
การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

       หมายถงึ  กระบวนการสังเกต บันทึก 
และรวบรวมข้อมูลจากผลงานหรือกจิกรรม
ของผู้เรียนโดยใช้เคร่ืองมอืช่วยในการตดัสิน
ความสามารถที่แท้จริง และก าหนดกฎเกณฑ์ 

ที่ชัดเจนในการตัดสิน  



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556 
หมวด 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 45 
     การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศกึษาให้ 
ประเมินเป็นรายวิชาโดยด าเนินการประเมินตามสภาพ 
จริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียน ด้านความรู้ ความสามารถ  
และเจตคตจิากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏบิัต ิ
งานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนือ้หาวิชา 
ตามสมรรถนะรายวชิาโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการ 
หลากหลายตามความเหมาะสม 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556 

    ให้มีการประเมนิเพื่อพัฒนาและการประเมิน 
สรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนโดยพจิารณาจาก 
การประเมนิแต่ละกจิกรรมและงานที่มอบหมายใน 
อัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกจิกรรมหรือ 
งานที่มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเม่ือสิน้สุดภาคเรียน 



การประเมินตามสภาพจริง 

           หมายถึง  กระบวนการสังเกต บันทึก และ
รวบรวมข้อมูลจากผลงานหรือกิจกรรมของผู้เรียน 
โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ืองท าไปพร้อมกบัการจัด 
การเรียนการสอนตามสถานการณ์จริง เน้นการ
ประเมิน Performance   Process   Products   
Self-evaluation 



ระดบั พทุธิพสัิย ทกัษะพสัิย จติพสัิย 
6 ประเมินค่า     

5 สังเคราะห์ ท าเป็นธรรมชาติ สร้างบุคลกิภาพ 

4 วเิคราะห์ ปฏิบัตถูิกต้องทุกขั้นตอน จัดระบบตนเอง 

3 น าไปใช้ ปฏิบัติมคีวามผดิพลาดน้อย เห็นคุณค่า 

2 ความเข้าใจ ปฏิบัติตามค าส่ัง ตอบสนอง 

1 ความรู้ความจ า เลยีนแบบ,ท าตาม การรับรู้ 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ของ 
Bloom’s Model  



การประเมินตามสภาพจริง 

องค์ความรู้ 
การแสดงออก กระบวนการ ผลผลติ 

เจตคต ิทักษะ 

เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 



สมรรถนะ ( Competence / Competency )   

     สมรรถนะ หมายถึงคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม 
ท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับคุคล ได้แก่ องคค์วามรู้(Body  
Of Knowledge) ทกัษะ(Skill) แรงจงูใจ(Motive)  
อปุนิสยั(Trait) จินตภาพส่วนตน(Self-Image) หรือ 
บทบาททางสงัคม(Social Role) ท าให้ผลการปฏิบติั 
งานเป็นไปตามเกณฑห์รือสงูกว่าเกณฑแ์ละ 
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 



สมรรถนะ ( Competence / Competency )   

      เป็นความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน 

ทีก่ าหนดเป็นรายบุคคล  จะตอ้งมีครบ 3 องคป์ระกอบ 

         1. ความรู ้ ความเขา้ใจในงานทีท่ า 

         2. ทกัษะในการท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

         3. กิจนสิยัหรือเจตคติในการท างาน 

 องคป์ระกอบทั้งสามนี้ อาจจะเริม่ตน้ทีอ่งคป์ระกอบ 

ใดก่อนก็ได ้แต่ตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนั  



ความรู้ 

ทักษะ 

เจตคติ 

ความรู้ 

ทักษะ 

เจตคติ 
รายวชิา 

สมรรถนะ PC 

สมรรถนะ PC 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

          ผลการปฏิบติังานของบุคคลไม่สามารถทดสอบดว้ย  
แบบทดสอบความถนดัอย่างเดียว ไม่ใชก้ารประเมินเพียง 

ดา้นความรูแ้ละทกัษะ  แต่ยงัมีความส่วนใหญ่ทีม่องไม่เห็น  
ซ่ึงประเมินยากตอ้งใชวิ้ธีการและเครือ่งมือทีห่ลากหลายใน 

การประเมินจึงจะสามารถวดัและประเมินได ้ซ่ึงการประเมิน 

ความสามารถบุคคลตอ้งประเมินดา้นคุณลกัษณะอ่ืนๆ ให ้

ครอบคลุมทุกดา้น 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

              ความรู้ (Knowledge) เพยีงโดด ๆ ยงัไม่ถือว่าเป็น 
สมรรถนะ เว้นแต่ความรู้ในเร่ืองน้ันๆ จะสามารถน ามา 
ประยุกต์หรือน าความรู้มาใช้กบัพฤตกิรรมซ่ึงท าให้เกดิ 
ความส าเร็จในงาน จึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ สมรรถนะ  

        ทักษะ (Skill) เพยีงอย่างเดียวในการท างานยังไม่
ถือว่าเป็นสมรรถนะ จะเป็นสมรรถนะเมื่อน าทักษะน้ัน
ท าให้ให้เกดิความส าเร็จในงาน 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

           เจตคตไิม่ใช่แรงจูงใจหรือทศันคต ิ(Motive/Attitude)  
แต่เป็นแรงขับภายใน ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมที ่
ตนมุ่งหวงัไปสู่ส่ิงทีเ่ป็นเป้าหมายของเขา ความต้องการ 
ความส าเร็จเป็นแรงจูงใจทีก่่อให้เกดิแนวคดิหรือทศันคต ิ
ทีต้่องการสร้างผลงานทีด่แีต่สมรรถนะเป็นความสามารถ 
ในการท างานให้ส าเร็จได้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

หลกัสูตร ปวช. 56 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะทั่วไป 

สมรรถนะวชิาชีพ 

ความสามารถใน 
การท างาน 

ความสามารถในการใช้
ความรู้พืน้ฐาน 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

สมรรถนะหลกั/สมรรถนะทัว่ไป 

เกณฑ์การประเมิน PI การเรียนรู้ 

มาตรฐานผู้เรียน 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

สมรรถนะวชิาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน PC การเรียนรู้ 

มาตรฐานงาน 



การประเมินสมรรถนะ (Assessment of Competence)   

ทกัษะ ความรู้ เจตคต ิ

สมรรถนะ 

จินตนาการ อุปนิสัย 

มนุษยสัมพนัธ์ กระบวนการ 

ผลงาน 

ปฏิบัต ิ



หลกัฐานการประเมินสมรรถนะ 
 ( Evidence of Competency Assessment )   

หลกัฐานจาก
ความสามารถทีแ่ท้จริง 

หลกัฐานทีเ่กดิจาก 
การท างาน 

การประเมินสมรรถนะ 

ความเข้าใจใน
องค์ความรู้ 

ความสามารถ
ในการปฏิบัติ 

ก าหนด
ขอบเขตใน
การท างาน 

ความต่อเน่ือง
ของงาน 



การประเมินสมรรถนะ 

ความเข้าใจใน
องค์ความรู้ 

ความสามารถ
ในการปฏิบัติ 

ก าหนดขอบเขต
ในการท างาน 

ความต่อเน่ือง
ของงาน 

การทดสอบ ประเมิน
ความสามารถ
ในการท างาน 

สมุดบันทกึการ
ท างาน/แฟ้ม
สะสมงาน 

หลกัฐานการประเมินสมรรถนะ 
 ( Evidence of Competency Assessment )   



องค์ประกอบการประเมินตามสมรรถนะ 

การประเมินตามสมรรถนะ 

องค์ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

ผลผลติ กระบวนการ 



การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. การประเมินก่อนเรียน 

2. การประเมินระหว่างเรียน 

3. การประเมนิเพือ่สรุปผลการเรียน 

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง  ดงันี ้



การประเมินก่อนเรียน 

- ประเมินความพร้อมและพืน้ฐาน  
  ของผู้เรียน 

- ประเมนิความรู้ในเร่ืองทีจ่ะเรียน  
  ก่อนการเรียน 



การประเมินก่อนเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
    แบบทดสอบ 

เกณฑ์การตัดสิน 
    พจิารณาความพร้อมของ
ผู้เรียน เพือ่จดักลุ่มผู้เรียน 



การประเมินระหว่างเรียน 
ขั้นตอนการประเมิน 
1. วางแผนการเรียนรู้และการประเมนิผล 
   ระหว่างเรียน 

2. เลอืกวธีิการประเมินที่สอดคล้องกบั 
   ภาระงานหรือกจิกรรมหลกั 



3. ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่าง 
   เรียนกบัปลายภาคเรียน 

4. จดัท าเอกสารบันทกึข้อมูลสารสนเทศ 
   ของผู้เรียน 



วางแผนการเรียนรู้และการประเมนิผล 
ระหว่างเรียน 

- จดัท าแผนการเรียนรู้ 
- ก าหนดแนวทางการประเมินให้สอดล้อง 
  กบัผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
- ก าหนดภาระงาน 



วธีิการประเมินที่สอดคล้องกจิกรรม
หลกัหรือภาระงาน 
วธีิการประเมิน 
1. การส่ือสารส่วนบุคคล 
2. การปฏิบัติ 
3. สมุดบันทกึการปฏบิัตงิาน/แฟ้ม 
   สะสมงาน 



การส่ือสารส่วนบุคคล 

ผู้เรียน 

  สอบ 
ปากเปล่า 

   ผู้ 
เกีย่วข้อง 

 ตรวจ 
การบ้าน 

ถามตอบ 
 อ่าน 
บันทึก 



 

  การ 
ปฏิบัต ิ

ภาระงาน/กจิกรรม 

 

  การปฏิบัติ ประเมินจากส่ิงเหล่านี ้



 

การปฏิบัติ มีส่ิงส าคญั 3 ประการ คอื 

ภาระงานหรือกจิกรรม (Tasks)  
สร้างเคร่ืองมือประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน(Rubrics) 



 

เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินการปฏิบัติ 

- แบบเขียนตอบ 

- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบมาตราส่วนประมาณค่า 



การวดัผลการปฏิบัติ 
1. การสร้างผงัการปฏิบัติงาน 

2. การทดสอบเชิงจ าแนก 
3. การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง 
4. การทดสอบในสถานการณ์จริง 



การประเมินกระบวนการ 
      เป็นการประเมินความสามารถในการ 
ท างานโดยพจิารณาจากการก าหนดขอบเขต 
ในการท างานและความต่อเน่ืองของงาน 

      หลกัฐานทีใ่ช้ในการประเมนิคอืสมุด 
บันทึกการปฏิบัติงาน/แฟ้มสะสมงาน 


