
บทที่ 9 
แนวทางการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

Dr. Bualak Petchngam 



จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545,2546: 131,73) 

 1. เพื่อทราบคุณค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้ 

 2. เพือ่ทราบสัมฤทธ์ิผลและพฒันาการของผู้เรียน ทั้งด้าน
สติปัญญา ทกัษะ และเจตคต ิ

 3. เพื่อทราบเหตุปัจจัยส่ิงแวดล้อมทั้งหลายที่เอือ้อ านวย
ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น สภาพห้องเรียน อุปกรณ์ ส่ือ
การเรียนการสอน ช่วงเวลา และสภาพชุมชน เป็นต้น 



จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545,2546: 131,73) 

 4. เพื่อทราบประสิทธิภาพของการบริหารการสอนทุก
ขั้นตอน 
 5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนตามสถานการณ์อืน่ๆ 

 6. เพื่อสะท้อนความสามารถของผู้สอนในการจัดการ
เรียนรู้ 



จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545,2546: 131,73) 

 7. เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพราะข้อมูลการ
ประเมินจะเป็นส่ิงป้อนกลบัให้ผู้สอนปรับปรุงตนเอง 

 8. เพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ โดยอาศัยการ
วจิัยทางการสอนในการสร้างทฤษฎทีางการเรียนการสอน 



โดยสรุปแล้วการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

มวีตัถุประสงค์หลกัๆ อยู่ 4 ประการ 

 (1) เพื่อให้ครูน าผลการประเมินการเรียนรู้ไปปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนเอง  

 (2) เพือ่ประโยชน์ในการวจิัยและพฒันาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากยิง่ขึน้ 
 (3) เพื่อใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนไปกระตุ้น
ความพร้อมและแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน 

 (4) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร 



หลกัการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2538: 159-162)  
 1. การประเมินผลการสอนเป็นระบบการติดตามการด าเนินงาน 
และการน าผลสะท้อนกลบัมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. การประเมินการสอนควรพจิารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน 
ทั้งการประเมินผู้เรียนและการประเมินผู้สอน 
 3. การประเมินการสอนควรใช้เคร่ืองมือที่สามารถวัด
พฤติกรรมได้ 
 4. การประเมินการสอนต้องประเมินในส่ิงทีป่ฏิบัติจริง 
 5.การประเมินต้องครบถ้วนตามกระบวนการสอน ทั้งการ
เตรียมการสอน การด าเนินการสอน และการทดสอบ 

 6. การประเมินต้องใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกบัส่ิงทีจ่ะประเมิน 



หลกัการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2538: 159-162)  
 7. การประเมินควรให้ผู้ถูกประเมินได้ทราบล่วงหน้าทั้ง
กติกาและเกณฑ์ในการประเมิน และให้เวลาพอสมควร 
 8. การประเมินต้องมีระบบทีด่ี แน่นอน เช่ือมั่นและเป็นกลาง 

 10. การประเมินควรใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกนั 
 11. ข้อมูลลักษณะหน่ึงควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หน่ึงเท่าน้ัน ไม่ควรน าไปใช้หลายวตัถุประสงค์  

 9. การประเมินต้องมีรูปแบบและวิธีการที่ยุติธรรมและและ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

 12. การพิจารณาผลการประเมินไม่ควรพิจารณาด้วยคนคนเดียว 
แม้การประเมินตนเองก็ตาม ถ้าให้คนอื่นมามีส่วนร่วมด้วยจะท าให้การ
ประเมินท าได้กว้างขวางและเป็นประโยชน์มากยิง่ขึน้ 



8 

แนวคดิการประเมนิการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิม่เติม 
พ.ศ.2545 ในมาตรา 26 ทีไ่ด้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน
โดยพจิารณาพฒันาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การเข้าร่วมกจิกรรม และการทดสอบควบคู่กนัไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รูปแบบการจัดการศึกษา  

 ดังน้ัน การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
จึงเป็นการประเมินผู้เรียนทีมี่ความเทีย่งตรงและมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึง
ผลสัมฤทธ์ิทีป่ระเมินจะสอดคล้องกบัความสามารถทีแ่ท้จริงของผู้เรียน
มากทีสุ่ด 
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ความหมายของการประเมนิตามสภาพจริง 
 กรมวชิาการ (ม.ป.ป.: 6) 
 เป็นกระบวนการสังเกต การบันทกึ และการรวบรวมข้อมูลจาก
งานและวธีิการทีผู้่เรียนท า ซ่ึงไม่เน้นเฉพาะทกัษะพืน้ฐาน แต่จะเน้นการ
ประเมินทกัษะทีซั่บซ้อนในการท างานของผู้เรียน ความสามาถในการ
แก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกดิจากการปฏิบัติในสภาพจริง 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 4-5) 
 เป็นการวดัและประเมินผลทีแ่ท้จริงของผู้เรียนทีอ่ยู่บนพืน้ฐาน
ของเหตุการณ์จริงในชีวติจริง โดยยดึการปฏิบัติเป็นส าคญั มีความสัมพนัธ์
กบัการเรียนการสอน เน้นพฒันาการทีป่รากฏให้เห็นทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีผู้เกีย่วข้องในการประเมินหลายด้าน และเกดิขึน้ได้ในทุกบริบท
เท่าที่จะเป็นไปได้ และเป็นการประเมินที่มีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ 
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ความหมายของการประเมนิตามสภาพจริง 
 ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (2539:  50)  
 เป็นการวดัโดยเน้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้ แนวคดิในวชิาต่างๆ ที่
เรียนเพือ่น ามาแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะการคดิทีซั่บซ้อน (Complex 
Thinking) มากกว่าทีจ่ะถามความสามารถขั้นต้นหรือความสามารถย่อยๆ 
เป็นการวดัผู้เรียนโดยรวม ทั้งด้านความคดิ เจตคติและการกระท าไป
พร้อมๆ กนั 



1. จุดหมายเบือ้งต้นของการประเมินผู้เรียนคอื เพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  

2. การประเมินควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทีแ่ท้จริง 
ออกมาและสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียนรู้ 

หลกัการประเมินตามสภาพจริง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 15-16)  

3.การประเมินผลควรอาศัยข้อมูลจากการปฏิบัติภาระงานทีมี่ความหมาย 
สอดคล้องกบัสภาพจริง (Authentic tasks) และสอดคล้องกบั 
หลกัสูตรและการเรียนการสอนในห้องเรียน  



4.การประเมินและการตดัสินผลการเรียนไม่ควรใช้ข้อมูลจากผลการสอบ 
ด้วยแบบทดสอบเพยีงอย่างเดยีว เพราะไม่เป็นธรรมกบัผู้เรียน 
ทีม่ีความหลากหลายด้านความสามารถและผลสัมฤทธ์ิ  

5. การประเมินในช้ันเรียนควรกระท าอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ได้ข้อมูล 
ระยะยาวในการใช้เป็นรากฐานพฒันาการความก้าวหน้าของผู้เรียน 

หลกัการประเมินตามสภาพจริง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 15-16)  

6.การประเมินผลควรรวมถึงการวดัแรงจูงใจ เจตคติ และปฏิกริิยา 
ทางจิตพสัิย (Affective reaction) ของผู้เรียนต่อหลกัสูตร 
และการเรียนการสอน   



7. การประเมินผลควรครอบคลุมถงึตวัอย่างผลงาน (Exhibits) 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และการปฏบิัตจิริง นอกเหนือไปจาก 
การทดสอบแบบ Paper-and-pencil) 

8. ผลการประเมินควรให้ข้อมูลป้อนกลบัทีชั่ดเจน เข้าใจง่าย 
และเป็นปัจจุบันแก่ผู้เกีย่วข้องในระดับต่างๆ 

หลกัการประเมินตามสภาพจริง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 15-16)  

9. การประเมินไม่ควรถือความถูก-ผดิของค าตอบอย่างเคร่งครัด 
และคบัแคบ แต่ควรพจิารณาถึงค าตอบทีเ่ป็นไปได้และสมเหตุสมผล  
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากความผดิพลาด 



10. การประเมินควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ 
และความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ และไม่ควรจ ากดัเพยีงแค่โจทย์ปัญหา 
และค าตอบทีไ่ด้เตรียมไว้ล่วงหน้า 

หลกัการประเมินตามสภาพจริง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 15-16)  



สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริง 

 ผู้สอนต้องอาศัยข้อมูลการประเมินจากการปฏิบัติภาระงานที่มี
ความหมาย และสอดคล้องกบัสภาพจริง (Authentic tasks) ผู้สอนต้อง
มีความยดืหยุ่นในการประเมินสูง โดยการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองออกมาหย่างหลากหลายและเต็มที่เสียก่อน แล้วจึง
ประเมินผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งแรงจูงใจ เจตคติ และปฏิกริิยา
ทางจิตพสัิย ซ่ึงอาจจะต้องพจิารณาจากตัวอย่างผลงาน (Exhibits) 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และการปฏิบัติจริง 



วธีิการและเคร่ืองมอืการประเมนิตามสภาพจริง 

 1. การสังเกต  

ชัยวฒัน์ ศุทธิรัตน์ (2553: 216-225)  

 2. การสัมภาษณ์  
 3. แบบสอบถาม 

     4. บันทกึจากผู้เกีย่วข้อง  

 5. แบบทดสอบวัดความสามารถทีเ่ป็นจริง (Authentic test)  
 6. การรายงานตนเอง  

     7. การสร้างจินตภาพ  
 8. การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  



การก าหนดเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง  
 การประเมินตามสภาพจริงมักนิยมใช้รูบริคส์ 
(Rubrics) เพือ่อธิบายสัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน ซ่ึง
รูบริคส์เป็นเคร่ืองมือ (Scoring) ทีมี่การระบุเกณฑ์ 
(criteria) ประเมินช้ินงานและคณุภาพของช้ินงานใน
แต่ละเกณฑ์ 



การน าผลการประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 

 1. การรู้จกัผู้เรียน  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช(2538: 174-175) 

 2. การวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. การใช้วธีิการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้  

     4. การปรับปรุงบุคลกิภาพผู้สอน  
 5. การประเมินผลการเรียน  



Group Work 
 จากการศึกษาการก าหนด 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 ให้ น.ศ  เขียน 
 
                       หลกัสูตรท้องถิน่ 

การวัดผล
ประเมินผล 

การบูรณาการกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 



หัวข้อในเล่มหลกัสูตรฯ 

ความเป็นมา หลกัการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้าง การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือ/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดผล
ประเมินผล 

ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

การน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปทดลองใช้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ภาคผนวก 

 

 

Home Work 

 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


