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 FACT SHEET No. 5  

กลยุทธ์การประเมิน (Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) ของการ
เรียนการสอนด้านความปวด 
 
การประเมิน และการประเมินผลหลกัสตูรเป็นขัน้ตอนส าคญัในการออกแบบระบบการสอน  ไม่ว่าการเรียนการสอนจะเป็นการสอนในประสบการณ์  ระยะเวลา

สัน้ (30 นาที)  เป็นเฉพาะเร่ือง ในการสอนระหว่างการบริการ  ไปจนถึงตามหลกัสตูร ระยะเวลา 4 ปีท่ีมีหลายมิตริวมกนั     การประเมิน (การประเมิน

ระหว่างการจดัการเรียนการสอนเพ่ือวดัประสทิธิผลของหลกัสตูร) การประเมินผล (การประเมินเม่ือสิน้สดุการจดัการเรียนการสอนเพ่ือตดัสนิคณุภาพหลกัสตูร) 

(หมายเหต ุในเอกสารนีอ้าจใช้ค าวา่ “การประเมิน” และ”การประเมินผล”แทนกนั) อาจประกอบด้วยขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี:้ 

 
1. ระบวุตัถปุระสงค์  ผลลพัธ์  หรือเปา้หมายของวิธีการประเมิน 

2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  และการให้น า้หนกัผลการประเมิน 

3. เลือกวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินการประเมินผล 

5. วิเคราะห์ผลท่ีได้จากการประเมิน 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสตูร 

7. ประเมินผลกระบวนการประเมิน 

พืน้ฐานหลกัการประเมิน  ประกอบด้วย: (1,2,5,6,8) 

 ไม่มีวิธีใดวิธีหนึง่หรือเคร่ืองมือท่ีสมบรูณ์แบบ  ทกุอย่างมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย 

 เปา้หมายการเรียนรู้และสิง่ที่ต้องการวดัผล (ผลลพัธ์)  ต้องมีความชดัเจน 

 ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ให้เหมาะสมชดัเจน   ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการเรียน  การออกแบบหลกัสตูร  และประเมินผลกลยทุธ์ 

 วิธีการประเมินแบบผสมผสาน  (Mixed-method assessment) ช่วยให้ได้ข้อมลูเพิ่มเตมิมากขึน้ 



_____________________________________________________________________________________________ 

 

         © Copyright 2018 International Association for the Study of Pain. All rights reserved.  

 

IASP brings together scientists, clinicians, health-care providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

 การประเมินเชงิคณุภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์  การสนทนากลุม่ (focus group)  กรณีศกึษา การวิเคราะห์จากตวับท/การเขียน

เลา่เร่ือง  และการสงัเกต 

 การประเมินผลเชิงปริมาณ  ได้แก่  การจดัท าแบบส ารวจตา่งๆท่ีใช้เป็นตวัเลข  คา่คะแนน หน่วยมาตราวดัผล หรืออตัราคะแนน 

 การประเมินด้วยแบบส ารวจท าได้ง่าย แตผ่ลลพัธ์สง่ผลกระทบได้น้อย  สว่นการประเมินเคร่ืองมือเชิงคณุภาพ หรือ เชิงสงัเกต  ต้องใช้

ความพยายามในการจดัท าสงู  แตผ่ลลพัธ์ท่ีได้สร้างผลกระทบท่ีส าคญั 

 ควรระมดัระวงั ในการน าวิธีการทดสอบก่อน (pretest) / ทดสอบหลงั(post-test) นี ้ มาใช้ประเมินผล  เน่ืองจากผลการ

ประเมินด้วยวธีิการนีอ้าจเป็นผลส าเร็จท่ีเกิดจากธรรมชาตกิารพฒันาขึน้  หรือผลการประเมินท่ีได้เกิดจากการเรียนรู้จากกระบวนการ 

pre test  มากกวา่ความส าเร็จจากหลกัสตูร 

 สร้างกลุม่ท่ีท าการศกึษาและกลุม่ควบคมุ  ระมดัระวงัการใช้กลุม่ควบคมุ  โดยเฉพาะวิธีการเรียนการสอนท่ีสง่ผลกระทบท่ีส าคญั 

 ก าหนดสดัสว่นการประเมินผล ระหวา่งความสามารถหลกั (เช่น  สมรรถนะในการปฏิบตัหิตัถการท่ีคกุคามตอ่ชีวิต กบั ความรู้ในเทคนิค

การประเมินความปวด)  และปริมาณคะแนนท่ีให้ (ในการปฏิบตัท่ีิคกุคามควรประเมินผลมากกว่า)   

 เลือกใช้เคร่ืองมือในการประเมินให้เหมาะสมกบักลุม่ประชากรในการศกึษาและผลลพัธ์   โดยกลุม่ประชากรในการศกึษาและผลลพัธ์ท่ี

ได้จะบ่งชีเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

 เพ่ือไมใ่ห้เกิด “ความเหน่ือยล้าจากการตอบค าถาม”  การประเมินควรประเมินเชิงปริมาณจ านวนไม่มากนกั  ร่วมกบัค าถามปลายเปิด 

1 ถึง 2 ข้อ 

 แบบประเมินผลท่ีใช้เวลาในการตอบท่ีสัน้  มกัจะมีอตัราการตอบกลบัท่ีสงู  โดยทัว่ไปค าถามเก่ียวกบั พฤตกิรรม  ทศันคต ิ และ

ความก้าวหน้าจะต้องใช้เวลานานกว่า 

 การประเมินผลผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ 

 ไม่ควรถามค าถามท่ีซ า้ๆ หรือค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัความจ า 

การประเมนิสมรรถนะ  
เปา้หมายของการเรียนการสอนทางคลนิิก คือ การเพิ่มความสามารถ หรือศกัยภาพของการรักษา  หมายความว่าผู้ เรียนมีความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้

อย่างประสบความส าเร็จในโลกแหง่ความเป็นจริง (3)   สมรรถนะหมายรวมถึง การสะท้อนตวัตน (self-reflection)  (การประเมินผลการปฏิบตังิาน

สว่นบคุคล  เพ่ือเป็นการแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาสมรรถนะ เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  และการเตบิโตก้าวหน้าในอาชีพ (4) 

 
การประเมินสมรรถนะมีความซบัซ้อนมากจงึควรแบง่การประมาณให้เป็นสว่นท่ีเลก็ลง   ผู้ประเมินจงึควรแบ่งแยกสมรรถนะออกเป็นสว่นย่อย  เพ่ือท่ีจะได้สงัเกต

และประเมินได้ตาม ตารางตรวจสอบ (checklist)   ข้อจ ากดัในการประเมินสมรรถนะ  เช่น การใสส่ายเข้าชัน้เอปิดรัูล (epidural catheter) ใน

อาจารย์ใหญ่ได้ช านาญ  ไม่ได้หมายถงึนกัศกึษาผู้นัน้จะสามารถใส่ epidural catheter ได้ดีในห้องผ่าตดั ท่ีต้องตดัสินใจเม่ือผู้ ป่วยมีภาวะโรคท่ีอนัตราย
ถึงชีวิต 

 
Schuwirth และ Ash(7)กลา่วไว้วา่  การประเมินสมรรถนะ ควร  

 สนบัสนนุ การพฒันาสมรรถนะแบบบรูณาการ 

 จดัการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นด้านเนือ้หา  มากกว่าการสอบ 
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 ให้คณุคา่การประเมินทกุรูปแบบ  ทัง้เชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ 

 การประเมิน ควรมีทัง้การประเมินเม่ือสิน้สดุ (summative) และระหวา่งการเรียน (formative)  เพ่ือสะท้อนให้ผู้ เรียนได้รับรู้ 

 ควรมีสมดลุในการประเมินสมรรถนะระหวา่งการประเมินตามมาตรฐาน และการประเมินท่ีเฉพาะรายบคุคล  โดยการประเมินจะมุ่งเน้นเพ่ือการ

พฒันาสมรรถนะมากกวา่การจบัผิด 

 
การประเมินสมรรถนะทางคลนิิกสามารถท าได้หลากหลายวิธีร่วมกนั   ดงันี ้

 การบริหารจดัการผู้ ป่วย (patient management)  การแก้ไขปัญหาจากตวัอย่างผู้ ป่วย (case-based problem solving) 

 การสอบข้อเขียน (เช่นการสอบแบบปรนยั) 

 การสอบปากเปลา่ 

 การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย (เช่น  การสงัเกตความสามารถทางคลนิิก) 

 การน าระบบสารสนเทศมาร่วมในการประเมินผลทางคลนิิก 

 การจ าลองเหตกุารณ์ 

 
สรุป 

 การศกึษาผลกระทบจากการเรียนการสอนด้านความปวด เป็นเร่ืองท่ียากและท้าทาย 

 การประเมินผลในหลากหลายมิต ิ(การประเมินเชิงปริมาณ และการประเมินเชิงคณุภาพ) ให้ผลลพัธ์ดีท่ีสดุ 

 ความเข้มงวดกบัการประเมินผลกลยทุธ์ เป็นเร่ืองท่ีท้าทายและจ าเป็น 

 การประเมินสมรรถนะประกอบด้วย โครงสร้าง   การด าเนินการ และความสามารถในการปรับปรุง   

 งานวิจยัด้านการเรียนการสอนแสดงให้เหน็ถึงโอกาสในการพฒันาสถาบนัการศกึษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินชนิดใหม่  และกลยทุธ์เชิงสร้างสรรค์มีความส าคญั 
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ในฐานะของปีแห่งการรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้อเทจ็จริง (Fact Sheets ) 

ครอบคลุมหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองปวด เอกสารเหล่านีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 

เย่ียมชม www.iasp-pain.org/globalyear ส าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 

เกี่ยวกับสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดนานาชาติ 

(International Association for the Study of Pain® ) 
 
IASP เป็นแหลง่ชัน้น าท่ีมีบคุคลหลายอาชีพเพ่ือเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั และการเรียนการ
สอนด้านความปวด เปิดรับสมาชิกส าหรับทกุอาชีพ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั การวินิจฉัย หรือการรักษาความ

ปวด  IASP มีสมาชิกมากกวา่ 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม่ท่ี
สนใจเร่ืองเฉพาะด้านของความปวด 

 
วางแผนการเข้าร่วมเพ่ือนร่วมอาชีพของท่านในงานประชมุความปวดโลก( 17th World Congress 

on Pain), 12-16 กนัยายน, 2018 บอสตนั รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 


