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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการประเมนิตามสภาพจริง ตอนที ่1” 
 

 

บทน า 
 ในปัจจุบนัตอ้งพฒันาคนใหมี้ความรู้ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีสามารถต่อสู้ แข่งขนักนัเพื่อ
ความส าเร็จ ตอ้งพฒันาคุณสมบติัต่าง ๆ เช่น ส่ือสารเป็น ใชเ้ทคโนโลยไีด ้ เจรจาแลกเปล่ียนได ้แกไ้ข
ปัญหาได ้ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ได ้  การประเมินผลตามสภาพจริงจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมากกวา่การเรียนการสอน  ท่ีเกิดจากครูเป็นผูบ้อกความรู้ 
แต่ผูเ้รียนจะเรียนรู้จากการกระท ามากข้ึน การประเมินตามสภาพจริงจะแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท าอะไร
ได ้มากกวา่จะบอกวา่นกัเรียนรู้อะไร การประเมินผลจากสภาพจริงเป็นทางเลือกใหม่ในการประเมินผล
การเรียนรู้ทางหน่ึง  ซ่ึงแนวทางการประเมินผลจากสภาพจริงน้ี   เป็นการใชเ้พื่อลดบทบาทการประเมิน
ดว้ยขอ้สอบมาตรฐานและการทดสอบอยา่งเป็นทางการดว้ยขอ้สอบแบบเลือกตอบ   และพยายามพฒันา
ระบบการประเมินในชั้นเรียน  โดยการเสริมวธีิการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ  สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและปฏิบติัจริงจาก สถานการณ์ท่ีใช้ วธีิการประเมินแนว
ใหม่น้ีไดเ้สนอแนะวา่ในระยะเร่ิมแรกควรจะเร่ิมตน้อยา่งนอ้ย ๆ  ค่อยเป็นค่อยไปในส่วนเน้ือหาสาระท่ี
ครูคิดวา่มัน่ใจจะใชว้ธีิการดงักล่าวได ้ แลว้จึงขยายเพิ่มข้ึนในเน้ือหาส่วนอ่ืนและวชิาอ่ืนๆ ต่อไป 
 แนวคิดการประเมินผลดงักล่าวสามารถน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง สามารถประเมิน
ความสามารถ  ทกัษะ  ความคิดขั้นสูงท่ีซบัซอ้น  ตลอดจนความสามารถในการแกปั้ญหาและการ
ประยกุตใ์ช้ ความรู้ใน วชิาต่าง ๆ  นอกจากน้ีวธีิการประเมินผลดงักล่าวเป็นการประเมินเชิงบวก  เพื่อ
คน้หาความสามารถ  จุดเด่นและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียนในจุดท่ี
ตอ้งการพฒันาใหสู้งข้ึนเตม็ตามศกัยภาพได ้    อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียนในสถานการณ์การเรียนการสอนท่ีใกลเ้คียงชีวติจริง  เนน้นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง  นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงและนกัเรียนเป็นผูส้ร้างงาน  และสร้างความรู้  โดยครูเป็นผูช้ี้แนะให้
ผูเ้รียนพฒันาตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ  ดงันั้นการประเมินผลดงักล่าวจะอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่
ครูผูส้อนไดพ้ฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตร สนองความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมได้
เป็นอยา่งดี  
 ในหน่วยน้ีท่านจะไดเ้รียนรู้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการประเมินตามสภาพจริง ในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
2. ลกัษณะส าคญัของการประเมินตามสภาพจริง 
3. ความแตกต่างของการประเมินตามสภาพจริงกบัการประเมินแบบเดิม 
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4. การประเมินตามสภาพจริงกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
5. วธีิการและแหล่งขอ้มูลในการประเมินตามสภาพจริง 
6. การประเมินตามสภาพจริงกบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
7. ขั้นตอนและวธีิการประเมินตามสภาพจริง 

   

1.  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 นกัการศึกษาและนกัวดัผลประเมินผลทางการศึกษาหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประเมินตามสภาพจริงในทศันะท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัต่อไปน้ี 

สุวมิล  วอ่งวานิช (2546 : 13) กล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตดัสิน
ความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง โดยใชเ้ร่ืองราว 
เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคลา้ยจริงท่ีประสบในชีวติประจ าวนั เป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนตอบสนองโดยการ
แสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต จากกระบวนการท างานตามท่ีคาดหวงัและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จะเป็น
การสะทอ้นภาพเพื่อลงขอ้สรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนวา่มีมากนอ้ย
เพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยูใ่นระดบัความส าเร็จใด   
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ไดก้ล่าววา่ การประเมินสภาพจริงเป็นการ
ประเมินจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผู้ ้
ปฏิบติั จะเป็นงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Real Life) หรือใกลเ้คียงกบัชีวติจริง จึงเป็นงานท่ีมี
สถานการณ์ซบัซอ้น (Complexity) และเป็นองคร์วม (Holistic)   มากกวา่งานปฏิบติัในกิจกรรมการ
เรียนทัว่ไป 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 175) กล่าววา่ 
การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ดา้น ของนกัเรียนตามสภาพ
ความเป็นจริงทั้งในและนอกหอ้งเรียน มีลกัษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ การท างานของ
ผูเ้รียน ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการแสดงออก โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบและเป็น
ผูผ้ลิตความรู้ ไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัจริงหรือคลา้ยจริง ไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ความสามารถ 
 Jon Mueller (2004) การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินรูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
แสดงความสามารถในดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะผา่นการกระท าท่ีก าหนดไวใ้นสถานการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือการด าเนินงานท่ีเป็นสภาพจริง  
 Wiggins (1993) กล่าวถึงความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไวว้า่ เป็นการก าหนดภาระ
งาน (Tasks) ท่ีส าคญัใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้เพื่อแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาหรือจดัการกบั
สถานการณ์นั้นอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์ ภาระงานท่ีก าหนดนั้นตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นสภาพ
จริงหรือคลา้ยจริงท่ีทุกคนจะตอ้งพบในการด าเนินชีวติหรือการท างานในแต่ละสาขาวชิาชีพ 
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 Stiggins (1987) ใหค้วามหมายของการประเมินตามสภาพจริงวา่ เป็นการประเมินการแสดง
ความสามารถของผูเ้รียนในการใชท้กัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึงและสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
วา่ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ีก าหนดได ้
 จากความหมายของการประเมินสภาพจริงดงักล่าว  จะเห็นวา่การประเมินตามสภาพจริงเป็น
การประเมินจากการวดัโดยใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริงในสถานการณ์จริง เป็นการวดัประเมินผล
กระบวนการท างานในดา้นสมอง หรือการคิด และจิตใจของผูเ้รียนอยา่งตรงไปตรงมา  โดยพยายาม
ตอบค าถามวา่ผูเ้รียนท าอยา่งไรและท าไมจึงท าอยา่งนั้น  การท่ีไดข้อ้มูลวา่ “ผูเ้รียนท าอยา่งไร ” และ 
“ท าไมผูเ้รียนจึงท าอยา่งนั้น ” จะช่วยใหผู้ส้อนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน   และการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของผูส้อนไดจ้ากขอ้มูลท่ีเป็นผลจากการประเมิน  การประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นกระบวนการ
สังเกต การบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลจากผลงานและกิจกรรมท่ีนกัเรียนท า การประเมินสภาพจริงจะไม่
เนน้การประเมินเฉพาะทกัษะ พื้นฐาน  แต่จะเนน้การประเมินทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้นในการท างานของ
นกัเรียน   ความสามารถในการแกปั้ญหา  และการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริงใน
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเนน้พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อสนองจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
และความตอ้งการของสังคม นอกจากน้ีการประเมินผลตามสภาพจริงจะมีความต่อเน่ืองในการใหข้อ้มูล
ในเชิงคุณภาพ     ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะกบั
รายบุคคลได ้
 จากแนวคิดดงักล่าวจะพบวา่  ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นจะประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัคือ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) การประเมิน
ตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) และผลลพัทก์ารเรียนรู้ตามสภาพจริง  (Authentic Learning 
Outcomes) ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง 

(Authentic Learning) 

ผลการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง 

(Authentic Learning  
Outcomes) 

การประเมนิ 
ตามสภาพจริง 
(Authentic 

Assessment) 
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   ภาพที ่1   กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง    
    
 จากภาพท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีจะประเมินผลตามสภาพจริง ไดน้ั้นตอ้งมีการจดัการเรียน รู้
ตามสภาพจริงก่อนและภารกิจหลกัของผูส้อน คือ ท าอยา่งไรจึงจะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ี
เรียน ผูส้อนตอ้งรู้วา่ความรู้ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้นั้น คืออะไร   มีอะไรบา้งและผูเ้รียนจะสร้างสรรค์
ความรู้เหล่านั้นข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  มีวธีิการใดบา้งท่ีมีโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้เกิดข้ึนใน
โครงสร้างความรู้ของ ผูเ้รียน เอง  และผูส้อนจะประเมินไดโ้ดยวธีิใด และอยา่งไร  เพื่อ ใหไ้ดข้อ้มูล วา่
ผูเ้รียนมีความรู้นั้น  ๆ แลว้  และสามารถน าความรู้ท่ีมี นั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากแนวคิด
ดงักล่าวจึงสามารถเปรียบเทียบรูปแบบของ กระบวนการจดัการเรียน รู้แบบเดิมและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางเปรียบเทยีบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม และแบบสภาพจริง 
 

การจัดการเรียนรู้แบบเดิม การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
1.   วางแผนโดยยดึพฤติกรรมเป็น 
      หลกั 
2.   สอนไปตามหวัขอ้ของเน้ือหา 
3.   มีจุดประสงคก์วา้ง ๆ 
4.   มกัเนน้เพียง 1-2 สมรรถภาพและ  
      วธีิการเรียน 
5.   ครูเป็นผูด้  าเนินการสอน 
6.   ยดึต าราเรียนเป็นหลกั 
7.   ใชก้ฎเกณฑบ์งัคบัเสมอ ๆ 
8.   ภาระงานและกระบวนการถูก 
      แบ่งเป็นส่วนยอ่ย 
9.   นกัเรียนปฏิบติังานโดยไม่ทราบ              
      จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
10. ประเมินผลคร้ังเดียวเม่ือจบ  
      บทเรียน 
11. ครูเป็นผูป้ระเมิน 
12. ครูรู้เกณฑก์ารประเมินแต่ผูเ้ดียว 

1.  วางแผนจากส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้และอยากท าในกรอบของ 
     หน่วยการเรียน 
2.  เกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  มีจุดประสงคท่ี์ชดัเจนเฉพาะเจาะจง 
4.  ใชส้มรรถภาพและวธีิการเรียนท่ีหลากหลาย 
5.  นกัเรียนมีความตอ้งการเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการศึกษาและ  
      เรียนรู้ 
6.  ใชแ้หล่งการเรียนรู้หลากหลาย 
7.  สนองความตอ้งการของนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 
8.  ภาระงานและกระบวนการรวมอยูด่ว้ยกนั 
9.  นกัเรียนปฏิบติังานโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
10. ประเมินผลตลอดเวลาตั้งแต่เร่ิมปฏิบติัจนส้ินสุดภาระงาน 
11. ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองนั้นเป็นผูป้ระเมิน 
12. ครูและนกัเรียนรู้เกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ฝ่าย 
13. ประเมินผลทั้งความรู้ ความเขา้ใจ ผลงาน และ 
      กระบวนการท่ีนกัเรียนน าความรู้ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ช ้
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13. ประเมินผลเฉพาะภาคความรู้ 
 

 แหล่งทีม่า : Kentucky Department of Education, 1998  
 
 

2. ลกัษณะส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 

  การประเมินตามสภาพจริงจะประกอบดว้ยสองส่วนท่ีส าคญัคือ การก าหนดภาระงาน 
(Task) หรือสถานการณ์ปัญหา ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนด าเนินการ และเกณฑก์ารประเมิน (Rubrics) 
ความสามารถของผูเ้รียนในการด าเนินการตามภาระงานท่ีก าหนดใหป้ฏิบติั ดงันั้น การประเมินตาม
สภาพจริงจึงเป็นการวดัและประเมินผล การเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีน ามาใช้ ทดแทนในส่วนท่ีแบบทดสอบ
เลือกตอบไม่สามารถวดัและประเมินผลได้ ตรงตามสภาพความรู้และทกัษะท่ีเป็นจริงของผูเ้รียน  
ลกัษณะส าคญัของการประเมินตามสภาพจริงมีดงัน้ี 

1. งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมาย (meaningful task) 
 งานท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติัตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติในชีวติประจ าวนั เป็น
เหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมท่ีจ าลองข้ึนเพื่อใชใ้นการทดสอบ 

2. เป็นการประเมินรอบดา้นดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย (multiple assessment) 
 เป็นการประเมินนกัเรียนทุกดา้น ทั้งความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะ
นิสัย โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวธีิแห่งการเรียนรู้ และพฒันาการของนกัเรียน เนน้ให้
นกัเรียนตอบสนองดว้ยการแสดง  สร้างสรรค ์ ผลิต  หรือท างาน     ในการประเมินตอ้งประเมินหลาย ๆ  
คร้ังดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสม เนน้การลงมือปฏิบติัมากกวา่การประเมินความรู้ 

3. ผลผลิตมีคุณภาพ (quality products) 
 นกัเรียนจะมีการประเมินตนเองตลอดเวลา  และพยายามแกไ้ขจุดดอ้ยของตนเอง
จนกระทัง่ไดผ้ลงานท่ีผลิตข้ึนอยา่งมีคุณภาพ นกัเรียนเกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเอง  มีการ
แสดงผลงานของนกัเรียนต่อสาธารณชน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดเ้รียนรู้และช่ืนชมจากการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน นกัเรียนมีโอกาสเลือกปฏิบติังานไดต้ามความพึงพอใจ     นอกจากน้ียงัจ าเป็นตอ้งมี
มาตรฐานของงานหรือสภาพความส าเร็จของงานท่ีเกิดจากการก าหนดร่วมกนัระหวา่งครู นกัเรียนและ
อาจรวมถึงผูป้กครองดว้ย มาตรฐานหรือสภาพความส าเร็จดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีช่วยบ่งบอกวา่งานของ
นกัเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด 

4. ใชค้วามคิดระดบัสูง (higher – order thinking) 
 ตอ้งพยายามใหน้กัเรียนแสดงออก หรือ  ผลิตผลงานข้ึนมา   ซ่ึงเป็นผลงานท่ีเกิด
จากการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินทางเลือก ลงมือกระท า   ตลอดจนการใชท้กัษะการแกปั้ญหา
เม่ือพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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5. มีปฏิสัมพนัธ์ทางบวก (positive interaction) 
 นกัเรียนตอ้งไม่รู้สึกเครียดหรือเบ่ือหน่ายต่อการประเมิน  ครู   ผูป้กครอง  และ
นกัเรียนตอ้งเกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกนัในการประเมิน และการใชผ้ลการประเมินแกไ้ขปรับปรุง
นกัเรียน 
 
 

6. งานและมาตรฐานตอ้งชดัเจน (clear tasks and standard) 
 งานและกิจกรรมท่ีจะใหน้กัเรียนปฏิบติัตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั
จุดหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมดงักล่าว 

7. มีการสะทอ้นตนเอง (self reflections) 
 ตอ้งมีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  หรือเหตุผลต่อการ
แสดงออก การกระท า หรือผลงานของตนเองวา่ ท าไมถึงปฏิบติั ไม่ปฏิบติั ท าไมถึงชอบ ท าไมถึงไม่
ชอบ 

8. มีความสัมพนัธ์กบัชีวติจริง (transfer into life) 
 ปัญหาท่ีเป็นส่ิงเร้าใหน้กัเรียนไดต้อบสนอง  ตอ้งเป็นปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั พฤติกรรมท่ีประเมินตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั ทั้งท่ี
โรงเรียนและท่ีบา้น ดงันั้นผูป้กครองนกัเรียนจึงนบัวา่มีบทบาทเป็นอยา่งยิง่ในการประเมินตามสภาพท่ี
แทจ้ริง 

9. เป็นการประเมินอยา่งต่อเน่ือง (ongoing or formative) 
 ตอ้งประเมินนกัเรียนตลอดเวลา   และทุกสถานท่ีอยา่งไม่เป็นทางการ  ซ่ึงจะท าให้
เห็นพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง เห็นพฒันาการ  คน้พบจุดเด่นและจุดดอ้ยของนกัเรียน 

10. เป็นการบูรณาการความรู้ (integration of knowledge) 
 งานท่ีใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติันั้น   ควรเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถและ
ทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในสหสาขาวชิา    ลกัษณะส าคญัดงักล่าวจะช่วยแกไ้ขจุดอ่อนของการวดัและ
ประเมินแบบเดิมท่ีพยายามแยกยอ่ยจุดประสงคอ์อกเป็นส่วน ๆ เรียนรู้ และประเมินเป็นเร่ือง ๆ ดงันั้น
นกัเรียนจึงขาดโอกาสท่ีจะบูรณาการความรู้และทกัษะจากวชิาต่าง ๆ  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานหรือ
แกปั้ญหาท่ีพบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัท่ีงานแต่ละงาน หรือปัญหาแต่ละปัญหานั้นตอ้งใช้
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะจากหลาย ๆ  วชิามาช่วยในการท างานหรือแกไ้ขปัญหา  
 โดยสรุปแลว้จะเห็นวา่ การประเมินตามสภาพจริงมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. ใชว้ธีิการประเมินกระบวนการคิดท่ีซบัซอ้น ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ศกัยภาพของผูเ้รียนในฐานะผูส้ร้างผลงาน และกระบวนการท่ีใชใ้นการสร้าง
ผลงาน มากกวา่การประเมินความสามารถในการจ าวา่ผูเ้รียนจ าความรู้อะไรไดบ้า้ง 
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2. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียนหาขอ้สรุปวา่มีส่วนใด
ท่ีควรส่งเสริมและส่วนใดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็
ศกัยภาพตามความสนใจและความตอ้งการของแต่ละคน 

3. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเองและ
ของเพื่อน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตวัเอง เช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงน าไปสู่
ความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได ้

4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและ
การวางแผนการสอนของผูส้อนวา่สามารถสนองตอบความสนใจและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนไดห้รือไม่ 

5. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์ในชีวติจริง 

6. เป็นการประเมินดา้นต่าง ๆ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ กนัอยา่ง
ต่อเน่ือง ไม่ใช่ใชเ้พียงการสอบขอ้เขียนเพียงคร้ังหรือสองคร้ังอยา่งท่ีเคยท ามา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการประเมนิตามสภาพจริง ตอนที ่2” 
 

 
 

3. ความแตกต่างของการประเมินตามสภาพจริงกบัการประเมินแบบเดิม  
 
 การพิจารณาความแตกต่างระหวา่งการประเมินตามสภาพจริงกบัการประเมินแบบเดิมนั้น 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนจึงพิจารณาไดจ้ากลกัษณะท่ีแตกต่างกนับนเส้นแสดงความต่อเน่ืองของคุณลกัษณะ
ส าคญัของการประเมินผลการเรียนรู้ใน 5 บริบท ดงัต่อไปน้ี 
 

บริบทด้าน 
การประเมิน

แบบเดิม 
<-----------------------------------> 

การประเมินตาม
สภาพจริง 

การตอบขอ้สอบ 
เลือกค าตอบท่ี

ก าหนดให้ 
<-----------------------------------> 

ลงมือปฏิบติัตามภาระ
งานท่ีก าหนด 

สถานการณ์ 
ท่ีใชว้ดั 

ครูสร้างโดยการ
สมมติ 

<-----------------------------------> 
ครูสร้างจากเร่ืองท่ีเกิด
ในชีวติจริง 

การใชค้วามคิด 
ความรู้และ

ความจ า 
<-----------------------------------> 

คิดประยกุตใ์ชแ้ละคิด
สร้างสรรค ์

ความเก่ียวขอ้ง 
ในการประเมิน 

ผูส้อน <-----------------------------------> ผูเ้รียน 

หลกัฐานแสดง
ความสามารถ
ผูเ้รียน 

เป็นหลกัฐาน
ทางออ้ม 

<-----------------------------------> 
เป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
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รายละเอียดของแต่ละบริบทระหวา่งการประเมินแบบเดิมกบัการประเมินตามสภาพจริง   
สรุปไดด้งัน้ี 

 บริบทดา้นการตอบขอ้สอบนั้นการประเมินแบบเดิมนกัเรียนจะเลือกค าตอบท่ีครูก าหนดไว ้
เช่น การตอบขอ้สอบแบบเลือกตอบ หรือแบบถูก-ผดิ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่การประเมิน
ตามสภาพจริงผูเ้รียนจะตอ้งลงมือปฏิบติังานตามภาระงาน (Task) ท่ีมีความซบัซอ้นและเนน้การคิด
ประยกุตใ์ชค้วามรู้อยา่งเหมาะสม 

 บริบทดา้นสถานการณ์ท่ีใชใ้นการวดั การวดัโดยใหผู้เ้รียนตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบมกั
เป็นการสร้างขอ้สอบท่ีจ ากดัอยูเ่ฉพาะเน้ือหาสาระท่ีเรียนเท่านั้น แต่การประเมินตามสภาพจริงจะเป็น
การก าหนดสถานการณ์หรือภาระงานท่ีเป็นเกิดข้ึนหรือคลา้ยคลึงในชีวติจริง แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน
โดยใชศ้กัยภาพดา้นความรู้และความคิดท่ีหลากหลาย 

 บริบทดา้นการใชค้วามคิดในการสอบวดันั้น สืบเน่ืองจากการใชข้อ้สอบในการประเมิน
แบบเดิมท่ีผูต้อบใชส้มรรถภาพของสมองดา้นความรู้ความจ าในเน้ือหาสาระท่ีไดเ้รียนไปในการตอบ
ขอ้สอบ ซ่ึงถือวา่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประเมินตามสภาพจริงเท่านั้น เพราะวา่การประเมินตาม
สภาพจริงตอ้งการใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดวเิคราะห์และความคิดประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มา ในการ
สังเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังาน ซ่ึงถือวา่เป็นการพฒันาผูเ้รียนอีกระดบัหน่ึง 

 บริบทดา้นความเก่ียวขอ้งในการประเมิน  จะพบวา่การสร้างแบบทดสอบในการประเมิน
แบบเดิมนั้นข้ึนอยูก่บัครูผูส้อนท่ีเป็นผูส้ร้างขอ้สอบ ผูเ้รียนไม่มีโอกาสเก่ียวขอ้งกบัการสร้างขอ้สอบ 
นแกจากน้ีการตอบขอ้สอบก็ตอ้งเป็นไปตามท่ีผูส้อนไดก้ าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น ส่วนการประเมินตาม
สภาพจริงนั้นผูเ้รียนมีโอกาสเลือกส่ิงท่ีจะน าเสนอและรูปแบบหรือวธีิการน าเสนอท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
สมรรถภาพในการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ภายใตก้รอบของสถานการณ์หรืองานท่ีผูส้อนก าหนด อยา่งไรก็
ตามการมีอิสระมากในการปฎิบติังานดงักล่าวน้ีก็มีทั้งจุดแขง็และจุดอ่อนในตวัเองท่ีครูผูส้อนตอ้ง
พิจารณาเลือกสถานการณ์หรือภาระงานท่ีใชใ้นการประเมินอยา่งรอบคอบดว้ย 

 บริบทดา้นหลกัฐานในการประเมินท่ีแสดงความสามารถในการเรียนรู้นั้น ในการะเมินแบบเดิม
ถึงแมว้า่เราสร้างขอ้สอบแบบเลือกตอบเพื่อวดัความคิดในการวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดก้็
ตาม แต่การท่ีผูเ้รียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งนั้นไม่ไดใ้หข้อ้มูลอะไรมากนกัท่ีจะบอกไดว้า่ผูเ้รียนเป็น
อยา่งไร การเลือกค าตอบถูกนั้นเป็นเพราะผูเ้รียนรู้จริงหรือวา่โชคดีท่ีเลือกค าตอบถูก ผูเ้รียนใชค้วาม
อยา่งไรในการเลือกค าตอบ เราไม่มีขอ้มูลหลกัฐานอะไรท่ีจะบอกไดช้ดัเจน เพียงแต่สรุปอา้งอิงไดว้า่
ผูเ้รียนอาจมีความรู้และใชค้วามรู้นั้นในการตอบขอ้สอบแมจ้ะมีลกัษณะเป็นสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นและ
ใกลเ้คียงกบัชีวติจริงก็ตาม การตอบขอ้สอบถูกจึงถือวา่เป็นเพียงการใชห้ลกัฐานทางออ้มเท่านั้น ส่วน
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การประเมินตามสภาพจริงนั้นจากการปฏิบติังานของผูเ้รียนตามภาระงานท่ีก าหนดใหจ้ะพบวา่มีขอ้มูล
เชิงประจกัษห์ลายประการท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ความคิด ทกัษะและความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
ในการประเมินทกัษะในการเล่นกีฬาก็ใหผู้เ้รียนเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ ใหดู้จริง แลว้ประเมินจากผลการ
เล่นกีฬา การประเมินทกัษะทางวทิยาศาสตร์โดยการใหน้กัเรียนออกแบบการทดลองเพื่อหาค าตอบจาก
สถานการณ์ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ท่ีครูก าหนด การประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
โดยการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน ทั้งหมดน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นสภาพจริงมากกวา่การใหผู้เ้รียนตอบ
ขอ้สอบทั้งแบบเลือกตอบหรือเขียนตอบ อยา่งไรก็ตามขอย  ้าวา่การประเมินแบบเดิมโดยการใชข้อ้สอบก็
ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยใหข้อ้มูลเสริมการประเมินตามสภาพจริงใหป้ระเมินผูเ้รียนไดช้ดัเจนมากข้ึน  

 จากความแตกต่างของการประเมินแบบเดิมกบัการประเมินตามสภาพจริงจึงท าใหมี้การเรียนช่ือ
การประเมินตามสภาพจริงแตกต่างกนัไปอีก เช่น การประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
(Performance Assessment หรือ Performance-based Assessment) เพราะเป็นการประเมินโดยใหผู้เ้รียน
ลงปฏิบติังานจริง บางคนก็เรียกวา่การประเมินทางเลือก (Alternative Assessment) เพราะวา่เป็นแนว
ทางการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกวธีิหน่ึงท่ีแตกต่างจากการประเมินแบบเดิม บางคนก็เรียกวา่
การประเมินแบบทางตรง (Direct Assessment) เพราะวา่การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินท่ีได้
ขอ้มูลจากหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบติังานของผูเ้รียนท่ีน ามาใชใ้นการสรุปความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถของผูเ้รียนไดโ้ดยตรง 

 
4. การประเมินตามสภาพจริงกบัการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

 
 จากวตัถุประสงคแ์ละหลกัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การประเมินผลมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง วธีิการประเมินท่ีสามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้
อยา่งแทจ้ริงของผูเ้รียนจึงตอ้งประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซ่ึงตอ้งประเมินใหค้รบ
ทั้ง 3 ดา้นคือความรู้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติต่อวชิาหรือวชิาชีพ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะพบวา่ มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมส ารวจภาคสนาม กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมศึกษา
คน้ควา้ กิจกรรมวจิยักรณีศึกษา โครงงาน  หรือการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ ในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้เหล่าน้ีตอ้งค านึงวา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพแตกต่างกนั ผูเ้รียนแต่ละคนจึงอาจ
ท างานช้ินเดียวกนัไดเ้สร็จในเวลาท่ีแตกต่างกนั และผลงานท่ีไดก้็อาจแตกต่างกนัดว้ย เม่ือผูเ้รียนท า
กิจกรรมแต่ละคร้ังจึงตอ้งเก็บรวบรวมผลงานไว ้เช่น รายงาน ช้ินงาน บนัทึกผลการเรียนรู้ ทกัษะปฏิบติั 
เจตคติต่อวชิา เป็นตน้ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดท้  าและผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งใช้
วธีิการประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกต่างกนัตามลกัษณะของผลงานท่ีเกิดข้ึน  เพื่อใหส้ามารถ
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ประเมินความรู้ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได ้การประเมินตามสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็
ต่อเม่ือมีการประเมินหลาย ๆ ดา้น ใชว้ธีิท่ีหลากหลาย ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 
และตอ้งมีการประเมินอยา่งต่อเน่ือง จึงจะไดข้อ้มูลท่ีมากพอท่ีจะสะทอ้นถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของ
ผูเ้รียนแต่ละคนได ้
 โดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่ การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต การบนัทึกและการ
รวบรวมขอ้มูลการเรียนรู้ จากวธีิท างานและผลงานท่ีผูเ้รียนปฏิบติัในสภาพของการแสดงออกจริงใน
เน้ือหาวชิาท่ีเรียน  เป็นการประเมินท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียน
การสอน เนน้ท่ีการวดัการแสดงออก  กระบวนการคิด กระบวนการท างาน (Process) ผลท่ีเกิดข้ึน 
(Product) จากการเรียนรู้ และแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ (Learning Portfolio) เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ
ประเมินพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน และใหค้วามส าคญักบัการใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และพฒันาการในทุกดา้น การประเมินตามสภาพจริงจึงแตกต่างจาก
การประเมินโดยใชแ้บบทดสอบเป็นหลกั ซ่ึงจะวดัไดเ้ฉพาะความรู้และทกัษะการคิดบางส่วนเท่านั้น 
 

5. วธีิการและแหล่งข้อมูลในการประเมินตามสภาพจริง 
  
 เพื่อใหก้ารประเมินผลไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน จึงจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลและวธีิการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดใ้นลกัษณะ 4Ps ดงัต่อไปน้ี 
 การประเมินการแสดงออกในการเรียน (Performance: P1) 
 เป็นการประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถในการแสดงออกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น 
ความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมถึงเจตคติต่อ
การเรียนรู้ในวชิาท่ีเรียน วธีิการประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ 

1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2. การบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียน 
3. การสัมภาษณ์ผูเ้รียนถึงเหตุผล ความคิดและความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 
4. การบนัทึกสะทอ้นตนเองของผูเ้รียน 
5. การใหเ้พื่อน ๆ ประเมินผูเ้รียน 
6. การใชแ้บบวดัเจตคติต่อการเรียน 
การประเมินกระบวนการ (Process: P2) 

 การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินกระบวนการท างาน กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
คิดของผูเ้รียน เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบในการคิดและการท างานของผูเ้รียนวา่เป็นอยา่งไร มี
กระบวนการเรียนรู้อยา่งไรเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนแต่ละคนใหมี้โอกาสพฒันาการเรียนรู้ไดเ้ตม็ท่ี วธีิการ
ประเมินท่ีเหมาะสมสามารถใชว้ธีิการต่อไปน้ี 
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1. การสังเกตการท างานของผูเ้รียน 
2. การสะทอ้นตนเองเพื่อตรวจสอบกระบวนการท างานของผูเ้รียน 
3. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
4. การประเมินทกัษะปฏิบติั (Practical Assessment) การท าปฏิบติัการ 
5. การประเมินความสามารถ (Performance Assessment) 
6. การวเิคราะห์จากผลงานของผูเ้รียน เช่น แบบฝึกหดั ใบงาน รายงาน และช้ินงานต่าง ๆ 
การประเมินผลผลติ  (Product: P3) 
การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินผลส าเร็จ หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงจะสะทอ้นให้

เห็นถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนโดยพิจารณาจากผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดไว ้วธีิการท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ 

1. การตรวจและวเิคราะห์ผลการท าแบบฝึกหดั 
2. การทดสอบดว้ยขอ้สอบท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถท่ีแทจ้ริง 
3. การประเมินทกัษะกระบวนการในการท าปฏิบติัการ 
4. การตอบค าถามจากการสัมภาษณ์หรือการซกัถาม 
5. การตรวจรายงานการศึกษาคน้ควา้ รายงานสรุปการท าโครงงาน หรือรายงานผลการท า

ปฏิบติัการ 
6. ผลงานหรือช้ินงานท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ผลสรุปการอภิปรายกลุ่ม 

แผนผงัมโนทศัน์ (Concept map) ผลงาน/ช้ินงานต่าง ๆ  รวมถึงการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงนิทรรศการ การจดัอภิปราย การน าเสนอผลงานวชิาการโดย
วาจาหรือโปสเตอร์ เป็นตน้ 

การประเมินจากแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ (Learning portfolio: P4) 
 แฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมผลงาน ช้ินงาน และผลการประเมินต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินการแสดงออก (Performance) การประเมินกระบวนการ (Process) และการ
ประเมินผลผลิต (Product) ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวชิาหน่ึง ๆ ทั้งใน
ดา้นกระบวนการพฒันาการท างาน กระบวนการสร้างงาน กระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการ
ประเมินเพื่อพฒันาตนเองของผูเ้รียน การจดัท าแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนมี 3 ขั้นตอนหลกัคือ 
การออกแบบแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ การสร้างช้ินงาน/ผลงาน การคดัเลือกช้ินงาน/ผลงานเพื่อรวบรวม
ไวใ้นแฟ้มแสดงผลงาน ผูส้อนจะประเมินแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียน ถือไดว้า่เป็นกระบวนการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
(Formative evaluation) และสามารถใชแ้ฟ้มแสดงผลงานเพื่อการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือ
ส้ินสุดการเรียนการสอนเพื่อการตดัสินผลการเรียน (Summative evaluation) ไดด้ว้ย 
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6. การประเมินตามสภาพจริงกบัข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจนข้ึนในการน ากระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงไป

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอใหท้่านพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหวา่งกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการสอนแต่ละคร้ังกบัการ
ประเมินผล วา่ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมเราสามารถใชกิ้จกรรมการวดัและประเมิน
อะไรบา้งเพื่อวตัถุประสงคใ์ดและจะวดัและประเมินผลอยา่งไร ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 
 

ขั้นตอนการสอน การประเมิน 

1. ขั้นน า 
เป็นขั้นทบทวนเน้ือหาโดยจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนได้
ตรวจสอบความร้ืนฐานหรือความคิดรวบยอดท่ีไดเ้คย
เรียนมาแลว้ เพื่อเตรียมท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่  
 เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัเน้ือหาใหม่แลว้
สร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง (Constructivist)  
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation 
learning) 

การประเมินความรู้พื้นฐาน การประเมินความ
พร้อมของผูเ้รียนดา้นเน้ือหา ความเขา้ใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ รวมถึงความ
พร้อมดา้นความรู้สึกและจิตใจท่ีจะเรียนรู้อยา่ง
ตั้งใจ กระตือรือร้น 

2. ช้ันฝึกกระบวนการคิด 
เป็นขั้นตอนท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้เน้ือหา/ความคิด
รวบยอดใหม่ ท่ีสามารถพฒันาข้ึนจาก 3 กระบวนการ
คือ 
2.1 การสร้างความคิดรวบยอด โดยการใชกิ้จกรรมท่ี

หลากหลาย เช่น การสังเกต การจ าแจกความ
แตกต่าง การหาลกัษณะร่วม การระบุความคิด
รวบยอด การทดสอบความคิดรวบยอด และการ
น าไปประยกุตใ์ช ้

2.2 ทักษะการคิดขัน้สูง เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีผูเ้รียน
ควรไดรั้บการพฒันาทั้งการคิดเชิงวพิากย ์
(Critical Thinking) การคิดวเิคราะห์ (Analytical 
Thinking) การคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
โดยใชกิ้จกรรม/สถานการณ์/งาน (Task) เป็นส่ิง
เร้า เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดขั้นสูงใน

ในขั้นตอนน้ีใชก้ารประเมินทั้ง 3 ลกัษณะ คือ  
1. การประเมินการแสดงออกของผูเ้รียน

(Performance) 
2. การประเมินกระบวนการ (Process) ทั้ง

กระบวนเรียนรู้ กระบวนการท างาน และ
กระบวนการคิด 

3. การประเมินผลงาน/ผลผลิต (Product) ท่ี
แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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การศึกษาวเิคราะห์ เพื่อน าไปสู่การสรุปหลกัการ
ท่ีส าคญั การอธิบายวธีิการคิดและเหตุผล
สนบัสนุนการคิด 

2.3 ทักษะการแก้ปัญหา เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถคิดวางแผนการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาท่ีเรียนรู้ โดยจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้ง
ด าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี ขั้นวเิคราะห์ปัญหา 
ขั้นคิดหาแนวทางแกปั้ญหาและวางแผนแกปั้ญหา 
ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา และขั้นตรวจสอบผลการ
แกปั้ญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการสอน การประเมิน 

3. ข้ันสรุปและการประยุกต์ใช้ 
เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนก าหนดใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้ใน
เน้ือหายอ่ย ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคง์าน
ดว้ยตนเอง เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดส้ร้างสรรค ์
(Creative) ผลงานท่ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้  
 

ในขั้นตอนน้ีก็ใชข้อ้มูลจากการประเมิน
กระบวนการท างาน (Process) การประเมินผล
งาน/ช้ินงาน (Product) และการประเมินจากแฟ้ม
แสดงผลการเรียนรู้ (Learning portfolio) ของ
ผูเ้รียน 

 

7. ขั้นตอนและวธีิการประเมินตามสภาพจริง 

 จากท่ีท่านมีความเขา้ใจชดัเจนแลว้วา่ การประเมินตามสภาพจริงนั้นผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติังาน 
หรือกระท ากิจกรรมจากสถานการณ์หรือภาระงานท่ีเป็นจริงในชีวติประจ าวนั ทั้งกระบวนการท างาน
และผลงานท่ีเกิดข้ึนจะเป็นแหล่งขอ้มูล เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปวา่ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ ความคิด และทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัใด 

 การประเมินตามสภาพจริงน้ี ความจริงแลว้ครูผูส้อนส่วนใหญ่ก็ไดใ้ชก้นัและมีความคุน้เคยอยู่
แลว้บางส่วนในการประเมินการเรียนรู้ผูเ้รียน เช่น มาตรฐานการเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหาหรือภาระ
งานท่ีใหผู้เ้รียนปฏิบติั  แต่ส่วนใหญ่เรายงัมีปัญหาหรือยงัขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกเร่ืองการก าหนด
เกณฑ ์(Criteria) และค าอธิบายการใหค้ะแนน  (Rubrics) ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ขั้นตอนและวธีิการประเมินตามสภาพจริงท่ีชดัเจนและสามารถน าไปสู้การใชง้านจริงในการประเมิน
ผูเ้รียน จึงขอเสนอแนวคิดเป็นค าถามหลกั 4 ค าถามดงัน้ี 
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1. ผูเ้รียนควรมีความรู้และสามารถท าอะไรไดบ้า้ง ค าตอบของค าถามน้ีจะเป็นการก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning standard) ท่ีจะน าไปสู่การเลือกภาระงานท่ีใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ (Learning and Assessment Task) 

2. ท าอยา่งไรจึงจะทราบวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้แลว้ การจะไดข้อ้มูล
เพื่อตอบค าถามน้ีไดผู้ส้อนตอ้งพิจารณาเลือกสถานการณ์หรือภาระงานท่ีเป็นสภาพ
จริง (Authentic Task) ใหผู้เ้รียนปฏิบติัในการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลการปฏิบติังานท่ีดีในสถานการณ์หรือภาระงานท่ีก าหนดนั้นมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร ซ่ึงก็คือเกณฑ ์ (Criteria) ท่ีใชเ้ป็นกรอบในการพิจารณา
ความสามารถในการปฏิบติังาน 

4. ลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนปฏิบติังานในแต่ละเกณฑ ์ (Criteria) ไดผ้ลดีในระดบั
ใด ซ่ึงก็คือ การก าหนดค าอธิบายระดบัผลการปฏิบติังานในแต่ละเกณฑ ์ (Rubric) ซ่ึง
อาจจะก าหนดตั้งแต่ 2 ระดบัข้ึนไปเพื่อน าไปสู่การใหค้ะแนนท่ีอธิบายระดบั
ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้ต่อไป การก าหนด Rubric น้ีจะมีอยู ่2 ลกัษณะ
คือ 1) ระดบัผลการปฏิบติังานท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ควรปฏิบติัได ้ซ่ึงถือวา่เป็นระดบัของ
เกณฑข์ั้นต ่าท่ีผูเ้รียนตอ้งผา่น (Benchmark) และ 2) ระดบัผลการปฏิบติังานท่ีถือวา่
ผูเ้รียนตอ้งปรับปรุง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลเพื่อสะทอ้น (Feed back) ใหผู้เ้รียนไดท้ราบวา่
จะตอ้งพฒันาอะไรบา้งและยงัเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัของการปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของผูส้อนดว้ย 

 รายละเอียดของขั้นตอนและวธีิการประเมินตามสภาพจริงท่านจะไดเ้รียนรู้ต่อไปใน 5 หน่วย 
คือหน่วยท่ี 2 ถึงหน่วยท่ี 6 ต่อไปน้ี 

หน่วยท่ี 2 การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมิน (Standard) 
หน่วยท่ี 3 การก าหนดภาระงานส าหรับการประเมิน (Task) 
หน่วยท่ี 4 การก าหนดเกณฑก์ารประเมิน (Criteria) 
หน่วยท่ี 5 การก าหนดคะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน (Rubric Scoring) 
หน่วยท่ี 6 การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงานการเรียนรู้ (Learning Portfolio) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่2 
เร่ือง “การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมนิ” 

 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งทราบจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายท่ีเป็น

มาตรฐานในการเรียนรู้วา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะหรือคุณลกัษณะอะไร ผลการประเมินจะไม่
สามารถใหข้อ้มูลท่ีตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ลยถา้ขาดความชดัเจนในการก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ ดงันั้นการท าความเขา้ในในความแตกต่างระหวา่ง เป้าหมายและมาตรฐานจึงมีความจ าเป็น
เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  เพื่อน าไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมิน (Learning and Assessment Standards)  
 ก่อนท่ีผูส้อนจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนก่อนวา่ผูเ้รียนควรเรียนรู้อะไรและท าอะไรไดบ้า้ง นัน่
ก็คือการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ บางคนอาจจะใชค้  าวา่ เป้าหมาย (Goal) หรือวตัถุประสงค ์
(Objectives) ค าวา่ มาตรฐาน เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ทั้ง 3 ค าน้ีต่างก็ใชอ้ธิบายส่ิงท่ีผูเ้รียนควรรู้และ
ควรท าอะไรไดเ้หมือนกนั แต่ก็มีความแตกต่างกนัคือ มาตรฐานนั้นเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั 2 ประการคือ 1) ความครอบคลุม 2) สามารถวดัไดแ้ละสังเกตได ้
 เพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนข้ึนใหท้่านพิจารณาความหมายของค าวา่วสิัยทศัน์ (Mission) เป้าหมาย 
(Goal) มาตรฐาน (Standard) และ วตัถุประสงค ์ (Objective) จากภาพต่อไปน้ี วา่มีความหมายกวา้งและ
แคบแตกต่างกนัอยา่งไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายแคบ 

ความหมายกว้าง 

วตัถุประสงค์ 

มาตรฐาน 

เป้าหมาย 

วสัิยทศัน์  

สา
มา
รถ
วดั

ได้
 

ไม่
สา
มา
รถ
วดั

ได้
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2. ชนิดของมาตรฐาน 

 มาตรฐานท่ีใชใ้นการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้นั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 
1. มาตรฐานดา้นความรู้  

  มาตรฐานดา้นความรู้ เป็นขอ้ความท่ีอธิบายเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนควรเรียนรู้
หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถท าไดใ้นเน้ือหาสาระนั้น เช่น 

- จ าแนกวตัถุโดยใชข้อ้มูลในสองมิติ 
- อธิบายผลของกิจกรรมทางกายภาพท่ีมีต่อร่างกาย  
- น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงานเป็นภาษาองักฤษได้ 

2. มาตรฐานดา้นกระบวนการ 
  มาตรฐานดา้นกระบวนการเป็นขอ้ความท่ีอธิบายทกัษะท่ีผูเ้รียนควรพฒันาเพื่อการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจะไม่เฉพาะเจาะจงในเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึง แต่เป็นทกัษะทัว่ ๆ ไปท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหานั้น ๆ เช่น 

 - ก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นไปไดใ้นการศึกษาคน้ควา้  
 - พิจารณาแนวความคิดของผูอ่ื้นอยา่งตั้งใจ  
 - สืบคน้และประเมินความเหมาะสมของสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ  

3. มาตรฐานดา้นจิตพิสัย 
  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย เป็นขอ้ความท่ีอธิบายคุณลกัษณะดา้นเจตคติของผูเ้รียน ซ่ึง
ผูส้อนมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาในขณะท่ีด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง เช่น 

- เห็นคุณค่าของความคิดเห็นหรือมุมมองท่ีหลากหลาย 
- มีความรับผดิชอบในความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
- มุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพื่อเรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีทา้ทาย  

 
 การจ าแนกชนิดของมาตรฐานดงักล่าวน้ี เพื่อใหท้่านเห็นความแตกต่างและสามารถน าไปใช้
เป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไดช้ดัเจนข้ึน อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังมาตรฐานหน่ึงอาจ
เป็นไดท้ั้งมาตรฐานดา้นความรู้และมาตรฐานดา้นกระบวนการก็ได ้เช่น 
  นักเรียนเขียนเร่ืองราวได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นเหตุเป็นผล  
  ถา้ก าหนดเป็นมาตรฐานของวชิาประวติัศาสตร์ ก็อาจจะบอกไดว้า่เป็นมาตรฐานดา้น
กระบวนการ เพราะไม่ไดร้ะบุเน้ือหาวชิาประวติัศาสตร์ไวใ้นขอ้ความ แต่ถือวา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัของ
นกัประวติัศาสตร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน จึงตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะน้ี 
 แต่ถา้ก าหนดเป็นมาตรฐานในรายวชิาการประพนัธ์ในภาษาองักฤษ ก็น่าจะเป็มาตรฐานดา้น
ความรู้ เพราะวา่เป็นความรู้ท่ีเรียนในรายวชิาน้ี ซ่ึงเนน้ในดา้นความรู้เก่ียวกบัการประพนัธ์ โดยให้
แสดงออกจากผลงานการเขียนเร่ืองราว 
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3. ข้อแนะน าการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ 
 การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ครูผูส้อนสามารถใชม้าตรฐานการเรียนรู้และตวับ่งช้ีตามท่ี
ก าหนดไวใ้นต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้ อยา่งไรก็ตาม
บางคร้ังมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดข้ึนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามบริบทท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละสถานศึกษา เพื่อใหก้ารเขียนมาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้มีความ
ชดัเจน น าไปสู่การเลือกสถานการณ์หรือภาระงานในการเรียนรู้ไดต้รง มาตรฐานการเรียนรู้ จึงขอ
แนะน าการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีดีดงัต่อไปน้ี 

1. สามารถวดัและประเมินได ้
  ถา้เขียนมาตรฐานการเรียนรู้วา่ นกัเรียนสามารถบวกเลขจ านวนสองหลกัไดถู้กตอ้ง จะ
สามารถสังเกตจากผลการบวกเลขไดโ้ดยตรง แต่ถา้เขียนวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจในการบวกเลขสอง
หลกั จะวดัและประเมินไดย้ากเพราะค าวา่ ความเขา้ใจนั้นเป็นส่ิงไม่สามารถท่ีวดัไดโ้ดยตรง ดงันั้นการ
เขียนมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมีค ากริยาท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากการปฏิบติัของผูเ้รียนซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ผูเ้รียนมีความรู้และปฏิบติัได ้  
 ใหท้่านพิจารณาตวัอยา่งมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไปน้ีวา่เป็นอยา่งไร  

- นกัเรียนจะพฒันาทกัษะการเขียนเพื่อโนม้นา้วความคิด  
- นกัเรียนจะมีความเขา้ใจเก่ียวกบักลอ้งรูเขม็ 

 จะเห็นวา่ใชค้  าท่ีไม่สามารถวดัและประเมินไดโ้ดยตรง ถา้จะปรับปรุงใหเ้ป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีดี ควรปรับปรุงดงัน้ี 

- นกัเรียนสามารถเขียนบทความเพื่อโนม้นา้วความคิดท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
- นกัเรียนสามารถใชก้ลอ้งรูเขม็เพื่อสร้างภาพท่ีปรากฏได ้

 2.  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีความหมายแคบกวา่เป้าหมายและมีความหมายกวา้ง
กวา่วตัถุประสงค ์
 3.  มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ควรระบุการปฏิบติัท่ีเฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น  
  นกัเรียนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
ตนเองกบัวฒันธรรมอ่ืนท่ีก าหนดใหโ้ดยใชแ้ผนภาพเวน (Venn diagram) 
 จะเห็นวา่ขอ้ความ โดยใช้แผนภาพเวน (Venn diagram) นั้นเป็นขอ้ความท่ีควรอยูใ่น
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การวดัและการประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
 4.  มาตรฐานการเรียนรู้ตอ้งมีความชดัเจน ใชภ้าษาท่ีสามารถส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งอ่าน
แลว้เขา้ใจตรงกนั 
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4. ตัวอย่างมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
 ใหท้่านศึกษาตวัอยา่งมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ี Web Links ต่อไปน้ี 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวฒันธรรม  
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “การก าหนดภาระงานส าหรับการประเมนิ” 
 

 
หลงัจากท่ีก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงใชเ้ป็นมาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนในการประเมินตามสภาพจริงไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกภาระงาน (Task) เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดป้ฏิบติั การประเมินตามสภาพจริงจะอาศยัการประเมินจากผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 
(Product) และกระบวนการปฏิบติังาน (Process) ในสถานการณ์หรือภาระงานท่ีไดม้อบหมาย ในหน่วย
น้ีท่านจะไดท้  าความเขา้ใจและเรียนรู้การเลือกภาระงานท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการประเมิน 
 

1. ความหมายของภาระงานตามสภาพจริง 
 ภาระงานตามสภาพจริง เป็นการก าหนดสถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
เพื่อประเมินวา่ผูเ้รียนมีความสามารถในระดบัใดในการใชค้วามรู้และทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
เหตุการณ์ เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีปรากฏในชีวติจริง ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูล้งมือ
วางแผนและปฏิบติัตามท่ีตวัเองวางแผนไว ้ตวัอยา่งเช่น ถา้เราสอนใหน้กัเรียนตีระนาดเอก เม่ือเราจะ
ประเมินวา่ผลการเรียนรู้เป็นอยา่งไร เราก็ตอ้งใหน้กัเรียนตีระนาดเอกใหเ้ราดูและฟังวา่มีความสามารถ
เพียงใด ถา้เราสอนใหน้กัเรียนท าการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย เม่ือจะ
ประเมินวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้เป็นอยา่งไรเราก็ใหน้กัเรียนทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั การก าหนดภาระงานในการประเมินลกัษณะน้ีเรียกไดว้า่เป็นภาระงานตามสภาพจริง 
 จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นวา่ ภาระงานตามสภาพจริงไม่ไดก้  าหนดข้ึนมาเพื่อใชใ้นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment Task) เท่านั้น ยงัเป็นการก าหนดภาระงาน
ตามสภาพจริงเพื่อการเรียนรู้  (Authentic Learning Task) ดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงท่ีการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จะตอ้งด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงแตกต่าง
จากการจดัการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้แบบเดิม ท่ีการเรียนมกัจะแยกออกจากการประเมิน นัน่
คือหลงัจากท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแลว้จึงมีการทดสอบความรู้  
 

2. ลกัษณะของภาระงานตามสภาพจริง 
 การก าหนดภาระงานตามสภาพจริงเพื่อใชใ้นการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนนั้น นอกจากจะเป็นโอกาสท่ีดีใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมในการปฏิบติังานท่ี
ก าหนดใหแ้ลว้ ผูเ้รียนยงัมีโอกาสในการสร้างความรู้ใหม่ในระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์
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ท่ีก าหนดนั้นดว้ย  ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสรุปไดจ้าก Learning and Assessment Task น้ีจะมีความ
แตกต่างจากคนอ่ืน ข้ึนอยูก่บักระบวนการและผลการปฏิบติังานในภาระงานท่ีก าหนดให ้ซ่ึงจะเป็นการ
ประเมินความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนนัน่เอง 
  ลกัษณะภาระงานตามสภาพจริงท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติัทั้งเพื่อการเรียนรู้และการประเมินนั้น
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ภาระงานท่ีเนน้ผลงาน (Product) ตวัอยา่งเช่น 
- ใหเ้ขียนตอบสั้น ๆ 
- ใหป้ระพนัธ์ผลงานเร่ืองสั้น บทความ โคลง กลอน 
- ใหเ้รียงจ านวนตามล าดบัของเลขทศนิยม 
- ใหเ้ขียนแผนผงัมโนมติ 
- ใหเ้ขียนช่ือเร่ืองจากเร่ืองราวท่ีก าหนดให้ 
- ใหส้รุปความจากการฟัง การอ่านหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ  
- ใหท้  านายผลท่ีจะเกิดข้ึน 
- ใหจ้ าแนกเร่ืองราวหรือเหตุการณ์  
- ใหน้ าเสนอแนวคิดหรือขอ้สรุปเป็นแผนภาพหรือแผนผงั  
- ใหว้เิคราะห์และวจิารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อบทความท่ีก าหนดใหอ่้าน  
- ใหป้ระเมินผลงานของตนเองหรือของผูอ่ื้น  
- ใหก้ าหนดเป้าหมาย 
- ใหต้ั้งค  าถาม 
- ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติังาน 

 
2. ภาระงานท่ีเนน้ความสามารถในการปฏิบติังาน (Performance) หรือกระบวนการ

ในการปฏิบติังาน (Process) ตวัอยา่งเช่น 
- การทดสอบความสามารถในการพิมพ ์
- การด าเนินการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
- การวดัขนาดของวตัถุ 
- การใชบ้ริการหอ้งสมุด 
- การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
- ใหป้ระพนัธ์บทเพลงส าหรับเด็ก 
- ใหป้ระดิษฐท์่าร าหรือท่าเตน้จากบทเพลง 
- การประเมินความคล่องแคล่วในการอ่าน 
- การใหจ้ดัแสดงนิทรรศการและน าเสนอผลงาน 
- การใหป้ฏิบติัเล่นกีฬา เล่นดนตรี วาดภาพ หรือสร้างช้ินงานศิลปะ 
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3. สรุป  
 ความสามารถของผูเ้รียนประเมินไดจ้ากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์ (Task) ท่ีก าหนดให ้ซ่ึงเป็นสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพจริงมากท่ีสุด การเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาหรือปฏิบติังานไดจ้ริง โดยประเมินจากกระบวนการท างาน กระบวนการ
คิด โดยเฉพาะความคิดขั้นสูง และผลงานท่ีได ้
 ลกัษณะส าคญัของการประเมินความสามารถคือ ก าหนดวตัถุประสงคข์องงาน วธีิการท างาน 
ผลส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบติังาน และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน 
 การวดัความสามารถวา่ผูเ้รียนท าอะไรไดบ้า้งและท าอยา่งไร สามารถวดัไดห้ลายวธีิต่าง ๆ กนั
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม สภาวการณ์ และความสนใจของผูเ้รียนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1. มอบหมายงานให้ท า งานท่ีมอบหมายใหท้ าตอ้งมีความหมาย มีความส าคญั มี
ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร เน้ือหา และชีวติจริงของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้
หลายดา้นในการปฏิบติังานท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างาน และ
การใชค้วามคิดอยา่งลึกซ้ึง ตวัอยา่งงานท่ีมอบหมายใหท้ า เช่น   

- ใหเ้ขียนบทความเร่ืองท่ีก าลงัเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและมี
ความส าคญัในขณะนั้น  

- ใหร้ายงานผลการศึกษาส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจโดยเฉพาะ 
- ใหน้ าเสนอส่ิงประดิษฐห์รือการทดลองท่ีผูเ้รียนสนใจ หรืออาจเป็น

โครงงานก็ได ้
2. ก าหนดช้ินงาน อุปกรณ์ หรือส่ิงประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวเิคราะห์  เพื่อหาองคป์ระกอบ

และกระบวนการท างาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน 
3. ก าหนดตัวอย่างช้ินงานให้ผู้เรียนศึกษา แลว้ใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงานท่ีมีลกัษณะการ

ท างานไดเ้หมือนหรือดีกวา่เดิม 
4. สร้างสถานการณ์ทีสั่มพนัธ์กบัชีวติจริง แลว้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา

โดยใชก้ระบวนการและความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ช ้
5. การประเมินทกัษะปฏิบัติ วา่ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการในการปฏิบติัมากนอ้ย

เพียงใด และสามารถน ามาใชป้ฏิบติัจริงในหอ้งปฎิบติัการทดลอง และการฝึก
ปฏิบติังานในสถานฝึกปฏิบติังานในแต่ละคร้ังไดใ้นระดบัใด 

6. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ การประเมินตามสภาพจริงยงัคง
จ าเป็นตอ้งใชก้ารทดสอบดว้ยการเขียนตอบ เพียงแต่ตอ้งลดการสอบวดัดา้น
ความรู้ความจ า โดยมุ่งเนน้ประเมินดา้นความเขา้ใจ การน าไปใช ้ และ
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กระบวนการคิดขั้นสูง  แบบทดสอบลกัษณะน้ีตอ้งสร้างขอ้สอบแบบสถานการณ์
ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติจริงของผูเ้รียนแลว้ใหผู้เ้รียนตอบค าถามโดยการเขียนตอบ 
ลกัษณะของค าถามตอ้งถามเพื่อวดัสมรรถภาพของสมองท่ีสูงกวา่ขั้นความรู้
ความจ า 

 
 การสร้างสรรคผ์ลงานดงักล่าวจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจในมโนมติท่ี
เก่ียวขอ้ง ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถในการวเิคราะห์ และความสามารถใน
การสังเคราะห์ เพื่อสร้างผลงานตามสถานการณ์หรือภาระงานท่ีมอบหมาย การประเมินผลงานและ
ความสามารถในการปฏิบติังานของผูเ้รียนจากการกหนดภาระงานตามตวัอยา่งขา้งตน้จึงตอ้งประเมินให้
ครอบคลุมและลงในรายละเอียดค่อนขา้งมาก ซ่ึงตอ้งอาศยัการก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจนและ
ครอบคลุม ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้ในหน่วยต่อไป 
 

4. ตัวอย่างภาระงานเพือ่การเรียนรู้และประเมินตามสภาพจริง 
 ใหท้่านศึกษาตวัอยา่งการสร้างภาระงาน (Task) เพื่อการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพ
จริงต่อไปน้ี 

หัวข้อเร่ือง การเปลีย่นฤดูกาล 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมิน (Learning and Assessment Standard)  

  วตัถุบนทอ้งฟ้ามีรูปแบบของการเคล่ือนท่ีตวัอยา่งเช่น ดวงอาทิตยป์รากฏเหนือขอบฟ้า
ดา้นหน่ึงในทิศทางเดียวกนัทุกวนั แต่การเคล่ือนท่ีของมนัเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆ  ข้ึนอยูก่บัการหมุนของ
โลกซ่ึงท าใหเ้ราเห็นพระจนัทร์ข้ึนเหนือขอบฟ้าทุกวนัเช่นเดียวกบัการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์  เรา
สามารถสังเกตรูปร่างของดวงจนัทร์ท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัซ่ึงเป็นวฏัจกัรของแต่ละเดือน 

2. หลกัฐานการเรียนรู้ (Evidence of Learning)  
  นกัเรียนสามารถจดจ าบอกลกัษณะและสร้างรูปแบบ เช่น เขียนภาพของปรากฎการณ์ท่ี
เกิดซ ้ า ๆ  ใหเ้ห็นเป็นรูปร่าง  อธิบายคุณลกัษณะ สัดส่วน หรือวงจรการเปล่ียนแปลงของวตัถุหรือ
เหตุการณ์  ผลงานดงักล่าวจะใชเ้ป็นหลกัฐานการประเมิน 

3. สถานการณ์ (Context) 
  นกัเรียนสงสัยไหมวา่ ท าไมอากาศถึงเยน็ในฤดูหนาวและอากาศอบอา้วในฤดูร้อน เรา
จะใชเ้วลาประมาณ 2 -3 วนัหลงัจากน้ี เพื่อหาค าตอบกนั  

4. ภาระงาน (Task) หรือกจิกรรมทีม่อบหมาย 
  ครูจะแสดงรูปถ่ายบริเวณหนา้โรงเรียนของเรา  ซ่ึงรูปเหล่าน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงการเร่ิม
ปรากฏของดวงอาทิตยใ์นเวลาท่ีแตกต่างกนัระหวา่งปี  มีรูปถ่ายทั้งหมด 12 รูป  แต่ละรูปครูถ่ายในวนัท่ี 
1 ของแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธนัวาคม  ครูตอ้งการใหน้กัเรียนทุกคนในกลุ่ม  
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อภิปรายส่ิงท่ีนกัเรียนสังเกตเห็นในรูปถ่ายเหล่าน้ี ใหน้กัเรียนสังเกตท่ีทิศทางของแสงเงาของตน้ไม้
ขา้งๆโรงเรียนกบัต าแหน่งของดวงอาทิตยท่ี์แตกต่างกนัในแต่ละรูปวา่แตกต่างกนัอยา่งไร  นอกจากน้ีให้
นกัเรียนสังเกตเพื่อรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีนกัเรียนคิดวา่มนัมีความส าคญั ดา้นหลงัของรูปจะระบุช่ือ
เดือนท่ีถ่ายใหไ้ว ้เม่ือนกัเรียนบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกตรูปถ่ายเรียบร้อยแลว้  ใหน้กัเรียนใชข้อ้มูลท่ี
บนัทึกไวน้ั้นกลบัไปท างานร่วมกนัในกลุ่มยอ่ยต่อไป  
 หลงัจากอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มแลว้ ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งด าเนินการร่วมกนัคือ  สรุปบนัทึกการ
เปล่ียนแปลงของแต่ละเดือนใหค้รบ  12 เดือน โดยในแต่ละแต่ละเดือนนกัเรียนจะตอ้งด าเนินการ
ต่อไปน้ี 

1. วาดส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเอียงของโลกไปทางดวงอาทิตยใ์นแต่ละเดือนมีลกัษณะ
อยา่งไร 

2. วาดภาพอยา่งคร่าวๆ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของแสงอาทิตยท่ี์มีผลต่อส่ิงรอบๆ  โรงเรียน
ของเรา เช่น ตน้ไม ้พืชชนิดอ่ืนๆ ส่ิงมีชีวติและกิจกรรมของนกัเรียน 

3. ใหน้กัเรียนอภิปรายร่วมกนัในกลุ่ม แลว้ใชผ้ลสรุปการอภิปรายมาเขียน  เพื่ออธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกบัการภาพท่ีวาดข้ึน  ประเด็นท่ีควรอภิปรายร่วมกนัคือการเดินทางของ
โลกรอบดวงอาทิตยแ์ละอธิบายวา่ท าไมการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ อยา่งท่ีนกัเรียน
สังเกตเห็นนั้นท าใหฤ้ดูกาลมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย  นกัเรียนสามารถสืบคน้เพื่อศึกษา
เน้ือหาเก่ียวกบัโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์หรือความรู้อ่ืน ๆ ท่ีคิดวา่จ าเป็นไดจ้ากหนงัสือ
เรียน หรือจากอินเตอร์เน็ต 

4. ใหน้กัเรียนบนัทึกการท ากิจกรรมทุกคร้ังวา่สมาชิกในกลุ่มท าอะไร อยา่งไรและไดข้อ้สรุป
อะไร รวมถึงปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท ากิจกรรมน้ี   ถา้นกัเรียน
มีปัญหาในระหวา่งท ากิจกรรมน้ี ใหป้รึกษาครูไดต้ลอดเวลา 
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UTQ online e-Training Course 
 ใบ ความรู้ที ่4  

เร่ือง “การก าหนดเกณฑ์การประเมนิ” 
 

 

หลงัจากท่ีไดศึ้กษาเน้ือหาเร่ืองการก าหนดมาตรฐาน (Standard) เพื่อการเรียนรู้และการประเมิน
ตามสภาพจริงมาแลว้ในหน่วยท่ี  2   และศึกษาเน้ือหาการก าหนดภาระงาน (Task) ในขั้นหน่วยท่ี 3 
มาแลว้ ในหน่วยท่ี 4 ท่านจะไดศึ้กษาเน้ือหาเก่ียวกบัการก าหนดเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการ
เรียนรู้ (Learning Performance) ของผูเ้รียนจากผลงาน ( Product) และกระบวนการ  (Process) ท่ีผูเ้รียน
ปฏิบติัตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายวา่ เราจะก าหนดเกณฑก์ารประเมินอยา่งไร 

 เกณฑก์ารประเมิน ( Assessment Criteria) หมายถึง ประเด็นท่ีเป็นตวับ่งช้ีความสามารถในการ
ปฏิบติังานตามภาระงานของผูเ้รียนวา่ท าไดค้รบถว้นของขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงจะท าให้
ผูส้อนตอบค าถามไดว้า่ อะไรบา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนปฏิบติังานไดดี้ และจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
ผูเ้รียนท าส่ิงเหล่านั้นหรือไม่ 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  

 ใหท้่านศึกษาการก าหนดเกณฑก์ารประเมินจากตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ตัวอย่างที ่1 การประเมินความสามารถในการฝาก-ถอนเงินท่ีธนาคาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Standard): นกัเรียนสามารถฝาก-ถอนเงินท่ีธนาคารได้ 

ภาระงาน (Task): นกัเรียนเปิดบญัชีเงินฝากไวท่ี้ธนาคารแห่งหน่ึง วนัน้ีนกัเรียนมีความจ าเป็นตอ้งฝาก
หรือถอนเงินสดจากบญัชีธนาคาร ใหน้กัเรียนด าเนินการดว้ยตวัเอง  

เกณฑ์การประเมิน (Criteria): 

 ความสามารถในการฝาก-ถอนเงินสดท่ีธนาคารท่ีดี มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. เลือกแบบฟอร์มการฝาก-ถอน 

2. กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัลงในแบบฟอร์ม 

3. ไปท่ีเคาน์เตอร์พนกังานท่ีวา่งพร้อมบริการ 

4. บอกวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการยืน่สมุดบญัชีเงินฝากพร้อมแบบฟอร์ม  

5. กรณีฝากเงิน นบัเงินตามจ านวนท่ีตอ้งการฝากส่งใหก้บัพนกังาน 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-2136: การวัดผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ                                                                                                        49 
 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย 

6. กรณีถอนเงิน นบัเงินท่ีพนกังานส่งใหแ้ลว้เก็บใส่กระเป๋าเงิน 

  ถา้นกัเรียนสามารถปฏิบติัไดค้รบทั้ง 6 ขั้นดงักล่าวก็บอกไดว้า่นกัเรียนผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน แต่ยงัไม่สามารถบอกไดว้า่ระดบัคุณภาพในการปฏิบติัในแต่ละเกณฑเ์ป็นอยา่งไร ตอ้งก าหนด
ค าอธิบายคุณภาพผลการปฏิบติั (Rubric) ในแต่ละขั้นตอนอีกคร้ัง 

 

ตัวอย่างที ่2 การจัดเฟอร์นิเจอร์ในห้อง 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Standard): นกัเรียนสามารถ 

1. วดัขนาดโดยใชว้ธีิการ เคร่ืองมือและหน่วยท่ีเหมาะสม 

2. ก าหนดสัดส่วนของส่ิงท่ีวดัได ้

3. สร้างแผนผงัการจดัหอ้งไดต้ามสัดส่วนท่ีก าหนด 

4. ประมาณระดบัความถูกตอ้งของการวดัได้ 

5. ก าหนดต าแหน่งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ได้ 

6. อธิบายเหตุผลประกอบแนวคิดในการจดัเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งได้  

ภาระงาน (Task): การจัดเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่   (เป็นกิจกรรมการประเมินในการเรียนเน้ือหาเร่ือง
เรขาคณิต) ซ่ึงก าหนดภาระงานดงัน้ี 

 นกัเรียนตอ้งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งหน่ึงในบา้นของนกัเรียนเอง แต่พอ่แม่นกัเรียนไม่
เห็นดว้ยเพราะวา่จดัอยา่งเดิมก็ดีอยูแ่ลว้ นกัเรียนจะท าอยา่งไรเพื่อแสดงใหพ้อ่แม่เห็นวา่ถา้จดัตาม
แนวคิดของนกัเรียนแลว้จะท าใหห้อ้งดูดีกวา่เดิม ซ่ึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นท่ีนกัเรียนตอ้งการสามารถไดจ้ากการ
ด าเนินงานดงัน้ี 

1. ขนาดความกวา้ง-ยาว-สูงของหอ้งท่ีตอ้งการจดัใหม่วา่มีพื้นท่ีของพื้นหอ้งเท่าใด 
ต าแหน่งและขนาดของประตูและหนา้ต่างของหอ้งนั้น ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินแต่
ละช้ินมีขนาดกวา้ง-ยาว-สูงเท่าไร ซ่ึงตอ้งแสดงผลการวดัทุกรายการใหช้ดัเจน 

2. วาดภาพแสดงขนาดของหอ้งและขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินใหเ้ป็นไปตามสัดส่วน
ของขนาดท่ีวดัได ้

3. เขียนแผนผงัของหอ้งและการจดัวางเฟอร์นิเจอร์แต่ละช้ินลงในต าแหน่งท่ีนกัเรียน
ตอ้งการ โดยใหไ้ดส้ัดส่วนท่ีถูกตอ้งตามท่ีวดัขนาดไว ้
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4. จดัท าโมเดลของหอ้งและเฟอร์นิเจอร์แต่ละช้ินดว้ยกระดาษแขง็ตามสัดส่วนกวา้ง-ยาว-
สูงท่ีวดัไว ้จนครบทุกช้ิน 

5. จดัวางโมเดลเฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินลงในโมเดลหอ้งโดยใชเ้ทปกาวยดึติดในต าแหน่งท่ี
เขียนแผนผงัไว ้

6. เขียนค าอธิบายพร้อมเหตุผลวา่ท าไมจึงคิดวา่ควรจดัเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตามแนวคิดของ
นกัเรียนท่ีออกแบบไวน้ี้ 

7. ใหน้กัเรียนน าเสนอแผนผงัและโมเดลท่ีท าข้ึนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้พื่อนทุกคนในหอ้ง
ช่วยกนัพิจารณาตดัสินวา่ผลงานของใครดีท่ีสุด 

เกณฑ์การประเมิน (Criteria): 

 จากภาระงานหรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติัสามารถก าหนดเกณฑก์ารประเมินในประเด็น     
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการวดัและค านวณขนาดของหอ้งและเฟอร์นิเจอร์  

2. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการวดัขนาดของโมเดล 

3. การระบุขนาดของโมเดลหอ้งและเฟอร์นิเจอร์  

4. การจดัระบบการค านวณท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ความปราณีตเรียบร้อยในการเขียนแผนผงั 

6. ความปราณีตเรียบร้อยในการสร้างโมเดลหอ้งและเฟอร์นิเจอร์  

7. ความชดัเจนและความสมเหตุสมผลในค าอธิบายประกอบการจดัหอ้ง  

 จะเห็นวา่การประเมินระดบัคุณภาพผลการปฏิบติังานตามเกณฑ(์ criteria)ท่ีก าหนดทั้ง 7 ขอ้
นั้นจ าเป็นตอ้งมีค าอธิบายการใหค้ะแนน (Rubric) ซ่ึงเราจะศึกษาการสร้าง rubric ในหน่วยท่ี 5 ต่อไป 

 

2. ลกัษณะของเกณฑ์การประเมินทีด่ี 

 จากตวัอยา่งการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามภาระงานหริกิจกรรมท่ีใชใ้น
การประเมินผูเ้รียนทั้งสองตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่การเขียนเกณฑแ์ต่ละเกณฑท่ี์ดีนั้นควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
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1. มีความชดัเจน 

2. สั้นกระชบั 

3. สังเกตได ้

4. เป็นขอ้ความท่ีระบุพฤติกรรมการปฏิบติั 

5. ใชภ้าษาท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ใจได ้

 ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งระมดัระวงัในการก าหนดเกณฑก์ารประเมินคือ แต่ละเกณฑจ์ะตอ้งประเมิน
ประเด็นเดียว แต่ละเกณฑจ์ะตอ้งไม่คาบเก่ียวกนัแต่มกัจะเป็นการปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองกนั การใชค้  าท่ี
แตกต่างกนัอาจจะเป็นส่ิงเดียวกนัก็ได ้เช่น นกัเรียนสามารถ ตีความหมายจากข้อมูล ได ้กบันกัเรียน
สามารถ สรุปผลจากข้อมูล ได ้สองเกณฑน้ี์ใชค้  าต่างกนัแต่ท่ีจริงแลว้เป็นการประเมินความสามารถ
เดียวกนั 

 ส่ิงท่ีตอ้งระวงัอีกลกัษณะหน่ึงคือเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดข้ึนนั้นอาจจะคาบเก่ียวกนั
เน่ืองจากเกณฑห์น่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอีกเกณฑห์น่ึง เช่น น าเสนอโดยตรึงความสนใจของผูฟั้งได ้กบั 
น าเสนอโดยใชก้ารประสานสายตากบัผูฟั้ง จะเห็นวา่ การประสานสายตากบัผูฟั้งนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
การตรึงความสนใจของผูฟั้ง  

 ขอ้ส าคญัเช่นเดียวกบัการก าหนดมาตรฐาน (Standard) การประเมิน  เม่ือเราก าหนดเกณฑก์าร
ประเมินแลว้ตอ้งแจง้ใหผู้เ้รียนมทราบก่อนลงมือปฏิบติังานตามภาระงานท่ีผูส้อนก าหนด เพื่อใหผู้เ้รียน
ทราบวา่ผูส้อนมีความคาดหวงัอะไรบา้งในการปฏิบติังานนั้น ผูเ้รียนจะไดป้ฏิบติัไดต้รงตามท่ีผูส้อน
ตอ้งการ ซ่ึงตามหลกัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญัอาจใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑก์ารประเมินดว้ยก็ได ้โดยครูอาจใชค้  าถามใหผู้เ้รียนช่วยคิดวา่ การปฏิบติังานท่ีก าหนด 
ครูจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนท างานช้ินน้ีไดดี้หรือไม่ หรือ นกัเรียนคิดวา่บทความวชิาการ/รายงานท่ี
ดีมีคุณลกัษณะใดบา้ง ค าตอบของนกัเรียนสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินกีข้่อในแต่ละภาระงาน 

 เป็นเร่ืองยากท่ีจะก าหนดวา่ภาระงานท่ีใชใ้นการประเมินนั้นควรก าหนดเกณฑก์ารประเมิน
ก่ีขอ้ แต่ควรมีกรอบในการพิจารณาดงัน้ี 

1. จ ากดัจ านวนเกณฑเ์ท่าท่ีจ  าเป็นในองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการปฏิบติังานแต่ละอยา่ง
ท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงจะมีเท่าไรนั้นข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานท่ีดีของแต่ละงาน โดยทัว่ไปจะ
ใชข้ั้นตอนของการปฏิบติังานท่ีดีวา่มีก่ีขั้นตอนเป็นเกณฑใ์นการประเมิน งานแต่ละ
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อยา่งมีความซบัซอ้นแตกต่างกนั มีขั้นตอนมากนอ้ยต่างกนั จึงควรก าหนดจ านวน
เกณฑก์ารประเมินใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของการปฏิบติังานแต่ละอยา่งดว้ย 

2. ไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินทุกอยา่งในแต่ละภาระงานหรือกิจกรรมการประเมิน การ
ก าหนดใหป้ฏิบติังานแต่ละคร้ัง อาจจะเนน้การประเมินท่ีแตกต่างกนัไปได ้ข้ึนอยูก่บั
วา่การก าหนดภาระงานแต่ละคร้ังนั้นมีเป้าหมาย หรือมาตรฐานการประเมินคืออะไร  ก็
ก าหนดเกณฑท่ี์ส าคญั ๆ จากขั้นตอนการปฏิบติังานคร้ังนั้น ๆ 

4. การพจิารณาว่าเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนดขึน้น้ันเหมาะสมหรือไม่ 

 เม่ือเราก าหนดเกณฑก์ารประเมินไดแ้ลว้บางคร้ังไม่แน่ใจวา่เหมาะสมหรือไม่ ขอแนะน าวา่
ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ถามตวัเอง ใหพ้ิจารณาเกณฑก์ารประเมินท่ีเขียนข้ึนทั้งหมดแลว้ถามตวัเองดูวา่ แต่ละ
เกณฑน์ั้นประเมินไดต้รงตามท่ีตอ้งการไหม แต่ละเกณฑมี์ความแตกต่างกนัชดัเจน
ไหม แต่ละเกณฑน์ั้นขอ้มูลท่ีไดน่้า จะเป็นอยา่งไร แต่ละเกณฑน์ั้นมีคุณค่าต่อการ
ประเมินเพียงใด 

2. ถามผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนพิจารณาวา่ เกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนนั้นผูเ้รียนเขา้ใจวา่อยา่งไร แต่ละ
เกณฑส์ัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามภาระงานท่ีก าหนดเพียงใด ผูเ้รียนสามารถใช้
เกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนในการปฏิบติังานไดห้รือไม่ ผูเ้รียนใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดข้ึนน้ีในการ
ประเมินคุณภาพผลการปฏิบติังานของตนเองไดไ้หม 

3. ถามเพื่อนอาจารยด์ว้ยกนัท่ีเคยก าหนดภาระงานคลา้ย ๆ กนัใหช่้วยพิจารณาวา่เกณฑท่ี์
ก าหนดข้ึนน้ีเหมาะสมหรือไม่ ถามอาจารยท่ี์สอนต่างกลุ่มสาระท่ีไม่คุน้เคยกบัเน้ือหา
สาระเพื่อจะไดมุ้มมองท่ีแตกต่างจากท่ีเราคิดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดเกณฑ์
การประเมิน 

ถา้เคยใชภ้าระงานน้ีในการประเมินผูเ้รียนมาก่อน  ลองพิจารณาผลงานของผูเ้รียนท่ี
ผา่นมาวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวน้ั้นสามารถใชเ้ป็นกรอบในการพิจารณาคุณภาพของผลงานท่ีดีไดไ้หม ขาด
ประเด็นใดท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัหรือไม่ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5 

เร่ือง “การก าหนดคะแนนตามเกณฑ์การประเมนิ” 
 

 

 

ท่านไดศึ้กษาขั้นตอนท่ีส าคญัของการประเมินตามสภาพจริงมาแลว้ 3 หน่วย คือ 

หน่วยท่ี 2 การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมิน (Standard) 
หน่วยท่ี 3 การก าหนดภาระงานส าหรับการประเมิน (Task) 
หน่วยท่ี 4 การก าหนดเกณฑก์ารประเมิน (Criteria) 
 

 ในหน่วยท่ี 5 น้ีท่านจะไดศึ้กษารายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดคะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการประเมินตามสภาพจริง หลงัจากท่ีท่านก าหนด
มาตรฐานการประเมิน (Standard) ก าหนดภาระงานส าหรับการประเมิน (Task) และก าหนดเกณฑก์าร
ประเมิน (Criteria) ท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัมาแลว้ เพื่อใหส้ามารถประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานในแต่ละเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จ  าเป็นตอ้งก าหนดระดบัคุณภาพของผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง
กนัส าหรับการพิจารณาใหค้ะแนน บางคนอาจเรียกวา่เป็นค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric 
Scoring) ก็ได ้

1. ค าอธิบายเกณฑ์ระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงาน (Rubric Scoring) 

 การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินอิงเกณฑ ์ (criterion-referenced assessment) นัน่
หมายความวา่ ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีเทียบกบัเกณฑ ์
เพื่อพิจารณาวา่ผูเ้รียนเรียนรู้ไดผ้า่นตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นภาระงาน (Task) หรือไม่ 
ดงันั้นการสร้างรูบริคส์เพื่อใหค้ะแนนจึงตอ้งประกอบไปดว้ยสองส่วนท่ีส าคญัคือ เกณฑก์ารประเมิน
และค าอธิบายระดบัคุณภาพของแต่ละเกณฑก์ารประเมิน ดงัตวัอยา่งรูบริคส์การประเมินความสามารถ
ในการศึกษาคน้ควา้ ต่อไปน้ี   
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เกณฑ์การประเมิน นน. 1 2 3 

1. จ านวนเอกสารหรือ
แหล่งความรู้ท่ีใช้
ศึกษาคน้ควา้ 

1 1-4 5-9 10-12 

2. ความตรงของ
เน้ือหาสาระ 

3 เน้ือหาสาระส่วน
ใหญ่ไม่ตรง
ประเด็น 

เน้ือหาสาระบางส่วนไม่
ตรงประเด็น 

เน้ือหาสาระทั้งหมดตรง
ประเด็น 

3. การจดัระบบความรู้
ท่ีศึกษาคน้ควา้ 

1 บอกไม่ไดว้า่
เน้ือหาส่วนใดมา
จากแหล่งใด 

มีปัญหาในบางตอนของ
เน้ือหาท่ีบอกไม่ไดว้า่มา
จากแหล่งใด 

บอกไดช้ดัเจนวา่เน้ือหา
แต่ละตอนสรุปมาจาก
แหล่งใด 

4. การเขียน
บรรณานุกรม 

1 ในแต่ละรายการ
อา้งอิงมีขอ้มูลท่ี
ส าคญันอ้ยมาก 

มีขอ้มูลท่ีส าคญัแต่ไม่
ครบตามหลกัการเขียน
บรรณานุกรม 

มีขอ้มูลท่ีส าคญัครบทุก
ส่วนตามหลกัการเขียน
บรรณานุกรม 

  

จากตวัอยา่งขา้งบนจะเห็นวา่จะมีเกณฑก์ารประเมินอยู ่ 4 เกณฑ ์แต่ละเกณฑมี์ 3 ระดบัคุณภาพ
ผลการปฏิบติังาน คือ 1, 2 และ 3 แต่ละระดบัจะมีค าอธิบายลกัษณะของผลงานท่ีสามารถสังเกตหรือ
ประเมินไดไ้วอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีในคอลมัน์ท่ีสองจากซา้ยจะเห็นวา่มีการก าหนดน ้าหนกัของแต่ละ
เกณฑไ์วด้ว้ย ในท่ีน้ีผูส้ร้างรูบริคส์เห็นวา่ความตรงของเน้ือหาสาระท่ีศึกษาคน้ควา้มีความส าคญัมากกวา่
เกณฑอ่ื์น ๆ เป็นสามเท่า ดงันั้นเกณฑท่ี์ 2 ค่าคะแนนท่ีนกัเรียนจะไดมี้ไดเ้ท่ากบั 3, 6 หรือ 9 ส่วนเกณฑ์
ท่ี 1, 3 และ 4 จะมีคะแนนเท่ากบั 1, 2 และ 3 เพราะน ้าหนกัเป็น 1 ทั้ง 3 เกณฑ ์

 ความส าคัญของค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

 จากตวัอยา่งขา้งบนจะเห็นวา่ค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละเกณฑจ์ะช่วยใหผู้เ้รียน
ทราบวา่ถา้ตอ้งการท างานใหไ้ดค้ะแนนมาก ๆ จะตอ้งท าอยา่งไร และผูส้อนก็สามารถตรวจใหค้ะแนน
ผลงานไดง่้ายและมีความเช่ือมัน่ในผลการตรวจใหค้ะแนนไดม้ากข้ึน แต่มีหลายคนท่ีชอบสร้างรูบริคส์
การใหค้ะแนนโดยไม่มีค  าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนน มีเพียงค าบอกระดบัคุณภาพของผลงานก ากบัไว้
กบัค่าคะแนน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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เกณฑ์การประเมิน นน. ต้องปรับปรุง (1) ดี (2) ดีเยีย่ม (3) 

1. จ านวนเอกสารหรือแหล่ง
ความรู้ท่ีใชศึ้กษาคน้ควา้ 

1    

2. ความตรงของเน้ือหาสาระ 3    

3. การจดัระบบความรู้ท่ีศึกษา
คน้ควา้ 

1    

4. การเขียนบรรณานุกรม 1    

 
 ลองเปรียบเทียบดูวา่ทั้งสองแบบน้ีแบบใดใชต้รวจใหค้ะแนนไดง่้ายกวา่กนั และผลการให้
คะแนนจะแตกต่างกนัอยา่งไร 
 การสร้างค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นส่ิงท่ียากส าหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคย แต่มีวธีิการท่ีช่วยให้
สร้างได ้โดยการสร้างคร้ังแรกยงัไม่มีค  าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัคุณภาพการปฏิบติั 
เม่ือน าไปตรวจผลงานของผูเ้รียนท่านจะพบวา่เราสามารถจดัประเภทของผลงานจริงของผูเ้รียนตาม
ระดบัคุณภาพได ้เช่นกลุ่มน้ีดีเยีย่ม กลุ่มน้ีดี และกลุ่มน้ีตอ้งปรับปรุง เม่ือเราจดัประเภทไดแ้ลว้เราค่อยมา
สรุปลกัษณะส าคญัของแต่ละกลุ่ม เพื่อน าไปเขียนค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนอีกคร้ัง ไม่ยากเลยใช่
ไหมถา้ท าแบบน้ี 
 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาน้ีท่านบอกไดไ้หมวา่ ท าไมจึงตอ้งมีค าอธิบายระดบัคุณภาพของผลการ
ปฏิบติังานไวใ้นการประเมินผลงานของผูเ้รียน ถา้พิจารณาประโยชน์ทั้งในส่วนของผูเ้รียนและผูส้อนท่ี
ท าหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียน 
 ประโยชน์ของค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนช่วยใหท้ั้งผูส้อนและผูเ้รียนเขา้ใจไดต้รงกนัถึง
คุณภาพของการปฏิบติังานในแต่ละภาระงาน (Task) ผลงานท่ีดีและไม่ดีมีลกัษณะอยา่งไร เม่ือแจง้ให้
ผูเ้รียนทราบล่วงหนา้ก่อนลงมือปฏิบติังานผูเ้รียนก็จะทราบวา่ตอ้งท างานอยา่งไร นอกจากน้ีค าอธิบาย
เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดไวช้ดัเจนยงัช่วยใหก้ารตรวจผลการปฏิบติังานมีความเท่ียงตรง และคง
เส้นคงวาในการใหค้ะแนนดว้ย ท่ีส าคญัเม่ือทราบระดบัคุณภาพของผลการปฏิบติังานชดัเจนจาก
ค าอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนยงัช่วยใหก้ารสะทอ้นผลการปฏิบติังานแก่ผูเ้รียนไดช้ดัเจนดว้ยวา่ท าส่ิง
ใดไดดี้ในระดบัใดและมีอะไรท่ียงัตอ้งปรับปรุงอยา่งไร     
 

2. ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic scoring) และแบบการให้คะแนน
ตามองค์ประกอบย่อย (Analytic scoring) 
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 การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง หรือตามแนวคิด Active learner นั้น จ าเป็นตอ้งใชก้ารประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ท่ีเนน้การประเมินความสามารถ (Performance assessment) ดงันั้นการประเมินการเรียนรู้
ของผูเ้รียนตามแนวคิดน้ีจึงใหค้วามส าคญัในผลงานหรือช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมของผูเ้รียน
มากกวา่การพิจารณาความรู้ความเขา้ใจจากการตอบขอ้สอบของผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากการ
แสดงออกท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนขณะท ากิจกรรม หรือท างานตามท่ีก าหนดใหใ้นแต่ละสถานการณ์ (Task)  
ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาแนวทางการท างาน หรือการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายเพื่อความส าเร็จของงาน 
ค าตอบท่ีไดห้รือผลงานท่ีเกิดข้ึนจึงอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดคิดไวม้าก่อน ดงันั้นการตรวจใหค้ะแนน
จึงไม่สามารถก าหนดใหช้ดัเจนแน่นอนเหมือนการตรวจขอ้สอบได ้การประเมินตามสภาพจริงจึงตอ้งมี
การก าหนดแนวทางการใหค้ะแนนร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา
ใหค้ะแนนหรือเป็นการสร้างมาตรวดัวา่ผูเ้รียนท าอะไรไดส้ าเร็จบา้ง และความส าเร็จนั้นอยูใ่นระดบัใด 
เรียกแนวทางหรือวธีิการน้ีวา่ Rubric Scoring ซ่ึงมีการประเมินอยู ่2 ลกัษณะคือ การใหค้ะแนนภาพรวม 
(Holistic scoring) และการใหค้ะแนนตามองคป์ระกอบยอ่ย (Analytic scoring) 
 
การให้คะแนนภาพรวม (Holistic scoring)  
 เป็นการพิจารณาใหค้ะแนนตามภาพรวมของผลงาน จะไม่พิจารณาใหเ้ป็นคะแนนแต่จะใหเ้ป็น
ระดบัคะแนนเพื่อบ่งช้ีถึงระดบัผลงาน วธีิการก าหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนภาพรวมของผลงานน้ี
เร่ิมจากการอธิบายคุณลกัษณะของงานวา่จะไดร้ะดบัคะแนนใด  ตอ้งมีลกัษณะใดบา้ง ใหพ้ิจารณาจาก
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตัวอย่าง เกณฑก์ารประเมินภาพรวมของโครงงาน 

ลกัษณะภาพรวมของโครงงาน ระดับคะแนน 
1. ไม่เขา้ใจปัญหา การออกแบบและการทดลองใชเ้ทคนิคท่ีไม่เหมาะสม 
ท าโครงงานไดไ้ม่สมบูรณ์ การเขียนรายงานตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
อยา่งมาก 

0 

2. เขา้ใจปัญหาแต่ใชเ้วลานานมาก ตอ้งอาศยัการแนะน าในการออกแบบ
การทดลอง มีความยากล าบากในการปฏิบติั ตอ้งไดรั้บค าแนะน าในการ
เขียนรายงาน 

1 

3. แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา การออกแบบและเทคนิควธีิยงัไม่ถูกตอ้ง 
งานส าเร็จบางส่วน การน าเสนอรายงานเป็นล าดบั 

2 

4. แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา สามารถออกแบบการทดลองและเทคนิควธีิ
ต่าง ๆ เหมาะสมจนโครงงานประสบความส าเร็จ การน าเสนอรายงาน
เป็นล าดบัดี 

3 
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5. แสดงถึงความเขา้ใจปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการออกแบบการทดลอง 
และเทคนิควธีิต่าง ๆ ตลอดจนโครงงานประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 
การน าเสนอรายงานเป็นล าดบัดีมาก 

4 

 
จะเห็นวา่การก าหนดลกัษณะภาพรวมของโครงงานนั้น เป็นการก าหนดระดบัการยอมรับ

ประกอบค าอธิบายวา่ผลงานหรือโครงงานนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนท าอะไรไดบ้า้ง และท าไดใ้น
ระดบัใด การก าหนดค าอธิบายคุณลกัษณะของโครงงานในภาพรวมอาจใชเ้กณฑอ่ื์น ๆ ไดอี้ก เช่น ให้
ระดบัคะแนนตามระดบัความผดิพลาด ซ่ึงอาจก าหนดเป็น 6 ประเด็นดงัน้ี 

1. การก าหนดปัญหาและสมมติฐานถูกตอ้ง 
2. การออกแบบการทดลองถูกตอ้ง 
3. การด าเนินการทดลองถูกตอ้ง 
4. การจดักระท าขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลถูกตอ้ง 
5. การสรุปผลการทดลองถูกตอ้ง 
6. การน าเสนอโครงงานถูกตอ้ง 

 
การก าหนดเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนนจาก 6 ประเด็นดงักล่าวอาจก าหนดดงัน้ี 
 ไม่มีประเด็นใดถูกตอ้งเลย   ไดร้ะดบัคะแนน 0 
 ปฏิบติัถูกตอ้งเพียงประเด็นเดียว  ไดร้ะดบัคะแนน 1 
 ปฏิบติัถูกตอ้ง 2-3 ประเด็น  ไดร้ะดบัคะแนน 2 
 ปฏิบติัถูกตอ้ง 4-5 ประเด็น  ไดร้ะดบัคะแนน 3 
 ปฏิบติัถูกตอ้งทุกประเด็น   ไดร้ะดบัคะแนน 4 
การให้คะแนนตามองค์ประกอบย่อย (Analytic scoring) 
 การใหค้ะแนนวธีิน้ีจะวเิคราะห์ผลงานของผูเ้รียนโดยก าหนดประเด็นยอ่ย ๆ ท่ีสามารถอธิบาย
ระดบัคุณภาพของผลงานข้ึนมาก่อนวา่ควรพิจารณาประเด็นใดบา้ง แลว้จึงอธิบายระดบัความส าเร็จใน
แต่ละประเด็นวา่จะไดร้ะดบัคะแนนใดตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร เพื่อใหเ้ขา้ใจดีข้ึนและเห็นภาพความ
แตกต่างของการก าหนดเกณฑว์ธีิน้ีกบัวธีิพิจารณาในภาพรวม ขอใหท้่านศึกษาจากตวัอยา่งการประเมิน
โครงงานต่อไปน้ี 
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แบบประเมินโครงงาน 
วชิา ……………………….…………………………………………….. ภาคเรียน…….. ปี
การศึกษา……….. 
ช่ือโครงงาน 
………………………………………………………………………………………………………. 
สมาชิกกลุ่ม  1…………………………………………..…      
 2……….…………………………………… 
  3……………………………………………..      
 4……………………………………………. 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
1 2 3 

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     
2. การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน     
3. ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน     
4. การออกแบบการทดลอง     
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง     
6. การด าเนินการทดลอง     
7. การบนัทึกขอ้มูล     
8. การจดักระท าขอ้มูล     
9. การแปลความหมายของขอ้มูล     
10. การเขียนรายงาน     

รวม   
 
สรุปผลการประเมิน 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
      ลงช่ือ…………………………………….. ผู้
ประเมิน 
       (……………………………….) 
        ……./……/….. 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ประเด็นทีป่ระเมิน คะแนน 

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 โครงงานคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมีคนเคยท ามาแลว้ 
 บางส่วนของโครงงานแปลกใหม่จากท่ีเคยมีคนท ามาแลว้ 
 โครงงานท่ีท าแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นส่ิงยงัไม่

มีใครท ามาก่อน 

 
1 
2 
3 

2. การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 
 สมมติฐานไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา 
 สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา 
 สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหาและแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุ

และผลชดัเจน 

 
1 
2 
3 

3. ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน 
 ไม่มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 
 มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงแต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี

ศึกษา 
 มีการศึกษาคน้หาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงครอบคลุมทุกประเด็นท่ี

ศึกษาอยา่งเพียงพอ 

 
1 
2 
3 

4. การออกแบบการทดลอง 
 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานแต่การควบคุมตวัแปรไม่ถูกตอ้ง 
 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานแต่การควบคุมตวัแปรยงัไม่ครบถว้น 
 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานและควบคุมตวัแปรถูกตอ้งครบถว้น 

 
1 
2 
3 
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ประเด็นทีป่ระเมิน คะแนน 
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

 เลือกใชอุ้ปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 เลือกใชอุ้ปกรณ์บางส่วนถูกตอ้ง 
 เลือกใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งเหมาะสม 

 
1 
2 
3 

6. การด าเนินการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองไม่ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
 ด าเนินการทดลองไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
 ด าเนินการทดลองไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

 
1 
2 
3 

7. การบนัทึกขอ้มูล 
 บนัทึกขอ้มูลตรงจุดประสงคท่ี์ศึกษา 
 บนัทึกขอ้มูลตรงจุดประสงคท่ี์ศึกษาและถูกตอ้ง 
 บนัทึกขอ้มูลตรงจุดประสงคท่ี์ศึกษาถูกตอ้งและละเอียด 

 
1 
2 
3 

8. การจดักระท าขอ้มูล 
 มีการจดักระท าขอ้มูลถูกตอ้งบางส่วน 
 มีการจดักระท าขอ้มูลถูกตอ้ง 
 มีการจดักระท าขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจน 

 
1 
2 
3 

9. การแปลความหมายขอ้มูลและการสรุปผลของขอ้มูล 
 การแปลความหมายถูกตอ้งบางส่วน 
 การแปลความหมายถูกตอ้งแต่สรุปผลไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
 การแปลความหมายถูกตอ้งและการสรุปผลสอดคลอ้งกบัขอ้มูล 

 

 
1 
2 
3 

10.   การเขียนรายงาน 
 มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนบางส่วน 
 มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนดีแต่ยงัไม่ชดัเจน 
 มีการน าเสนอเป็นขั้นตอนสมบูรณ์และชดัเจน 

 
1 
2 
3 
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 จากตวัอยา่งแบบประเมินโครงงานท่ีเป็นแบบ Analytic Scoring น้ี ท่านคิดวา่มีความแตกต่าง
จากแบบ Holistic Scoring อยา่งไร แต่ละแบบมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัอะไรบา้ง และท่านคิดวา่เม่ือไรจะใช้
แบบใดในการตรวจผลการปฏิบติังานของผูเ้รียน ใหท้่านหาค าตอบไดจ้ากค าอธิบายของ Jon Mueller 
(2004) ในกรอบต่อไปน้ี 
 

When to choose a holistic rubric 

So, when might you use a holistic rubric? Holistic rubrics tend to be used when a 

quick or gross judgment needs to be made. If the assessment is a minor one, such 

as a brief homework assignment, it may be sufficient to apply a holistic judgment 

(e.g., check, check-plus, or no-check) to quickly review student work. But holistic 
rubrics can also be employed for more substantial assignments. On some tasks it 
is not easy to evaluate performance on one criterion independently of performance 
on a different criterion. For example, many writing rubrics are holistic because it is 
not always easy to disentangle clarity from organization or content from 
presentation. So, some educators believe a holistic or global assessment of 
student performance better captures student ability on certain tasks. 

(Alternatively, if two criteria are nearly inseparable, the combination of the two 
can be treated as a single criterion in an analytic rubric.) 

 
When to choose an analytic rubric  

Analytic rubrics are more common because teachers typically want to assess each 

criterion separately, particularly for assignments that involve a larger number of 

criteria. It becomes more and more difficult to assign a level of performance in a 
holistic rubric as the number of criteria increases. For example, what level would 
you assign a student on the holistic research rubric above if the student included 
12 sources, had lots of inaccuracies, did not make it clear from which source 
information came, and whose bibliography contained most relevant information? 

As student performance increasingly varies across criteria it becomes more difficult 
to assign an appropriate holistic category to the performance. Additionally, an 
analytic rubric better handles weighting of criteria. How would you treat "historical 
accuracy" as more important a criterion in the holistic rubric? It is not easy. But 
the analytic rubric handles it well by using a simple multiplier for each criterion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-2136: การวัดผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ                                                                                                        62 
 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่6 

เร่ือง “แฟ้มสะสมผลงานการเรียนรู้” 
 

 
หลายคนคงยงัมีค าถามในใจวา่ แฟ้มสะสมผลงานการเรียนรู้ คืออะไร จะน ามาใชป้ระเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนไดจ้ริงหรือ เม่ือพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใหผู้เ้รียนท าในการจดักิจกรรมการเรียน รู้ในวชิา
หน่ึง ๆ  ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จะพบวา่มีผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมเหล่านั้นเสมอ ซ่ึง
สามารถจ าแนกผลงานตามลกัษณะของกิจกรรมไดด้งัน้ี 

1. การฟังบรรยาย (Lecture) เม่ือผูเ้รียนฟังการบรรยายสรุปเน้ือหาโดยผูส้อน หรือฟังบรรยาย
จากผูเ้ช่ียวชาญหรือวทิยากร ผูเ้รียนจะตอ้งจดบนัทึกลงในสมุด ซ่ึงแต่ละคนจะบนัทึกได้
ละเอียดต่างกนั ข้ึนอยูก่บัรูปแบบการเรียนรู้ ความชอบ หรือความเคยชินของผูเ้รียนในการ
บนัทึกค าบรรยาย 

2. การท าการทดลอง  (Laboratory) ผลงานของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองมีตั้งแต่การ
วางแผนการทดลอง การบนัทึกวธีิการทดลอง ผลการทดลอง ปัญหาท่ีพบในการทดลอง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล การสรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
จะเกิดเป็นช้ินงานท่ีเรียกวา่ รายงานผลการทดลองท่ีผูเ้รียนอาจท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็
ได ้

3. การอภิปราย (Discussion)  ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกิจกรรมการอภิปรายของผูเ้รียนคือ 
การวางแผนเตรียมการอภิปราย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และส่ิงท่ีไดแ้ละ
ขอ้สรุปผลการอภิปราย ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะอยูใ่นรูปของรายงานสรุปผลการอภิปราย 

4. การศึกษาค้นคว้า (Research-based learning) เป็นผลงานท่ีส าคญัอีกช้ินหน่ึงของผูเ้รียน ท่ี
เกิดจากการไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน หรืออาจเกิดจากความสนใจในประเด็นท่ีก าลงั
ศึกษาของผูเ้รียนเอง ผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อาจอยูใ่นรูปรายงานผลการวจิยั
เอกสาร  การสัมภาษณ์บุคคล  หรือจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ การน าเสนอผลงานอาจอยูใ่น
รูปแบบการอภิปราย การน าเสนอรายงาน หรือการจดันิทรรศการ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 
ความสนใจและความพร้อมของผูเ้รียน 

5. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก (Resource-based learning) เป็นวธีิการท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา โดยศึกษาจากสถานท่ีจริง หรือจาก
แหล่งเรียนรู้ IT ผลงานท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นรายงาน  บนัทึกการสังเกต การตอบค าถามจากใบ
งาน หรือการน าเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ  
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6. การบันทกึการเรียนรู้ (Learning Log) เป็นช้ินงานอีกอยา่งหน่ึงของผูเ้รียนท่ีนอกเหนือจาก
ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถและการเรียนรู้ของแต่ละคน บนัทึกการเรียนรู้จะสะทอ้นให้
เห็นถึงการประเมินตนเองของผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคร้ังวา่ไดเ้รียนรู้
อะไร และมีความรู้สึกอยา่งไรต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อ
ครูผูส้อนท่ีจะไดรั้บรู้ความรู้สึกนึกคิดของผูเ้รียน 

 
นอกจากกิจกรรมดงักล่าวแลว้ อาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถแสดงออกถึงความสามารถอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การส่ือสาร ทกัษะทาง IT ผลงานเหล่าน้ีถา้ผูเ้รียนเก็บ
รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบตั้งแต่ก่อนและหลงัท ากิจกรรมดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยครูผูส้อนใหค้  าแนะน า
จนผูเ้รียนท าจนเป็นความเคยชิน ผลงานเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนต่อไป 
 
ผลงานทีค่วรรวบรวมไว้ในแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ 
 ผลงานท่ีรวบรวมไวใ้นแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ ท่ีแสดงถึงความสามารถ ผลการเรียนรู้และ
พฒันาการของผูเ้รียนควรประกอบดว้ยผลงานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. องคค์วามรู้ในศาสตร์หรือวชิาท่ีเรียน ท่ีอาจประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริง แนวคิดหลกัท่ีส าคญั ๆ 
ท่ีสามารถน าไปใชอ้ธิบายเร่ืองต่าง ๆ ได ้ 

2. แนวทางและวธีิการคิดท่ีใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองเหล่านั้น ซ่ึงอาจ
รวมถึงค าถามหรือวธีิการหาค าตอบท่ีคาดวา่จะใชเ้พื่อหาความรู้เร่ืองเหล่านั้นดว้ย 

3. แนวทางในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ หรือวธีิการหาความรู้ในศาสตร์ท่ีเรียนท่ีจะน าไปใชใ้น
การหาความรู้เพิ่มเติม ผลกระทบท่ีมีต่อสังคมในส่วนของการท ากิจกรรมกลุ่ม หรืออิทธิพล
ของความรู้ท่ีมีต่อการด ารงชีวติ 

4. การแสดงออกถึงความคิดและความสามารถต่าง ๆ เช่นความเขา้ใจ การตดัสินใจและ
แกปั้ญหา การวเิคราะห์วจิารณ์ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค ์

5. ผลงานท่ีผูเ้รียนไดป้ระดิษฐ ์คิดคน้ การท าโครงงาน กิจกรรมการทดลองหรือกิจกรรมตาม
ความสนใจของผูเ้รียนเองท่ีเกิดข้ึนขณะผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วชิานั้น ซ่ึงผลงานเหล่าน้ีอาจ
รวบรวมไวใ้นกล่อง หรือจะจดัแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ก็ได ้

              นอกจากผลงานดงักล่าวแลว้ ส่ิงท่ีควรปรากฏอยูใ่นแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ดว้ยคือ 
ความสามารถในการส่ือสารดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม เช่น ขอ้ความ รูปภาพ ตาราง หรือวธีิอ่ืน ๆ ซ่ึง
ความสามารถในการส่ือสารเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้อ่ื้นสามารถเขา้ใจในผลงานของผูเ้รียนได ้
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แฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประโยชน์อย่างไร 
 แฟ้มผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจดัท าข้ึนจะเป็นท่ีรวบรวมขอ้มูลและผลงานท่ีแสดงถึงความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนเอง ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียนเองสามารถน าผลงานเหล่าน้ีมาใชใ้นการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ กนัดงัน้ี 

1. การประเมินพฒันาการของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากผลงานทั้งหมดของผูเ้รียน และดูท่ี
ความกา้วหนา้หรือพฒันาการตั้งแต่เร่ิมตน้ท าผลงานช้ินแรกจนถึงผลงานช้ินสุดทา้ย โดย
พิจารณาในเชิงคุณภาพของผลงาน และอาจใชป้ริมาณงานเป็นส่วนประกอบดว้ย การ
ประเมินลกัษณะน้ีสามารถกระท าโดยตวัผูเ้รียนเอง เพื่อน ผูส้อน ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผลท่ีไดจ้ากการประเมินรายบุคคลก็จะบ่งช้ีถึงพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน 
ผลการประเมินของผูเ้รียนทั้งชั้นจะบ่งช้ีถึงคุณภาพการสอนของผูส้อนหรือเป็นการ
ประเมินผลงานผูส้อน หรือของภาควชิาและคณะได ้

2. การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน การประเมินส่วนน้ีตอ้งด าเนินการควบคู่กนั 
2 ลกัษณะคือ ใชผ้ลการประเมินพฒันาการของผูเ้รียน (ตามขอ้ 1) และการประเมินผลงานท่ี
ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัพิจารณาแลว้วา่ เป็นผลงานท่ีดีเด่นหรือประทบัใจ เป็นผลงานท่ี
ควรพิจารณาใหค้ะแนนเพื่อประเมินความสามารถของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะตอ้งก าหนด
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนผลงานแต่ละช้ิน โดยเทคนิค  Rubric Scoring เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การพิจารณาประเมินผลงานของผูเ้รียน ผลการประเมินท่ีไดน้ี้จะน าไปพิจารณาร่วมกบัผล
การประเมินส่วนอ่ืน ๆ เพื่อใหร้ะดบัคะแนนหรือเกรดแก่ผูเ้รียนต่อไป 

3. ผลงานดีเด่นท่ีผูส้อนและผูเ้รียนพิจารณาร่วมกนัแลว้วา่ เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถ
พิเศษของผูเ้รียนแต่ละคน และไดน้ ามาบรรจุไวใ้นแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในประวติัการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของผลงานท่ีจะน าเสนอในการสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การพิจารณาคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในอนาคต อาจพิจารณา
ความสามารถของผูเ้รียนส่วนหน่ึงจากผลงานท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาอาจพิจารณาขอ้มูลส่วนหน่ึง
จากแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีประกอบการพิจารณาคดัเลือก
นกัศึกษาเขา้เรียนก็เป็นได ้
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ข้ันตอนการจัดท าแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ 
 จากประโยชน์ของแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ท่ีมีต่อการประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน เม่ือผูส้อนและผูเ้รียนตดัสินใจร่วมกนัแลว้วา่จะจดัท าแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ เพื่อการ
ประเมินผลการเรียนรู้ควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. วางแผนจดัท าแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ กิจกรรมขั้นตอนแรกน้ีเร่ิมจากผูส้อนตอ้งศึกษา
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและรายวชิาท่ีสอนร่วมกบัผูเ้รียนและผูส้อน
รายวชิาเดียวกนั ต่อจากนั้นจึงเตรียมความพร้อมผูเ้รียนโดยการใหค้วามรู้และความเขา้ใจ
ในการท าแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ การพิจารณารวบรวมช้ินงาน/ผลงาน  และการคดัเลือก
ผลงานท่ีจะใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. ด าเนินการจดัท าแฟ้มผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้โดยผูเ้รียนจะสร้างผลงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อน
ก าหนดไว ้และพิจารณารวบรวมผลงาน ค่อย ๆ สะสมไปเร่ือย ๆ ในขณะท่ีเรียนวชิานั้น ๆ  

3. การสะสมผลงาน ผลงานท่ีผูเ้รียนจดัท าข้ึนนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งจดัเก็บอยา่งเป็นระบบดว้ยตวั
ผูเ้รียนเอง มีการพิจารณาประเมินผลงานและสะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้หรือประโยชน์ท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บจากการสร้างผลงานแต่ละช้ิน ทั้งน้ีเพื่อเก็บไวใ้ชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ต่อไป 

4. การประเมินผล ผลงานท่ีรวบรวมไวน้ั้นจะไดรั้บการประเมินจากผูส้อนและตวัผูเ้รียนเอง 
โดยพิจารณาจากผลงานทั้งหมดในดา้นของพฒันาการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนตอ้ง
ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินร่วมกนัไวล่้วงหนา้ เม่ือผลงานแต่ละช้ินท่ีไดรั้บการประเมิน
ตามเกณฑแ์ลว้ ผูเ้รียนสามารถเลือกผลงานท่ีดีเด่น เพื่อเก็บรวบรวมไวเ้ป็นแฟ้มผลงาน
ดีเด่นประจ าตวัผูเ้รียน หรือน ามาจดัแสดงผลงานดีเด่นของผูเ้รียนในรายวชิานั้น ๆ เช่นการ
จดันิทรรศการผลงานทางวชิาการของผูเ้รียน ส่วนผลการประเมินในภาพรวมจะน าไปใช้
ในการตดัสินผลการเรียนเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนดว้ย 

การน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินแฟ้มผลงานไปใชป้ระโยชน์ ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลจากการ
ประเมินแฟ้มผลงานของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อประมวลภาพใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถเป็น
อยา่งไร มีพฒันาการของการเรียนรู้ในรายวชิานั้นเพียงใด มีประเด็นใดบา้งท่ีเป็นจุดแขง็ท่ีควรไดรั้บการ
ส่งเสริมใหดี้ยิง่ข้ึน มีจุดใดบา้งท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข ทั้งน้ีผูเ้รียนจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในการวางแผนการ
เรียนรู้ของตนเองในรายวชิาต่อไป และสามารถใชแ้ฟ้มผลงานดีเด่นเพื่อประโยชน์ในการสมคัรงานหรือ
สมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไดด้ว้ย 
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