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ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ 1 

  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากประสบการณ์ 

หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มนุษย์เรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้ของมนุษย์ใน

สมัยที่ยังไม่มรีะบบการศกึษา ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากวิถีชีวติเพื่อการมชีีวติอยู่  

                    กรณีศึกษา  ในอดีต ผู้ชายมีหน้าที่หาของป่า ล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัว   

ชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อโตพอที่จะเป็นผู้น าครอบครัว เขาต้องเรียนรู้การหาอาหารเพื่อเลี้ยงครอบครัว  

เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเขาได้เรียนรู้วิธีการหาอาหารจากการติดตามพ่อเข้าป่า ล่าสัตว์ แต่ยังไม่เคยลงมือปฏิบัติ   

                        

                        

 

  ชายหนุ่มเกิดการเรียนรู้จากการเห็น การได้ยิน การสัมผัส เมื่อครั้งยังเด็กเป็นการเรียนรู้ 

ที่ไม่เพียงพอส าหรับการหาอาหาร ถ้าเขายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ (Performance)  

  การเรียนรู้จากการปฏิบัติของเขาต้องมีพี่เลี้ยง (Mentor and coach) สมมุติว่าเขามีพ่อ

เป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงาน วันหนึ่งพ่อต้องการให้ลูกชายหาปลาได้ พ่อจึงพาลูกชายไปที่แม่น้ า บอกให้ไป

หาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลา ลูกชายเข้าไปในป่า หักไม้มาทอนหนึ่งเพราะเคยเห็นพ่อใช้แทงปลา เมื่อ

พ่อเห็น พ่อตรวจสอบและบอกว่าใช้ไม่ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะว่า ไม้แทงปลาควรมีลักษณะอย่างไร  

ลูกชายกลับไปหาไม้มาให้พ่อดู พ่อให้ข้อเสนอแนะ ลูกชายไปหาไม้ พ่อให้ข้อเสนอแนะ กระบวนการหา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลาสิ้นสุดลงเมื่อลูกชายหาไม้ที่ใช้ในการแทงปลาได้ตามที่พ่อก าหนด พ่อให้ลูก

ไปที่ริมแม่น้ าและลงมือแทงปลา ลูกชายแทงปลาหลายครั้งไม่เคยได้ปลา พ่อคอยดู  ซักถาม ให้

ข้อเสนอแนะ ลูกชายปรับปรุงวธิีการและเทคนิคการแทงปลา สุดท้ายได้ปลามา 1 ตัว พ่อดูปลา บอกว่า

ปลาตัวเล็กเกินไปไม่พอเลีย้งคนในครอบครัว พ่อให้ขอ้เสนอแนะ ลูกชายกลับไปแทงปลาอีกครั้ง ได้ปลา

ตามที่พ่อก าหนด พ่อตามไปเป็นพี่เลี้ยงในการหาปลาของลูกชาย จนกระทั่งมั่นใจว่าลูกชายหาปลาได้

ตามที่ก าหนด  
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 อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

จะรับประกันได้หรือไมว่า่ชายหนุม่จะหาอาหารเพื่อเลีย้งครอบครัวได้ ? 

 การหาอุปกรณ์และการแทงปลาของลูกชาย  เรยีกว่า “การเรียนรู้”  

 การสังเกต สอบถาม การตรวจผลงาน การให้ข้อเสนอแนะของพ่อ  

                                                       เรยีกว่า “การประเมินตามสภาพจรงิ” 
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ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/

นวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและ

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นท่ี 3 ออกแบบวธิีการ

แก้ปัญหา (Science + Math 

& Technology) 

ขั้นท่ี 4 วางแผนและ

ด าเนินการแก้ปัญหา 

(Engineering) 

ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมนิผล 

และปรับปรุง (Engineering) 

ขั้นท่ี 6 น าเสนอวธิีการ

แก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา 

หรือผลการพัฒนานวัตกรรม 

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการบูรณาการสหวิทยาการ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร ์

(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร ์(Engineering) และคณิตศาสตร ์(Mathematics) 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อท้าทายผู้เรยีน (Challenge Your Students) ให้เกิดการเรยีนรู้โดย

การบูรณาการ (Focus on Integration) ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาเชื่อมโยงกับชีวติจริง (Establish 

Relevance) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Emphasize Twenty-First-Century Skills) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงไม่เน้นการท่องจ า และไม่ใช่การเรียนรู้แบบแยกส่วน  

ที่มุ่งเน้นเพียงความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขา แต่เน้นที่การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ (E) 

และความรู้ทางเทคโนโลยี (T) วิทยาศาสตร์ (S) และคณิตศาสตร์ (M) ในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม 

ตามขั้นตอน ดังนี ้

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deeper Learning)  

ตามขั้นตอนดังกล่าวจะต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้คิด ได้ท างานเป็นกลุ่มและสื่อสารเพื่อน าเสนอ

ผลงาน โดยครูตอ้งเตรยีมความพร้อมให้กับผูเ้รียนใน 4 ด้าน ได้แก่  

 ความรอบรู้ในเนือ้หาหลัก (Mastering core content) 

 ทักษะการคิดขัน้สูง (Higher order thinking skills)  

 การท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม (Working collaboratively) 

 การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ (Communicating effectively) 

จากแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง ความหมาย ขั้นตอนและลักษณะของการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จะเห็นได้ว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นการ

ประเมินที่เหมาะสมส าหรับการประเมินการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง   
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ความหมายของการประเมินตามสภาพจรงิ 

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรือการประเมินทางเลือก (Alternative 

Assessment) เป็นการใช้สถานการณ์จริงในการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ ทักษะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้งการประเมิน  

ลักษณะส าคัญของการประเมินตามสภาพจรงิ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานท่ีก าหนดต้องเป็นงานท่ีเชื่อมโยงกับชวีติจริงและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญงาน  

งานท่ีปฏบัิตเิป็นงานท่ีมีความหมาย  
(meaningful task)  

• ตอ้งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏบัิตงิาน
เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด 

ผลผลิตมคีุณภาพ  
(quality products)  

• การก าหนดงานตอ้งมีค าชี้แจงท่ีเป็นปรนัย รวมท้ังแสดง
มาตรฐานการปฏบัิตงิานท่ีขัดเจน 

งานและมาตรฐานต้องชัดเจน 
(clear tasks and standard)  

•  งานท่ีก าหนดต้องเป็นงานท่ีให้ผู้เรียนได้ประยุกตใ์ชค้วามรู้
ความเข้าใจและมโีอกาสใช้ความคดิในระดับสูง เช่น การ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่าหรือการ
สร้างสรรค์ 

ใชค้วามคิดระดับสูง  
(higher – order thinking)  

• งานท่ีก าหนดต้องบูรณาการการใช้ความรู้หลากหลาย
ศาสตร์ในการปฏบัิตงิานให้ส าเร็จ 

เป็นการบูรณาการความรู้  
(integration of knowledge )  

• ตอ้งพิจารณาสิ่งท่ีเกิดจากการปฏบัิตงิานอย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมเพื่อก าหนดสิ่งท่ีต้องการประเมินได้อยา่งชัดเจน 
รวมท้ังเลอืกใช้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสม หลากหลาย 

เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย (multiple assessment) 

• ครูต้องให้ขอ้เสนอแนะและใชภ้าษาเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัตแิละพัฒนางานได้อยา่งเต็มตาม
ศักยภาพ 

มปีฏสิัมพันธ์ทางบวก 
 (positive interaction)  

• ในกระบวนการประเมินตอ้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมิน
และสะทอ้นการปฏบัิตงิานของตนเอง 

มกีารสะท้อนตนเอง  
(self reflections)  

• การประเมินตอ้งด าเนินการหลายคร้ัง ตอ่เนื่องจนกวา่การ
ปฏบัิตงิานจะได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

เป็นการประเมินอย่างตอ่เนื่อง  
(ongoing or formative)  
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องค์ประกอบของการประเมินตามสภาพจรงิ 

 การประเมนิตามสภาพจริง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

• ภาระงานหรือชิ้นงาน (task)  ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ให้เวลาในการปฏิบัติที่

เพียงพอ ท้าทาย กระตุน้ 

• บริบท (context) สภาพจริงหรอืสถานการณเ์สมือนจริงที่เช่ือมโยง เน้นการน าใช้ในชีวติจรงิ 

• เกณฑ์การประเมิน (evaluation criterion) ใชม้าตรฐานการปฏิบัติหรอืผลผลิตในสภาพจริง 

กระบวนการประเมินตามสภาพจรงิ 

 กระบวนการประเมินตามสภาพจริงเป็นการด าเนินการควบคู่กันไประหว่างการสอน (teaching) 

การเรียนรู ้(Learning) และการประเมนิ (assessing) การสอนของครูจะไม่เน้นที่การให้ความรู้ แต่จะเป็น

การกระตุ้นท้าทายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติภาระงานหรือชิ้นงาน โดยครูท าหน้าที่เ ป็น 

พี่เลี้ยง (Mentor and coach) คอยให้ค าชี้แนะ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจ จนผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ ส่วนการประเมินส่วนใหญ่เน้นการประเมินแบบไม่เป็นทางการที่

สามารถใหผ้ลการประเมินได้ทันที และใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนามากกว่าการตัดสินผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวางแผนการประเมินตามสภาพจริง 

1. วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการประเมินตามสภาพจริง  

ซึ่งวิเคราะหไ์ด้จากตัวชีว้ัด/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรูใ้นแต่ละสาขาวิชา 

2. ก าหนดภาระงาน/กิจกรรมการเรยีนรู้ 

2.1 ก าหนดเป้าหมาย ครูต้องก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงาน

ที่ชัดเจน สามารถประเมินได้ 

2.2 สร้างสถานการณ์ ครูต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนระบุปัญหาในชีวิตจริงและเชื่อมโยงสู่การ

แก้ปัญหาหรอืนวัตกรรมที่ตอ้งพัฒนา จากการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

การสอน 
(Teaching) 

การเรียนรู ้
(Learning) 

การประเมนิ 

(assessing) 
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2.3 เขียนค าชี้แจง ครูและผู้เรียนร่วมกันเขียนข้อก าหนดในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นข้อตกลง

ร่วมกัน เพื่อให้แตล่ะกลุ่มมีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกัน 

2.4 ตัดสินใจเลือกผู้ประเมิน ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดผู้ประเมินที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับภาระงานหรอืชิน้งานที่ตอ้งประเมิน 

2.5  พัฒนาแนวการให้คะแนน ครูและผูเ้รียนร่วมกันก าหนดแนวทางการให้คะแนนซึ่งแสดง

ถึงคุณภาพและมาตรฐานของงานตามบริบทสภาพจริง 

2.6  ทบทวนและปรับปรุงภาระงาน ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ทบทวนและตรวจสอบ

ภาระงานให้ชัดเจน เข้าใจสอดคล้องตรงกัน ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานจรงิ 

3. ก าหนดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

การก าหนดสื่อพิจารณาจากความจ าเป็นในการใช้ปฏิบัติงาน บนฐานความประหยัดและคุ้มค่า 

สอดคล้องกับชีวติจรงิ 

4. วางแผนการประเมิน 

เพื่อให้สารสนเทศจากการวัดและประเมินผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน ครูควร

วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยตอบค าถาม 3 ค าถาม  

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนที่จะประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ค าถามแรกที่ครูต้องตอบให้ได้  ก็คือ  “ประเมินเพื่อ

อะไร” ซึ่งเป็นค าถามที่จะช่วยให้ครูก าหนดทิศทางการประเมินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ค าถามนี้รวม

ความถึงจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินและประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน 

จุดมุ่งหมายของการประเมินอาจจ าแนกตาม  ขั้นตอนหรือช่วงเวลาการจัดการเรียนรู้ 

ได้ดังนี ้

  

What: ประเมนิอะไร 

How: ประเมนิอย่างไร 

ประเมินเพื่ออะไร 
 

Why: ประเมนิเพื่ออะไร 
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1. การประเมินก่อนเรยีน   เป็นกิจกรรมที่เกิดขึน้ก่อนจัดการเรียนรู้  ดังนี ้

1.1 การประเมินเพื่อจัดวางต าแหน่งของผู้เรียน (Placement assessment) ศิริชัย กาญจน

วาส ี(2543) จ าแนกจุดมุง่หมายของการประเมินเพื่อจัดวางต าแหน่งผูเ้รียนไว้ดังนี ้

  1)  การประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้นการเรียน เพื่อทราบว่าผู้เรียนมีทักษะและ

ความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอครูต้องจัดกิจกรรมที่ท าให้

ผูเ้รียนเกิดความพร้อมก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ ถ้าผูเ้รียนมีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียนรู้ได้เลย 

2) การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียน    เพื่อทราบว่าผูเ้รียน  มีความรู้ความ 

สามารถที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ตัง้ใจให้เกิดตามที่วางแผนไว้หรือไม่ 

 1.2 การประเมินเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้   การประเมินเพื่อ 

วางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการประเมินที่อาจด าเนินการก่อนหรือระหว่างจัดการ 

เรียนรู้ก็ได้  การด าเนินการก่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้

เกิดขึ้นในกรณีที่ครูไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเลย  ดังนั้น ครูจึงต้องค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

เลือกใช้กิจกรรมและก าหนดช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนมากที่สุด การประเมินกรณีนี้

อาจดูจากผลงานของผู้เรียนในชั้นเรียนที่ผ่านมา  พูดคุยกับผู้เรียน  เพื่อนครู หรือผู้ปกครอง  เพื่อให้รู้ถึง

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่    ส่วนการประเมินเพื่อการวางแผนหรือออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ครูเห็นว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ไม่

เป็นไปตามที่คาดหวัง  ตัวอย่างการวัดและประเมินเพื่อการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

เกิดขึน้ระหว่างการจัดการเรียนรู้  เช่น  Ms. Lopez  เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ของเธอในขณะทีเริ่ม

กิจกรรมการเรียนรู้ไปได้เพียงครึ่งเดียว  เนื่องจากเธอค้นพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหา  โดย

บางครั้งเธอก็เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้จากการให้ผู้เรียนนั่งท างานหรือนั่งฟังมาเป็นการอภิปราย   เมื่อ

เธอพบว่าผูเ้รียนเริ่มที่จะเบื่อ  หรอืไม่เชื่อฟังเธอ  เป็นต้น  (Airasian, 2000) 

  2. การประเมินระหว่างเรียน เป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้นขณะที่การจัดการเรียนรู้ก าลัง

ด าเนินการอยู่ จ าแนกจุดมุ่งหมายของการประเมินได้   ดังนี้ 

   2.1  การประเมินความก้าวหน้าในการเรียน (Formative Assessment)  เป็นกระบวนการใน

การเก็บรวบรวม  สังเคราะห์และตีความข้อมูล  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  หรือ

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้  เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่เพื่อการตัดสินผลการเรียน (Airasian, 1997)  

เพื่ อตรวจสอบว่ าผู้ เ รี ยนมีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือคุณลักษณะอันพึ งปร ะสงค์ 

ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ เพียงไร ผู้ เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้หรือไม่ ท าไมผู้ เรียนจึงไม่รู้   

ไม่เข้าใจ  สารสนเทศที่ได้จากการประเมินความก้าวหน้าจะช่วยบ่งชี้พัฒนาการ  ความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และเป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู  ถ้า

ผู้เรียนส่วนใหญ่ในห้องมีผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  ครูจะต้องพิจารณาและทบทวนการ

จัดการเรยีนรู้ของตน ก่อนที่จะพัฒนาที่ตัวผู้เรยีน  (Popham, 1995) 
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   2.2   การประเมินเชิงวินิจฉัย  (Diagnostic Assessment) เป็นการวัดและประเมินที่ถูก

น ามาใช้เมื่อการประเมินด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์  ไม่สามารถให้ข้อมูลที่

ช่วยครูแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ (Airasian, 1997, Popham, 1995)   

ครูอาจใช้แบบทดสอบเชงิวินิจฉัยเพื่อค้นหาจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  พร้อมทั้ง

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ แบบทดสอบชนิดนี้จะสร้างตามล าดับขั้นเชิงตรรกศาสตร์  

ส าหรับการคิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา ค าตอบของผู้เรียนจะให้สารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา    

ซึ่งชี้ให้เห็นแนวทางและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้หรือการซ่อมเสริมผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(เยาวดี  วิบูลย์ศรี, 2539  ศริิชัย  กาญจนวาสี, 2543)   

3. การประเมินหลังเรียน  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการหลังการจัดการเรียนรู้  จ าแนก

จุดมุ่งหมายของการประเมินได้  ดังนี้ 

3.1  การประเมินผลสรุป    (Summative  Assessment)   เป็นกระบวนการในการเก็บ

รวบรวม  สังเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อก าหนดระดับการเรียนรู้และการตัดสินผลการเรียนรู้(Airasian, 

1997)   เป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง เพื่อตัดสินความรู้

ความสามารถรวบยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ การวัดและประเมินอาจใช้แบบทดสอบที่

ครอบคลุมเนื้อเรื่องอย่างกว้าง ๆ  และเป็นตัวแทนของสาระหรือการปฏิบัติที่ได้เรียนมาแล้ว  สารสนเทศที่

ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินผลการเรียน  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถใช้ประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้อกีด้วย (ศริิชัย  กาญจนวาสี, 2543) 

3.2   การประเมินสรุปรวมอย่างลึกซึง้ (Comprehensive Assessment)  เป็นการประเมินเมื่อ

เสร็จสิน้การเรียนตามหลักสูตร เพื่อตัดสินความรู้ความสามารถของผู้เรียนเชิงบูรณาการความรู้ที่ส าคัญจาก

หลาย ๆ วิชาที่ครอบคลุมหลักสูตร สารสนเทศที่ได้จะน ามาสรุปเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ก่อนจบหลักสูตร 

 

 

 เมื่อครูสามารถตอบค าถามแรกของการประเมิน  คือ  “ประเมินเพื่ออะไร” ได้แล้ว  ค าถาม

ต่อไปที่ต้องหาค าตอบให้ได้ก็คือ “ประเมินอะไร” การตอบค าถามนี้จะช่วยให้ครูสามารถเลือกใช้วิธีการที่

เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินได้ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการ

จัดการเรียนรู้ก็คือ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ประกอบด้วย 

 ผลการเรียนรู้ด้านสติปัญญา  ได้แก่ ความรู้ ความจ า  ความคิด และการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะ  กระบวนการ  เช่น  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ทักษะ

การท างานเป็นกลุ่ม  เป็นต้น 

 ผลการเรียนรู้ด้านอารมณ์  ความรู้สึก  เ ช่น  ความสนใจ  เจตคติ  ค่านิยม   

คุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น 

ประเมินอะไร 
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 ในการจัดการเรยีนรู้เพื่อให้เกิดผลการเรยีนรู้แต่ละประเภทดังกล่าว  จะมีทฤษฎีที่ใช้ในการ

จัดการเรยีนรู้ที่แตกต่าง ดังนั้นนอกจากจะพิจารณาว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคืออะไรแล้ว  ผู้ประเมิน

ยังต้องพิจารณาด้วยว่าในการจัดการเรียนรู้ใช้ทฤษฎี อะไรเป็นพื้นฐานแนวคิดในการจัดการเรียนรู้  

ทฤษฎีนั้น ๆ จ าแนกผลการพัฒนาตามทฤษฎีอย่างไรบ้าง  เพื่อที่ผู้ประเมินจะได้จ าแนกและระบุสิ่งที่

ต้องการประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

 

 ค าถามที่นับว่าเป็นหัวใจของการวัดและประเมินอีกค าถามหนึ่ง ก็คือ “ประเมินอย่างไร”  แม้ว่า

ครูจะรู้จุดมุ่งหมายของการประเมิน  สามารถจ าแนกและระบุสิ่งที่จะประเมินได้อย่างชัดเจน  แต่ถ้าครู

เลือกใช้รูปแบบและวิธีการประเมินที่ไม่เหมาะสม  ก็อาจเป็นเหตุให้การประเมินนั้น ๆ ขาดความตรง

และความเชื่อถือได้  เป็นเหตุให้ต้องเสียเวลา  เสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  การเลือกใช้

รูปแบบและวิธีการประเมินที่เหมาะสม  ต้องพิจารณาจากผู้เรียนเป็นล าดับแรก   ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ  

ระดับการศกึษา  รูปแบบการศกึษา  ลักษณะความตอ้งการหรอืความสามารถพิเศษ 

  การพิจารณาวิธีการประเมิน  พิจารณาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ด้านรูปแบบและด้านวิธีการ   ดังนี้ 

1. รูปแบบการวัดและประเมิน 

   Rowntree  (1977)  และ  Popham  (1995)  ได้เสนอแนะรูปแบบการประเมินไว้  สรุปได้  ดังนี้ 

  1.1 การประเมินอย่างเป็นทางการกับการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (Formal VS. 

Informal) รูปแบบนี้พิจารณาในเรื่องของวิธีการด าเนินการประเมิน อาจกล่าวได้ว่า การประเมิน

อย่างเป็นทางการ คือ การประเมินที่ผู้เรียนรู้ตัวว่าถูกประเมิน เช่น การสอบกลางภาค  การสอบ

ปลายภาค  เป็นต้น ส่วนการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ  คือ  การประเมินที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวว่าถูก

ประเมิน  เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การท างานใน

ห้องสมุด  การท ากิจกรรมกลุ่ม หรือ การพูดคุยซักถาม  เป็นต้น  การประเมินทั้งสองประเภทมีข้อดี  

ข้อเสียแตกต่างกัน  แตก่ารประเมินอย่างไม่เป็นทางการน่าจะเป็นรูปแบบการประเมินที่มีประโยชน์และ

เหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่า เนื่องจากเป็นการประเมินโดยที่ผู้เรียน

ไม่รู้ตัว  ผู้เรียนจะไม่เกิดความเครียดซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนส าคัญในการวัด  (Error  of  Measurement)   

ผู้เรียนจึงสามารถแสดงความรู้ความสามารถหรือพฤติกรรมออกมาได้อย่างเต็มที่   แม้ว่าการประเมิน 

อย่างไม่เป็นทางการจะให้ประโยชน์ได้มาก  แต่ก็เป็นรูปแบบที่ครูไม่ค่อยเลือกใช้  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากครู

ไม่เข้าใจว่าการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจะสามารถใหป้ระโยชน์ต่อการตัดสินผลการเรียนได้อย่างไร 

  1.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนหรือการประเมินผลสรุป (Formative VS. 

Summative)    การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนหรือการประเมินสรุปผล  เป็นได้ทั้งการประเมินอย่าง

เป็นทางการหรือแบบมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม  และไม่เป็นทางการหรือการให้ผู้เรียนแสดง

พฤติกรรมออกมาเอง   การประเมินทั้ง 2 อย่างมีจุดมุ่งหมายในการวัดและประเมินแตกต่างกัน   

ประเมินอย่างไร 
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ในความแตกต่างนั้นท าให้ผู้ประเมินสามารถเลือกวิธีการประเมินที่ เหมาะสมกับการประเมิน  

แต่ละรูปแบบได้  เช่น ใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การตรวจการบ้าน  การรายงานหน้าช้ัน   

เป็นการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน เพราะต้องการจะพัฒนาผู้เรียน  และใช้การสอบ  หรือการ

ให้ทดลองปฏิบัติงาน  เป็นการประเมินสรุปเพื่อตัดสินผลการเรียน  เป็นต้น 

  1.3 การประเมินรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Individual VS. Group) การประเมินรายบุคคลให้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล  ส่วนการประเมินรายกลุ่มจะให้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวม   การประเมินทั้ง  2  ประเภทจึงใช้วิธีการที่มีความละเอียด  

ลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินที่แตกต่าง  การประเมินรายกลุ่ม  เช่น ประเมินโดยใช้โครงงาน   

การตรวจผลงานที่ได้จากกลุ่ม  เป็นต้น  ส่วนการประเมินรายบุคล เช่น  การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  

การสังเกตการตอบค าถาม  การรายงานหน้าช้ัน  การใช้แบบทดสอบ  เป็นต้น 

  1.4 การประเมินแบบอิงเกณฑ์หรือการประเมินแบบอิงกลุ่ม (Criterion Referenced VS. 

Norm Referenced)  การจ าแนกรูปแบบการประเมินทั้งสองรูปแบบดังกล่าว  เป็นการจ าแนกโดยพิจารณา

จากเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งพิจารณา  การประเมินแบบอิงกลุ่ม 

ใช้ระดับการเรียนของกลุ่มผู้เรียนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่วนการ

ประเมินแบบอิงเกณฑ์ใช้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  หรือระดับคะแนนที่ก าหนดไว้  เป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน   ถ้าพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้จากการประเมินทั้งสองรูปแบบ  

จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ที่ได้จากการประเมินที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบที่นา่จะเหมาะสมและเป็นประโยชน์

มากว่าส าหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาตามหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน  

ก็คือ  การประเมินแบบอิงเกณฑ์  เนื่องจากจะช่วยให้ครูมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุ

มาตรฐานที่ตัง้ไว้   

  1.5 การประเมินโดยใช้แบบสอบมาตรฐานหรือแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี 

(2539) ได้จ าแนกความแตกต่างของแบบสอบแบบมาตรฐานกับแบบสอบที่ครูสรา้งขึ้นไว้ ดังนี้ 

  1)  การจ ากัดเนือ้หาที่สอบ แบบสอบมาตรฐานจะสุ่มเนื้อหาที่สอบในระดับที่กว้าง

และทั่วไป ตลอดจนมีการกลั่นกรองเนื้อหาในการสร้าง โดยผู้เช่ียวชาญทางเนื้อหาและหลักสูตร  

ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นจะเน้นเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในช้ันเรียน ครูท าหน้าที่เป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งอาจประกอบด้วยครูคนเดียวหรือคณะครูเป็นผู้ก าหนดเนือ้หาที่เหมาะสมในการสอบ 

  2)  การทดลองใช้แบบสอบ แบบสอบมาตรฐานเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีการ

ทดลองใช้เพื่อท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบสอบด้วยค่าสถิติต่าง ๆ จากนั้นจะรายงานในคู่มือการ

ใช้แบบสอบ เช่น ค่าความตรง ค่าความเชื่อมั่น ระดับความยากง่ายและอ านาจจ าแนก ส่วนแบบสอบที่ครู

สร้างขึน้ โดยทั่วไปไม่มีการทดลองใช้เพื่อวิเคราะหค์่าสถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบก่อนใช้ 

  3) วิธีด าเนินการสอบ แบบสอบมาตรฐาน โดยปกติจะต้องมีคู่มืออธิบาย

วิธีด าเนินการสอบอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น วิธีการตอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ ฯลฯ ผู้ใช้แบบสอบต้อง
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ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นจะไม่มีคู่มือประกอบการใช้ เพราะครูจะเป็น  

ผูก้ าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

  4)  วิธีการให้คะแนน แบบสอบมาตรฐานต้องมีวิธีการตรวจค าตอบและเกณฑ์ใน

การตรวจให้คะแนนระบุไว้ในคู่มือการใช้แบบสอบ ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น ครูเป็นผู้ให้คะแนนตาม

มาตรฐานที่ก าหนดขึน้เอง 

  5)  ตารางปกติวสิัยเพื่อการเปรียบเทียบ โดยปกติแล้วแบบสอบมาตรฐานจะมีการ

น าไปใช้กับกลุ่มอ้างอิงหรือที่เรียกว่า Norm Group เพื่อท าตารางปกติวิสัย (Norm Table) ไว้ในคู่มือของ

การใชแ้บบสอบ โดยจุดมุง่หมายเพื่อให้ผู้ใชแ้บบสอบสามารถน าไปใช้ส าหรับตีความคะแนนสอบที่ได้รับ 

รวมทั้งใช้เป็นตารางเพื่อการเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวด้วย ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้ นจะมีเพียง

คะแนนของกลุ่มผู้เข้าสอบด้วยกัน ซึ่งอาจใชเ้ปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มหรอืภายในกลุ่มเท่านั้น   

 

 

 

 งานที่ใหป้ฏิบัติตามสภาพจริง (Authentic  performance   task) 

 สถานการณจ์ าลอง    (Simulation) 

 แฟ้มสะสมงาน   (Portfolio) 

 การเขียนบันทึก   (Journals) 

 โครงการกลุ่ม   (Group project) 

 นิทรรศการ    (Exhibitions) 

 การสังเกต    (Observations) 

 การสัมภาษณ์   (Interviews) 

 การน าเสนองาน   (Oral Presentation) 

 การฝึกตีความ   (Interpretive  exercise) 

 ค าถามอัตนัย   (Essay  question) 

 แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ        (performance  test) 

 การประเมนิตนเอง   (self – evaluation) 

 การประเมนิโดยเพื่อน  (Peer  evaluation) 

 

 

ตัวอย่างวธิีการและเคร่ืองมือส าหรับการประเมินตามสภาพ

จริง   
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คร ู

นักเรยีน 

 
 

ตัวอย่างการก าหนดภาระงาน 

 

 

 

 

สถานการณ์ 

  

 

 

 

 

ค าชี้แจง 

  

 

 

 

  

การก าหนดผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

เรื่อง   การวัด               ช้ัน       ประถมศกึษาปีที่ 5      

มาตรฐานการเรียนรู ้    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้ 

เป้าหมายการเรียนรู้ นกัเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใช้ในการออกแบบอปุกรณ์ได้   
 

            นักเรียนวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากไม่มทีี่วางรองเท้า   

ถ้าตอ้งการท าที่วางรองเท้าไว้หลังหอ้ง นักเรียนจะออกแบบที่วางรองเท้าอย่างไร 

ให้มคีวามแข็งแรง สวยงามและใช้พื้นที่ในการวางนอ้ยที่สุด 

 

1. ให้นักเรียนออกแบบที่วางรองเท้าที่มคีวามแข็งแรง สวยงามและใช้พื้นที่ในการวางน้อย

ที่สุด โดยวัดความยาวจรงิและเลอืกใช้มาตรส่วนที่เหมาะสมตามที่นักเรียนก าหนด 

2. ให้นักเรียนน าเสนอแบบที่วางรองเท้าหน้าชัน้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จาก

ที่วางรองเท้านั้น 
 



 
12 

เกณฑ์การประเมิน 
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4 ออกแบบได้ถูกต้องตามเงื่อนไข คิดค านวณและใช้มาตราส่วนได้ถูกต้อง อธิบายได้

ชัดเจน 

3 ออกแบบได้ถูกต้องตามเงื่อนไข คิดค านวณและใช้มาตราส่วนได้ถูกต้อง แตอ่ธิบาย

ได้ไม่ชัดเจน 

2 ออกแบบได้ถูกต้องตามเงื่อนไข คิดค านวณได้ถูกต้อง แต่ใชม้าตราส่วนไม่ถูกต้อง

และอธิบายได้ไม่ชัดเจน 

1 ออกแบบได้ถูกต้องตามเงื่อนไข คิดค านวณและใช้มาตราส่วนไม่ถูกต้อง อธิบายได้

ไม่ชัดเจน 

 


