
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assesment)

ดร.ทิวัตถ   มณีโชติ

ธรรมชาติของการวัดทางการศึกษามีหลายประการ  ที่สําคัญ  คือ  เปนการวัดทางออม  และ
วัดไดไมสมบูรณ   ดังนั้นการวัดจึงมีความคลาดเคลื่อน  คาที่ไดจากการวัดจึงประกอบดวยคาของ
ศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แทจริงรวมกับคาความคลาดเคลื่อน   คาความคลาดเคลื่อนเปนไดทั้งคา
บวกและคาลบ  เขียนใหดูเขาใจงายขึ้น  ดังนี้

คาที่ไดจากการวัด      =     คาของศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แทจริง  ±
              คาความคลาดเคลื่อน

เชน  นักเรียนสอบไดคะแนน 35 คะแนน    ถาคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 3    คาความ
สามารถจริงของนักเรียนคนดังกลาวอยูระหวาง  35-3  ถึง  35+3  คือ  อยูระหวาง  32  ถึง  38

จะเห็นวา  ยิ่งคาความคลาดเคลื่อนยิ่งมาก   ยิ่งทําใหคาศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แทจริงมี
ชวงกวาง  หรืออาจกลาวไดวา   ยิ่งคาความคลาดเคลื่อนยิ่งมาก   ยิ่งทําใหคาหรือคะแนนที่ไดจาก
การวัด    มีโอกาสหางจากคาศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แทจริงมากขึ้น

แตหวัใจที่เปนความตองการของผูที่วัด  คือ  การวัดปราศจากความคลาดเคลื่อน  นั่นคือ  
ตองการใหผลการวัดตรงกับศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แทจริง   จึงเปนมูลเหตุใหพยายามหาเครื่อง
มือและวิธีการวัดที่ใหไดคาของศักยภาพหรือคุณลักษณะที่แทจริง   นําไปสูการประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment)

ความหมาย
ไดมีผูใหความหมายการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้
สุวิมล  วองวานิช (2546 : 13)  กลาววา  การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการตัดสิน

ความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเร่ืองราว 
เหตุการณ สภาพจริงหรือคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดย
การแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณ
ภาพ จะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ และทักษะตาง ๆ ของผูเรียนวา
มีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ไดกลาววา การประเมินสภาพจริงเปนการ
ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง      โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให
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ผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง (Real Life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มี
สถานการณซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic)   มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนทั่วไป

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 175) 
กลาววา การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลาย ๆ ดาน ของนัก
เรียนตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทาง
การ การทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแกไขปญหาและการแสดงออก โดยเนนผูเรียนเปน
ผูคนพบและเปนผูผลิตความรู  ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงหรือคลายจริง ไดแสดงออกอยางเต็มความ
สามารถ

สรุป  การประเมินสภาพจริง  เปนการประเมินจากการวัดโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณจริง

แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
ผูเชี่ยวชาญในดานหารวัดและประเมินผลกลาวถึงแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพที่

แทจริงไวหลายทาน ที่สําคัญมีดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 183) กลาวไววา
1. การประเมินตามสภาพจริง ไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แตเนน

การประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน (Complex Thinking Skill) ในการทํางาน ความรวมมือ ในการ
แกปญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

2. การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน
3. การประเมินตามสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน 

(Current Work) ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนไดปฏิบตัิจริง
4. การประเมินตามสภาพจริง เปนการผูกติดนักเรียนกับงานที่เปนจริง โดยพิจารณาจากงาน

หลาย ๆ ช้ิน
5. ผูประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผูประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนขอ

มูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
6. การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
7. นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แทจริง
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เนนการ

ปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน



3

อนุวัติ  คูณแกว (2548 : 113) กลาวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพจริงไวดังนี้
1. เปนการประเมินความกาวหนา และการแสดงออกของนักเรียนแตละคนบนรากฐานของ

ทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย
2. การประเมินตามสภาพจริง จะตองมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรูทางสติปญญา

ที่หลากหลาย
3. หลักสูตรสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริง คือ หลักสูตร

ตองพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู และที่ตองเรียนรูใหทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะตองหลอมรวมกันและการประเมินตองประเมิน
ตอเนื่องตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดยผูเรียนมีสวนรวม

5. การเรียน การสอน การประเมิน เนนสภาพที่สอดคลอง หรือ ใกลเคียงกับธรรมชาติความ
เปนจริงของการดําเนินชีวิต และควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดงานดวยตนเอง

6. การเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพใหเต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่เปนจริง
ของแตละบุคคล เต็มตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินตองเกี่ยวเนื่องกัน
และเนนการปฏิบัติจริงในสภาพที่ใกลเคียงหรือสภาพที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน เปดโอกาสใหผู
เรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
ลักษณะสาํคญัของการวดัและการประเมนิผลจากสภาพจรงิมดีงันี ้(กรมวชิาการ, 2545 : 159)
1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะสําคัญคือ ใชวิธีการประเมินกระบวน

การคิดที่ซับซอนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผูเรียนในดานของผุผลิตและ
กระบวนการที่ไดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง

2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริมและ
สวนที่ควรแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความตองการของแตละบุคคล

3. เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเองและ
ของเพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาขอมูลได

4. ขอมูลที่ประเมินไดจะตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผน
การสอนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียน
แตละบุคคลไดหรือไม

5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได
6. ประเมินดานตาง ๆ  ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง
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ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงมีการดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปนี้ (อนุวัติ  คูณแกว, 2548 : 

115  อางถึง ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ, 2544 : 1)
1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน ตองสอดคลองกับสาระ มาตรฐานจุด

ประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวน
2. กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เชน 

ความรู ทักษะและกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน
3. กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน นักเรียนประเมินตนเอง 

เพื่อนนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของ เปนตน
4. เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม แบบ
สํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ

5. กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เชน ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรม ระหวาง
ทํางานกลุม / โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห เวลาวาง / พักกลางวัน ฯลฯ

6. วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมินมา
วิเคราะหโดยระบุส่ิงที่วิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้ง
ระบุวิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล

7. กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงานวาผู
เรียนทําอะไร ไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร การให
คะแนนอาจจะใหในภากพรวมหรือแยกเปนรายใหสอดคลองกับงานและจุดประสงคการเรียนรู

อาจกลาวสรุปไดวาการประเมินตามสภาพจริงเปนขั้นตอนที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนด 
ผลสัมฤทธ์ิที่ตองการโดยวิเคราะหจากหลักสูตรกลาง หลักสูตรทองถ่ินและความตองการของนัก
เรียน มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ กําหนดกรอบและวิธีการประเมินรวมกันระหวางผูประเมินและผู
ถูกประเมิน ซ่ึงวิธีการประเมินตามสภาพจริงจะกลาวตอไปนี้

เทคนิค / วิธีการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงเปนการกระทํา การแสดงออกหลาย ๆ ดาน ของนักเรียนตาม

สภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้ (สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2542 : 184-193)

1. การสังเกต  เปนวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บขอมูลพฤติกรรมดานการใชความคิด 
การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะนิสัยสามารถทําไดทุกเวลา ทุก
สถานที่ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอ่ืนนอกโรงเรียน
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วิธีการสังเกตทําไดโดยตั้งใจและไมตั้งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสรางหมายถึง
ครูกําหนดพฤติกรรมที่ตองสังเกต ชวงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เชน สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียน
ไปเรื่อย ๆ )อีกวิธีหนึ่ง คือ การสังเกตแบบไมตั้งใจ หรือไมมีโครงสราง ซ่ึงหมายถึงไมมีการกําหนด
รายการสังเกตไวลวงหนา ครูอาจมีกระดาษแผนเล็ก ๆ ติดตัวไวตลอดเวลาเพื่อบันทึกเมื่อพบพฤติ
กรรมการแสดงออกที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู การบันทึกอาจทําไดโดยยอกอน 
แลวขยายความสมบูรณภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใชทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจทํา
ใหละเลยมองขามพฤติกรรมที่นาสนใจแตไมมีในรายการที่กําหนด สวนการสังเกตโดยไมตั้งใจอาจ
ทําใหครูขาดความชัดเจนวาพฤติกรรมใด การแสดงออกใด ที่ควรแกการสนใจและบันทึกไว เปนตน  
ขอเตือนใจสําหรับการใชวิธีสังเกต คือ ตองสังเกตหลาย ๆ คร้ังในหลายๆ สถานการณ (การเรียน การ
ทํางานตามลําพัง การทํางานกลุม การเลน การเขาสังคมกับเพื่อน การวางตัว ฯลฯ) เมื่อมีเวลาผานไป
ระยะหนึ่งๆ (2-3 สัปดาห) จึงนําขอมูลเหลานี้มาเพื่อพิจารณาสักครั้งหนึ่ง

เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ใชประกอบการสังเกต ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวน
ประมาณคา แบบบันทึกระเบียนสะสม เปนตน

2. การสัมภาษณ  เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเก็บขอมูลพฤติกรรมดานตางไดดี เชน ความคิด (สติ
ปญญา) ความรูสึก กระบวนการขั้นตอนในการทํางาน วิธีแกปญหา ฯลฯ อาจใชประกอบการสังเกต
เพื่อใหไดขอมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น

ขอแนะนําบางประการเกี่ยวกับการสัมภาษณ
(1) กอนสัมภาษณควรหาขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนกอนเพื่อทําใหการ

สัมภาษณเจาะตรงประเด็นและไดขอมูลยิ่งขึ้น
(2) เตรียมชุดคําถามลวงหนาและจัดลําดับคําถามชวยใหการตอบไมวกวน
(3) ขณะสัมภาษณครูใชวาจา ทาทาง น้ําเสียงที่อบอุนเปนกันเอง ทําใหนักเรียนเกิด

ความรูสึกปลอดภัย และแนวโนมใหนักเรียนอยากพูด / เลา
(4) ใชคําภามที่นักเรียนเขาใจงาย
(5) อาจใชวิธีสัมภาษณทางออมคือ สัมภาษณจากบุคคลที่ใกลชิดนักเรียน เชน 

เพื่อนสนิท ผูปกครอง เปนตน

3. การตรวจงาน เปนการวัดและประเมินผลที่เนนการนําผลการประเมินไปใชทันทีใน 2 
ลักษณะ คือ เพื่อการชวยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเปนการประเมินที่ควร
ดําเนินการตลอดเวลา เชน การตรวจแบบฝกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานตางๆ เปนตน 
งานเหลานี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได เชน แบบฝกหัดที่
เนนการเขียนตอบ เรียบเรียง สรางสรรค (ไมใชแบบฝกหัดที่เลียนแบบขอสอบเลือกตอบซึ่งมัก
ประเมินไดเพียงความรูความจํา) งาน โครงการ โครงงาน ที่เนนความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัด
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การดําเนินการและแกปญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคูไปดวยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียน
ตอบและปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน

ขอแนะนําบางประการเกี่ยวกับการตรวจงาน
โดยปกติครูมักประเมินนักเรียนทุกคนจากงานที่ครูกําหนดชิ้นเดียวกัน ครูควรมีความยืด

หยุนการประเมิน จากการตรวจงานมากขึ้น  ดังนี้
(1) ไมจําเปนตองนําชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่นักเรียนทําไดดีและ

บอกความหมาย / ความสามารถของนักเรียนตามลักษณะที่ครูตองการประเมินได วิธีนี้เปนการเนน 
“จุดแข็ง” ของนักเรียน นับเปนการเสริมแรง สรางแรงกระตุนใหนักเรียนพยายามผลิตงานที่ดี ๆ 
ออกมามากขึ้น

(2) จากแนวคิดตามขอ 1 ช้ินงานที่หยิบมาประเมินของแตละคน จึงไมจําเปนตองเปนเรื่อง
เดียวกัน เชน นักเรียนคนที่ 1 งานที่ (ทําไดดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 2, 3, 5 สวนนัก
เรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 1, 2 ,4 เปนตน

(3) อาจประเมินชิ้นงานที่นักเรียนทํานอกเหนือจากที่ครูกําหนดใหก็ได แตตองมั่นใจวาเปน
ส่ิงที่นักเรียนทําเองจริง ๆ เชน ส่ิงประดิษฐที่นักเรียนทําเองที่บาน และนํามาใชที่โรงเรียนหรืองาน
เลือกตาง ๆ ที่นักเรียนทําขึ้นเองตามความสนใจ เปนตน การใชขอมูล / หลักฐานผลงานอยางกวาง
ขวาง จะทําใหครูรูจักนักเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของนักเรียนตามสภาพที่แทจริง
ของเขาไดแมนยํายิ่งขึ้น

(4) ผลการประเมิน ไมควรบอกเปนคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เปนเฉพาะตัวเลขอยาง
เดียว แตควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดวย

4. การรายงานตนเอง  เปนการใหนักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้น ๆ หรือ ตอบ
แบบสอบถามที่ครูสรางขึ้น เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของนักเรียนทั้งความรู ความเขาใจ วิธีคิด วิธี
ทํางานความพอใจในผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น

ตัวอยางคําถามใหนักเรียนเขียนตอบสั้นๆ เพื่อสะทอนความคิด วิธีการทํางานหรือบุคลิก
ภาพของนักเรียน

ตัวอยางงานเขียน
ใหนักเรียนเลือกงานเขียนชิ้นที่นักเรียนตองการใหครูประเมินแลวตอบคําถามตอไปนี้
(1) ทําไมเธอจึงเลือกงานชิ้นนี้ (มีอะไรเดนกวางานชิ้นอื่น)
.........................................................................................................................
(2) จุดเดนของงานชิ้นนี้คืออะไร
.........................................................................................................................
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(3) มีอะไรสําคัญเปนพิเศษหรือไม ขณะที่เธอสรางหรือเขียนงานชิ้นนี้อยู
.........................................................................................................................
(4) จากงานชิ้นนี้ เธอไดเรียนรูอะไรบางที่เกี่ยวกับเรื่องการเขียน
.........................................................................................................................
(5) ถาไดทํางานชิ้นนี้ตอ เธอจะทําอะไร
.........................................................................................................................
(6) งานประเภทใดที่เธออยากเขียนเปนชิ้นตอไป
.........................................................................................................................
(7) มีเทคนิคพิเศษหรือความสนใจอะไรบางที่อยากทดลองทําเกี่ยวกับงานเขียนชิ้นตอไป
.........................................................................................................................
(8) จะใหระดับคะแนนผลงานนี้เทาไรพรอมทั้งบอกเหตุผลดวย
.........................................................................................................................

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 : 187-188)

5. การใชบันทึกจากผูท่ีเก่ียวของ  เปนการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับตัวนัก
เรียนผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนจากแหลงตาง ๆ เชน จาก
เพื่อนครู – โดยประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน (ประเมินเดือน
ละครั้ง)

จากเพื่อนนักเรียน – โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษผลงาน (นักเรียนตองไดรับคําแนะนํามา
กอนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณเพื่อการสรางสรรค)

จากผูปกครอง – โดยจดหมาย / สารสัมพันธที่ครู หรือโรงเรียนกับผูปกครองมีถึงกันโดย
ตลอดเวลา โดยการประชุมผูปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือโดยการตอบแบบสอบถามสั้น ๆ

ตัวอยางคําถามสําหรับผูปกครองเพื่อสะทอนขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน
ใหนักเรียนอานงานเขียนทุกชิ้นจากกแฟมสะสมงานของนักเรียนที่เปนเด็กในปกครองโดย

ดูทั้งโครงรางตนฉบับจริงตลอดจนความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่ปรากฏอยูบนชิ้นงาน ใหผูปก
ครองสนทนากับนักเรียนกอนแลวตอบคําถามตอไปนี้

(1) งานชิ้นใดในแฟมงานที่ใหขอมูลเร่ืองการเขียนของลูกทานมากที่สุด
.........................................................................................................................
(2) งานชิ้นนั้นบอกอะไร
.........................................................................................................................
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(3) “จุดเดน” โนงานเขียนของลูกทาน คืออะไร
.........................................................................................................................
(4) ทานเห็นวาลูกของทานควรไดรับการดูแลเปนพิเศษในเรื่องอะไรบาง หากจะพัฒนา
      ใหเขาเปนนักเขียนตอไป
.........................................................................................................................
(5) ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางที่จะชวยใหเด็กคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนไดพัฒนาความเปน
       นักเขียน
.........................................................................................................................
(6) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
.........................................................................................................................

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 : 187-188)

6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  ในกรณีที่ครูตองการใชแบบทดสอบ ขอเสนอ
แนะใหใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติจริง ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้

6.1 ปญหาตองมีความหมายตอผูเรียน และมีความสําคัญเพียงพอที่จะแสดงถึงภูมิ
ความรูของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ

6.2 เปนปญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน
6.3 แบบสอบตองครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร
6.4 นักเรียนตองใชความรูความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ดานมาผสมผสาน และ

แสดงวิธีคิดไดเปนขั้นตอนที่ชัดเจน
6.5 ควรมีคําตอบถูกไดหลายคําตอบ และมวีิธีการหาคําตอบไดหลายวิธี
6.6 มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของคําตอบอยางชัดเจน

7. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  แฟมสะสมงานหมายถึง ส่ิงที่ใชสะสมงานของนัก
เรียนอยางมีจุดประสงค อาจเปนแฟม กลอง แผนดิสก อัลบั้ม ฯลฯ ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม 
ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นๆ หรือหลาย ๆ เร่ือง การสะสมนั้นนักเรียนมีสวนรวมใน
การเลือกเนื้อหา เกณฑการเลือก เกณฑการตัดสิน ความสามารถ / คุณสมบัติ หลักฐานการสะทอน
ตนเอง

การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่ได
รับความนิยมกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง เพราะใชการประเมินใหผูกติดอยูกับการสอนและมีนัก
เรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนที่ชัดเจน
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วิธีการประเมินตามสภาพจริงที่ไดกลาวแลวนั้น การที่จะไดมาซึ่งผลการเรียนรูที่แทจริง
ของนักเรียน ครูควรใชวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย 
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกดานและมีจํานวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนอยาง
มั่นใจหลักเกณฑ วิธีการใหคะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง

การใหคะแนน
หลักเกณฑและวิธีการใหคะแนนตามแนวทางของาการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน 

ทําไดใน 2 แนวทาง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540 : 12-14) ดังนี้
แนวทางที่ 1
ใหคะแนนในลักษณะภาพรวม เปนการใหคะแนนในความหมายวา คะแนนนั้นเปนตัว

แทนความประทับใจในผลงานทั้งหมดรวมทุกดานแลว มักใชกับเครื่องมือวัดประเมินผลที่เปน 
Authentic Test

ตัวอยางการใหคะแนนในลักษณะภาพรวม
ตัวอยางที่ 1 กําหนดสถานการณใหนักเรียนคิด  แลวใหตอบพรอมอธิบายวิธีการคิด

เกณฑการใหคะแนน
0 = ไมตอบหรือตอบไมถูกและอธิบายวิธีคิดไมได
1 = ไมตอบ  แตแสดงวิธีคิดเล็กนอย  วิธีคิดมีแนวทางจะนําไปสูคําตอบได
2 = ตอบผิดแตมีเหตุผลหรือเกิดจากการคํานวณผิดพลาด  แตมีแนวทางไปสู

คําตอบที่ชัดเจน
3 = คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดบาง
4 = คําตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน

ตัวอยางที่ 2  ใชแนวคิดคลายการประเมินแบบอิงกลุม คือ แบงงานนักเรียนออกเปน 3 กอง
กองที่  1  งานที่มีคุณภาพพิเศษ
กองที่  2  งานที่ไดรับการยอมรับ
กองที่  3  งานที่ไมไดรับการยอมรับ
แบงงานแตละกองออกเปน  2  ระดับ  แตละกองจะไดระดับคะแนนเปน 5-6,  3-4,  

และ 1-2  ตามลําดับ  พรอมทั้งอธิบายลักษณะงานแตละกอง  สําหรับงานที่แสดงวาไมไดใชความ
พยายามเลยให  “0”  คะแนน
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แนวทางที่  2
ใหคะแนนในลักษณะวิเคราะหงานเปนสวนยอย เปนการแตกยอยผลสัมฤทธิ์ของงาน

หนึ่งๆ  ออกเปนหลายๆ ดาน  เพื่อวิเคราะหระดับความสําเร็จแตละดานในงานนั้น  ของนักเรียน  
ขอมูลมีประโยชนมากตอการพัฒนาการเรียนการสอน  มักใชประเมินแฟมสะสม

ตัวอยางขอสอบและวิธีการใหคะแนนในลักษณะวิเคราะหงานเปนสวนยอย
การประเมินภาพวาด  (ศิลปศึกษา)  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ 2540  : 17 อางถึง   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ. 2537)

การจัดองคประกอบ
1 คะแนน  องคประกอบภาพนอยหรือมากเกินไป  เนื้อหาไมตรงจุดมุง

หมาย  ระยะภาพมีระยะเดียว
2 คะแนน  องคประกอบภาพกระจายจนไมมีจุดเดน  ระยะภาพผิด

ขนาดในบางสวน
3 คะแนน  ภาพมีความสมดุล  จุดเดนภาพชัดเจน  เหมาะสม  มีการใช

ระยะภาพใกล – ไกล  นําสายตาไปยังจุดเดน

การผสมสี
1 คะแนน  บีบสีจากหลอด  ระบายบนกระดาษเลย  และไมสามารถ

ผสมสีไดตามตองการ
2 คะแนน  ใชจานสีในการผสมสี  แตสีเหลวหรือขนเกินไป
3 คะแนน  ผสมสีไดเหมาะสมและใชสีไดใกลเคียงความจริง  ฯลฯ

กลาวโดยสรุป  วิธีการใหคะแนนตามแนวประเมินตามสภาพจริง  เนนที่การใหขอ
มูลที่สามารถบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความรอบรูของนักเรียนวามีลักษณะอยางไรและความ
สําเร็จหรือความรอบรูในระดับที่แตกตางกันนั้น  มีลักษณะแตกตางกันอยางไร  ไมใชให
ความหมายเพียงแคการได / ตก  หรือ  ผาน / ไมผาน  หรือระดับของการผานเทานั้น  นอก
จากนี้การนําผลประเมินไปใชประโยชนดานการตัดสินผลการเรียนก็มีความสําคัญเปน
อันดับรองจากการนําไปใชเพื่อพัฒนานักเรียนและตัวครู
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แบบจําลองการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment Model : CROTTSS Model)

หลักสูตร
(Curriculum)

จุดมุงหมาย
หลักสูตร

ผลการเรียนรู
กลุมสาระ

คําอธิบาย
รายวิชา

จุดประสงค
การเรียนรู

สมรรถภาพจาก
ผลการเรียนรูกลุมสาระ

สมรรถภาพจาก
คําอธิบายรายวิชา
องคประกอบ
การประเมินผล
(Rubrics)
(ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 254

ู ปรับจุดประ
ในรูปภาวะง

กําหนดกิจกรรมการเรียน / สถานการณเปนภาวะงานที่เหมือ
และเอื้อใหประเมินตามองคประกอบที่กําหนด

- แบบสังเกต
- มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
- พอรทโฟริโอ (Portfolios)

แบบสัม

- องครวม (Holistic)
- แยกองคประกอบ (Analytic)

- ระดับคะแนน (Grades)
-  เสนภาพที่เทียบกับมาตรฐาน (Benchmarks)
สมรรถภาพจากการ
รวมผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
สงคการเรียนรู
าน
จุดประสงคการเรียนร
(Objective)
เขียนจุดประสงคการเรียนรู
จากคําอธิบายรายวิชาในรูป
ภาวะงาน
นจริง
ภาวะงาน
(Tasks)
ภาษณ / สอบถาม
เครื่องมือ
(Tool)
เกณฑการใหคะแนน
(Scoring Rubrics)
สรุปผล
(Summary)
2 : 193)
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สรุป
การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ  ถาสามรถปฏิบัติไดใน

สถานการณจริงจะดีมาก  แตถาไมได  อาจใชสถานการณจําลองที่พยายามใหเหมือนจริงมากที่สุด  
หรืออาจจะใหผูเรียนไปปฏิบัตินอกหองเรียน  หรือที่บาน  แลวเก็บผลงานไว โดยอาจจะเก็บไวใน
แฟมสะสมงาน  แลวครูเรียกมาประเมินภายหลัง   สถานการณที่ประเมินควรเปนสถานการณที่
ประเมินผูเรียนไดหลายมิติ  เชน  ทักษะ  ความรู  ความสามารถ   การคิด  และคุณลักษณะตางๆ  วิธี
การที่ใชประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน  สรุปไดดังนี้

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ
3. การตรวจงาน
4. การรายงานตนเองของนักเรียน
5. การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ
6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง
7. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

การใหคะแนนการประเมินตามสภาพจริง  มี 2 แนวทาง คือ  การประเมินในลักษณะภาพ
รวม  และการประเมินในลักษณะการวิเคราะหสวนยอย

หัวใจสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ตองสอน  และใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
สภาพจริง
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