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ค�ำน�ำ
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ผลการประเมินการปฏิบัติและนำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
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เป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง สำาหรับนิสิตนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนช่วยเหลอื รวมทัง้เป็นกำาลงัใจสนบัสนนุให้เขยีน

หนังสือเล่มนี้จนสำาเร็จ กราบขอบพระคุณคณาจารย์ และนักวิชาการ ท่ีเป็นแหล่งอ้างอิงมา ณ  

โอกาสนี้ 
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 วงการการศึกษาได้จำาแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย

หรือความรู้ความคิด  จิตพิสัยหรือความรู้สึกด้านจิตใจ และทักษะพิสัยหรือการปฏิบัติของผู้เรียน  

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงจำาเป็นต้องประเมินให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง

สามด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน ระหว่างต้นคริสต์ศักราช 1993 นักนโยบาย

การศึกษาจำานวนมากได้กล่าวถึงการประเมินการปฏิบัติท่ีเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ของผู้เรียนผ่านการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสะท้อนวิธีการวางแผนที่แบบทดสอบแบบเลือกตอบ หรือ 

วิธีการวัดแบบด้ังเดิมทำาไม่ได้ ทำาให้นักการศึกษาให้ความสนใจกับการประเมินการปฏิบัติมากขึ้น 

(Popham, 2008, p. 172) การประเมินการปฏิบัติเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

ที่ผู้ทำาการประเมินจำาเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติ  ได้แก่ ความหมาย

ของการประเมินการปฏิบัติ ความมุ่งหมายของการประเมินการปฏิบัติ องค์ประกอบสำาคัญของ 

การประเมินการปฏิบัติ ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติ หลักการของการประเมินการปฏิบัติ 

และข้อดีและข้อจำากัดของการประเมินการปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อนำาไปสู่การประเมินการปฏิบัติได้ 

อย่างถูกต้อง นำาไปสู่ผลการประเมินที่มีคุณภาพเป็นเป้าหมายที่สำาคัญ

ความหมายของการประเมินการปฏิบัติ

 สุวิมล ว่องวาณิช (2546) สรุปว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัติหรือการปฏิบัติ 

มักกล่าวถึงคำาศัพท์เฉพาะ 3 คำา ได้แก่ คำาว่า psychomotor skill คำาว่า practical skill และ 

คำาว่า performance ซึ่งมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเหมือนกันหากแต่มีนัยแตกต่างกัน

เล็กน้อย  โดย psychomotor skill เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบพื้นฐานที่เป็นกลไกของอวัยวะ

และกล้ามเนือ้ ซึง่กมลวรรณ ตงัธนกานนท์ (2559, น. 1) ได้ขยายความครอบคลมุถงึการเคลือ่นไหว

แบบเคล่ือนท่ี (locomotor) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (non locomotor) และการเคลื่อนไหว 

แบบประกอบอุปกรณ์ (manipulative movement) ในขณะที่ Simpson (1972) ให้ความหมาย 

psychomotor skill ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางกายภาพ  การประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว 

และการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว  ซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้ต้องได้รับการฝึก และ 

มีการประเมินในมิติของความเร็ว ความแม่นยำา ระยะทาง ขั้นตอนหรือเทคนิคการทำางาน  

ส่วนคำาว่า practical skill เน้นการปฏิบัติที่อาศัยความสามารถทางสมอง  อาทิ ทักษะการอ่าน 

ทกัษะการเขยีน ทกัษะการคดิคำานวณ  ส่วน performance เน้นการแสดงออกหรือการทำางานตาม

กระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยความสามารถทางสมอง และจิตใจนอกเหนือจากการเคล่ือนไหวทาง

ร่างกาย อาทิ การเล่นดนตรี การร้องเพลง การวาดภาพ เป็นต้น 
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 อนุกรมวิธานพฤติกรรมการเรียนรู ้หรือการจำาแนกพฤติกรรมการเรียนรู ้ที่เรียกว่า 

Bloom’s Taxonomy  ได้พัฒนาขึ้นโดย Benjamin S. Bloom, Max D. Englehart, Eaward J. 

Furst, Water H. Hill and David R. Krathwohl ในคริสต์ศักราช 1956 (Committee of  

College and University Examiners, 1956) นับว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้กัน 

แพร่หลายในวงการการศกึษา นกัการศึกษาใช้ Bloom’s Taxonomy ในการกำาหนดผลการเรียนรู้ 

ที่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนเป็นลำาดับขั้นเป็นประโยชน์กับการออกแบบการเรียนรู ้ และ 

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง (Anderson & Krathwohl, 2001) การจำาแนกพฤติกรรม

การเรียนรู้ของ Bloom ประกอบด้วยด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) หรือความรู้ความคิด 

ด้านจิตพิสัย (affective domain) หรือความรู้สึกด้านจิตใจ และด้านทักษะพิสัย (psychomotor 

domain) หรือการปฏิบัติของผู้เรียน แต่ละด้านมีลำาดับขั้นที่มีระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

พฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นระดบัตำา่จะเอือ้ให้เกดิพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นระดับสงูกว่า การวดัการปฏบิตัิ

จำาเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติซ่ึงมีด้วยกันหลากหลายแนวคิด นอกจากนี้ 

ต้องระบพุฤตกิรรมการเรยีนรูด้้านการปฏบิตัใินมาตรฐานและตวัช้ีวดัผลการเรยีนรู้ได้ รวมทัง้เข้าใจ

การกำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

ตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้

แนวคิดการจ�าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ

 แนวคดิการจำาแนกพฤตกิรรมการเรยีนรู้ด้านการปฏบิตัมิกีารพฒันาขึน้อย่างหลากหลาย

แนวคิดซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ในที่นี้จะนำาเสนอ 6 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการจำาแนกพฤติกรรม

การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติของ Simpson (1966) มีจุดเน้นอยู่ท่ีความก้าวหน้าของการเรียนรู้เริ่ม

ตั้งแต่ให้ผู้เรียนรับรู้จากการสังเกตจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ แนวคิดการจำาแนกพฤติกรรมการเรียน

รู้ด้านการปฏิบัติของ Dave (1970) มีจุดเน้นเพื่อความก้าวหน้าของการเรียนรู้จากความซับซ้อน

ของพฤติกรรมน้อยที่สุดไปมากที่สุด แนวคิดการจำาแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ 

ของ Davies (1971) มีจุดเน้นท่ีเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะย่อยก่อนแล้วจึงเชื่อมโยงเป็นทักษะ

หลัก โดยมีฐานคิดว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จำานวนมาก แนวคิด 

การจำาแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติของ Harrow (1972) มีจุดเน้นเพ่ือสร้างทักษะ 

พื้นฐานทางร่างกาย อาทิ กีฬา กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น และแนวคิดการจำาแนกพฤติกรรม 

การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติของ Thomas (2004)  ที่มีจุดเน้นอยู่ที่การจำาแนกลำาดับขั้นของ 
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 การประเมินการปฏิบัติเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ 

ทักษะของผู ้เรียน ซึ่งในกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานต้องมีการปฏิบัติงานหรือแสดง 

กระบวนการปฏิบัติ การปฏิบัติงานต้องอาศัยกลไกการทำางานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายที่

ประสานสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานควรมีการกระทำาซำ้าหลายครั้ง และการปฏิบัติงานเป็นกระบวน

การที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546) การเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเคร่ืองมือ

ประเมนิการปฏบัิต ิและการสร้างเครือ่งมอืประเมนิการปฏบัิติประเภทต่าง ๆ  จงึมคีวามจำาเป็นอย่าง

ยิง่สำาหรบัผูป้ระเมิน ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถเลอืกใช้วธิกีารประเมนิและเคร่ืองมอืประเมนิการปฏบิตัไิด้

เหมาะสม  นำามาซึ่งผลการวัดที่มีความตรง  

ประเภทของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ

 เมื่อพิจารณาลักษณะของการประเมินการปฏิบัติท่ีสามารถทำาได้โดยการเขียนตอบ  

การใช้สถานการณ์จำาลอง และการใช้สถานการณ์จริง ซ่ึงจำาเป็นต้องมกีารออกแบบเครือ่งมือประเมนิ 

การปฏิบัติที่มีคุณภาพ โดยสามารถจำาแนกเครื่องมือประเมินการปฏิบัติออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  

ได้แก่ เครื่องมือประเภทที่ใช้การทดสอบ และเครื่องมือประเภทที่ไม่ใช้การทดสอบ (สุวิมล  

ว่องวาณิช, 2546; กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2559) มีรายละเอียดดังนี้ 

 เครื่องมือประเภทที่ใช้การทดสอบ 

 เครื่องมือประเภทที่ใช ้การทดสอบในการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ คือ  

แบบทดสอบ (test) โดยประเภทของเครื่องมือวัดการปฏิบัติท่ีใช้การทดสอบสามารถแบ่งเป็น  

แบบทดสอบข้อเขียน (paper and pencil) และแบบทดสอบปากเปล่า (oral test) รายละเอียด

ของเครื่องมือประเภทที่ใช้ในการสอบ มีดังนี้ 

  1. แบบทดสอบข้อเขียน (paper and pencil) แบบทดสอบข้อเขียนที่ใช้ใน 

การประเมินการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ 

   1.1 แบบทดสอบวดัความรูใ้ช้เนือ้หาเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ(test item) ใช้วดัความ

รู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือวัดความรู้เก่ียวกับกฎหรือความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรือ

สัมพันธ์กับการปฏิบัติ ผู ้ประเมินควรใช้เครื่องมือนี้ในการวัดก่อนที่จะทดสอบในภาคปฏิบัติ  

เช่น วดัความรูเ้ก่ียวกบักฎแรงโน้มถ่วงก่อนการทดลองทางวทิยาศาสตร์ หรอืการวดัความรูเ้กีย่วกบั

ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนการสอบปฏิบัติการส่งคลื่นวิทยุ
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 การประเมินการปฏิบัติเป็นการประเมินที่ตัดสินคุณค่าโดยมนุษย์ที่มีการเข้าถึงข้อมูล 

ด้วยการสงัเกตเป็นหลกั และไม่สามารถให้คะแนนได้ดังเช่นแบบทดสอบมาตรฐานหรือแบบทดสอบ 

แบบเลือกตอบ  นักประเมินได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการพัฒนาการให้คะแนนแนวใหม่ 

ไปพร้อมกับการประเมินการปฏิบัติที่รู ้จักกันทั่วไปในชื่อของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค  

(scoring rubric) (Hart, 1994; Pickett & Dodge, 2001) การใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค

จะทำาให้การประเมินมีคุณภาพ (qualitative) มีความหมาย (meaningful) และมีความคงที่  

(stable) มากกว่าวิธีการให้คะแนนแบบเดิม (Simon, 2001) สาระในบทนี้จึงนำาเสนอความหมาย

และลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ดี ความมุ่งหมายของเกณฑ์การให้คะแนน 

แบบรูบริค ประโยชน์ ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้

คะแนนแบบรูบริค และแนวคิดการตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ซ่ึงมีราย

ละเอียดดังนี้

ความหมายและลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 

 Oxford English Dictionary ระบุไว้ว่า รูบริคหมายถึงหัวเร่ืองของหนังสือท่ีมีความ 

แตกต่างกนัในแต่ละตอน รากศัพท์มาจาก ruber ในภาษาลาตินที่หมายถึง สีแดง การใช้คำาว่า  

ruber  หรอื  rubric  เกดิขึน้ในกลางศตวรรษที ่15 โดยนกับวชในศาสนาคริสต์ผู้ซ่ึงมีความอตุสาหะ

อย่างยิ่งในการทำาสำาเนาวรรณกรรม ได้เขียนอักษรเริ่มต้นในแต่ละตอนของฉบับคัดลอกด้วยตัว

หนังสือสีแดงขนาดใหญ่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา rubric จึงหมายถึงหัวเรื่องในหนังสือ จนกระทั่งสอง

ทศวรรษที่ผ่านมา รูบริคจึงมีความหมายใหม่ท่ามกลางศาสตร์ทางการศึกษา นักการศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผลได้ให้คะแนนการเขียนเรียงความของนักเรียนโดยระบุและ

อธิบายข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นการชี้นำาการให้คะแนนหรือที่รู้จักกันในเวลาต่อมาในชื่อของ “รูบริค” 

(scoring  guide) (Popham, 1997)  

 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของรูบริคไว้สองมุมมองกว้าง ๆ โดย Pickett & Dodge 

(2001)  Andrade  (2000)  ให้ความหมายของรบูรคิว่าเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมินการเรยีนรู้ 

ตามสภาพจริงเช่นเดยีวกบัแฟ้มสะสมงานส่วน Ronis (2000) Brookhart (1999 cited in Moskal, 

2000) New Measure, Inc. (2001) Goodrich (1997) Hart (1994) Pate, Homestead & 

McGinnis (1993) ให้ความหมายของรูบริคไว้ว่า คือ ชุดของเกณฑ์ในการให้คะแนน ขณะที่  

Pearson Education Development Group (2001) ให้ความหมายไว้ทั้งสองมุมมอง
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 การประเมนิการปฏบัิต ิเป็นหนึง่ในการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีน่กัวชิาการศกึษาได้กล่าว

ถงึมากในยคุปฏริปูการศกึษา เนือ่งจากเป็นวธิกีารประเมนิท่ีเข้าถึงความสามารถของผู้เรียนมากกว่า 

การทดสอบแบบเดิมที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ผลจากการประเมินการปฏิบัติจะทำาให้ทราบว่า 

ผูเ้รยีนมีความเข้าใจและประยกุต์ใช้ความรูไ้ด้อย่างไรในบรบิทของการทำางานทีแ่ตกต่าง  การประเมนิ

ลกัษณะน้ีจงึมคีวามสอดคล้องกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ ดงันัน้ ถ้าครสูามารถออกแบบการประเมนิ

การปฏิบัติโดยบูรณาการการประเมินการปฏิบัติเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก็จะ

เป็นการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนไปด้วย  

การออกแบบการประเมินการปฏิบัติ 

 นักการศึกษาได้เสนอแนะการออกแบบประเมินการปฏิบัติไว้หลายท่าน อาทิ Brualdi  

(1998, 1999) Wiggins (1989) และ Airasian (1997) ซึ่งโดยรายละเอียดแล้วมีความสอดคล้อง

กัน โดยขั้นตอนแรกเป็นการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ขั้นตอนที่สองเป็นการออกแบบ

งานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ ขั้นที่สามเป็นการสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ และขั้น

ที่สี่เป็นการประเมินการปฏิบัติ และนำาเสนอผลการประเมิน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

 การกำาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 การกำาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินการปฏิบัตินับว่าเป็นขั้นตอนสำาคัญ (Brualdi, 

1998) กล่าวคือ เป็นการระบุผลผลิตทางการศึกษาที่ต้องการประเมินนั่นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. วเิคราะห์จดุประสงค์การเรยีนรู ้ โดยคำาถามสำาคญัทีค่รจูะต้องถามตนเองซ่ึง  Wiggins 

(1989) ได้เสนอแนะไว้ว่า “ผู้เรียนถูกคาดหวังให้รู้อะไรและถูกคาดหวังให้มีความสามารถใน 

การทำาอะไร” เมื่อวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วจะกำาหนดสิ่งที่จะประเมินได้อย่างชัดเจน   

ซึ่ง Stiggins (1994 as cited in Brualdi, 1998) ยังเสนอแนะให้ครูระบุแนวคิด ทักษะ หรือ 

ความรู้ที่จะประเมินให้ชัดเจน รวมทั้งระบุลักษณะความรู้ อาทิ การให้เหตุผล ความจำา หรือ

กระบวนการ โดยทั่วไปแล้วการประเมินการปฏิบัติเป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

และเกี่ยวข้องกับงานที่มีลักษณะซับซ้อน การเรียนรู้ท่ีจะทำาการประเมินย่อมมากกว่ามิติหรือ 

ขอบเขตเดียว และเกินกว่าขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ตามหลักสูตร (Wiggins, 1989)    

 2. กำาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน โดยวัตถุประสงค์ในการประเมินจะได้มาจากการ

วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้
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 ผลการประเมนิทีด่ขีึน้อยูกั่บข้อมลูเป็นสำาคญั หากกระบวนการประเมนิเพ่ือเกบ็รวบรวม

ข้อมูลคุณลักษณะการปฏิบัติขาดคุณภาพก็จะทำาให้ผลการประเมินขาดความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ 

การตัดสินผลการเรียนรู้มีความผิดพลาด การตรวจสอบคุณภาพของการประเมินปฏิบัติจึงเป็น 

ขั้นตอนสำาคัญที่ควรให้ความสำาคัญเช่นเดียวกับการออกแบบการประเมินการปฏิบัติ บทนี้นำาเสนอ 

สาระเกีย่วกบัคณุภาพของการประเมนิการปฏบิติั รวมถงึการตรวจสอบคุณภาพงาน และการตรวจ

สอบคุณภาพเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ   

คุณภาพของการประเมินการปฏิบัติ

  องค์ประกอบสำาคัญของการประเมินการปฏิบัติมี 2 ประการ (Nitko & Brookhart,  

2011, p. 246; McMillan, 2011, p. 220) ได้แก่ งานเพื่อการปฏิบัติ (performance task) และ 

เครือ่งมือประเมนิการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบทดสอบการปฏิบตัทิัง้แบบเขยีนตอบและแบบปากเปล่า  

แบบตรวจสอบรายการ  มาตรประมาณค่า และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรบูรคิ ในส่วนของคุณภาพ

ของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ จึงครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพของงานเพื่อการปฏิบัติ  

และคุณภาพของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ ท้ังนี้เพ่ือนำามาซึ่งผลการประเมินที่มีคุณภาพ  

ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน้ันได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงทั้งการคุณภาพงานเพื่อการปฏิบัติ 

และคุณภาพของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 คุณภาพของงาน  

 คุณภาพของงานเพื่อการประเมินการปฏิบัตินั้น จำาเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

 1. ความตรงของการวิเคราะห์งาน (task validity) เพื่อบ่งชี้ความเป็นตัวแทนของงานใน

การประเมินการปฏิบัติ (นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์, 2548, น. 1-45)

 2. ความยากง่ายของงาน (task difficulty) เพื่อบ่งชี้ว่า งานมีความยากง่ายเหมาะสมกับ

กลุ่มผู้เรียนมากน้อยเพียงไร

 3. อำานาจจำาแนกของงานเพื่อการปฏิบัติงาน (task discrimination) เพ่ือบ่งชี้ว่า  

งานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติมีสามารถจำาแนกคนที่มีความสามารถสูงออกจากคนที่มีความสามารถตำ่าได้  

(กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2559, น. 53) 

 คุณภาพของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ  

 คุณภาพของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติที่จำาเป็นต้องตรวจสอบ ได้แก่ แบบทดสอบ 

การปฏิบัติ  แบบตรวจสอบรายการ มาตรประมาณค่า และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค จำาเป็น

ต้องตรวจสอบความตรง และความเที่ยงของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ ดังนี้
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 แนวคิดการใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio) นำามาจากสาขาวิชาศิลปะ (Stecher &   

Herman, 1997) แฟ้มสะสมงานของศิลปินหมายถึงแหล่งสะสมงานที่ศิลปินออกแบบและแสดง 

ให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะของศิลปิน แฟ้มสะสมงานเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเมื่อ 

ปี ค.ศ. 1988 โดยเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงของการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (อุทุมพร  

(ทองอไุทย) จามรมาน, 2540) ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิการปฏบัิต ิผลงานทีส่ะสมจะสะท้อน

ความรู ้ความสามารถ และความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของผู้เรียน อกีท้ังเป็นเคร่ืองมอืในการติดต่อ

สื่อสารกับผู้ปกครองให้ได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน 

การประเมนิโดยแฟ้มสะสมงานจงึเป็นทัง้เคร่ืองมอืการประเมนิและร่องรอยการประเมนิ การทำางาน

เข้าใจกับความหมาย ความมุ่งหมาย ประเภท การจัดระบบข้อมูลในแฟ้มสะสมงาน ขั้นตอนการ

ประเมนิโดยแฟ้มสะสมงาน และข้อดแีละข้อจำากดัของการประเมนิโดยแฟ้มสะสมงาน ซึง่เป็นเนือ้หา

สาระในบทนี้จึงเป็นพื้นฐานในการออกแบบการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายและความมุ่งหมายของการประเมินโดยแฟม้สะสมงาน

 ความหมายของการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน

 เมื่อพิจารณาตามรากศัพท์ คำาว่า “portfolio” มาจากภาษาลาตินว่า  “portare” เป็น

คำากริยา หมายถึงการนำาเอาไป การถือหรือการพกพาไปได้ (to carry) และ “folio” เป็นคำานาม  

หมายถึง  เอกสารหรือชิ้นส่วนของกระดาษ  (sheets or leaves  of paper) 

 ดังนั้น portfolio จึงหมายถึง แหล่งที่บรรจุเอกสาร รายงาน ภาพวาด แผนที่หรือสิ่ง 

ต่าง ๆ ที่สามารถพกพานำาไปที่ต่าง ๆ ได้ (Chiseri-Strater, 1992) 

 ความหมายของแฟ้มสะสมงานทีใ่ช้ทางการศกึษา คือ แหล่งบรรจุตวัอย่างการปฏบิตังิาน 

และผลงานของนักเรียนที่ผ่านการคัดสรรอย่างเป็นระบบภายใต้ระยะเวลาอันยาวนานโดยตัง้ใจจะ

สะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโต (growth) และการพัฒนา (development) คุณลักษณะสำาคัญ

ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร (Pearson Education Development Group, 2001; Wiggins, 1989; 

Hart, 1994; Airasian, 1997)  

 หลักฐานที่บรรจุลงในแฟ้มเป็นผลงานของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็น 

สัมฤทธิผลและพัฒนาการของผู้เรียน อาทิ ตัวอย่างงานเขียน บทความ วิดีโอบันทึกการปฏิบัติงาน

ของนักเรียน แถบบันทึกเสียง รายงานกลุ่ม แผนที่มโนทัศน์ แผนที่จิตทัศน์ บันทึก ตาราง กราฟ 

รายชื่อหนังสือที่อ่าน บทกลอน เรียงความ ภาพวาด เป็นต้น ส่วนแหล่งบรรจุอาจจะเป็นแฟ้ม   

กล่อง ฯลฯ  (Pearson Education Development Group, 2001;  Hart, 1994)  
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 การประเมนิผูเ้รยีนออนไลน์เกีย่วข้องกบัผู้เรียนทีม่คีวามหลากหลายทัง้บริบทการเรียนรู้ 

แบบบรรยายในชั้นเรียนขนาดใหญ่จนถึงการจัดการศึกษาทางไกล การประเมินมีแนวโน้มที่จะมี

ลักษณะของออนไลน์มากขึ้นตามพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลให้การประเมนิออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัท่ีนกัการสอนและนกัการออกแบบการสอน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการประเมินรองรับการจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยคาดหวังว่าจะเป็น

นวัตกรรมกระบวนการทีส่ามารถเปลีย่นแปลงการประเมนิให้สอดคล้องกบัการจดัการเรยีนรูใ้นโลก

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเป็นพลวัตสูง ในบทนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของการประเมิน

ออนไลน์เพื่อสะท้อนมุมมองของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาออนไลน์ท่ามกลางการพัฒนา

ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการศกึษาออนไลน์ การกำาหนดจดุประสงค์การเรยีนรูด้้านการปฏบิติั  

ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติออนไลน์ การจัดการการประเมินออนไลน์ และการประเมิน

ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือออนไลน์

วิวัฒนาการของการประเมินออนไลน์ 

 การประเมนิออนไลน์เกิดข้ึนในบรบิทของการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ซึง่เกีย่วเนือ่งกบั 

การศกึษาทางไกล (distance education) ดังนัน้ การกล่าวถงึววิฒันาการของการประเมนิออนไลน์ 

จึงต้องมองผ่านวิวัฒนาการของการศึกษาทางไกล (Oosterhof, Conrad & Ely, 2008, pp. 1-13)   

โดยไม่ว่าจะเป็นการประเมินออนไลน์หรือการศึกษาทางไกลผู้เรียนกับผู ้สอนอยู่กันคนละที่   

ซึ่งการออกแบบการประเมินและการจัดการศึกษาจำาเป็นต้องออกแบบอย่างระมัดระวังมากกว่า 

การประเมินและการจัดการศึกษาในช้ันเรียน กอปรกับปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศทำาให้การศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะในระดับสูงของผู้เรียนได้ 

การประเมนิออนไลน์ยิง่ทวคีวามสำาคัญท่ีจะเป็นเครือ่งมอืในการหาสารสนเทศยนืยนัทกัษะเหล่านัน้

ของผู้เรียน 

 Sherron & Boettcher (1997) ได้แบ่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลไว้

ด้วยกัน 4 ยุค ซึง่แต่ละยคุได้นำาเสนอการเปลีย่นแปลงของการจดัการเรยีนรูแ้ละการประเมนิไว้ดงันี้



หนังสือแนะน�า

 “งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละ

ประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำา

ตอบท่ีแตกต่างกัน งานวิจัยท่ีเป็นเชิงคุณภาพ  

ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีข้ันตอน กระบวนการ  

และการให้คำาตอบที่นำาไปใช้ประโยชน์ได ้

ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา  

สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี 

หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการ

ในการได้มาซึง่คำาตอบของงานวจิยั เชงิคณุภาพ

อย่างละเอียด ตามประสบการณ์ท่ีผู้เขียนได้

รวบรวมมา”

 “สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของ

พยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำาคัญอย่างมากในการนำากระบวนการ 

การพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเน้ือหา 

สาระประกอบด้วย แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพในโรงเรียน  

การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน กระบวนการพยาบาลในงาน

อนามัยโรงเรียน เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้

นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงซ่ึงจะส่งผลท่ีดีต่อการเรียนของนักเรียน 

ในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับ เพชร ต่อไป

ปีพิมพ์ : 1/2562

ปีพิมพ์ : 1/2562

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ชำานาญ ปาณาวงษ์

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สมศักดิ์ โทจำาปา
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

อนามัยโรงเรียน

 “สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา” มิใช ่เพียงแค่หนังสือ 

หรือเอกสารทั่วไปเท ่านั้น แต ่ มีความสำาคัญอย ่างยิ่ งใน 

การถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ผู ้อ่านโดยผ่านการรับรู ้ทางสายตา  

มีคำาถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา  

ถึงความสำาคัญของส่ือพิมพ์เพื่อการศึกษากระบวนการพิมพ์ 

ออกแบบสารอย่างไรให้อ่านและเข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ  

ตัวอักษรควรใช้แบบไหนขนาดเท่าไหร่ การจัดหน้าพิมพ์ 

ทำาอย่างไร กราฟและแผนภูมิ การเชื่อมโยงข้อความในรูปแบบ

ของข ้อความหลายมิติและสื่ อหลายมิติ  ช ่ วยส ่ ง เสริม 

การรับรู ้ได ้อย่างไร มีกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ 

ส่ืออย่างไร ทุกอย่างที่เป็นคำาถาม คุณหาคำาตอบเหล่านั้นได้ใน

หนังสือเล่มนี้ 
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 ตำาราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ-เล่มนี้ นำาเสนอความรู้ทางกว้าง  

เพื่อให้ผู ้อ่านท่ีไม่เชี่ยวชาญการอ่านงานเขียนวิชาการได้รู ้จักและสัมผัสงานเขียน

วิชาการประเภทต่าง ๆ ที่สำาคัญ โดยแนะแนวทางการอ่าน พร้อมทั้งเสนอตัวอย่าง 

การอ่านไว้อย่างแน่ชัด

 คุณค่าที่แตกต่างของตำาราเล่มนี้ คือความไม่หรูหรา ทว่าละเอียดถี่ถ้วนของ

คำาอธิบาย ที่แช่มช้าไม่เหมาะสำาหรับผู้ที่สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้แคล่วคล่อง

แต่เหมาะสำาหรับผู้ที่รู้จักงานเขียนวิชาการไม่แน่ชัดและต้องการเรียนรู้วิธีการอ่าน 

ในระยะเวลาจำากัด

 ผู้เขียนค่อนข้างเช่ือม่ันว่าตำาราเล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ชำานาญการอ่าน

สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีขึ้นเป็นลำาดับ ตามปริมาณ 

การอ่านและการฝึกฝน-โดยอาศัยเทคนิคการอ่านซึ่งผ่านการทดลองใช้ในชั้นเรียน

รายวิชาการอ่านเชิงวิชาการแล้วประสบความสำาเร็จ

 อย่างไรก็ดี ไม่มีตำาราเล่มใดช่วยให้สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้ดีที่สุด 

ถ้าไม่หมัน่ฝึกฝนการอ่าน แม้แต่ตำาราเล่มนีก้ท็ำาได้เพยีงช่วยร่นระยะเวลาการเรยีนรูว้ธิี

การอ่าน-เพื่อให้คุณมีเวลาเหลือสำาหรับฝึกฝนการอ่านด้วยเทคนิคที่แนะนำาเท่านั้น

ปีพิมพ์ : 1/2557
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เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

 หนงัสอืเทคนคิการสรปุความเล่มนีม้เีนือ้หาครอบคลมุ

วิธีการสรุปความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ที่พบเห็นได้จากสื่อใน

ชีวิตประจำาวัน อาทิ สารคดี บันเทิงคดี บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ 

บทสัมภาษณ์ โดยนำาวิธีการจดบันทึกแบบ Cornell Notes  

ของ Dr. Walter Pauk มาประยุกต์ใช้ในการเขียนเรียบเรียง 

เนื้อความสรุป อีกทั้งยังมีการสรุปความในการเขียนผลงานวิจัย 

เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัยบางองค์

ประกอบ และเพื่อป้องกันการลักลอกและละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน

วรรณกรรมพร้อมตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจนในแต่ละบท  

เพือ่ให้ผูอ่้านสามารถศกึษาเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นประโยชน์

ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจใน 

ทุกสาขาอาชีพ

 “เมื่อการบูรณาการการวิจัยกับงานทางด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญ” การเรียนรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัย เทคนิควิธีการ และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยกีารศกึษาด้วยการนำาการวจิยัมาเป็นส่วนหนึง่ใน

งานด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความสำาคัญด้วยเช่นกัน 

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็น

ประโยชน์และสำาคัญกับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

เพือ่ให้ผูอ่้านสามารถเรยีนรูแ้ละนำาความรูจ้ากหนงัสือเล่มนี้

ไปใช้ประโยชน์ สำาหรบัการทำาวจิยั วทิยานพินธ์ และผลงาน

วิชาการต่าง ๆ ได้

ปีพิมพ์ : 1/2562

ผู้แต่ง : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

เทคนิคการสรุปความ
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