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1. แนวคิดการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
 
       Key concept ค าส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของการศึกษาหนังสือเล่มนี้ 
 
 สามัตถิยะ (Competence) หมายถึง ทักษะ ความสามารถของบุคคล              
ที่น าความรู้ ความเข้าใจ มาแสดงออกหรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถึงระดับ
มาตรฐานที่ก าหนด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 
 
 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้
ถึงความสามารถ ความช านาญในการใช้ความรู้  ความเข้าใจและทักษะที่มีอยู่           
อย่างเชี่ยวชาญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 
 
 การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูลในรูปของตัวบ่งชี้ หรือการจัดกลุ่มข้อมูล เพ่ือการประเมินคุณภาพ 
และมาตรฐานหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งอาจจะไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ประเมิน         
ไว้ล่วงหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 
 
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) การประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียน จากพฤติกรรม กระบวนการท างาน ผลงาน ในบริบทของการ
จัดการเรียนรู้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 
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 การประเมิน อิงสมรรถนะ  (Competency-based assessment) 
หมายถึง การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินความสามารถ           
ของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
 
 การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ หมายถึง การประเมินทักษะ
ความสามารถของผู้เรียน ที่น าความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติ มาแสดงออกหรือ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามระดับมาตรฐานที่ก าหนด โดยใช้วิธีการประเมิน                
และแหล่งข้อมูลส าหรับประเมินอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่ประเมิน มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (assessment 
for improvement)  
 การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ ช่วยท าให้ผู้สอน ผู้บริหาร 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีสารสนเทศเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนใหมี้สมรรถนะตามท่ีมาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
 
 

2. ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
 

 1.  ผู้เรียนประเมินสมรรถนะของตนเอง เป็นการสร้างการรับรู้สมรรถนะ
ตนเองของผู้เรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในส าหรับการมุ่งมั่นพยายามพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระตุ้นทักษะการก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
(self - direction) 
 

 2.  ผู้สอนประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เป็นการตรวจสอบสมรรถนะของ
ผู้เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยผู้สอน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล (based line data) ส าหรับ
การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะต่อไป 
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 3.  ร่วมกันก าหนดเป้าหมายสมรรถนะ เป็นการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในลักษณะของการเสริมพลังสมรรถนะ (competency 
empowerment) ของผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการก าหนดเป้าหมาย
สมรรถนะที่ต้องการบรรลุ ผู้สอนให้ค าชี้แนะแนวทางการก าหนดเป้าหมายให้กับผู้เรียน 
 
 4.  ร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายสมรรถนะ เป็นการพัฒนาสมรรถนะ     
ของผู้เรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นการบูรณาการไปกับกิจกรรม
การเรียนรู้ (competency – based learning) ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพยายามและ
กระตือรือร้นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ผู้สอนมีบทบาทเป็นโค้ช  
 
 5.  ประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า
ทางสมรรถนะของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความต้องการ
ธรรมชาติของผู้เรียน และระดับสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

 

3. การออกแบบการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
 

 การออกแบบการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดสมรรถนะ (ประเมินสมรรถนะอะไร)  
   เป็นการก าหนดสมรรถนะที่ต้องการประเมิน  
 

 2. นิยามสมรรถนะ (สมรรถนะท่ีต้องการประเมินคืออะไร) 
   เป็นการก าหนดความหมายของสมรรถนะที่ต้องการประเมิน 
 

 3. ก าหนดตัวบ่งช้ีสมรรถนะ (มีตัวบ่งชี้ส าคัญอะไรบ้าง) 
   เป็นการก าหนดว่าต้องประเมินอะไรบ้างตามสมรรถนะที่ก าหนด 
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 4. ก าหนดวิธีการประเมิน (ประเมินได้ด้วยวิธีการใด) 
   เป็นการก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะ 
 

 5. สร้างเครื่องมือประเมิน (เครื่องมือเป็นอย่างไร) 
   เป็นการสร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน 
   
 การออกแบบการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะแสดงแนวคิด                  
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพ 1 แนวคิดการออกแบบการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
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4. ตัวอย่างการออกแบบการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 4 ขั้นตอน 

    กรณีศึกษาการประเมิน สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 1 

 ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการประเมิน คือ   การจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 2 
 นิยามสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  มีแนวทางส าคัญคือ การสังเคราะห์          
เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการประเมิน การจัดกลุ่มประเด็นย่อยของสิ่งใดๆ 
เข้าด้วยกันเป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่ภายในองค์ประกอบเดียวกับมีความเหมือนกัน 
และระหว่างองค์ประกอบมีความต่างกัน  การสั งเคราะห์ เพ่ือก าหนดนิยาม                    
การบูรณาการค าส าคัญ (Keywords) จากการให้ความหมายของค าใดๆ แล้วก าหนด
เป็นนิยาม (ความหมาย) เพ่ือใช้ในการประเมิน  
 

 การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดนิยาม แสดงแผนภาพประกอบการท าความเข้าใจ
ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 2 กระบวนการนิยามสมรรถนะ 
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 Competency mapping เครื่องมือช่วยการนิยามสมรรถนะ 
 
 แผนภาพแสดงสมรรถนะของผู้เรียนสะท้อนให้เห็นสมรรถนะย่อยด้านต่างๆ 
ที่สามารถสังเคราะห์ไปสู่สมรรถนะของการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 ตัวอย่าง Competency mapping สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 3 Competency mapping สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 
 การนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)  
 การสร้างเครื่องมือวัดสิ่งที่ต้องท า คือ การนิยามปฏิบัติการซึ่งการนิยาม
ปฏิบัติการมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความคิดรวบยอดหลักของสิ่งที่
ต้องการวัด 2) พฤติกรรมที่แสดงออกตามสถานการณ์หรือเงื่อนไข 3) วิธีการวัด   
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 ตัวอย่างนิยามสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้
 
 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ทักษะของผู้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมิน           
เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้  ประเมินได้จากการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้                 
และการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
 
 

ขั้นที่ 3 
 ก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  เป็นการก าหนดตัวบ่งชี้              
เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนิยามสมรรถนะและ competency mapping โดยที่
ตัวบ่งชี้ต่างๆ จะถูกสังเคราะห์มาจากข้อมูลที่หลากหลายหรือประเด็นย่อยต่างๆ              
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4 การสังเคราะห์ประเด็นย่อยๆ ไปสู่การก าหนดตัวชี้วัด 
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 การสังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมส าหรับ
การน าไปประเมินสมรรรถนะ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะท าให้ได้ตัวชี้วัด
เชิงพฤติกรรมที่ตอบสนองสมรรถนะที่ต้องการประเมินได้อย่างแท้จริง และ ไม่ท าให้
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรมมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น จนเป็นภาระในการประเมินตาม
สภาพจริงอิงสมรรถนะ การสังเคราะห์ key concept เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้ เชิง
พฤติกรรมจากข้อมูลที่หลากหลาย แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 5 การสังเคราะห์ key concept เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรม 
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ตัวอย่างการก าหนดตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 
การวิเคราะห์ผู้เรียน มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
      1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
      2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
     3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
     4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
     5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
     6) แสดงบทบาท coaching และ facilitator 
 
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
     7) ประเมินผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     8) ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10  การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ (Authentic competency – based assessment) 
 

ขั้นที่ 4 
 ก าหนดวิธีการประเมิน 
 
 การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ สามารถใช้วิธีการประเมิน                  
ได้อย่างหลากหลายตอบสนองธรรมชาติของตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
 

  1.  การประเมินจากการปฏิบัติในสภาพจริงควบคู่กับการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ 
 

  2.  การป ระ เมิ น ที่ ค านึ งถึ งรู ป แบ บ ก าร เรี ย น รู้ ข อ งผู้ เรี ย น                  
ตามความถนัดและความสนใจ 
 

  3.  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน ต้องสามารถยอมรับได้ทั้งผู้เรียน 
ผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้องรวมทั้งการประเมินแบบมีส่วนร่วมระหว่างเพ่ือน  ผู้สอน                
และผู้เกี่ยวข้อง 
 

  4.  การประเมินตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านทักษะ
การเรียนรู้ คุณภาพของผลงาน           
 

  5.  วิธีการประเมินอาจเลือกใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
       5.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 
       5.2 การสัมภาษณ์ 
       5.3 การรายงานตนเอง 
       5.4 การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง 
       5.5 การใช้แบบประเมินการปฏิบัติจริง 
       5.6 การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน 
       5.7 การทดสอบภาคปฏิบัติ 
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ตัวอย่างการก าหนดวิธีการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 
การวิเคราะห์ผู้เรียน มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
      1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
      2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 
      ใช้วิธีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ + การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
     3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
     4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ใช้วิธีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
     5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
     6) แสดงบทบาท coaching และ facilitator 
     ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 2 รายการดังนี้ 
     7) ประเมินผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     8) ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
     ใช้วิธีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ + การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ขั้นที่ 5 
 
 สร้างเครื่องมือประเมิน 
 
 การสร้างเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ ด าเนินการสร้าง            
ตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยทั่วไป ซึ่งเครื่องมือที่สร้างจะมี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมินที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4  
 
  - แบบสังเกต (มีโครงสร้าง / ไม่มีโครงสร้าง) 
  - แบบสัมภาษณ์ (มีโครงสร้าง / ไม่มีโครงสร้าง) 
  - แบบรายงานตนเอง  
  - แบบประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง (ครู   เพ่ือน  ชุมชน) 
  - แบบประเมินแฟ้มพัฒนางาน 
  - แบบประเมินชิ้นงานต่างๆ  
  - แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
  - เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) 
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในประเมิน 

สมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ 
 

ด้านที่ 1  การวิเคราะห์ผู้เรียน (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ + การสังเกตพฤติกรรม  
การจัดการเรียนรู้) 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน โดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดให้ แล้วเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการ
ประเมินให้ครบถ้วน  

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

ผลการประเมิน 
ด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน 

รวม
คะแนน 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
มีความหลากหลาย 

 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับระดับ

พัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียน 

  
 
 
 
 
 
 

   

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน  
     ให้ 1 คะแนน เมื่อ    ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
     ให้ 2 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า 
     ให้ 3 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง 
     ให้ 4 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องและมีความตั้งใจในการปฏิบัติ 
     ให้ 5 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ  
              และพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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ด้านที่ 2  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้) 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดให้ แล้วเขียนระดับคะแนน             
ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน  

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

ผลการประเมิน 
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

รวม
คะแนน 

ก าหนดจุดประสงค์ 
การเรียนรู้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการเรียนรู ้
และตัวชี้วัด 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ตอบสนองจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 
 

  
 
 
 
 
 
 

   

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ให้ 1 คะแนน เมื่อ    ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
     ให้ 2 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า 
     ให้ 3 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง 
     ให้ 4 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องและมีความตั้งใจในการปฏิบัติ 
     ให้ 5 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ  
              และพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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ด้านที่ 3  การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้) 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ เกณ ฑ์ การให้ คะแนนที่ ก าหนดให้  แล้ ว เขี ยนระดับคะแนน             
ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน  

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

ผลการประเมิน 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ รวม

คะแนน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

แสดงบทบาท coaching  
และ facilitator 

  
 
 
 
 
 
 

   

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ให้ 1 คะแนน เมื่อ    ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
     ให้ 2 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า 
     ให้ 3 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง 
     ให้ 4 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องและมีความตั้งใจในการปฏิบัติ 
     ให้ 5 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ  
              และพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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ด้านที่ 4  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้) 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ เกณ ฑ์ การให้ คะแนนที่ ก าหนดให้  แล้ ว เขี ยนระดับคะแนน             
ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน  

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

ผลการประเมิน 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ รวม

คะแนน ประเมินผู้เรียน 
ตรงตามจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

ประเมินและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

  
 
 
 
 
 
 

   

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
     ให้ 1 คะแนน เมื่อ    ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
     ให้ 2 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน า 
     ให้ 3 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเอง 
     ให้ 4 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้องและมีความตั้งใจในการปฏิบัติ 
     ให้ 5 คะแนน เมื่อ  ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ  
              และพยายามพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 

หมายเหตุ   เกณฑ์การให้คะแนนมีหลายชนิดหลายลักษณะ สามารถออกแบบ           
ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 
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5. การประเมินอย่างต่อเนื่อง (Ongoing assessment) 
 
 จากการที่การประเมินตามสถาพจริงอิงสมรรถนะ มีแนวคิดหลักคือ                
มุ่งประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ไม่เน้นการประเมินเพ่ือตัดสินว่าผู้เรียน                
มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง           
ควบคู่ ไปกับการจัดการเรียนรู้ปกติ ไม่แยกการประเมินออกจากการจัดการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  โดยที่การประเมิน            
อย่างต่อเนื่องมีลักษณะเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกัน 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Plan) 
การปฏิบั ติ  (Do) การตรวจสอบ (Check) และการถอดบทเรียน  (Lesson 
learned) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 6 วงจรการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
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6. การถอดบทเรียน (Lesson learned) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
 
 การถอดบทเรียน หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติหรือการ
ท ากิจกรรมเพ่ือการจัดการความรู้  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ                
ต่อคณะท างานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว  เป็นการกระตุ้น              
ให้คณะท างานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพัน (involve) อยู่กับงานที่ท า               
ช่วยให้มีสติรู้ตัวและมีปัญญารู้คิดในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 การถอดบทเรียนมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องตอบโจทย์ว่าการถอดบทเรียนอะไร เพื่ออะไร 
  2.  ใครคือบุคคลที่จะถอดบทเรียน การถอดบทเรียนของคนอ่ืน             
หรือการถอดบทเรียนตัวเอง 
  3. วิธีการถอดบทเรียนควรเลือกวิธีการให้เหมาะสม 
  4. บทเรียนที่ดี  (Best Practice) อาจจะมีประเด็นที่ คล้ายกัน             
แต่แตกต่างบริบท การหาบทเรียนที่ดีถือว่าได้ความรู้ที่มีคุณค่า มีพลัง 
  5. สุนทรียสนทนา (Dialogue) จะเป็ นกล ไกส าคัญ ในการ                  
ถอดบทเรียนที่มากกว่าการตั้งค าถาม   
  6. บทเรียนมิใช่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ คาดหวังกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงตามนัยของการตั้งสมมติฐานการวิจัย อะไรที่ท าให้เกิดความแตกต่างนั้น             

เป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างไร สิ่งนี้คือบทเรียน 
  
 การถอดบทเรียนผลการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ ช่วยท าให้
ผู้สอนทราบว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการของสมรรถนะ                 
จากนั้นผู้สอนน าปัจจัยเหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยใดที่ไม่ส่งเสริม           
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการของสมรรรถนะ ผู้สอนน าปัจจัยนั้นออกจากการจัดการเรียนรู้ 
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