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บทคัดย่ อ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการประเมินการเรี ยนรู ้ม่งุ เน้นที่การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยการประเมินจะ
เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ครู ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู การประเมินจึ งสามารถดําเนิ นการได้ท้ งั ช่ วงก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ระหว่าง
จัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ แล้วต้องใช้ผลการประเมินย้อนกลับสู่ การปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ตาม
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว การประเมินจึ งเป็ นกิ จกรรมส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามี
บทบาทในการประเมิ นเพื่ อพัฒ นาการเรี ยนรู ้ของตนเอง การประเมิ นเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ มี 3 แนวทางคื อ การ
ประเมิ น ขณะเรี ย นรู้ ซึ่ งเป็ นการประเมิ น ความก้า วหน้ า ในการเรี ยนรู ้ ด ้ว ยตนเองของผู ้เรี ยนโดยถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ประเภทหนึ่ งที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนประเมิ นตนเองและประเมินโดยเพื่อนเป็ นระยะๆในระหว่างทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นการประเมินกระบวนการและวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแล้ว
ใช้ผลการประเมินย้อนกลับเพื่อวินิจฉัยปั ญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนรู ้หรื อวิธีการทํางานของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และการประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นการประเมินรวบยอดเพื่อตัดสิ นผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ครู ผสู ้ อนมีบทบาทหลักในการประเมินโดยใช้ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เป็ นมาตรฐานการประเมิน
ใช้วิธีการและเครื่ องมือประเมินที่ มีคุณภาพเชื่ อถือได้ และมีความเป็ นทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้
และการประเมินขณะเรี ยนรู ้ การประเมินทั้ง 3 แนวทางนี้ มีจุดเน้นที่ แตกต่างกัน กล่าวคื อ การประเมินการเรี ยนรู ้
แบบดั้งเดิมเน้นที่การประเมินผลการเรี ยนรู ้มากที่สุด รองลงมาคือการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการประเมินขณะ
การเรี ยนรู ้ตามลําดับ สําหรับการประเมินการเรี ยนรู ้แบบใหม่ มุ่งเน้นที่การประเมินขณะเรี ยนรู ้มากที่ สุด รองลงมา
คื อ การประเมิ น เพื่ อ การเรี ยนรู ้ แ ละการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ต ามลํา ดับ กระบวนการประเมิ น การเรี ย นรู ้
ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ 2) วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การประเมินการเรี ยนรู ้ 3) เตรี ยม
กําหนดเทคนิ ควิธีการและสร้างเครื่ องมือประเมินการเรี ยนรู ้ 4) ดําเนินการประเมินการเรี ยนรู ้ และ 5) การใช้ผลการ
ประเมินให้เกิดคุณค่าและคุม้ ค่า
คําสํ าคัญ การเรี ยนรู ้ การประเมิน การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
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Abstract
The new paradigm of learning assessment aims at developing students’ learning. Assessment is viewed as a
process providing information for teachers in order to create a learning management plan, and improve students’ learning
and teachers’ instruction. The assessment can be operated at any time: before, during, and after learning, and its results
will be used to develop students’ learning. It is also a part of a learning process which allows students the opportunity to
manage their own learning. There are 3 approaches of learning assessment. First, Assessment as learning. This approach
involves students in a learning process where they monitor their own progress through self and peer assessments. The
students periodically assess themselves and their friends while engaging in learning activities. Second, Assessment for
learning. It is an assessment of a learning process and learning strategies of the students with the objective to develop the
student individually. The results of the assessment are used to diagnose students’ problems in learning, improve their
learning strategies or their work processes. Third, Assessment of learning. It is a summative assessment of students’
learning. This approach focuses on a teacher’s role, uses learning outcomes as a standard of assessment, and employs
valid methods and assessment tools. It is more formal than the two previous approaches. However, the three learning
assessment approaches have different focus. In traditional learning assessment, the assessment of learning is used most,
while the second and the third are the assessment for learning, and the assessment as learning. For the new dimension of
learning assessment, the assessment as learning is emphasized, assessment for learning, and assessment of learning come
the second and third respectively. A learning assessment process consists of 1) analyzing the learning outcomes, 2)
planning effective learning and assessment activities, 3) selecting techniques and tools for learning assessment, 4)
assessing the learning process, and 5) using assessment results.
Keywords: Learning, Assessment, Assessment for learning development

กล่ าวนํา
ในการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญที่ เป็ นวงจรสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่ อง คื อ การวางแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้และการประเมินการเรี ยนรู ้ การประเมินการเรี ยนรู ้จึงเป็ นกิ จกรรมสําคัญใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ครู และผูเ้ รี ยนได้ขอ้ มูลสารสนเทศเป็ นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เป้ าหมายสู งสุ ด (ultimate goal) ของการประเมิน
การเรี ยนรู ้จึงมุ่งเพื่อ “การพัฒนาการเรี ยนรู้ ”เป็ นสําคัญ มิใช่ เพียงเพื่อ “การตรวจสอบการเรี ยนรู้ ” ดังคํากล่าวของ
Stufflebeam ที่ กล่าวว่า “Evaluation is not to prove, but to improve.” (ศิ ริเดช สุ ชีวะ, 2546, น. 52) วิธีการประเมิน
การเรี ยนรู ้สามารถทําได้ 3 ช่ วงระยะเวลาของการจัดการเรี ยนรู ้กล่าวคื อ การประเมินก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่ อ
ตรวจสอบความพร้ อมหรื อพื้ นฐานการเรี ยนรู ้ข องผูเ้ รี ยนแล้วนําไปสู่ การปรั บพื้ นฐานความรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยน การ
ประเมินระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และการ
ประเมิ นหลังการจัดการเรี ยนรู ้เพื่ อสรุ ปผลและตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การประเมินการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ช่ วง
ระยะเวลา ทั้งครู และผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ี บทบาทในการดําเนิ นการประเมิ น ในบทความนี้ จึงได้นาํ เสนอสาระสําคัญที่
มุ่งหวังให้ครู ผสู ้ อนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิ ด หลักการ และวิธีการประเมินการเรี ยนรู ้จนเกิดความเข้าใจ เกิ ดความ
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ตระหนักและมีทกั ษะในการประเมินการเรี ยนรู ้แล้วนําไปปฏิบตั ิจริ งก็จะเกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ซ่ ึ งจะส่ งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ความหมายของการประเมินการเรียนรู้
การประเมิ นการเรี ยนรู ้ (learning assessment) เป็ นกระบวนการที่ ก่อให้เกิ ดสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้โดย
การประเมินขณะเรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สารสนเทศจากการประเมินการเรี ยนรู ้สะท้อน
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการสอนของผูส้ อน นําไปสู่ การปรับการเรี ยนและเปลี่ยนการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุ ข และกําหนดระดับคะแนนตามระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ย น (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2558, น. 298) การประเมิ น การเรี ย นรู ้ จึงเป็ นกระบวนการที่ ค รู ผูส้ อนจะต้อ ง
ดําเนิ นการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากหลากหลายแหล่งข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆให้มี
ความครอบคลุมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและมีความน่าเชื่อถือว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ กาํ หนดไว้หรื อไม่ อย่างไร สารสนเทศจากการประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู รวมทั้งการสรุ ปตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนรู ้
ว่ามีคุณภาพหรื อได้ผลการเรี ยนรู ้ในระดับใด เมื่อทราบผลการประเมินหรื อผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแล้ว ครู ผสู ้ อน
จะนําผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้คุม้ ค่า
แนวทางการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ มี 3 แนวทาง ดังนี้
1. การประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning: AaL) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนขณะเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนตระหนักในการเรี ยนรู ้ของตน สามารถวาง
แผนการเรี ยนรู ้ กํากับการเรี ยนรู ้ วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของตน การให้ผเู ้ รี ยนออกแบบแผนการ
เรี ยนรู ้ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดทบทวนเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ตนตลอดเวลา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, น. 37)
การประเมินขณะเรี ยนรู ้เป็ นการประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน จึ งถื อว่าเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ ป ระเภทหนึ่ งที่ เน้น ให้ผูเ้ รี ย นประเมิ น ตนเองและประเมิ น เพื่ อนเป็ นระยะๆในระหว่างทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน 5 ประการ ได้แก่ 1) กระตุน้ คุณลักษณะความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้
ของตน 2) ได้เรี ยนรู ้วิธีการประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และการให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ 3) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนตั้งคําถามเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ของตน และพยายามตอบคําถามนั้นด้วย
ตนเอง 4) ผูเ้ รี ยนได้ใช้ผลการประเมินตนเองทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในการกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ของตน และ 5) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ให้แก่ตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558, น. 25-26)
2. การประเมินเพือ่ การเรียนรู้ (Assessment for Learning: AfL) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ต่าง ๆ ตามสภาพจริ งเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อระบุและวินิจฉัยปั ญหาการเรี ยนรู ้ และให้
ข้อติชมที่ มีคุณภาพแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึ น โดยใช้วิธีการประเมินหลากหลายและเพื่อให้เข้าใจ
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การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ยนในแง่ มุมต่ างๆ อย่างรอบด้าน อันจะนําไปสู่ การปรั บ การเรี ยนและเปลี่ ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, น. 37)
การประเมิ นเพื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมิ นกระบวนการและวิธีการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศทางการประเมินเป็ นข้อมูลย้อนกลับเพื่อวินิจฉัยปัญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนรู ้หรื อ
วิธีการทํางานของผูเ้ รี ยน เพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล ผูส้ อนวางแผนการเรี ยนในขั้นตอนต่ อไปให้บรรลุผล
สําเร็ จ โดยที่การเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้ นภายในผูเ้ รี ยน การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้จึงมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้กระบวนการและวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ความสามารถ เข้าใจและปรับปรุ งวิธีการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองทั้งด้านเนื้ อหาสาระ การปฏิบตั ิ การอยูร่ ่ วมกันและการประกอบอาชีพในอนาคต การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย การให้ขอ้ มูลกระตุน้ การเรี ยน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการให้ขอ้ มูลต่อยอดการเรี ยนรู ้ ดังนั้น การ
ประเมิ น เพื่ อ การเรี ยนรู ้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และส่ งผลต่ อ การเป็ นบุ ค คลการเรี ยนรู ้ แ ละอนาคตของผู ้เรี ยน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2558, น. 27-28)
3. การประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning: AoL) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อตัดสิ นคุณค่าในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์ สารสนเทศดังกล่ าวนําไปใช้ในการกําหนดระดับคะแนนให้ผูเ้ รี ย น รวมทั้งใช้ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, น. 37)
การประเมินผลการเรี ยนรู ้มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนมี บทบาท
หลักในการประเมิน การประเมินมีลกั ษณะเป็ นการประเมินรวบยอด (summative assessment) ที่ใช้วตั ถุประสงค์หรื อ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เป็ นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการและเครื่ องมือประเมินที่มีคุณภาพเชื่ อถือได้ มีความ
เป็ นทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการประเมินขณะเรี ยนรู ้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558, น. 30-31)
การประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่ ทาํ ต่อเนื่ องจากการวัดผลการเรี ยนรู ้โดยนําผลการวัดการ
เรี ยนรู ้มาตัดสิ นคุณค่าหรื อตี ค่าเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยเที ยบกับเกณฑ์การประเมินที่ กาํ หนดไว้ว่าผูเ้ รี ยน
ควรจะได้ผลการเรี ยนรู ้ในระดับหรื อลักษณะใด ซึ่ งอาจแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบได้ดงั ภาพที่ 1
ผลการวัดการเรี ยนรู ้
1.
(ข้อมูล/คะแนน)

2.

เปรี ยบเทียบ
เกณฑ์การประเมิน

3.

ภาพที่ 1 แสดงความหมายของการประเมินผลการเรี ยนรู ้
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จากแนวคิ ด ของการประเมิ นเพื่ อ พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ท้ ัง 3 แนวทางดังกล่าว มี ส าระสําคัญ สอดคล้องกับ
ข้อสรุ ปลักษณะสําคัญของการประเมินขณะเรี ยนรู ้ การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
Earl, Lorna M. (2013, p. 31) โดยผูเ้ ขียนได้ปรับเพิ่มสาระแล้ว ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะสําคัญของการประเมินขณะเรี ยนรู ้ การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
แนวทางของ
วัตถุประสงค์
ลักษณะสํ าคัญ
กลุ่มอ้ างอิง ผู้ประเมิน
การประเมิน
หลัก
การประเมิน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักต่อ -ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง กํากับการ อิงเป้ าหมาย ผูเ้ รี ยน
ขณะเรี ยนรู ้
การ วางแผน กํากับตนเอง เรี ยนรู ้ วางแผน ออกแบบ ทบทวน เฉพาะบุคคล เพื่อน
ในการเรี ยนรู ้ และ
และปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ให้
และอิง
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับตนเองเพื่อพัฒนาให้ มาตรฐาน
ของตนเอง
บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ภายนอก
การประเมินเพื่อ เพื่อระบุและวินิจฉัย
-ประเมินระหว่างเรี ยนโดยครู เป็ น อิงมาตรฐาน ครู
การเรี ยนรู ้
ปัญหาการเรี ยนรู ้ ซึ่ งช่วย การประเมินความก้าวหน้าของการ ภายนอกหรื อ
ความ
ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ เรี ยนรู ้
-เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการ คาดหวัง
สําหรับครู ใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู และวางแผน
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของ พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ดี
ผูเ้ รี ยนและจัดการเรี ยนรู ้ ขึ้น
ของครู
การประเมินผล -เพื่อตัดสิ นคุณค่าการ
-ประเมินผลสรุ ป ตัดสิ นผลการ
อิงกลุ่ม
ครู
การเรี ยนรู ้
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มีหลายระดับ
ผูเ้ รี ยนคน
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เช่น
อื่นๆ
-เพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ -การประเมินเมื่อจบบทเรี ยน
อิงมาตรฐาน
จัดตําแหน่ง การให้รางวัล -การประเมินเมื่อจบหน่วยการ
หรื อความ
การเลื่อนชั้น การให้ระดับ เรี ยนรู ้
คาดหวัง
ผลการเรี ยนหรื อเกรด
-การประเมินเมื่อจบรายวิชาเพื่อ
สรุ ปว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ เพียงใด
ที่มา: ปรับเพิ่มจาก Earl, Lorna M. (2013). Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize
Student Learning. (2nd ed.), Corwin. : A SAGE company. p. 31
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การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 แนวทาง มีจุดเน้นที่ แตกต่างกันกล่าวคื อ การประเมินการเรี ยนรู้
แบบดั้งเดิม มุ่งเน้นที่ การประเมินผลการเรี ยนรู ้มากที่ สุด รองลงมาคือ การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการประเมิน
ขณะการเรี ยนรู ้ตามลําดับ (ดังแสดงในภาพที่ 2) การประเมินการเรี ยนรู้ แบบใหม่ มุ่งเน้นที่การประเมินขณะเรี ยนรู ้
มากที่สุด รองลงมาเน้นการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามลําดับ (ดังแสดงในภาพที่ 3)
ดังนั้นวิธีการสร้ างความสมดุ ลในการประเมิ นเพื่ อพัฒนาเรี ยนรู ้ จึ งควรมุ่งเน้นการประเมิ นขณะเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น ส่ วนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ควรมีบทบาทน้อยที่สุดและใช้เพื่อการตัดสิ นผล
การเรี ยนรู ้

ภาพที่ 2 จุดเน้นการประเมินการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม
ที่มา: Earl, Lorna M. (2013). Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student
Learning. (2nd ed.), Corwin. : A SAGE company. p. 31

ภาพที่ 3 จุดเน้นการประเมินการเรี ยนรู ้แบบใหม่
ที่มา: Earl, Lorna M. (2013). Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student
Learning. (2nd ed.), Corwin. : A SAGE company. p. 32
มโนทัศน์ สําคัญของการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
จากแนวคิด ลักษณะสําคัญ จุดเน้นของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 แนวทางดังกล่าว สรุ ปเป็ น
มโนทัศน์สาํ คัญๆ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ได้ดงั นี้
1. การใช้ช้ นั เรี ยนเป็ นฐานในการประเมิน การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้เป็ นการประเมินในชั้นเรี ยน
เพื่อปรับปรุ งพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
2. มุ่งให้ได้สารสนเทศเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ และความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ทําให้ครู มีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนมากขึ้น
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3. มุ่งเน้นประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้ในขณะเรี ยนรู ้มากกว่าการตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สะท้อนผลการเรี ยนและครู สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง (self-reflection) จากสารสนเทศผลการประเมิน
4. มี ก ารให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ และสะท้ อ นผลต่ อ การเรี ยนรู ้ (feedback & reflection) ของผู ้เรี ยนและ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู
5. ให้การประเมินเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้ จึ งเน้นการประเมิ นขณะ
เรี ยนรู ้ (assessment as learning) และการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ (assessment for learning) มากกว่าการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ (assessment of learning) โดยสอดแทรกกระบวนการวัดประเมินในกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู
6. เน้นการประเมิ นตามสภาพจริ ง โดยเน้นการวัดประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานที่ สัมพันธ์กบั ชี วิตจริ งหรื อ
“โลกแห่งความเป็ นจริ ง”
7. กระตุน้ ท้าทายให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิหรื อแสดงออกในสภาพจริ ง (performance in the field)
กรอบแนวคิดในการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั หลายประเด็นที่ ถือว่าเป็ น
กรอบแนวคิดในการประเมิน จําเป็ นที่ครู ตอ้ งเข้าใจสาระดังกล่าวนี้ ดังนี้
1. การเรี ยนรู้ (learning) เป็ นกระบวนการหรื อวิธีการเรี ยนรู ้ที่บุคคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมูล
และสิ่ งเร้ าต่ าง ๆ ที่ รับ เข้ามาทางประสาทสั มผัส ให้เกิ ด เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ความรู ้ สึ กและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่จากประสบการณ์และการฝึ กหัดอบรมบ่มนิสัย ทั้ง
ที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2555, น. 324) ส่ วนการจั ด การเรี ย นรู้ (learning
management) หมายถึ ง การวางแผนจัด กิ จ กรรมต่ า งๆตามหลัก สู ต รเพื่ อ ให้ ผู ้เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ฝึ กฝน หรื อ มี
ประสบการณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองค่อนข้างถาวร (ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน, 2550, น. 48)
2. การประเมินการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามสิ่ งที่ มุ่ง
ประเมินโดยใช้เครื่ องมือและวิธีการต่าง ๆ สิ่ งที่ ประเมิ นการเรี ยนรู ้มีหลายองค์ประกอบ ตามแนวคิ ดของ Wragg
(2001, p. 13; Citing Briggs, Woodfield, Martin & Swatton, 2008, p. 7) เห็นว่าควรมี 4 ด้านหลักคือ 1) ด้ านความรู้
และความเข้ าใจ เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด แนวคิ ดเชิ งหลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์
และโครงสร้างของสาระที่เรี ยนรู ้ 2) ด้ านทักษะ ที่เกี่ยวกับเทคนิควิธี ทักษะการคิดและการปฏิบตั ิ สมรรถนะเฉพาะ
ทางในการทํา งานภาคสนาม ทัก ษะทางการประดิ ษ ฐ์ ทัก ษะในการสร้ า งสั ม พัน ธภาพกับ ผูอ้ ื่ น และทัก ษะ
ความสามารถในการศึกษาค้นหาความรู ้ รวมทั้งทักษะในการสร้างความเข้าใจในความรู ้ที่ได้มาด้วย 3) ด้ านเจตคติ
และค่ านิยม ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ พฤติกรรม ความเชื่อ สาระการเรี ยนรู ้ ประชาชนและสังคม และ 4) ด้ านพฤติกรรม
ที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตน มนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะนิสัย สมรรถนะที่จะใช้ในการทํางานและศักยภาพสูงสุ ด
ของผูเ้ รี ยน
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3. สารสนเทศจากการประเมิน เป็ นผลที่ ได้จากการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจจะอยู่ในรู ปของระดับ
คะแนนหรื อระดับผลการเรี ยนรู ้ คําอธิ บายสรุ ปพฤติ กรรมหรื อคุณ ลักษณะของผูเ้ รี ยนตามสิ่ งที่ ตอ้ งการประเมิ น
สารสนเทศจากการประเมินจะเป็ นตัวอธิ บายหรื อบ่ งบอกถึงคุณภาพของการเรี ยนรู ้หรื อคุ ณภาพของผูเ้ รี ยน การ
ประเมินจึงมีความสําคัญเพราะจะช่วยให้ได้สารสนเทศสําหรับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ของครู ใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับเพื่ อเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยน ทําให้ค รู หาวิธีการ
ปรั บปรุ ง พัฒ นาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้มีคุณภาพดี ข้ ึ น และสามารถนําไปเสนอ แลกเปลี่ยนกับผูป้ กครองเพื่ อการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้และแนะแนวทางการศึกษาและอาชี พของผูเ้ รี ยนในอนาคต สารสนเทศดังกล่าวนี้ ยงั
ใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการการศึกษาของสถานศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ผลหรื อบรรลุเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาได้อีกด้วย (Briggs, Woodfield, Martin & Swatton, 2003, p. 7)
4. การตัดสิ นใจใช้ ผลการประเมิน สารสนเทศจากการประเมินการเรี ยนรู ้จะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการจัดการศึกษา ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการใช้ผลการประเมินคือ ครู ซ่ ึ งจะใช้ผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด ส่ วน
ผูเ้ รี ยนจะใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองให้มีความก้าวหน้าจนบรรลุเป้ าหมาย สําหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจะใช้ผลการประเมินการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาํ หนดไว้
5. ลักษณะการใช้ ผลการประเมินการเรี ยนรู้ การใช้ผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้สําหรับครู เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุและทบทวนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ว่ามีจุดเด่นหรื อจุดที่ ควรปรับปรุ งแก้ไข
พัฒนาอย่างไร แล้วกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนา ครู ควรปรั บแผนหรื อวิธีจดั การเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึ นกว่าเดิ ม ควร
ปรับปรุ งหรื อเพิ่มสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมมากขึ้น แล้วลงมือจัดการเรี ยนรู ้รอบใหม่และประเมินเพื่อ
พัฒ นาการเรี ย นรู ้ เป็ นวงจรต่ อ เนื่ อ ง สําหรั บ ผูเ้ รี ยนใช้ผ ลการประเมิ น เพื่ อพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ข องตนเอง โดย
วิเคราะห์หาสาเหตุและทบทวนวิธีการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาแล้วกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนาตนเอง วางแผนหรื อปรับ
วิธีการเรี ยนรู ้ของตนเองโดยขอรับคําปรึ กษาแนะนําจากครู ผสู ้ อน ปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้รอบใหม่ดว้ ยการกํากับตนเอง
และประเมิ นเพื่ อพัฒ นาตนเองอย่างต่ อเนื่ อง ส่ วนผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาใช้ผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ โดยการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและทบทวนวิธีการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา แล้วกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนา ปรับแผนหรื อ
วิธีการจัดการศึกษาใหม่ ดําเนิ นการตามแผน กํากับ ติดตามให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย ส่ งเสริ มสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ให้มีคุณภาพ และดําเนินการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่เป็ นกรอบแนวคิดในการประเมินดังกล่าวนี้ แสดงความสัมพันธ์ได้ดงั ภาพที่ 4
-วิเคราะห์สาเหตุและทบทวน

การเรี ยนรู ้/การ
จัดการเรี ยนรู ้
การประเมิน
การเรี ยนรู ้

พัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้

วิธีการจัดการเรี ยนรู ้
-กําหนดเป้ าหมายการพัฒนา
-ปรับแผนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
-ปรับสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้

ครู

-จัดการเรี ยนรู ้รอบใหม่
-ประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้

-วิเคราะห์สาเหตุและ
ทบทวนวิธีการเรี ยนรู้ของ

สารสนเทศ

การ

จากการประเมิน

ตัดสิ นใจ

ผูเ้ รี ยน

พัฒนา

ตนเอง
-กําหนดเป้ าหมายการพัฒนา

การเรี ยนรู ้

-ปรับแผนวิธีการเรี ยนรู้
-เรี ยนรู้และกํากับตนเอง

ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

-วิเคราะห์สาเหตุและทบทวน

-ประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง

วิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

พัฒนาการ
จัดการศึกษา

-กําหนดเป้ าหมายการพัฒนา
-ปรับแผนวิธีการจัดการศึกษา
-ดําเนินการตามแผน/นิเทศ ติดตาม
-ส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
วงจรของการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
Briggs, Woodfield, Martin & Swatton, (2003, p. 9) ได้เสนอวงจรของการจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมิ น
การเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน โดยจะเริ่ มต้นด้วยการประเมิ นสภาพและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อนําไปสู่ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สิ่ งสําคัญที่ สุดในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู
จะต้องทําคื อ จะเริ่ มต้นการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้บางอย่างก่อนที่ จะใช้การวัดประเมินผูเ้ รี ยนและประเมินผล
การจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู เพื่ อนํา ไปสู่ ก ารวางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ ใ นขั้น ตอนต่ อ ไป การวัด
ประเมินผลจึงจําเป็ นต้องมีการวางแผนเช่นเดียวกันกับการจัดการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ การประเมินเพื่อพัฒนาการ
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เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนจึงประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ การวัดประเมิน การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้ ดังแสดงในภาพที่ 5
การวัดประเมิน

การประเมินผลการเรี ยนรู ้

การวางแผน

และการจัดการเรี ยนรู ้

การจัดการเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

ภาพที่ 5 วงจรการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ที่มา: Briggs. M., Woodfield. A., Martin.C., Swatton.,P (2003). Assessment for Learning and Teaching in
Primary School. (2nd ed.), London : SAGE Publications Ltd. p. 9
ตามวงจรการประเมินดังกล่าว การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นปั จจัยหลักที่ช่วย
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้มีมาตรฐานสู งขึ้ น ลักษณะสําคัญ ของการประเมิ นเพื่ อพัฒ นาการเรี ยนรู ้ จึง
เกี่ยวข้องกับการประเมินในชั้นเรี ยนที่มีจุดเน้นเพื่อการปรับปรุ งหรื อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีลกั ษณะสําคัญดังนี้ 1) มี
การกําหนดการประเมินไว้เป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 2) มีการ
แจ้งจุดประสงค์หรื อผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ 3) ครู ตอ้ งทําให้ผเู ้ รี ยนได้รู้และตระหนักต่อมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ที่เป็ นเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้ 4) ครู ตอ้ งสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 5) ครู ตอ้ งให้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการประเมินย้อนกลับเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนระบุ ส่ิ งที่ จะปรั บปรุ ง พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ในครั้งต่ อไป 6) ครู ตอ้ งกระตุ น้ สร้ างพลังจูงใจให้ผูเ้ รี ยนกําหนด
ข้อตกลงและสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ 7) ทั้งครู และผูเ้ รี ยน
ต้องทบทวนและสะท้อนผลต่อการปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
หลักการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ARG. (2002; citing Gardner, 2012, p. 3) ได้เสนอหลักการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ไว้ 10 ประการคือ
1) ให้การประเมิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผ ล 2) มุ่งเน้นกระบวนการและ
วิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 3) หัวใจสําคัญของการประเมินคือการฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน 4) ให้การประเมิน
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เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเสริ มสร้าง พัฒนาทักษะทางวิชาชี พของผูเ้ รี ยน 5) ให้การประเมินเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรับรู ้
และการสร้างองค์ความรู ้สาํ หรับครู และผูเ้ รี ยน 6) ใช้ผลการประเมินเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้สาํ หรับ
ผูเ้ รี ยน 7) ส่ งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนเข้าใจในเป้ าหมายและเกณฑ์การประเมินการเรี ยนรู ้ 8) การประเมินต้องช่วยให้
ผูเ้ รี ยนรู ้วิธีการและแนวทางปรับปรุ งวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง 9) มีการพัฒนาสมรรถนะของการประเมินตนเองของ
ผูเ้ รี ยนและ 10) ให้ครู และผูเ้ รี ยนตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกด้าน ส่ วน Gardner (2012, pp. 106-107)
ได้เสนอหลักการประเมินที่มีคุณภาพ ดังนี้
1. การประเมินทุกประเภทจะต้องนําไปสู่การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
2. กระบวนการประเมิ นจะต้องเอื้ออํานวยและแสดงผลถึงความก้าวหน้าในทุกเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
3. ตารางการประเมินควรระบุข้ นั ตอนไว้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่ อถือและตรง
กับความเป็ นจริ ง
4. การประเมินควรสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจโดยทัว่ กันเกี่ยวกับเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
การดํารงชีวิตของผูเ้ รี ยนในปัจจุบนั และอนาคต
5. การประเมินผลลัพธ์ทางการเรี ยนรู ้ควรเป็ นลักษณะของการวัดแบบคร่ าว ๆ หรื อโดยประมาณ เนื่องจาก
การประเมินที่เน้นสาระรายวิชาอาจมีความผิดพลาด
6. การประเมินควรเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนผูเ้ รี ยนจะต้องทราบว่า การพิจารณาคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนนั้นมีการพิจารณาอย่างไร
7. วิธีการประเมินควรส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้และการประเมินของผูเ้ รี ยน โดย
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบและประเมินการเรี ยนรู ้
8. การประเมินควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็นถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนสามารถทําอะไรได้บา้ ง
9. การประเมิ นควรประกอบไปด้วยข้อมูลที่ หลากหลายผนวกกับการประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน เพื่ อให้
ทราบถึงแนวทางการพิจารณาทางด้านการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
10. วิธีการประเมินในทุกระดับควรเป็ นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
แนวคิด หลักการ และบทบาทของประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
จากการศึ กษาแนวคิ ดของการประเมิ นเพื่ อพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ของ Earl (2013, pp. 28-32) ซึ่ งได้เสนอ
แนวคิด หลักการและบทบาทของการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ การประเมินขณะเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
สาระสําคัญสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวคิด หลักการและบทบาทของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
แนวทางของ
แนวคิด/หลักการประเมิน
การประเมิน
การประเมิน 1. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นคือให้การประเมินในชั้นเรี ยนสามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เพือ่ การเรียนรู้ ของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน จึงเป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
2. กระบวนทั ศ น์ การประเมิ น เป็ นการเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ จ ากการ
ประเมิ น ผลสรุ ป เพื่ อ การตัด สิ น ผลการเรี ย นรู ้ (summative assessment) ให้
มุ่งเน้นที่ การประเมิ นผลย่อยเพื่ อการปรั บปรุ งพัฒ นาการเรี ยนรู ้ (formative
assessment)
3. การออกแบบการประเมิน จะช่วยให้ครู ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
สนับสนุน ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและปรับปรุ งพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ของครู ให้ตอบสนองตามความเหมาะสม และความต้องการตาม
สภาพความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
4. แนวทางการประเมิ น โดยครู ร วบรวมข้อมู ลจากสั งเกตการเรี ย นรู ้ การ
ปฏิบตั ิงาน การตรวจประเมินชิ้นงานของผูเ้ รี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้และ
นําข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู และการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
5. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการประเมิน คือ
5.1 การสะท้อ นผลอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ (critical reflection) ซึ่ งทํา ให้ ค รู
สามารถออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ และ
กําหนดทรัพยากรการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
5.2 ข้อ มูลได้ม าจากการสั งเกต การตรวจประเมิ น ชิ้ น งาน การใช้ค าํ ถาม
เทคนิคการประชุมร่ วมของครู และผูเ้ รี ยน (student-teacher conference)
ข้อมูลเหล่านี้ ครู จะใช้ในการวางแผนการจัด การเรี ยนรู ้ โดยครู จะต้อง
สะท้อนให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าเขามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง
6. การใช้ ข้อมูลผลการประเมิน ครู จะต้องมีความสามารถในการใช้ขอ้ มูลจาก
การประเมิ นเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร เพื่ อกําหนด
ความต้องการในการเรี ยนรู ้แบบเฉพาะเจาะจงของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
7. ทั กษะการตัดสิ นใจของครู การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้ นในระหว่าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู จะต้องมี ทักษะในการพิ จารณาวินิจฉัยตัดสิ นใจ
(diagnostic skill) เพื่อการออกแบบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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ครู
2. การสนับสนุน
ปรับปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
แนวทางของ
แนวคิด/หลักการประเมิน
การประเมิน
การประเมิน 1. เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นใช้การประเมินเป็ น
ขณะเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนการตระหนักรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. เน้ น บทบาทของผู ้เรี ยน โดยผู ้เรี ยนสามารถใช้ ก ารประเมิ น ในการ
พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ของตนเอง ผูเ้ รี ยนจะต้องมีแรงจูงใจในตนเอง สามารถดึ ง
ความรู ้และความสามารถของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา สามารถกํากับติดตาม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
3. ผู ้เรี ยนมี ล ัก ษณะเป็ นนั ก คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเชิ ง รุ ก (active critical
thinkers) สามารถเลื อ กใช้ข ้อ มู ล ได้อ ย่า งเหมาะสม สามารถเชื่ อ มโยงกับ
องค์ค วามรู ้ เดิ ม ได้ และสามารถสร้ างแนวทางการเรี ย นรู ้ ใหม่ ข องตนเอง
ซึ่ งเรี ยกว่ า กระบวนการควบคุ ม การตระหนั ก รู ้ (regulatory process in
metacognition)
4. ครู ใช้ผลการประเมินเพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
5. ครู ใช้การประเมินในชั้นเรี ยนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ผูเ้ รี ยนสู่การเป็ นนักคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่สามารถสะท้อนและวิเคราะห์การเรี ยนรู ้ของตนเองได้
1. การสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบการให้ระดับคะแนน ผลการเรี ยนรู ้
การ
หรื อเกรดเพื่อการรายงานผลการศึ กษา ซึ่ งผลคะแนนมีลกั ษณะเป็ นช่ วงที่ ไม่
ประเมินผล
สามารถจําเพาะเจาะจงได้ว่าแท้ที่จริ ง ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาเฉพาะด้าน
การเรียนรู้
ใด
2. เป็ นการประเมินเชิ งเปรี ยบเทียบกับผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ หรื อเกณฑ์การประเมิน
ที่กาํ หนดไว้
3. การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ เกิ ด ขึ้ นหลังการจัด การเรี ยนรู ้ เสร็ จ สิ้ น โดย
ข้อสอบที่ มุ่งเน้นการทดสอบทางด้านเนื้ อหา มีลกั ษณะเป็ นการประเมินเพื่ อ
สรุ ปรวมตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้เป็ นระดับผลการเรี ยน
4. มุ่งเน้นใช้ผลการประเมินเพื่อการรายงานต่อผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง

บทบาทของ
การประเมิน
1. เป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู
2. การสนับสนุน
ปรับปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน

ประเมินเพื่อ
ตัดสิ นว่า ผูเ้ รี ยน
ควรผ่านการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละ
รายวิชาหรื อ
ระดับชั้นนั้น
หรื อไม่ตาม
เกณฑ์หรื อ
มาตรฐานกลาง

กระบวนการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ครู จะต้องกําหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นเป้ าหมาย
ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ครู คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นในการวัดประเมิ นการเรี ยนรู ้ครู จึงต้องวิเคราะห์ผลลัพ ธ์การเรี ยนรู ้ เพื่ อ
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กําหนดประเด็นการวัดประเมินการเรี ยนรู ้ การกําหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้กบั ประเด็นการวัดประเมินการเรี ยนรู ้จึง
ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กนั หรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่า ครู ผสู ้ อนกําหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ไว้อย่างไร ก็ตอ้ งวัด
ประเมินดูวา่ สิ่ งนั้นเกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
2. วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ควบคู่กับการประเมินการเรี ยนรู้ จากผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ครู
ต้องวางแผนการจัด การเรี ยนรู ้ โดยออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ตอบสนองต่ อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและการ
บรรลุ ผ ลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ กาํ หนดไว้ ในขณะเดี ย วกัน ก็ต ้องออกแบบและวางแผนการประเมิ น การเรี ยนรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับประเด็นการวัดประเมินที่ มีความชัดเจน กําหนดวิธีการและเครื่ องมือในการวัดประเมินให้เหมาะสม
ครอบคลุมและหลากหลาย รวมทั้งกําหนดช่วงระยะเวลาของการวัดประเมินให้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการ
ใช้ผลการวัดประเมิ นเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การออกแบบและวางแผนการวัดประเมิ นควบคู่ไปกับวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้จะช่วยให้ครู ได้คิดและกําหนดสารสนเทศที่ตอ้ งการจากการวัดประเมินไว้ล่วงหน้าและมองเห็นการ
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศดังกล่าวเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. กําหนดเทคนิควิธีการและสร้ างเครื่ องมือวัดประเมินการเรี ยนรู้ จากแผนการวัดประเมินการเรี ยนรู ้ใน
ขั้นตอนที่ 2 ครู ควรกําหนดเทคนิ ควิธีการและเตรี ยมจัดหาและสร้างเครื่ องมือวัดประเมินให้มีคุณภาพ ครอบคลุม
และพร้อมที่จะนํามาใช้ในการวัดประเมินการเรี ยนรู ้ เทคนิควิธีและเครื่ องมือวัดประเมินการเรี ยนรู ้ มีหลายวิธีดงั นี้
3.1 การวัดประเมินด้ วยวิธีการสื่ อสารส่ วนบุคคล เป็ นวิธีการติ ดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายระหว่างครู ผสู ้ อน
และผูเ้ รี ยน โดยให้ความสนใจข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้
ผูเ้ รี ยนมี การพัฒ นาปรั บ ปรุ งให้ส ามารถเรี ย นรู ้ ได้เต็มศักยภาพ (เอมอร จังศิ ริ พ รปกรณ์ , 2546, น. 153) การวัด
ประเมินด้วยวิธีการสื่ อสารส่ วนบุคคล อาจใช้เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล เช่น ประเด็น/แนวการถามตอบในชั้นเรี ยน
การอภิ ปรายในชั้นเรี ยน การสอบถาม พูดคุย สนทนากับผูเ้ รี ยน แบบบันทึ กการสังเกต แบบบันทึ กเหตุการณ์ใน
ชั้นเรี ยน เกณฑ์การตรวจแบบฝึ กหัด แนวคําถามในการสอบปากเปล่า เป็ นต้น
3.2 การวัดประเมินด้ วยข้ อสอบ เป็ นวิธีการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ งครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่นิยมใช้ขอ้ สอบ 2 ประเภท คือ 1) ข้อสอบประเภทเขียนตอบ ได้แก่ ข้อสอบ
แบบอัตนัยหรื อความเรี ยง ข้อสอบแบบเติมคําให้สมบูรณ์ ข้อสอบแบบตอบสั้น 2) ข้อสอบประเภทเลือกตอบ ได้แก่
ข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อสอบแบบจับคู่และข้อสอบแบบหลายตัวเลือก
3.3 การวัดประเมินจากการปฏิ บัติ (performance assessment) เป็ นการประเมิ นผลจากการลงมื อ
ปฏิ บตั ิ จริ งของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับกระบวนการปฏิ บตั ิ งาน (process) และผลงานหรื อผลผลิ ต (product) ที่ เกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิ งาน เพื่อมุ่งตรวจสอบทักษะ ความสามารถของผูเ้ รี ยนด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้เครื่ องมือ การทํางานเป็ น
ขั้นตอน ความคล่องแคล่วในการทํางาน ความประหยัด วัสดุ เวลาและแรงงาน รวมทั้งความสําเร็ จของผลงาน เป็ น
ต้น (พิ ชิต ฤทธิ์ จรู ญ , 2556, น. 77) วิธีการและเครื่ อ งมื อประเมิ นจากการปฏิ บัติ โดยให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บัติงานตามที่
กําหนดแล้วครู หรื อผูป้ ระเมินใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึก ใช้แบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรประมาณค่า
3.4 การประเมินตามสภาพจริ ง (authentic assessment) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจาก
พฤติ กรรม กระบวนการทํางาน และผลงานในบริ บทของการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง (ราชบัณฑิ ตยสถาน,
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2555, น. 42) เป็ นการตรวจสอบการแสดงออกของผูเ้ รี ยนจากผลงานหรื อผลของกิ จกรรมที่ ผเู ้ รี ยนคิ ดทําโดยตรง
ไม่ใช่การตรวจสอบทางอ้อมจากการตอบคําถามของผูเ้ รี ยนหรื อผลการทดสอบ (นิรมล ศตวุฒิ, 2550, น. 67) วิธีการ
ประเมินตามสภาพจริ ง อาจใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึก การสัมภาษณ์ การประเมินจากปฏิบตั ิ การประเมินจาก
แฟ้ มสะสมงาน (portfolio assessment) การใช้แบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรประมาณค่า
4. ดําเนิ น การประเมิน การเรี ยนรู้ เพื่ อ ให้ไ ด้ข ้อมูลสารสนเทศที่ ครอบคลุ มและเป็ นประโยชน์ ต่ อการ
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ ครู ควรมีการประเมินทั้งก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ในขณะจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ควิธีและเครื่ องมือในการประเมินดังที่ กล่าวไว้แล้วในขั้นตอนที่ 3 โดยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
ผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทร่ วมในการประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเองและนําผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของตนเองด้วย ซึ่ งครู ตอ้ งอธิ บายจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้ งานหรื อกิจกรรมที่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
และปฏิ บตั ิ รวมทั้งกระตุน้ จูงใจ เสริ มสร้างนิ สัย การมีวินยั และสร้างแรงบันดาลใจในการใฝ่ เรี ยนรู ้และสู ้งานการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. การใช้ ผลการประเมินให้ เกิดคุณค่ าและคุ้มค่ า หลังการประเมินในแต่ละช่ วงของการจัดการเรี ยนรู ้ ครู
ต้องนําผลการประเมินมาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างคุม้ ค่าต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการปรับปรุ งพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ เพื่อตัดสิ น
ผลการเรี ยนรู ้และรายงานผลการเรี ยนรู ้ต่อผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง
การนําผลการประเมินการเรียนรู้ ไปใช้ ประโยชน์
การนําผลการประเมินการเรี ยนรู ้ไปใช้ประโยชน์ให้มีคุณค่าและมีความคุม้ ค่า มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. การใช้ ผลการประเมินเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผลการประเมินก่อนการเรี ยนรู ้ที่มีการตรวจสอบ
ความพร้อมและความรู ้พ้ื นฐานของผูเ้ รี ยน จะนํามาใช้เพื่ อการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม โดยอาจมี การจัดการเรี ยนรู ้ปรับพื้ นฐานหรื อสอนเสริ ม การเสริ มแรง การให้
คําปรึ กษา แนะแนววิธีการเรี ยนรู ้ให้แก่ ผูเ้ รี ยน และการประสานความร่ วมมื อกับผูป้ กครองในการเอาใจใส่ ดูแล
ช่วยเหลือและส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในช่วงเวลาของการจัดการเรี ยนรู ้ในระยะต่อไป
2. การใช้ ผลการประเมินเพื่อปรั บปรุ งพัฒ นา เมื่ อมี ผลการประเมิ นในขณะเรี ยนรู ้ ครู ค วรทบทวนการ
จัดการเรี ยนรู ้และใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ของครู พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนการเรี ยนรู ้และใช้ผลการประเมินตนเองเพื่อปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองด้วย ซึ่ งจะต้องให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เห็ นคุ ณค่ าและประโยชน์ของผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ และใช้ผลการ
ประเมิ นในการปรั บปรุ งวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่ อเนื่ อง และครู ควรใช้ผลการประเมิ นดังกล่าวนี้ สําหรั บ
ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องในการส่ งเสริ มสนับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้มีพฒั นาการดีข้ ึน
3. การใช้ ผลการประเมินเพื่อสรุ ปและตัดสิ นผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินขณะเรี ยนรู ้ ผลการประเมิน
เพื่อการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ในช่วงหลังการเรี ยนรู ้ ครู จะต้องนํามาประมวลสรุ ปเป็ นผลการเรี ยนรู ้เพื่อ
นําไปสู่ การตัด สิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ยนโดยให้ระดับ คะแนนผลการเรี ยนรู ้ ห รื อ เกรด ซึ่ งจะบ่ งชี้ ถึ งความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนาตามรายวิชาหรื อหลักสูตรที่กาํ หนดไว้
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4. การใช้ ผลการประเมินเพื่อการรายงานต่ อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้ อง ผลการประเมินทุกช่ วงระยะเวลา
ของการจัดการเรี ยนรู ้ ครู สามารถนํามาใช้เป็ นสารสนเทศสําหรับรายงานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต่ อผูป้ กครอง
ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ฝ่ ายวิชาการสามารถใช้ผลการประเมินสรุ ปเป็ นผลการจัดศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา
รายงานต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่ งจะนําไปสู่
การตัดสิ นใจเพื่อให้การส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
สรุ ป

แก่นแท้ของภารกิจสําคัญของครู และสถานศึกษา คือการเรี ยนรู ้และคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งครู ถือว่าเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในสร้างคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนและสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้ นแก่ ผูเ้ รี ยน นอกจากครู จะต้อง
เรี ยนรู ้และใช้เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผลแล้ว ครู ตอ้ งเรี ยนรู ้เทคนิ ควิธีการวัดประเมินและใช้ผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง การประเมินการเรี ยนรู ้ที่
มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนจึงต้องสอดแทรกให้เป็ นกิจกรรมสําคัญของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ จึงถือว่า
เป็ นการประเมินเพื่อพัฒ นาการเรี ยนรู้ ซึ่ งมี 3 แนวทาง คื อ การประเมิ นขณะเรี ยนรู้ โดยเน้นบทบาทให้ผูเ้ รี ยน
ประเมิ น ตนเองและใช้ผ ลการประเมิ นเพื่ อแก้ปัญ หา ปรั บปรุ งพัฒ นา กํากับ ติ ด ตามการเรี ยนรู ้ ของตนเอง การ
ประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้นที่การประเมินย่อยเพื่อการสนับสนุน ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและปรับปรุ ง
พัฒ นาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ให้ตอบสนองความต้องการตามสภาพความแตกต่ างในการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และการประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่ งเกิดขึ้นหลังการจัดการเรี ยนรู ้เสร็ จสิ้ นเพื่อสรุ ปรวมตัดสิ นผล
การเรี ยนรู ้เป็ นระดับผลการเรี ยนและใช้ผลการประเมินเพื่อการรายงานต่อผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้แนวใหม่จึงให้ความสําคัญกับการประเมินที่กาํ หนดให้เป็ นส่ วนสําคัญที่ครู และผูเ้ รี ยนต้องนํามาใช้ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นที่การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ครู จึงควรได้เรี ยนรู ้แนวคิด
และวิธีการประเมิน รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นครู และผูเ้ รี ยนได้ใช้การประเมินเพื่ อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งจะก่อให้เกิดคุณภาพของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมอีกด้วย
บรรณานุกรม
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ. (2556). หลักการวัดและประเมินผลการศึ กษา. (พิมพ์ครั้งที่ 8), กรุ งเทพมหานคร: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2555) พจนานุกรม ศัพท์ ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุ งเทพมหานคร:
สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน.
------------. (2558). พจนานุกรมศัพท์ ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุ งเทพมหานคร:
สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน.
ระวิวรรณ ศรี คร้ามครัน. (2550). การจัดการเรี ยนรู ้ ในสารานุกรมวิชาชี พครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี . น. 47-54, กรุ งเทพหมานคร:
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
16 | ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

นิรมล ศตวุฒิ. (2550). การประเมินตามสภาพจริ ง ในสารานุกรมวิชาชี พครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี . น. 67-76, กรุ งเทพมหานคร:
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา.
ศิริเดช สุ ชีวะ. (2546). หลักการประเมินการเรี ยนรู ้ ในการประเมินการเรี ยนรู้ แนวใหม่ . สุ วิมล ว่องวานิช
บรรณาธิ การ, น. 52-64, กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย.
เอมอร จังศิริพรปกรณ์. (2546). การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ในการประเมินผลการเรี ยนรู้ แนวใหม่ .
สุ วิมล ว่องวาณิ ช บรรณาธิ การ, น. 144-166, กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Briggs. M., Woodfield. A., Martin.C., & Swatton., P. (2003). Assessment for Learning and Teaching in Primary
School. (2nded.), London: SAGE Publications.
Earl, Lorna M. (2013). Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student
Learning. (2nded.), Corwin. : A SAGE company.
Gardner, J. N. (Eds.). (2012). Assessment and Learning. London: Sage.

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 | 17

