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 การประเมินผลการเรียนการสอนนั้นมีหลายวิธี แตละวิธีมีลักษณะจำเพาะ และใชในสถานการณตาง ๆ  
การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือทักษะทางการแพทยที่เหมาะสมวิธีหนึ่งไดแก การประเมินผูเรียน
ในสถานการณจริง (การประเมินอิงสถานทำงาน หรือ workplace-based assessment) หรือสถานท่ีทีเ่สมือนจริง
มากที่สุด  ซึ่งจะสามารถประเมินความสามารถของผูเรียนตอการปฏิบัติงานจริงได 

การประเมินอิงสถานทำงานมีการอางอิงถึงตั้งแตป ค.ศ. 1988 โดย Archbald และ Newman และมีการ
พัฒนาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน หลักการที่สำคัญของการประเมินอิงสถานทำงาน ไดแก 

1. ผูเรียนไดรับการสังเกตทักษะในขณะปฏิบัติงานจริง เชน การฝกปฏิบัติหัตถการ การถามประวัติ
และตรวจรางกาย 

2. ผูเรียนไดรับขอมูลปอนกลับ (feedback) แบบเปนรูปแบบ (constructive feedback) รวมท้ัง
ผูเรียนมีโอกาสประเมินตนเอง (self-assessment) 

3. การประเมินตองมีหัวเรื่องชัดเจน และตรงตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา 
4. ทั้งผูประเมินและผูเรยีนเขาใจรูปแบบและวิธีการประเมิน รวมทั้งแบบประเมิน 

การประเมินอิงสถานทำงานสามารถนำมาใชประเมินสมรรถนะหลายประเภทตั้งแตความรูพื ้นฐานหรือ
แมแตความรูในเชิงลกึ ทักษะการแกไขปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม เจตคติ เนื่องจากเปนการประเมิน
การปฏิบัติงานจริงซึ่งตองใชทักษะหลายอยางรวมกัน อยางไรก็ตามการประเมินนี้ยังสามารถใชเพื่อประเมินเพียง
สมรรถนะเดียว เชน การถามประวัติ การตรวจรางกาย หรือการฝกปฏิบัตหิัตถการ 

การประเมินอิงสถานทำงานที่ใชอยางแพรหลายในการศึกษาดานแพทยศาสตร เชน การอภิปรายรายงาน
ผ ู ป วย (case-based discussion), mini-clinical evaluation exercise (mini-CEX), Direct Observation of 
Procedural Skills (DOPS) การประเมินโดยผูรวมงานและผูเก่ียวของ (Multisource feedback: MSF) 
 
การอภิปรายรายงานผูปวย (case-based discussion) 

เปนวิธีการประเมินโดยใหผูเรียนนำเสนอรายงานผูปวย มีการอภิปรายรวมกันของผูเรียนซึ่งอาจเปนผูเรียน
ในระดับเดียวกัน หรือมีประสบการณหลายระดับก็ได โดยมีผูประเมินสังเกตุการณและใหขอมูลปอนกลับ การ
อภิปรายรายงานผูปวยสามารถใชเพื่อประเมินความรูของผูนำเสนอหรือผูอภิปราย ทักษะการวิเคราะห การ
วินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษา ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน นอกจากนี้ยังสามารถใชเพื่อเปน
การประเมินแนวคิดทางกฎหมายที่เก่ียวของหรือประเดน็ทางจริยธรรม นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนการประเมินผล
ระหวางการเรียนหรือการประเมินผลยอย (formative assessment) โดยมีการใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหผูเรียน
สามารถนำไปใชเพ่ือพัฒนา หรือเพ่ือประเมินความรูรวบยอด (summative assessment)  
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Mini-clinical evaluation exercise (mini-CEX)  
การประเมินประเภทน้ีไดรับการนำมาใชครั้งแรกในป ค.ศ. 1995 โดย Professor John J. Norcini เพ่ือ

การประเมินแพทยประจำบานสาขาอายุรศาสตร โดยเปนการประเมินในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ใชเพื่อประเมิน
หลากหลายทักษะ ไดแก การถามประวัติ การตรวจรางกาย การใหคำปรึกษา การตัดสินใจทางคลินิก และการ
ประเมินความสามารถในองครวม โดยทั่วไป mini-CEX จะใชระยะเวลาการประเมิน 15-20 นาที และใหขอมูล
ปอนกลับ 5 นาที โดยใชแบบประเมินที่มีรูปแบบชัดเจน สวนใหญมักใชการประเมินแบบ 9 ระดับ (9-point rating 
scale) mini-CEX สามารถนำมาใชไดในหลายสถานการณ เชน หองตรวจผูปวย หอผูปวย หรือหองฉุกเฉิน โดย
สามารถประเมินหลายทักษะพรอมกันหรือประเมินในบางทักษะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค โดยทั่วไปผูประเมิน
และผูเรียนควรรับทราบรายละเอียดของการประเมินและแบบประเมินลวงหนา 
 
Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 

การสังเกตุการปฏิบัติหัตถการโดยตรง เปนการประเมินที่ประกอบดวยการสังเกตุความสามารถของผูเรียน
ในสถานการณจริง หรือผูปวยจริง และการใหขอมูลปอนกลับหลังปฏิบัติหัตถการ มักใชเพื่อการประเมินทักษะ
หัตถการทางคลินิก และอาจใชเพื่อประเมินทักษะการสื่อสาร โดยผูประเมินสามารถควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติ
ทักษะโดยตรง เปนการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) ดวย การประเมินโดยวิธี DOPS 
มักนำมาใชประเมินทักษะหัตถการเปนสวนใหญ โดยควรมีแนวทางการประเมิน และขั้นตอนการปฏิบัตหิัตถการท่ี
ที่เปนมาตรฐานกลางเพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการประเมินและพึงพิงความเห็นของผูประเมินเพียงอยางเดียว 
 
การประเมินโดยผูรวมงานและผูเกี่ยวของ (Multisource feedback) 

การประเมินรอบดานโดยผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของในหลายระดับ ไดแก เพื่อน ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
หรือแมแตผูปวย โดยใชแบบสอบถามที่ครอบคลุมหลายมุมมองบนพื้นฐานของการสังเกตุพฤติกรรมของผู ถูก
ประเมินโดยตรง และเปนการประเมินรายบุคคล สวนใหญมักใชประเมินมิติยอย ไมไดใชเพื่อการประเมินความรู
รวบยอดหรือประเมินความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกเพียงอยางเดยีว และใชรวมกับการประเมินอ่ืน ๆ  
จากการศึกษาพบวา การประเมินที่มีจำนวนคำถามที่มากพอ มีจำนวนผูประเมินที่เหมาะสม และมีการใหขอมูล
ปอนกลับจะมีความนาเชื่อถือพอสมควร และมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูถูกประเมินได ซึ่งการประเมิน
วิธีนี้มักทำไดงาย และควรทำอยางสม่ำเสมอ 

ปจจัยสำคัญของการประเมินอิงสถานทำงานคือ การใหขอมูลปอนกลับ ไมวาจะเปนเพื ่อเปนการ
ประเมินผลยอย หรือการประเมินแบบรวบยอด ซึ่งผูประเมินจะสามารถใหขอมูลปอนกลับไดโดยทันที และผูถูก
ประเมินนำไปพัฒนาความรูหรือทักษะของตนเองได จากการศึกษาพบวา ความเที่ยงและความนาเชื่อถือของการ
ประเมินอิงสถานทำงานขึ้นกับวิธีการ ความเหมาะสมของทักษะหรือความสามารถท่ีจะประเมิน แบบประเมิน 
ความเขาใจของผูประเมิน และจำนวนครั้งของการประเมิน อยางไรก็ตามการประเมินอิงสถานทำงานยังมีขอจำกัด
ที่ตองใชทรัพยากรในการประเมินทั้งผูปวย และผูประเมิน โดยมีงานวิจัยพบวา หากจะลดอคติของการประเมิน 
อาจตองใชผูประเมินถึง 8 คนตอผูเรียน 1 คน และจำนวนครั้งของการประเมินอยางนอย 2 ครั้งตอผูถูกประเมิน
หนึ่งคน ความแตกตางหรือความซับซอนของโรคของผูปวยอาจสงผลตอการประเมิน การนำมาประยุกตควร
พิจารณาความเปนไปไดหรืออาจประยุกตตามบริบทของสถาบัน 
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โดยสรุป การประเมินอิงสถานทำงานเปนรูปแบบการประเมินที่มีความสำคัญตอการประเมินความสามารถ
ทางคลินิกทั้งการประเมินการบริบาลผูปวย ความรูทางคลินิก การวินิจฉัย ทักษะหัตถการ ทักษะการสื่อสาร และ
เจตคต ิอยางไรก็ตามยงัจำเปนตองมีการประเมินในรูปแบบอื่น ๆ รวมดวย ท้ังนี้จำนวนครั้งของการประเมินข้ึนกับ
การกำหนดในแผนการเรียนการสอน และบริบทของสถาบัน 
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