
* ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. หน้า 1 

 

  แนวทางการนิเทศการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
                                                                                                                        จรรยา สิงห์ทอง* 

 
  ผู้นิเทศมีหน้าที่สร้างความเข้าใจและเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) และยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครนู าความรู้เรื่องการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของครูที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ผู้นิเทศควรเริ่มการนิเทศจากการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ของครู พร้อมทั้งตั้งค าถาม วิเคราะห์ 
ข้อมูลที่ได้รับจากการตั้งค าถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู (อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ) เกี่ยวกับสภาพ
การจัดท าและการน าแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้  โดยเฉพาะหัวข้อเครื่องมือและการวัดผล การเรียนรู้ ในแผนจัดการ
เรียนรู้  รวมทั้งสภาพการประเมิน ผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง  เพ่ือเป็นข้อมูล เบื้องต้น ส าหรับการนิเทศ  โดยมี
ประเด็นและวิธีการนิเทศเสนอ ตามข้ันตอนการนิเทศ ส าหรับเป็นแนวทางการนิเ ทศของศึกษานิเทศก์จังหวัดและ
ผู้ท าหน้าที่นิเทศของจังหวัด/อ าเภอ ดังนี้          
 

ขั้นตอนการ
นิเทศ 

ประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ 

1.ขั้นศึกษา
สภาพ ปัญหา 
และความ
ต้องการ 

1. สภาพแผนจัดการเรียนรู้ 
    1.1 การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
         - ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้แบบใด (รายวิชาหรือ              
บูรณาการ) ท าทั้งแผนรายภาคและรายสัปดาห์หรือไม่  ท าเสร็จก่อน
จัดการเรียนรู้ทุกแผนฯ หรือไม่ 
         - ครมูีกระบวนการจัดท าอย่างไร มีใครพาท าหรือ               
ท ากันเอง 
         - ผอ.อ าเภอ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนฯ อย่างไรบ้าง 
         - ส านักงาน กศน.จังหวัด ช่วยเหลืออย่างไร 
         - ปัจจัยส่งเสริม สนับสนุน และอุปสรรคในการจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้มีอะไร อย่างไร 
         - ครมูีความพึงพอใจกับแผนฯที่จัดท าข้ึนแล้วหรือยัง  ถ้ายัง 
อยากแก้ไข ปรับปรุงอะไร เพราะอะไร และควรปรับปรุงอย่างไร  
 

     1.2 การน าแผนจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
        - ครูน าแผนฯ ไปใช้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ เป็นเพราะอะไร        
        - ครูได้จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ถ้าไม่ 
เป็นเพราะอะไร  
        - ถ้าใช้แล้ว ผลการใช้แผนฯ เป็นอย่างไร และมีการบันทึกผล
ไว้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งน าผลไปใช้อย่างไร  
  

- การตั้งค าถาม 
- การวิเคราะห์
แผนจัดการ
เรียนรู้/บันทึกผล
การใช้แผนฯ 
- การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับจาก
การตั้งค าถาม 
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
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ขั้นตอนการ
นิเทศ 

ประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ 

         - ครูวัดผลการเรียนรู้ตามแผนฯ ทีก่ าหนดไว้หรือไม่  ผลเป็น
อย่างไร ถ้าไม่ เป็นเพราะอะไร  
        - ครูใช้เครื่องมืออะไรวัดผลการเรียนรู้นักศึกษาบ้าง และได้
เครื่องมือเหล่านั้นมาอย่างไร และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ก่อนใช้หรือไม่ อย่างไร 
       - ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้  คืออะไร 
และต้องการให้ผู้นิเทศช่วยเหลืออย่างไร 
 

2. สภาพการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
        - ครูใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงหรือไม่ 
        - ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงอย่างไร 
        - ครูเคยได้รับการอบรมการประเมินตามสภาพจริงหรือไม่ 
จากใคร เมื่อใด ถ้าเคย สามารถน ามาปฏิบัติงานได้ไหม 
        - ครูมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนน 
(rubric score) อย่างไร  
        - ครูจัดท าเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ ท าในเนื้อหาอะไร           
ผลการจัดท าเป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้จัดท า เป็นเพราะอะไร  
        - ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงคืออะไร และต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไร     

 

2. ขั้นวางแผน
การนิเทศและ
ก าหนด
ทางเลือก 

        -  ครูต้องการความช่วยเหลือ แนะน าเก่ียวกับการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างไร เนื้อหาอะไร รูปแบบใด เมื่อใด  
        - มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจรงิหรอืไม่ ผลเป็นอย่างไร 
        - มีการสรุปปัญหาในภาพรวมของจังหวัดหรอืไม่ ผลเป็น
อย่างไร 
        - มีการวางแผนการนิเทศร่วมกันระหว่าครูกับผู้นิเทศหรือไม่ 
เป็นไปตามรูปแบบที่ครตู้องการหรือไม่ ท าอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
        -  มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการนิเทศหรือไม่ 
ก าหนดอย่างไร 

- การตั้งค าถาม 
- วิเคราะห์แผน
นิเทศของจังหวัด/ 
อ าเภอ 
- วิเคราะห์ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
การนิเทศ 
- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

3. ขั้นสร้างสื่อ
และเครื่องมือ
นิเทศ 

       - มีการจดัเตรียมสื่อและเครื่องมือการนิเทศอย่างไร    โดยใคร 
หรือใช้จากที่ใด  
       - สื่อและเครื่องมือนิเทศสอดคล้องกับแผนการนิเทศที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ 
       - ผลการใช้สื่อ/เครื่องมือนิเทศเป็นอย่างไร  

- การตั้งค าถาม 
- วิเคราะห์สื่อการ
นิเทศ 
- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
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ขั้นตอนการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ 
4. ขั้นปฏิบัติการ
นิเทศ 

       - มีปฏิทินการนิเทศหรือไม่ เป็นอย่างไร 
       - ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศหรือไม่ และปฏิบัติ
ตามแผนการนิเทศที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร 
       - มีการมอบหมายให้สถานศึกษาจัดผู้สรุปผลที่ได้รับจาก
การนิเทศในแต่ละกิจกรรมหรือไม่ ผลที่สรุปเป็นอย่างไร 
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

- การตั้งค าถาม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. ขั้นสรุปผลการ
นิเทศ 

       - มีการมอบหมายให้สถานศึกษาจัดผู้สรุปผลที่ได้รับจาก
การนิเทศเป็นรายภาคเรียน และรายปีการศึกษาหรือไม่ 
       - ผลที่สรุปเป็นอย่างไร ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
       - มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จของการนิเทศ
หรือไม่ อย่างไร 
       - มีการน าผลการนิเทศมาใช้อย่างไร  
 

- การตั้งค าถาม 
- การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับจาก
การตั้งค าถาม 
- การวิเคราะห์
เอกสารที่สะท้อน
การใช้ความรู้
เกี่ยวกับประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 

      ผู้นิเทศควรแนะน าครูให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
2. ระบุวิธีและเครื่องมือวัดผลในแผนจัดการเรียนรู้ 
3. สร้างเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนจัดการเรียนรู้  
4. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแผนฯ ควบคู่กับการจดัการเรียนรู้ 
5. ประเมินวิธีการวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน 
6. น าผลการประเมินไปใช้อย่างไร เช่น อาจท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป โดยการท าวิจัย

เรื่องอะไร 
 


