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บทคัดย่ อ
การประเมินวินิจฉัย คื อ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศในด้าน จุดเด่น จุด
ด้อย มโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่ อน ปั ญหา อุปสรรค สถานะความรู ้ ในปั จจุ บนั ของผูเ้ รี ยน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อง ผูส้ อนสามารถนําข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา
และเรี ยนรู ้ ในขั้นต่ อไป ความสําคัญของการประเมินวินิจฉัยมี ท้ งั ต่ อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน โรงเรี ยน และ ต่อผูป้ กครอง
ประเภทของการประเมินวินิจฉัย จําแนกได้หลายประเภทขึ้ นกับเกณฑ์ที่ใช้ กรณี จาํ แนกตามลําดับเวลาของการ
ประเมิน ได้แก่ การประเมินวินิจฉัยก่อนเรี ยน การประเมินวินิจฉัยระหว่างเรี ยน และ การประเมินวินิจฉัยหลังเรี ยน
กรณี จาํ แนกตามวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยทางการศึกษา ได้แก่ การวินิจฉัยที่ไม่เป็ นทางการ และ การวินิจฉัยที่เป็ น
ทางการ กรณี จาํ แนกตามระดับความละเอียดในการวินิจฉัย ได้แก่ การวินิจฉัยแบบทัว่ ไป การวินิจฉัยแบบวิเคราะห์
และ การวิ นิจฉัยแบบคลิ นิก ซึ่ งกระบวนการประเมิ นวิ นิจฉัย มี 6 ขั้น ตอนสําคัญ ได้แ ก่ 1) การศึ กษาวิเคราะห์
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่ มุ่งประเมิ น 2) การนิ ยามและระบุคุณลักษณะที่ ตอ้ งการประเมิน 3) การพัฒนาเครื่ องมื อ
ประเมินวินิจฉัย 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 6) การนําผลไปใช้และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ผล
ของการประเมินวินิจฉัยเป็ นประโยชน์แก่ครู โรงเรี ยน และผูป้ กครอง
คําสํ าคัญ การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ การประเมินวินิจฉัย คุณลักษณะ
Abstract
Diagnostic assessment is a process that provides information on the strengths, weaknesses,
misconceptions, problems in the students’ current state of knowledge. It also provides feedback to stakeholders.
This information can be used to improve learning and teaching process so that learners can move forward to the
next stage of learning. Diagnostic assessment is a vital process for learners, teachers, schools and parents.
Diagnostic assessment can be divided into several categories depending on the criteria used. The time-based
assessment consisted of pre, while, and post diagnostic assessments. Based on the methods used, there are
informal, and informal diagnostic assessments; and based on the diagnostic complexity, there are general
diagnostic, specific diagnostic ,and clinical diagnostic assessments. Diagnostic assessment has six key processes
which includes: 1) studying and analyzing students’ attributes, 2) defining and identifying attributes to assess, 3)
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developing diagnostic assessment tools, 4) collecting the data, 5) analyzing the data, and 6) making use of the
results and giving feedback. Results from diagnostic assessment are beneficial to teachers, schools, and parents.
Keywords: Assessment for learning, Diagnostic assessment, Attributes
บทนํา

การจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการได้แก่ วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้(Objective) ประสบการณ์
เรี ยนรู ้ (Learning Experiences) และ การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ งการประเมินผลนั้น แบ่งได้ 3 ประเภท ตาม
เป้ าหมายการประเมิ นที่ แตกต่ างกัน กล่าวคื อ การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ (Assessment of Learning) การประเมิ น
ขณะเรี ยนรู ้ (Assessment AS Learning) และการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ (Assessment for Learning) ซึ่ งเป็ นการใช้
การประเมินเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของผูส้ อน นําไปสู่ การ
ช่ วยเหลื อพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน รวมถึ งวินิจฉัยปั ญ หาการเรี ยนรู ้และข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน ดังนั้น การ
ประเมิ นเพื่ อวินิจฉัยผูเ้ รี ยนจึ งมี ความจําเป็ นในยุคปั จจุบนั เพราะผูส้ อนจําเป็ นต้องมี ขอ้ มูลสารสนเทศในการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน ในเรื่ องจุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา อุปสรรคและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน รวมถึงหาวิธีการปรับปรุ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาและเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป
การประเมินในศตวรรษที่ 21 สู่ การประเมินวินิจฉัย
เมื่ อ โลกก้าวเข้าสู่ ศ ตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีไ ด้เข้ามามี บทบาทสําคัญ กับมนุ ษ ย์มากขึ้ น คนรุ่ น ใหม่ จึง
จําเป็ นต้องมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ การทํางาน การติดต่อสื่ อสาร การค้าขาย รวมถึงใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกยุคเก่า ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21
นี้ ส่ งผลให้มีการกําหนดสมรรถนะที่สาํ คัญของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อให้การศึ กษาในยุคนี้ กา้ วทันกับกระแสหลักของโลก และสามารถผลิตบุ คคลากรที่ มี
ทักษะใหม่เพื่อการอยู่รอดในอนาคต ได้แก่ 1) ทักษะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Skills)
2) ทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) 3) ทักษะการทํางานอย่างรวมพลัง (Collaborative
Skills) 4) ทักษะการสื่ อสาร (Communicative Skills) 5) ทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์ (Computing Skills) 6) ทักษะ
อาชี พและทักษะการใช้ชีวิต (Career and Life Skills) 7) ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross–Cultural
Skills) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2558)
การประเมินในศตวรรษที่ 21 มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบการประเมิน และ เครื่ องมือการ
ประเมินให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยการประเมินในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้นใน 6 ด้านดังนี้ 1) การประเมินบูรณา
การไปกับ หลัก สู ต ร การเรี ย นการสอน และการวิ จัย พัฒ นา 2) มี ก ารใช้เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ที่
หลากหลาย 3) เน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) 4) ผู ้เรี ย นมี ก ารประเมิ น ตนเอง (Selfassessment) 5) ผูส้ อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนหลังจากการประเมิน (Feedback) 6) นําสารสนเทศที่ ได้จากการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง (องอาจ นัยพัฒน์, 2558)
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ปั จจุบนั นักวิจยั ด้านการศึ กษาและผูส้ อนเริ่ มมีความสนใจที่ จะได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมากขึ้ น และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้รับความนิ ยมลดลง เพราะไม่ได้ให้ขอ้ มูล
สารสนเทศว่า สาเหตุที่นกั เรี ยนไม่บรรลุเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้เป็ นเพราะอะไร (กุลพร พูลสวัสดิ์, 2556)
การประเมินวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) จึงได้รับความสนใจในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เพราะเป็ นการ
ประเมินที่ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อบกพร่ องในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และยังให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
เช่น ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งครู ผปู ้ ระเมินสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนและจัดการเรี ยนซ่อมเสริ มต่อไป
ความหมายของการประเมินวินิจฉัย
นักวิชาการและหน่วยงานทางด้านการวัดและประเมินผลได้ให้ความหมายของการประเมิน และ การ
ประเมินวินิจฉัย ดังนี้
ไตรรงค์ เจนการ (2549) ได้ระบุ ว่า การประเมิ นผล คื อการกระทําการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
บุคคลแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคลเพื่อที่จะเข้าใจ (understand) พวกเขาเหล่านี้ ให้ดีข้ ึ น โดยมีเป้ าหมาย 2 เป้ าหมาย
คือการเตรี ยมการข้อมูลย้อนกลับไปสู่ นกั เรี ยน (feedback) และอีกประการหนึ่ งคื อ การสนับสนุนใช้เป็ นเครื่ องมือ
วินิจฉัยสําหรับการเรี ยนการสอน (instruction) ในการประเมิน
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ (2557) ให้ค วามหมายการประเมิ น ว่า การประเมิ น หมายถึ ง กระบวนการที่ ก่อให้เกิ ด
สารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด
Burke (2005) ให้แนวคิดว่า การประเมินวินิจฉัย มักถูกประเมินในช่วงต้นของการเรี ยน เพื่อประเมินทักษะ
ความสามารถ ความสนใจ ระดับของความประสบความสําเร็ จในการเรี ยน หรื อ อุปสรรคของนักเรี ยนหนึ่งคนหรื อ
ทั้งชั้นเรี ยน การประเมิ นวินิจฉัยควรทําอย่างไม่เป็ นทางการและควรแยกออกจากการให้ระดับคะแนน (Grade)
ครู ผสู ้ อนสามารถใช้ผลการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน พิจารณาถึงสาเหตุของอุปสรรคในการเรี ยนรู ้
และค้นหาระดับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับระดับของทักษะในการเข้าถึงการเรี ยนของนักเรี ยน ครู
สามารถประเมิ นความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ตลอดทั้งวิชาหรื อทั้งปี การประเมิ นวินิจฉัย สามารถใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานเพื่อค้นหาความเข้าใจของนักเรี ยนก่อนที่ครู จะเริ่ มการสอน ตัวอย่างของเครื่ องมือวินิจฉัย ได้แก่ แบบสอบ
ก่อนเรี ยน (Pre-test) แบบฝึ กหัดการแก้ปัญหาต่างๆ (Problem-solving exercises) แบบสอบด้านทักษะ (skill tests)
แบบสํารวจทัศนคติ (Attitude Surveys) หรื อ แบบสอบถาม (Questionnaires)
สํานักทดสอบทางการศึกษา (2556 ง) ได้ระบุว่า การวินิจฉัย หมายถึง การค้นหาข้อบกพร่ องในวิชาต่าง ๆ
ของผูเ้ รี ยนด้วยการทดสอบวินิจฉัยเพื่อตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับความสามารถตรงไหน เรื่ องใด สาเหตุ
จากอะไร อันจะนําไปสู่การพัฒนาการเรี ยนการสอนและความรอบรู ้ (Mastery learning) ของผูเ้ รี ยน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ได้ระบุไว้วา่ การประเมินเพื่อวินิจฉัยเป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาว่าผูเ้ รี ยนรู ้
อะไรมาบ้างเกี่ ย วกับ สิ่ งที่ จะเรี ยน สิ่ งที่ รู้ มาก่ อ นนี้ ถู กต้องหรื อไม่ จึ งเป็ นการใช้ในลักษณะประเมิ น ก่ อนเรี ย น
นอกจากนี้ ยงั ใช้เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นรายบุคคลที่ มกั จะเป็ นเฉพาะ
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เรื่ อง เช่ น ปั ญหาการออกเสี ยงไม่ชดั แล้วหาวิธีปรับปรุ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาและเรี ยนรู ้ข้ นั ต่อไป วิธีการ
ประเมินใช้ได้ท้ งั การสังเกต การพูดคุย สอบถาม หรื อการใช้แบบทดสอบก็ได้
ศิ ริชยั กาญจนวาสี (2552) ได้กล่าวถึงการประเมิ นเพื่ อวินิจฉัยว่า เป็ นการประเมิ นผลเพื่ อวินิจฉัยสาเหตุ
ของปัญหาการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรี ยนการสอน เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน สิ่ งแวดล้อม เนื้อหาวิชา เป็ นต้น
เพื่อที่จะได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาได้ถกู ต้องตรงประเด็น เครื่ องมือที่ใช้วดั อาจเป็ น Published diagnostic tests,
Teacher-made diagnostic tests, Observation techniques เป็ นต้น
สํานักทดสอบทางการศึกษา (2556 ข) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินเพื่อวินิจฉัยทางการศึกษา หมายถึง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคลหรื อรายกลุ่มเพื่ อระบุ ว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มโนทัศน์ใด
มาแล้ว บ้า ง มี ค วามเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ยังเข้า ใจคลาดเคลื่ อ นในมโนทัศ น์ ใ ดบ้า ง และเกิ ด ความเข้า ใจที่
คลาดเคลื่อนเนื่องจากสาเหตุใด
โชติกา ภาษีผล และคณะ (2558) ได้ระบุวา่ การวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เป็ นการวัดและ
ประเมินผลเพื่อค้นหาว่าการที่ผเู ้ รี ยนเก่งหรื ออ่อนเป็ นเพราะเหตุใด และ เก่งหรื ออ่อนในเรื่ องอะไร เพื่อหาสาเหตุใน
การพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
จากความหมายของการประเมินวินิจฉัยดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า การประเมินวินิจฉัย คือ กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศในด้าน จุดเด่น จุดด้อย มโนทัศน์ท่ี คลาดเคลื่อน ปั ญหา อุปสรรค
สถานะความรู ้ในปัจจุบนั ของผูเ้ รี ยน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน โรงเรี ยน และ
ผูป้ กครอง เพื่อการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู และให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาและเรี ยนรู ้ในขั้น
ต่อไป
2

ความสํ าคัญของการประเมินวินิจฉัย
จากการพิจารณาความหมายของการประเมินวินิจฉัย ทําให้ทราบว่าการประเมินวินิจฉัยเป็ นการประเมินที่
มีความสําคัญ ที่ ช่วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน โรงเรี ยน และผูป้ กครอง ซึ่ ง
สามารถสรุ ปความสําคัญได้ดงั นี้
1. ความสํ าคัญของการประเมินวินิจฉัยต่ อผู้เรียน
1.1 ช่ วยให้ท ราบว่าผูเ้ รี ยนมี พ้ื นความรู ้ ในปั จจุ บนั อยู่ที่ระดับใด เช่ น ระดับ ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน
1.2 ช่วยให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องใดบ้าง และต้องปรับปรุ งพัฒนาส่ วนใดเพิ่มเติม
1.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถวางแผนร่ วมกับครู ผสู ้ อนว่าจะแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึนได้อย่างไร หรื อ
เรี ยนซ่อมเสริ มเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด เพื่อเติมเต็มความรู ้ความเข้าใจในส่ วนที่ขาดหายไปได้อย่างไรบ้าง
1.4 ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้ น เพราะผูเ้ รี ยนต้องใส่ ใจในการเรี ยนอยู่เสมอ เพื่ อ
เตรี ยมพร้อมในการประเมินวินิจฉัยระหว่างเรี ยน
การประเมินวินิจฉัยจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ความสํ าคัญของการประเมินวินิจฉัยต่ อผู้สอน
2.1 ช่ วยให้ผูส้ อนได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ ว่าผูเ้ รี ยนมีปัญหาอุปสรรคด้านการเรี ยนใน
แง่มุมใด แล้ววางแผนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.2 ช่ วยให้ผสู ้ อนทราบถึงสถานะความรู ้ในปั จจุบนั ของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
หรื อสอดคล้องตามที่ผสู ้ อนตั้งใจไว้หรื อไม่อย่างไร
2.3 ช่วยให้ผสู ้ อนมีความใกล้ชิดผูเ้ รี ยนมากยิ่งขึ้น เพราะต้องหมัน่ สังเกต ใส่ ใจรายละเอียดของผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล เพื่อที่จะระบุจุดแข็งจุดอ่อนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้
2.4 ช่วยให้ผสู ้ อนได้ขอ้ มูลสารสนเทศมา จัดการเรี ยนซ่ อมเสริ ม เพื่อแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ของผูเ้ รี ยน
การประเมิ น วิ นิ จฉัย ช่ วยให้ค รู ผูส้ อนปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอนให้เหมาะสมกับ ระดับ ความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนและพัฒนาทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
3. ความสํ าคัญของการประเมินวินิจฉัยต่ อโรงเรียน
3.1 ช่วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนทราบถึงสถานะความรู ้ของนักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน
3.2 ช่วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนมีสารสนเทศในการวางแผนระดับนโยบายเพื่อช่วยครู ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอน
3.3 ช่ วยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนมีขอ้ มูลสารสนเทศในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสม เช่ น
ห้องเรี ยน สื่ อการสอนใหม่ๆ เพื่อเป็ นปัจจัยส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การประเมินวินิจฉัยจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีขอ้ มูลสารสนเทศในการตัดสิ นใจในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของครู และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4. ความสํ าคัญของการประเมินวินิจฉัยต่ อผู้ปกครอง
4.1 ช่วยให้ผปู ้ กครองทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการเรี ยนของบุตรหลาน แล้วหาทางช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่อไป
4.2 ช่วยให้ผปู ้ กครองทราบว่าต้องสนับสนุน ส่ งเสริ ม ด้านที่เป็ นจุดเด่นของบุตรหลานอย่างไร
4.3 ช่วยให้ผปู ้ กครองทราบว่าบุตรหลานต้องเรี ยนซ่อมเสริ มเพิ่มเติมในวิชาใดบ้าง
4.4 ช่วยให้ผปู ้ กครองสามารถให้กาํ ลังใจ และช่วยเติมเต็มในจุดด้อยของผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้อง
ผลการประเมินวินิจฉัยช่วยสะท้อนผลการเรี ยนรู ้และสถานะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งผูป้ กครองจะ
สามารถนําข้อมูลมาหาแนวทางช่วยเหลือและร่ วมมือกับครู และโรงเรี ยนในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต่อไป
จากการศึกษาความสําคัญของการประเมินวินิจฉัย สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพ
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-ทราบว่าต้องปรับปรุ งตนเองใน
เรื่ องใด
- ทราบพื้นความรู ้ตนเองใน
ปั จจุบนั
- วางแผนในการพัฒนาความรู ้
ของตนเอง
ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของ
ผูเ้ รี ยน
- สนับสนุน ส่ งเสริ ม ด้านที่เป็ น
จุดเด่นของผูเ้ รี ยน
- ให้กาํ ลังใจ และช่วยเติมเต็มใน
จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
-

1.ความสําคัญ
ต่ อผู้เรียน
4.ความสําคัญ
ต่ อผู้ปกครอง
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2.ความสําคัญ
ต่ อผู้สอน
3.ความสําคัญ
ต่ อโรงเรียน

-ทราบสถานะความรู ้ใน
ปั จจุบนั ของผูเ้ รี ยน
-ทราบว่าควรปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนไปในทิศทาง
ใด
-ได้ขอ้ มูลสารสนเทศในการ
จัดการเรี ยนซ่อมเสริ ม
-ทราบสถานะความรู ้ของ
นักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน
-วางแผนระดับนโยบายเพื่อ
ช่วยครู ในการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอน
-จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
เช่น ห้องเรี ยน สื่ อการสอน
ใหม่ๆ

ภาพที่ 1 แสดงความสําคัญของการประเมินวินิจฉัย
ปรับปรุ งจาก: “แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อวินิจฉัย”, โดย สํานักทดสอบทางการศึกษา (2556 ค)
สื บค้นจาก bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2014/.../Classroom-Diag2.2.pptx.
ประเภทของการประเมินวินิจฉัย
การประเมินวินิจฉัยมีหลายประเภท ขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกประเภท ดังนี้
1. จําแนกตามลําดับเวลาของการประเมิน
ถ้าจําแนกตามลําดับเวลาของการประเมิน สามารถแบ่งประเภทของการประเมินวินิจฉัย ได้ 3 ประเภท
ดังนี้ (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2556 ข)
1.1 การประเมิน วินิจฉั ยก่ อนเรี ยน มี จุด มุ่ งหมายเพื่ อสํารวจว่าผูเ้ รี ยนมี ส ถานะความรู ้ พ้ื นฐานใน
ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร ทําให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมี ความรู ้พ้ื นฐานที่ จาํ เป็ นต่อการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ใหม่มากน้อยเพี ยงใด
ผูส้ อนสามารถนําผลการประเมินมาวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อม ก่อน
เข้าสู่การเรี ยนมโนทัศน์ใหม่ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบ หรื อ แบบสอบถาม เป็ นต้น
1.2 การประเมิ น วินิจฉั ยระหว่ างเรี ยน มี จุด มุ่ งหมายเพื่ อสํารวจความเข้าใจในเรื่ องที่ เรี ย นอยู่ใน
ปัจจุบนั และสํารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยน ทําให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจมโนทัศน์ที่กาํ ลังเรี ยนรู ้อยูห่ รื อไม่
อย่ างไร มี ค วามเข้า ใจคลาดเคลื่ อ นในมโนทัศ น์ ห รื อ ไม่ และเกิ ด ความเข้า ใจคลาดเคลื่ อ นในขั้น ตอนใดของ
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การจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนสามารถใช้ผลการประเมินเพื่อปรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ รี ยนอย่างทันท่วงที โดย
อาจเพิ่ ม ตัวอย่างใหม่ ห รื อ อธิ บ ายซํ้า เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการประเมิ น เช่ น แบบสังเกต หรื อ แบบบัน ทึ กรายการ
พฤติกรรม เป็ นต้น
1.3 การประเมินวินิจฉัยหลังเรี ยน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจว่าผูเ้ รี ยนตามทันแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
วางแผนไว้หรื อไม่ ทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้มโนทัศน์ได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้หรื อไม่อย่างไร
และพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้ในระดับต่อไปหรื อไม่ ผูส้ อนสามารถนําผลการประเมินมาวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในขั้น
ต่อไปให้เหมาะสม หากพบว่าผูเ้ รี ยนยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ผูส้ อนอาจจัดการสอนซ่ อมเสริ มก่อนที่ผเู ้ รี ยนจะ
เรี ยนรู ้ในระดับต่อไป เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบ แบบสังเกต หรื อ การสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2. จําแนกตามวิธีการที่ใช้ ในการวินิจฉัยทางการศึกษา
ถ้าจําแนกการประเมิ นวินิ จฉัยตามวิธีการที่ ใช้ในการวิ นิจฉัย ทางการศึ กษา สามารถแบ่ งประเภทการ
ประเมินเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ (ศิริเดช สุ ชีวะ, 2538 อ้างถึงใน สุ ปราณี บุระ, 2557)
2.1 การวินิจฉัยที่ไม่ เป็ นทางการ (Informal Diagnosis) เป็ นการค้นพบข้อบกพร่ องของนักเรี ยนด้วย
วิธีการง่ายๆ ไม่มีระเบี ยบแบบแผนที่ แน่ นอน มี วิธีการประเมินโดย การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
ตรวจผลงาน เป็ นต้น
2.2 การวินิจฉั ยที่เป็ นทางการ (Formal Diagnosis) เป็ นการค้นพบข้อบกพร่ องของนักเรี ยน โดยใช้
วิธีการที่ ส ร้ างขึ้ นมาอย่างเป็ นระบบและมี แบบแผน มี วิธีการประเมิ นโดย การใช้แบบทดสอบเชิ งวินิจฉัย การ
วินิจฉัยจากแบบแผนการตอบข้อสอบโดยใช้ดชั นี บ่งชี้ ความผิดปกติ ของแบบแผนการตอบข้อสอบ การใช้วิธีการ
รู ลสเปซ (Rule Space) การใช้การย้อนรอยกระบวนการคิด การใช้เทคนิคการคิดออกเสี ยงเป็ นต้น
3. จําแนกตามระดับความละเอียดในการวินิจฉัย
หากจําแนกประเภทของการวินิจฉัยตามระดับความละเอียดในการวินิจฉัยแบ่ง ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(Underhill, 1972 อ้างถึงใน ปิ ยาพร ขาวสะอาด, 2541)
3.1 การวินิจฉัยแบบทั่วไป (General Diagnosis) เป็ นการวินิจฉัยระดับทัว่ ไป (general level) เป็ นขั้น
การสํารวจเพื่อทราบระดับความสามารถทัว่ ๆ ไป ของนักเรี ยนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เครื่ องมือที่ ใช้ส่วนใหญ่
เป็ นแบบทดสอบ ทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ครู สร้างขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน อาจใช้การวินิจฉัยโดยการ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ปกติ (norm) ซึ่ งจะทําให้ทราบข้อบกพร่ องในด้านต่างๆ ของนักเรี ยนอย่างกว้างๆ
3.2 การวินิจฉั ยแบบวิเคราะห์ (Analytical Diagnosis) เป็ นการวินิจฉัยระดับเฉพาะ (specific level)
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ ยวกับความสามารถของนักเรี ยนเพื่อทราบข้อบกพร่ องของนักเรี ยนใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เครื่ องมือที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นแบบทดสอบที่มีเนื้ อหาเฉพาะเจาะจงในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การวินิจฉัย
แบบวิเคราะห์มกั ดําเนินการภายหลังจากการวินิจฉัยแบบทัว่ ไป เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีรายละเอียดที่ลึกซึ้ งมากขึ้น
3.3 การวินิ จฉั ย แบบคลินิ ก (Clinical Diagnosis) เป็ นการวิ นิ จฉั ย ระดับ ละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง (intensive
level) เพื่ อให้เห็ นถึ งสาเหตุ ของปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่ พบในตัวนักเรี ยนซึ่ งมี ความซับซ้อน การใช้ขอ้ มูลจาก
แหล่งใดแหล่งหนึ่ งเพี ยงแหล่งเดี ยวจึ งไม่เพี ยงพอ จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่งประกอบกัน เช่ น การใช้
ข้อมูลจากแบบทดสอบ ประกอบการสัมภาษณ์ และการศึกษาสภาพครอบครัว เป็ นต้น
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กระบวนการประเมินวินิจฉัย
ก่อนทําการประเมินวินิจฉัย ครู ผปู ้ ระเมินควรวางแผนและเตรี ยมการล่วงหน้า เพื่อให้การประเมินวินิจฉัย
บรรลุเป้ าหมาย ครู ผปู ้ ระเมินควรดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะ (Attributes) ของผู้เรียนที่ม่ ุงประเมิน ในขั้นนี้ครู ผปู ้ ระเมินควรให้ความ
สนใจกับคุณลักษณะที่เป็ นจุดอ่อนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมากที่สุด ในช่วงแรกของการศึกษาครู ผปู ้ ระเมินอาจจะมี
คุณลักษณะที่สนใจศึกษาอยู่หลายคุณลักษณะก็ได้ ต่อมาให้ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่ ตอ้ งการประเมิ นเหล่ านั้น ซึ่ งอาจเป็ น ความรู ้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) โดย
ศึ กษาจากงานวิจยั และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิ ดหลักการ สาเหตุของความบกพร่ องใน
คุณลักษณะนั้นๆ ทําให้มีแนวทางในการออกแบบและวางแผนการประเมินวินิจฉัยมากขึ้น
2. การนิยามและระบุคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน หลังจากที่ครู ผปู ้ ระเมินศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่ มุ่งประเมิน ทําให้ทราบถึงนิ ยามและองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ สนใจศึกษา ในขั้นนี้ ให้ครู ผปู ้ ระเมิน
คัดเลือกคุณลักษณะที่สนใจมากที่สุด จากนั้นให้การนิ ยามและระบุคุณลักษณะย่อยในการประเมิน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาครื่องมือประเมินวินิจฉัย การประเมินวินิจฉัยที่ดี ควรมีการพัฒนาหรื อสร้างเครื่ องมือวินิจฉัย
ที่มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะที่มุ่งประเมิน เช่น แบบสอบวินิจฉัย แบบสอบถามที่คน้ หาสาเหตุของมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรม เป็ นต้น เครื่ องมือวินิจฉัยที่ ดีควรมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งความ
ตรง (validity) และความเที่ยง (reliability) เพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
4. การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล หลังจากที่ ค รู ผูป้ ระเมิ น ได้พ ฒ
ั นาเครื่ องมื อประเมิ น วินิ จฉัย และตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว ขั้นนี้ เป็ นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ครู ผปู ้ ระเมินต้องมีการวางแผนเก็บข้อมูลกับผูเ้ รี ยนให้ดี
เครื่ องมือวินิจฉัยบางชนิด ใช้เวลายาวนานในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกตรายการพฤติกรรม (Checklist)
ทําให้ครู ผปู ้ ระเมินมีภาระงานเพิ่มขึ้นนอกเหนื อไปจากการสอน ดังนั้นการเก็บข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยต้องวางแผน
อย่างรอบคอบ ไม่ควรเร่ งรี บในการเก็บข้อมูล กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแยกจากการสอน เช่ น การนัด
นักเรี ยนมาประเมินนอกคาบเรี ยน รวมถึงควรมีทีมงานที่ช่วยเก็บข้อมูลวินิจฉัย ทําให้การเก็บข้อมูลมีความครบถ้วน
ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด ข้อ มู ล จากการประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ส่ ว นใหญ่ ม ัก จะเป็ นข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงกับนักเรี ยนรายบุคคล ดังนั้นครู ผูป้ ระเมินควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างดี เพื่อให้ขอ้ มูลไม่ขาด
หายไปจนไม่สามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล ขั้นนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศด้าน
จุดด้อยในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน สาเหตุ ของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่ อน และปั ญ หาอุปสรรคของผูเ้ รี ยน ซึ่ งวิธีการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลวินิจฉัยที่ นิยมมากที่ สุด คื อ การนับความถี่รูปแบบของการตอบของผูเ้ รี ยน (Student skill profile
หรื อ weakness patterns) จากนั้นนํามาคํานวนเป็ นร้อยละ หากพบรู ปแบบการตอบของนักเรี ยนที่แสดงถึงมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนแบบใดมากที่สุด แสดงว่าครู ควรจัดการเรี ยนซ่อมเสริ มที่ช่วยแก้ไขจุดอ่อนในเรื่ องนั้น หากเป็ นข้อมูล
เชิงปริ มาณ จะใช้สถิติเป็ นเครื่ องมือช่วย เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แต่หากเป็ นข้อมูลเชิ งคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ หรื อ
แบบบันทึกพฤติกรรม ส่ วนมากจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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6. การนําผลการประเมินไปใช้ และให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) ขั้นตอนนี้ ครู ผปู ้ ระเมินควรทําการสรุ ป
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินวินิจฉัย และนําเสนอผลการประเมินวินิจฉัยแก่ ผูเ้ รี ยน ครู คนอื่นๆ ผูป้ กครอง และ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน การรายงานผลการประเมินวินิจฉัยมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในอนาคต ซึ่ งการให้
ข้อมูลย้อนกลับและแนวทางการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนแก่ผมู ้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด (Stakeholders) จะทํา
ให้ผลการประเมินถูกนําไปใช้ตดั สิ นใจในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนในการแก้ไขการเรี ยนรู ้ที่บกพร่ อง
อย่างเป็ นรู ปธรรมในอนาคต
การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้
การนําผลของการประเมินวินิจฉัยไปใช้ สามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและ
การจัดการเรี ยนซ่ อมเสริ มของครู ผสู ้ อน ใช้ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อกําหนดนโยบายการจัดการ
เรี ยนรู ้ ในอนาคต รวมถึงใช้ในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการเรี ยนซ่ อมเสริ มจากผูป้ กครอง ซึ่ งผลของการประเมิ น
วินิจฉัยสามารถนําไปใช้ได้ดงั นี้
1. การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ สําหรับครู
ครู ผสู ้ อนสามารถนําผลการประเมินวินิจฉัยไปใช้ได้ดงั นี้
1.1 การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ เพือ่ ปรับปรุ งการเรียนการสอน เมื่อผูส้ อนทราบว่าผูเ้ รี ยน
ทั้งห้องมีสถานะความรู ้พ้ืนฐานในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่ องใดบ้าง ทําให้ครู สามารถ
ออกแบบและวางแผนปรับปรุ งแผนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความรู ้ ที่ขาดหายไปหรื อสถานะความรู ้
พื้นฐานของผูเ้ รี ยน
1.2 การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ เพือ่ จัดการเรียนซ่ อมเสริม เมื่อผูส้ อนทราบว่าผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ใดมีพ้ืนความรู ้เดิมน้อยเกินกว่าที่จะสอนเรื่ องใหม่เพิ่มได้ ผูส้ อนสามารถใช้ผลการประเมินวินิจฉัยเป็ นแนวทางใน
การจัดคาบเรี ยนซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้สามารถ เรี ยนรู ้มโนทัศน์ใหม่ต่อไปได้
2. การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ สําหรับโรงเรียน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสามารถนําผลการประเมินวินิจฉัยไปใช้ได้ ดังนี้
2.1 การนําผลของการประเมินวินิจฉั ยไปใช้ เพื่อจัดสรรทรั พยากรสนับสนุนด้ านการเรี ยนการสอน
เมื่ อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้ทราบถึ ง จุ ดเด่ น จุ ดด้อย ของผูเ้ รี ยนทั้งโรงเรี ยน ทําให้ส ามารถวางแผนในการจัดสรร
ทรัพยากร สนันสนุ นด้านการเรี ยนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอนเพิ่มเติ ม
ได้อย่างเหมาะสม สามารถสรรหาผูส้ อนที่มีความเชี่ยวชาญมาเติมเต็มในวิชาที่ผเู ้ รี ยนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
2.2 การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ เพื่อใช้ ในการปรับปรุ งแผนงาน ในโครงการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อจัดกิจกรรมใดๆ จําเป็ นจะต้องมีสารสนเทศมาช่วยตัดสิ นใจในการปรับปรุ งแผนงาน ผลการประเมินวินิจฉัยจะ
ทําให้ทราบว่าควรจะดําเนิ นโครงการจัดการเรี ยนสอน หรื อ กิ จกรรมในปั จจุบนั มากน้อยแค่ไหน เช่ น โรงเรี ยนมี
โครงการรักการอ่านที่ดาํ เนินมายาวนาน แต่เมื่อประเมินวินิจฉัยแล้วพบว่า ผูเ้ รี ยนยังมีทกั ษะการอ่านที่แย่เหมือนเดิม
ผูบ้ ริ หารก็ตอ้ งพิจารณาปรับปรุ งโครงการดังกล่าวต่อไป
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3. การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ สําหรับผู้ปกครอง
3.1 การนําผลของการประเมินวินิจฉั ยไปใช้ เพื่อใช้ ในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มจุดเด่ นของผู้เรี ยน
เมื่อผูป้ กครองทราบถึงจุดเด่นของผูเ้ รี ยนจากผลการประเมินวินิจฉัย ผูป้ กครองควรวางแผนสนับสนุ นการเรี ยนใน
ด้านที่เป็ นจุดเด่นเพื่อพัฒนาศักยภาพในรายวิชาดังกล่าวให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไป
3.2 การนําผลของการประเมินวินจิ ฉัยไปใช้ เพือ่ ใช้ ในการเติมเต็มในจุดด้ อยของผู้เรียน เมื่อผูป้ กครอง
ทราบถึ งจุด ด้อยของผูเ้ รี ยนจากผลการประเมิ นวินิจฉัย ผูป้ กครองควรให้กาํ ลังใจแก่ ผูเ้ รี ยน และควรสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนซ่ อมเสริ มในรายวิชาดังกล่าวมากขึ้น เพื่อเติมเต็มความรู ้ในส่ วนที่ ขาดหายไปและแก้ไข
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ผปู ้ กครองควรวางแผนการเรี ยนซ่อมเสริ มร่ วมกับครู ผสู ้ อนในรายวิชาดังกล่าวและครู
ประจําชั้น เพื่อให้การแก้ไขจุดด้อยของผูเ้ รี ยนมีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและสามารถติดตามผลได้
การประเมิ นวินิจฉัยเป็ นกระบวนการที่ ทาํ ให้ได้ข ้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับจุ ดเด่ น จุ ดด้อย มโนทัศ น์ที่
คลาดเคลื่ อ น ปั ญ หา อุ ป สรรค สถานะความรู ้ ในปั จจุ บ ัน ของผูเ้ รี ย น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่ อผูเ้ รี ย น ครู ผูส้ อน
โรงเรี ยน และผูป้ กครอง ผลการประเมินวินิจฉัยมีคุณค่าต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนในอนาคต ดังนั้นผูส้ อนควรนําข้อมูล
มาพิ จ ารณาเพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนและวางแผนการจัด การเรี ย นซ่ อ มเสริ ม แก่ ผูเ้ รี ย นที่ มี
ข้อบกพร่ องในด้านต่ างๆ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรนําสารสนเทศจากการประเมิ นวินิจฉัยมาใช้ในการ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนด้านการเรี ยนการสอนและใช้ในการปรับปรุ งแผนงานด้านโครงการจัดการเรี ยนสอน
ต่อไป
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