบวนกำรเรียน

กำรสอน 

กำรออกแบบกำรวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วดั 

ทดสอบควำมรู้
หลังกำรอบรม/ 
กำรจัดท ำ ID 

Plan 
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