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  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศกัราช ๒๕๔๒ ถือเปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรก
ของประเทศไทย มีความสาํคัญใน ๓ สถานะ คือ ในสถานะเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
แมบททางการศึกษาของชาติ และกฎหมายปฏิรูปการศึกษา  ในฐานะของกฎหมายปฏิรูปการศึกษานั้น  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มีจุดมุงหมายหลักอยูที่ “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู” และมีความ
คาดหวังวา หากระบบการจัดการศึกษาสามารถบูรณาการใหการเรียนคือชวีิต และชวีิตคือการเรยีนได
แลว จะทําใหผูเรียนเปนคนเกง ดีและมีความสุข  สามารถเรียนรูจากการฝกทักษะกระบวนการคิด ได
เรียนจากประสบการณจริง จากทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชีวติ เต็มตาม
ศักยภาพทีต่นเองมีอยู 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนที่จะตองสรางความรู ความ
เขาใจ ความเชื่อ เจตคติทีถู่กตองเก่ียวกบัผูเรียน กระบวนการเรียนรู และบทบาทของผูสอน เรียกไดวา
เปน การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน (Paradigm Shift) เกี่ยวกบับริบทของการเรียนรูใหมทั้งหมด 
 
กระบวนทศันเกาของการจัดการเรียนการสอน : ผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher Center) 
   กระบวนทศันเดิมทางการศกึษาเชื่อวา ความรูคือสิ่งทีส่ั่งสมอยูในตวัของผูสอน ดังน้ัน การจัดการ
เรียนการสอน จึงคือ การถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน ผานกระบวนการสอนที่มุงเนนเนื้อหาวิชา
เปนหลัก ผูเรยีนมีหนาที่รับฟง และจดจําในสิ่งที่บอกเทานั้น ดวยเหตุน้ี “ขอสอบ” จึงเปนเครื่องมือหลัก
ของการวัดผล เพ่ือวัดวา ผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาที่ครูสอนไดมากนอยเพียงใด โดยมีคะแนนเปนตวั
บงชี้ความสําเร็จ และคนที่ไดคะแนนมากกวา ก็คือ คนที่สามารถจําไดมากกวา  
  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวมุงเนนการสั่งสมองคความรูในเชิงความจําและ   
การทดสอบความจําในเนื้อหาที่กําหนด เปนหลัก จนลืมที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะในดานอ่ืน ๆ ของ
ผูเรียน นอกจากนั้น จะเห็นวา การใช “ขอสอบ” เปนเครื่องมือในการวัดผลแตเพียงอยางเดียวนั้น ยัง    
ทําใหเปาหมายของการศึกษาหางไกลและผิดเพี้ยนไปจากเปาหมายที่แทจริง รวมทั้ง ยังไดทําลายคุณคา
ที่แทจริงของการศึกษา ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการพัฒนามนุษยไปอยางนาเสียดาย 
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กระบวนทัศนใหมของการจัดการเรียนการสอน : ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center) 
  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวตัน บนฐานของ
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําพาสังคมโลกใหกลายเปนสังคมที่ไรพรมแดน มีวิทยาการ
ใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย และองคความรูตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ัน ผูสอนจึงมิใช
แหลงความรูสมบูรณ (Absolute Source of  Knowledge) และการทองจําความรูสําเร็จรูปในหองเรียนแต
เพียงอยางเดียว ก็ไมเพียงพอที่จะนํามาใชประโยชนในชีวติจริงไดอีกตอไป  
  ความจริงดังกลาวขางตน กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทศันของการจัดการเรียนการสอน
จากผูสอนบอกความรูใหแกผูเรียน มาเปน การใหผูเรยีนไดคนพบความรูเองภายใตสถานการณที่ผูสอน
ออกแบบไว ดังน้ัน กระบวนทัศนใหมของการจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหความสาํคัญตอ “กระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน” และ เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ เปนศูนยกลาง ซ่ึงเปนวิธีการที่นักการศึกษา
ยอมรับกันวา มีประสิทธิภาพสูงในการใหการศึกษาและพัฒนาผูเรียน เน่ืองจาก การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้ มีคุณลักษณะที่สําคัญ ๒ ประการ คอื (๑) เปนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู ผูเรียนและกลุมผูเรียน มากกวาเนื้อหาวชิาและผูสอน และ (๒) 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) น่ันเอง 
  จึงสามารถกลาวไดวา…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลางและเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สามารถสรุปเปรยีบเทียบ ดังรายละเอียดแสดงในตารางตอไปน้ี  
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การจัดการเรียนการสอน
ที่ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพ่ือกระตุนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู 
ประสบการณ ความชํานาญและความสนใจของตนเองมาสรางเปนเนื้อหาและกจิกรรมการ
เรียนรูดวยการลงมือปฏิบตัิจริง ผานกระบวนการเรยีนรูรวมกัน โดยผูสอนทําหนาที่คอย
ใหความชวยเหลือ แนะนําและสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองอยางเต็มศกัยภาพ 
มากที่สุด เพ่ือใหผูเรียนสามารถพึ่งตนเองและมีบทบาทในการรับผดิชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองมากขึน้ 
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ตารางที่ ๑   ประเด็นการเปรียบเทียบระหวางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลางและ

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   

ประเด็น ผูสอนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ความรูอยูที่ผูสอน ความรูกระจายอยูทุกที่ ความเชื่อ 

การเรียนรูเกิดในหองเรียน การเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา 
จุดเนนของการ
เรียนการสอน 

เนื้อหา 
(Content) 

กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรู  
(Process –  how to ) 

กระบวนการที่
เกิดข้ึน 

กระบวนการสอนของผูสอน กระบวนการแสวงหาและเรียนรูของผูเรียน 

ลักษณะของ
กระบวนการเรียน 

เนนการทอง มากกวาการทํา 
เนนการจํา มากกวาการคิด 

เนนการคิด มากกวาการจํา 
เนนการทํา  มากกวาการทอง 

หนวยการเรียนรู คนเดียว 
(ตางคน  ตางเรียน) 

กลุม / เดี่ยว 
(เรียนแบบรวมมือ) 

บทบาทผูเรียน ฟง จํา สอบ เงียบ เฉย มีสวนรวม ปฏิสัมพันธ กระตือรือรน 
ผูเชี่ยวชาญ  ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) บทบาทผูสอน 

สอน บรรยาย บอก ส่ัง ประเมิน ชี้แนะ รวมวางแผน ใหคําปรึกษา และ 
ประเมินแบบมีสวนรวม 

บรรยากาศ เปนทางการ เปนครูเปนผูเรียน ปดกั้น
ความคิดสรางสรรค  

ไมเปนทางการ เปนกัลยาณมิตร เรียนรู
รวมกัน ผอนคลาย สนุก กระตุนและปลุก

เราใหเกิดความคิดสรางสรรค 
ใช “ขอสอบ” เปนเครื่องมือหลัก  หลากหลาย ตามสภาพที่ตองการวัด 

การวัดผลจะเนนวา ผูเรียนจําอะไรได 
(ความจํา-ขอมูล)  มากกวาทําอะไรได 

(ทักษะ) 

การวัดผลจะเนนวา ผูเรียนทําอะไรได 
(ทักษะ) มากกวา จําอะไรได (ความจํา-

ขอมูล) 

กระบวนการวัดผล 

ใชคะแนนเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ ใชคะแนน รวมกับคุณภาพและปริมาณของ
ผลงานที่กําหนดเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ 

ผลท่ีเกิดข้ึน ผูเรียนไมมีทักษะในการประยุกตความรูสู
การปฏิบัติจริงเทาที่ควร 

ผูเรียนมีทักษะในการคิด ทํา แกปญหาและ
ประยุกตความรูสูการปฏิบัติจริง 

 
ตัวบงชี้ลักษณะการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 ศูนยพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ยังไดศึกษา
ทฤษฎีการเรยีนรูที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน ๕ แนวทาง คือ การเรียนรูอยางมี
ความสขุ การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรยีนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรยีนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพ 
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และลักษณะนสิัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และการฝกฝนกาย วาจา ใจ แลวไดกําหนดตัวบงชี้ลกัษณะการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไว ดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒  ตัวบงชีล้ักษณะการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
ท่ี ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ตัวบงชี้การสอนของผูสอน 
๑ ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

และธรรมชาติ 
ผูสอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 

๒ ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของ
ตนเอง 

ผูสอนจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ
และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

๓ ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม ผูสอนเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความ
เมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง 

๔ ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลาย และสรางสรรค ผูสอนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนได
แสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 

๕ ผูเรียนสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนแสดงออก
อยางชัดเจนและมีเหตุผล 

ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝก
ปรับปรุงตนเอง 

๖ ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา
ดวยตนเอง และรวมดวยชวยกัน 

ผูสอนสงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม 
พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของ
ผูเรียน 

๗ ผูเรียนไดฝกฝน รวบรวมขอมูล และสรางสรรค
ความรูดวยตนเอง 

ผูสอนใชส่ือการสอนที่ฝกการคิด การแกปญหาและ
การคนพบความรู 

๘ ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข 

ผูสอนใชแหลงความรูที่หลากหลาย และเชื่อมโยง
ประสบการณกับชีวิตจริง 

๙ ผูเรียนฝกใหตนเองมีวินัยและรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

ผูสอนฝกฝน กิริยามารยาทและวินัยตามวิถี
วัฒนธรรมไทย 

๑๐ ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน 
ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง 

ผูสอนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
  กิจกรรมการเรียนการสอน นับเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงผูสอนควรเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมของผูเรียน เพ่ือมุง
พัฒนาผูเรียนใหครบทั้ง ๓ ดาน คือ ดานพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective 
Domain) และ ทักษพิสัย (Psychomotor Domain) ดังมีตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนดังตอไปน้ี 
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  เกมการศึกษา สถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง บทบาทสมมุติ การแกปญหา การแกไข
สถานการณ โปรแกรมสําเร็จรูป ศูนยการเรียนดวยตนเอง ชุดการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : 
Computer Aided Instruction) โครงงาน การทดลอง การถาม-ตอบ อภิปรายกลุมยอย สืบสวน สอบสวน 
กลุมสืบคนความรู กระบวนการกลุมแบบพลวตั การเรยีนรูแบบรวมมือ ความคิดรวบยอด การแกปญหา
ตามแนวทางอริยสัจ ๔ ศึกษาคนควาดวยตนเอง ทัศนศึกษานอกสถานที ่ งานวิเคราะหภาคสนาม       
การนําเสนอโดยวิดีโอ และการเลาเรื่อง เปนตน 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพที่มีดวยการใชกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลการศึกษาจึงควรตองดําเนินการใหครบทั้ง ๓ ดาน
ดังกลาวแลว คือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษพิสัย แตในสภาพสวนใหญของระบบการศึกษาของ
ไทยนั้น มักใช “ขอสอบ”  หรือ “แบบทดสอบ” เปนเครื่องมือหลักในการวัดผล จึงสามารถวัดผลดาน   
พุทธิพิสัยไดเพียงดานเดียว การวัดและประเมินผลดังกลาวจึงไมสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์และระดับ
พัฒนาการของผูเรียนไดอยางแทจริง เพราะเปนการสะทอนคุณภาพของผูเรียนเพียงบางสวน ไมใช
คุณภาพหรือความสามารถที่แทจริงทั้งหมดของผูเรียนคนนั้น อีกทั้งยังไมสอดคลองกับหลักการวัดผล
ทางการศึกษาและแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๒๖ หมวด ๔         
ที่กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไว ดังน้ี  
 
 
 
 
 

 
  คําสําคัญในทีน้ี่มี ๓ คํา คือ การวัด การประเมินผล และการทดสอบ ซ่ึงสวนใหญมักมีความเขาใจ
วาเหมือนกันและใชแทนกนัได แตความจริงน้ันมีความหมายที่แตกตางกัน ดังน้ี  
 
  การวัด (Measurement) หมายถึง การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนวารูอะไร และสามารถทํา
อะไรไดบาง ซ่ึงอาจทําไดโดยการสังเกต ตรวจผลงาน หรือทดสอบความรูและทกัษะ 
  การประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายและตัดสินขอมูล
ที่รวบรวมมาจากการวัดผล 
 

“ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤต ิ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบของการศึกษา….” 
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  การทดสอบ (Testing) หมายถึง เครื่องมืออยางหน่ึงของการวัดผล โดยเปนเครื่องมือบันทึก
การเรียนรูของผูเรียน 
 
  จะเห็นไดวา การวัดผลทางการศึกษาดวยการทดสอบความรูไดรับความนิยมเปนอยางมากมาตั้งแต 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กอนที่นักการศึกษาจะยอมรับกันวา การวัดผลโดยการทดสอบแตเพียงอยางเดียว 
น้ันไมมีประสทิธิภาพเพียงพอที่จะประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางแทจริง การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงจึงเกิดขึ้น และจัดวาเปนแนวทางใหมในการประเมินผลการศึกษานอกเหนือไปจากการใช
แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) และมีชือ่เรียกหลากหลาย เชน Alternative Assessment, 
Performance Assessment และกลายมาเปน Authentic Assessment ในทายที่สดุ 
 
  ในดานของความหมายนั้น ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลากหลาย ซ่ึงพอสรุปรวบ
ความได ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นอกจากนั้น Buke, Forarty และ Belgrad (อางถึงใน เฉลิมพล พันทอง, ๒๕๔๒) ยังได เสนอ  
ไววา การประเมินตามสภาพจริงน้ัน ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ  

๑. งานที่ปฏิบตัิเปนงานที่มีความหมาย คือ สอดคลองกับชีวติประจําวัน 
๒. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย คือ ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และคุณลักษณะ ดวยเครื่องมือที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรู และกระทําหลายครั้งอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่การเรียนรูเกิดขึ้น 

๓. ผลผลิตมีคุณภาพ งานทุกงานมีเกณฑมาตรฐานที่รวมกันตั้งไวโดยครู ผูเรียนและอาจจะมี
ผูปกครองรวมดวย ผูเรียนจะประเมินตนเองตลอดเวลาเพื่อแกไขขอบกพรอง จนผลงานมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนด และมีการแสดงผลงานตอสาธารณะเพื่อสรางความภูมิใจแกผูเรียนดวย 
 

  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ก็คือ การประเมินผลทีใ่ช
วิธีการและเกณฑที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะตาง ๆ ของผูเรียนอยางเต็มเวลาของกิจกรรมในแตละโปรแกรม โดยใหผูเรียนไดทาํ
กิจกรรมหรือสรางผลงานออกมาเพื่อแสดงตัวอยางของความรูและทกัษะทีต่นมี ซ่ึงกิจกรรมที่
นํามาใชในการประเมินน้ัน จะมีลักษณะเหมือนและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรูมากกวา
เปนการทดสอบ และขอมูลของการประเมินผลไดมาจากทั้งการเก็บรวบรวมผลงานที่ผูเรียนได
ปฏิบตัิอยางสอดคลองกับชวีิตประจําวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคูไปกบัการทดสอบความรู
ความเขาใจ 
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๔. ใชความคิดระดับสูง กลาวคอื ผลงานที่สรางนั้นตองเกิดจากการคิด วิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา ตลอดจนตองใชทักษะในการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 

๕. มีปฏิสัมพันธทางบวก กลาวคือ ผูเรียน ครู และผูปกครองจะตองมีการรวมมือกันประเมิน 
และผูเรียนไมมีความเครียด 

๖. มีการกําหนดจํานวนงาน ขอบเขตและมาตรฐานอยางชัดเจน และสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการเรียนรู 

๗. สะทอนลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน โดยผูเรียนมีโอกาสแสดงความรูสึกนึกคิด เหตุผลใน
การทํา ไมทํา ชอบหรือไมชอบในสิ่งตางๆ เหลานั้น 

๘. เปนการประเมินอยางตอเน่ือง ประเมินไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเปนการประเมินแบบไม
เปนทางการ เพ่ือใหเห็นและทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน 

๙. เปนการบูรณาการซึ่งองคความรู กลาวคือ ผลงานที่ทําตองใชทักษะที่เกิดจากการเรียนรูใน
วิชาตาง ๆ ในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) 
  ซ่ึงหากเปรียบเทียบลักษณะของการวัดและประเมินผลที่ใชกันมากอนหนานี้ กับการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงแลว สามารถสรุปเปรียบเทียบความแตกตางไดดังตารางตอไปน้ี  
 
ตารางที่  ๓   การเปรียบเทยีบลักษณะของการวัดและประเมินผลทีมี่ใชอยูโดยทัว่ไปกับการวดัและ

ประเมินผลตามสภาพจริง  
 

ท่ี การวัดและประเมินผลท่ีมีใชอยูโดยท่ัวไป การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑ เนนที่พฤติกรรมเดี่ยว เนนการใชความคิด ยุทธศาสตรในการเรียนรูที่ซับซอน 

หลายเชิง 
๒ หยุดการเรียนการสอนในขณะประเมิน การเรียนการสอนดําเนินไปตามปกติ 
๓ แยกตัวออกจากการสอนหรือวงจรการเรียน เปนเหตุการณตอเนื่อง โดยเปนสวนประกอบหนึ่งในการ

สอน หรือวงจรการเรียนของผูเรียน 
๔ แคบ กวาง 
๕ ใชตัวเลข ใชขอความ 
๖ ขยายการใชแบบทดสอบตอไป ใชวิธีการประเมินหลายชนิด 
๗ ผูเรียนเปนผูรับความรูที่ไมมีปฏิกิริยา ผูเรียนคือผูสรางความรูที่โดดเดน 
๘ ไมเปนสภาพจริงของกระบวนการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูโดยปกติ 
๙ ครูอยูนอกระบบการประเมิน ครูเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมิน 
๑๐ อาศัยการวัดและประเมินจากบุคคลภายนอก อาศัยการประเมินผลโดยตนเอง (ผูเรียน) เปนสําคัญ 
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ท่ี การวัดและประเมินผลท่ีมีใชอยูโดยท่ัวไป การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑๑ ใชเกณฑมาตรฐานตายตัว เปนตัวกําหนด

ความสําเร็จ 
ใชเกณฑที่ยืดหยุนหลากหลาย เปนตัวกําหนด 
ความสําเร็จ 

๑๒ อาศัยวิธีคิดที่เหมือนกันกับคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว 

อาศัยวิธีคิดและคําตอบที่ตางกันได 

๑๓ จุดเนนอยูที่การแยกทักษะตางๆ ออกจากกัน จุดเนน คือ การบูรณาการการเรียนรูทุกดานเขาดวยกัน 
๑๔ การวัดผลอยูในขอบเขตของแตละวิชา ใชกระบวนการของสหวิทยาการ 
 
ประโยชนของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  สามารถประมวลสรปุไดดังน้ี  

๑. ใชงานที่มีลักษณะปลายเปดและสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่แทจริง ซ่ึงนับเปนสวน
หน่ึงของการพัฒนายุทธวิธกีารเรียนการสอนที่สําคัญ 

๒. เนนการใชทักษะ ความรูความเขาใจระดบัสูงที่สามารถประยุกตใชขามวิชาได 
๓. เนนที่สาระสําคัญของลักษณะที่บงบอกถึงพัฒนาการทางการเรียนรูมากกวาเพียงแตการ   

ดูปริมาณของความบกพรอง 
๔. เปนปฏิบตัิการที่เดนชัดและแสดงใหเห็นกระบวนการแกปญหาที่มีความสลับซับซอนและ

ยุงยากไดเปนอยางดี 
๕. สงเสริมใหมีการใชวธิีการประเมินผลที่หลากหลาย และบันทึกผลการเรียนรูในภาพกวางที่

ไดมาจากสถานการณตาง ๆ กัน 
๖. สามารถใชไดกับทั้งรายบคุคลและรายกลุม 
๗. ใหความสําคญัและสนใจในความคิดและความสามารถของปจเจกบุคคลมากกวานํามา

เปรียบเทียบระหวางกัน 
๘. สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลและประเภทของผูเรียนที่แตกตางกันไดเปนอยางดี 
๙. สงเสริมใหเกดิความรวมมือกันในระหวางกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการวัด

และการประเมินผลระหวางผูเรียน ผูสอนและผูปกครอง  
๑๐. ผูเรียนและผูสอน ลวนมีบทบาทสําคัญในการประเมินผล 
๑๑. ไมเนนวาผลการศึกษาจะตองเปนไปตามเกณฑสมมุติฐานที่ตั้งไวกอนหนาที่จะมีการเรียน

การสอน 
๑๒. สามารถนํามาใชเปนวธิีการประเมินในระยะยาวได 
๑๓. ใหความสําคญักับความกาวหนาทีต่องการใหเกิดขึ้นมากกวาการบนัทกึจุดออนของผูเรียน 
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เคร่ืองมือในการประเมินตามสภาพจริง 
  สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินตามสภาพจริงน้ัน สามารถมีไดหลายประเภท 
ดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ ๔   วิธีการและเครื่องมือที่สามารถนํามาใชประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 
 

วิธีการ – เคร่ืองมือ กิจกรรมที่วัด 
วัดพฤติกรรมที่ลงมือปฏิบัติ แลวสังเกตความสามารถและรองรอยของการปฏิบัติ 
เชน การปฏิบัติตามคําส่ัง การทํางานรวมกันอยางมีขั้นตอน การเขารวมการ
ปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กําหนด 

การสังเกต ประกอบดวย 
- แบบสํารวจรายการ 
- ระเบียนพฤติกรรม 
- แบบมาตราสวนประมาณคา วัดกิจกรรมที่เปนลักษณะนิสัยและความรูสึก 
การสัมภาษณ ไดแก 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ 

สอบถามเพื่อใหทราบถึงความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และการกระทําดานตางๆ  
เชน ความกลาในการแสดงความคิดเห็น บอกแนวความคิดที่มี อธิบายสิ่งที่มี
ความเชื่ออยู เปนตน 

การสอบถาม  ไดแก 
- แบบสอบถาม 

ใชวัดความตองการ ความสนใจ ที่แสดงความรูสึกไดอยางอิสระ 

ทดสอบทักษะ ความรูความสามารถตางๆ ที่ตองการทราบ เชน ความเร็วในการ
อาน รวมท้ังความเขาใจในการอานและการเขียน และการสรุปความ เปนตน 

การทดสอบ ประกอบดวย 
- แบบเขียนตอบ 
- แบบทดสอบปฏิบัติจริง 
 

กิจกรรมที่ไมอาจสังเกตไดทุกเวลาและอยางทั่วถึง รวมท้ัง พฤติกรรมบางอยางที่
จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยเง่ือนไขและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งเง่ือนไข
บางอยางเกิดขึ้นไมบอยนักทําใหการสังเกตในสถานการณจริงเปนเรื่องยากและ
เสียเวลานาน ดังนั้น การใชแบบทดสอบจะมีความเหมาะสมมากกวา 

แฟมสะสมงาน (Portfolio) กิจกรรมที่ผูเรียนทําเปนชิ้นงานออกมา อาจเปนรายงาน แบบบันทึก เทป
บันทึกเสียง ฯลฯ และทําการประเมินโดยตัวผูเรียนเอง ผูสอนและเพ่ือนรวมชั้น 
โดยมีลักษณะที่เนนใหผูเรียนคิดทบทวนและประเมินตนเอง 

 
สรุป 
  เปาประสงคหลักที่สําคัญที่สดุของกระบวนการเรียนการสอน ก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถปุระสงคของการเรียนการสอน ซ่ึงการที่จะทราบไดวา ผูเรียนมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปจนเกดิเปนทักษะ ความรู ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมทีต่องการหรือไมน้ัน 
จําเปนตองมีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ือง  
  แมวิธกีารวัดและประเมินผลจะเปนกระบวนการสุดทายของกระบวนการเรยีนการสอน แตก็มีผลตอ 
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนและพฤติกรรมการสอนของผูสอนโดยตรง  เชน  หากการวัดผลใช  
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“แบบทดสอบ” หรือ “ขอสอบ” (ทั้งอัตนัยและปรนัย) เปนเครื่องมือ การทดสอบที่เกิดขึ้นก็จะสามารถ    
วัดความรูในเชิงความจํา และความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับตนไดเทานั้น สงผลยอนกลับ
ให ผูเรียนที่ตองการประสบความสําเร็จมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มุงเนนที่การทองจําเปนหลัก หรือ
เรียนรูที่จะฝกคิดตามแนวทางที่คาดวาจะพบในขอสอบ กอใหเกิดการกวดวิชาเพื่อปอนความรูในลักษณะ 
สําเร็จรูปและวิธีคิดลัด เทคนิคการคิดตางๆ เกิดขึ้น แตในทายที่สุดสิ่งเหลานั้นก็ลวนเปนเพียง “ความจํา” 
ที่ผูเรียนจะลืมในที่สุด หากไมไดมีการนํามาใชปฏิบัติจริง อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคของ
ขาวสารขอมูลที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ แม “ความจํา” จะเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานที่ทุกคน
ตองมี แตในขณะเดียวกัน การที่บุคคล สังคมและประเทศชาติโดยสวนรวมจะสามารถดํารงเอกลักษณ
แหงตนไวได ในทามกลางการแขงขัน ตอสูและแยงชิงในเชิงเศรษฐกิจอยางอุกฤตในยุคโลกาภิวัตน
น้ัน บุคคลในฐานะหนวยยอยที่มีความสําคัญที่สุดของระบบการแขงขัน จําเปนจะตองมีทักษะอ่ืน ๆ 
เกิดขึ้นรวมดวย นอกเหนือจาก “ความจํา” และ “การรอใหคนอ่ืนบอกใหจํา” ทักษะตาง ๆ เหลานั้น 
ไดแก ทักษะการแสวงหาและไดมาซึ่งความรู (ซึง่ตองอาศัยทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาษาอังกฤษเปนพื้นฐาน) ทักษะการคิดวิเคราะหข้ันสูง ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 
ไปจนถึง การประยุกตและการสังเคราะหสรางสรรคสิ่งใหม ดังน้ัน การวัดและประเมินผลที่ใช 
“ขอสอบ” แตเพียงอยางเดียว จึงเปนเพียงการประเมินผลที่มุมใดมุมหน่ึง หรือดานใดดานหนึ่งของ
ผูเรียนเทานั้น และหากผูสอนนําผลการประเมินดังกลาวแตเพียงสวนเดียวนั้นมาใชเปนตัวชี้วัดและ
ตัดสินความรูความสามารถของผูเรียนแลว ก็นับวา เปนการพิจารณาที่ไมรอบดาน ไมเปน “องครวม” 
และที่สําคัญกค็ือ ผลการประเมินจากวธิีการดังกลาวไมสามารถสะทอนถึงความรูความสามารถที่ผูเรียน 
มีอยูไดอยางแทจริง 
 ดังน้ัน การประเมินผลที่หลากหลาย และมีวิธีการที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู เน้ือหา สภาพ
ของผูเรียน ทีส่ามารถเรียกรวม ๆ ไดวาเปน “การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)” 
น้ี จึงกลายเปนประเด็นสําคญัประเด็นหนึง่ของการเรียนการสอนที่ผูสอนจําเปนตองสนใจและใหความสําคญั 
อีกทั้ง ยังสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ เนน การประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน และการรวมกิจกรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ 
หมวด ๔ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซ่ึงผลที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้น 
ก็จะตกอยูกับผูเรียนในฐานะ “ปจเจกบุคคล” ที่จะสามารถพัฒนาตนเองไดตามแนวทางที่สอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดและความตองการของตน เต็มตามศักยภาพแหงตน และสามารถกาวไปสู
ความเปน “คนเกง ดี และสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข”  ตามเปาประสงค
หลักของการปฏิรูปการศึกษา ไดตอไป 
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