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ค าน า 

 
 หนังสือ “การประเมินการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์: Creative 
Learning Assessment” เล่มนี้  เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
น าเสนอแนวคิดและแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 มิติ 
ได้แก่ การประเมินกระบวนการเรียนรู้ การประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ และการประเมินผลผลิตทางการเรียนรู้ ที่ผู้สอนควร
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การพัฒนาผู้เรียน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไดม้ากพอสมควร  
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การประเมินการเรียนรูอ้ย่างสร้างสรรค ์
(Creative Learning Assessment) 

 

1. บทน า 
  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นหนึ่งในวิธีการ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง  
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน การประเมินอย่างสร้างสรรค์             
ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ในผลการประเมินมากกว่าการตัดสินผลการเรียน 
ผู้เรียนใช้ผลการประเมินมาวางแผนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง            
ส่วนผู้สอนน าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 
 
 

2. การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Process assessment) 
 
 การประเมินกระบวนการเรียนรู้หมายถึง การตรวจสอบว่าผู้เรียน
มีวิธีการ ขั้นตอน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับตนเอง          
จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ หรือไม่เพียงใด ตลอดจน          
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มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ หรือไม่          
ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน การประเมิน
กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน            
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 ผู้สอนใช้การสังเกตเป็นวิธีการหลักของการประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด าเนินการสังเกตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบว่า
ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้หรือไม่  
 
 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ช่วยท าให้ผู้สอนมีสารสนเทศ          
มาพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ด้วยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับให้ผู้ เรียนมองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาตนเอง              
ให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 
 การให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินกระบวนการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนควรชี้ประเด็นให้ชัดเจนว่าผู้เรียนควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในประเด็นใด เช่น การวางแผนการเรียนรู้ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
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เพ่ือให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง            
ที่ชัดเจน  
 
 นอกจากการชี้ประเด็นดังกล่าวแล้ว ผู้สอนควรให้แนวทาง          
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยว่า ผู้เรียนควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ              
ไม่หลงทาง 
 
 

3. การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้  
    (Progress assessment) 
 
 การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้  หมายถึง การ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการหรือความก้าวหน้าทางการเรียนรู้        
ซึ่งอาจจะเป็นด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร มีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าที่ดีข้ึนหรือไม่ 
 
 โดยธรรมชาติแล้วผู้เรียนบางคนจะมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้ที่รวดเร็ว ในขณะที่ผู้เรียนบางคนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
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แบบช้าๆ หรืออาจจะไม่มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ในผู้เรียนบางคน 
การประเมินความก้าวหน้าช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตาม (monitor) 
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นปัจจุบัน (real time monitoring) 
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันที 
 
 การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สามารถใช้วิธีการ
ประเมินได้อย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจสอบ
ผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้สอน
ต้องการประเมิน  
 
 นอกจากผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนแล้ว ผู้สอนยังสามารถ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินตนเองได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมๆ กันแบบบูรณาการ เพราะการ
ประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 
 

การประเมินความก้าวหน้าช่วยให้ผู้สอน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันที 
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4. การประเมินผลผลิตทางการเรียนรู้  
    (Product assessment) 
 
 ผลผลิตทางการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ            
เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                     
ที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่งทีต่กผลึกอยู่ในตัวผู้เรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้  
  
 การประเมินผลผลิตทางการเรียนรู้ มุ่งตรวจสอบว่าผู้เรียน             
เกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
ด้วยการใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพให้ผลการประเมิน   
ที่ถูกต้องตามบริบทของการจัดการเรียนรู้  
 
 ผลการประเมินผลผลิตทางการเรียนรู้จะเป็นสารสนเทศให้ผู้สอน
ทราบว่าจะต้องสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนคนใด ซึ่งถือว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบรับรองผล ไม่ทิ้งผู้เรียนไว้ข้างหลัง 
 
 การประเมินผลผลิตทางการเรียนรู้ยังช่วยท าให้ผู้เรียนทราบว่า
ตนเองมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์
การเรียนรู้แล้วหรือไม่ มีสิ่งใดที่ตนเองจะต้องไปเรียนรู้ เพิ่มเติม                
หรือท าให้ดีกว่าเดิมในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ต่อไป  
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5. บูรณาการการประเมินเข้ากับการจัดการเรียนรู้ 
 
 การประเมินผลการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่           
ต้องด าเนินการควบคู่กัน ซึ่งผู้สอนควรใช้แนวทางการประเมินที่เสริม
พลังตามสภาพจริง ในลักษณะจัดการเรียนรู้ไปด้วยประเมินไปด้วย              
 
 การประเมินที่ดีคือการประเมินที่ไม่แยกส่วนออกไปจากการ
จัดการเรียนรู้ การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินผลงานของผู้เรียน
อย่างเป็นธรรมชาติ จะเป็นวิธีการประเมินที่ท าให้ผู้สอนได้ข้อเท็จจริง
มากกว่าการทดสอบแบบเป็นทางการ  
 
 หัวใจของการประเมินการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ คือการ
ประเมินทีเ่น้นการพัฒนามากกว่าการตัดสินผลการเรียน เพราะในโลก
ปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้นั้น สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความส าคัญ
ยิ่งกว่าระดับผลการเรียนที่ผู้เรียนได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ           
การคิดขั้นสูงต่างๆ ตลอดจนการมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม                
จะเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของผู้เรียนในอนาคต 
 

 ผู้สอนที่สามารถประเมินผู้เรียนแบบบูรณาการไปกับการจัด          
การเรียนรู้ จะท าให้เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างด ี
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6. บทสรุป 
 
 การประเมินการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เป็นการประเมินที่ผู้สอน
ประเมินผู้เรียน 3 มิติ ได้แก่ การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Process 
assessment) การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (Progress 
assessment) และการประเมินผลผลิตทางการเรียนรู้  (Product 
assessment) หรือ 3P ในการประเมิน ใช้ผู้ประเมินที่หลากหลาย            
ใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนรู้  
และสะท้อนผลการประเมินไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนและปรับปรุง                   
การจัดการเรียนรู้ 
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 ผู้สอนทีป่ระเมินผู้เรียนแบบบูรณาการไปกับการจัดการเรียนรู้  
จะท าให้เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี 


