การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้น จะเน้นการประเมินผลในสภาพจริง
และที่ผู้เรียนแสดงออกขณะทํากิจกรรมเพือ่ การเรียนรู้ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความรู้ ความคิด เจตคติ และ
ความสามารถที่แท้จริงของผูเ้ รียน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลยังเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้เรียนและผู้สอน ที่จะได้รับทราบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และความสําเร็จของผู้เรียนว่าอยู่ใน
ระดับใด มีจุดเด่นใดที่ควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ และมีจุดอ่อนใดที่ควรจะได้รับการแก้ไข
รวมทั้งผู้สอนจะได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองทีจ่ ะได้ใช้ข้อมูลจากการวัดและ
ประเมินผลส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสนใจของแต่ละ
บุคคล ซึ่งแนวทางการวัดและประเมินผลมีดังนี้
1. การประเมินจากสภาพจริง (authentic assessment)
การประเมินจากสภาพจริง คือ การประเมินความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จากการแสดงออก การ
กระทําหรือผลงานเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้าง
ชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทํางาน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ การประเมินจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ
ด้าน โดยใช้วิธีประเมินหลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนถึงการพัฒนาและความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้
ลักษณะสําคัญของการประเมินจากสภาพจริง
1. การประเมิ น ต้ อ งผสมผสานไปกั บ การเรีย นการสอนและต้ อ งประเมิ น อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ วิธี
ประเมินหลาย ๆ วิธีที่ครอบคลุมพฤติกรรมหลาย ๆ ด้านในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2. สามารถประเมินกระบวนการคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนใน
แง่ของผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจําความรู้อะไรได้บ้าง
3. เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นศักยภาพโดยรวมของผู้เรียนทั้งด้านความรู้พื้นฐาน ความคิดระดับสูง
ความสามารถในการแก้ปัญหา การสื่อสาร เจตคติ ลักษณะนิสัย ทักษะในด้านต่าง ๆ และความสามารถในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
4. เป็นการประเมินที่ให้ความสําคัญต่อพัฒนาการของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลาย ๆ ด้าน
และหลากหลายวิธีสามารถนํามาใช้ในการวินิจฉัยจุดเด่นของผู้เรียนที่ควรจะให้การส่งเสริม และวินิจฉัยจุดด้อย
ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ แก้ ไข เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ตามความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
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5. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน และการวางแผนการ
สอนของผู้สอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนหรือไม่ ผู้สอนสามารถนําข้อมูลจากการประเมิน
มาปรับกระบวนการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมในการเรียนการสอน
ต่อไป
6. เป็ น การประเมิ น ที่ ผู้ เรีย นได้ มี ส่ ว นร่วมเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ย นรู้จั ก ตั วเอง เชื่ อ มั่ น ในตนเองและ
สามารถพัฒนาตนเองได้
7. เป็นการประเมินที่ทําให้การเรียนการสอนมีความหมาย และเพิ่มความเชื่อมั่นได้ว่าผู้เรียนสามารถ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่การดํารงชีวิตในสังคมได้
วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้
เพื่อให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ผลการประเมินอาจได้มา
จากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
3. การสัมภาษณ์
4. บันทึกของผู้เรียน
5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (practical assessment)
7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (performance assessment)
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (portfolio assessment)
9. การทดสอบ
2. การวัดและการประเมินผลด้านความสามารถ (performance assessment)
ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานต่าง ๆ จากสถานการณ์
ที่กําหนดให้ ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์
จริงหรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจากกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดขั้นสูงและ
ผลงานที่ได้
การประเมินผลด้านความสามารถ ประเมินได้ทั้งการแสดงออก กระบวนการทํางานและผลผลิตของ
งาน จะให้ความสําคัญต่อกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด คุณภาพของงานมากกว่าผลสําเร็จของงาน
ลักษณะสําคัญของการประเมินความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการทํางาน ผลสําเร็จของ
งาน มี คํ า สั่ ง ควบคุ ม สถานการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และมี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนที่ ชั ด เจน การประเมิ น
ความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียนทําได้หลายแนวทางต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และ
ความสนใจของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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1. การมอบหมายงานให้ทํ า งานที่ ม อบให้ทํ าต้องมีค วามหมาย มีค วามสํ าคัญ มีความสัม พั นธ์กับ
หลั กสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้ านในการปฏิ บัติงานที่ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทํางาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง
2. การกําหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ
ทํางาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
การมอบหมายชิ้นงานให้ผู้เรียน ควรจะประชุมปรึกษาหารือและทําความตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผู้เรียน และการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้สอน
3. การกําหนดตัวอย่างงานให้และให้ผู้เรียนศึกษางานแล้วปฏิบัติตามขั้นตอน ให้เหมือนหรือดีกว่า เช่น
การทําสไลด์ถาวรศึกษาเนื้อเยื่อพืช การทําเฮอร์บาเรียม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. การสร้างสถานการณ์จําลองที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน เมื่อกําหนดสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาหรือใช้ความคิดระดับสูงในการแก้ปัญหา
5. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน การประเมินตามสภาพจริงจะลดความสําคัญ ของการ
ทดสอบเนื่องจากจะมีการใช้แบบทดสอบลดลง แต่อย่างไรก็ตามข้อสอบข้อเขียนก็ยังมีความจําเป็น เนื่องจาก
ใช้วัดความสามารถทางด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในกระบวนการประเมินจึงยังคงใช้
แบบทดสอบข้อเขียนร่วมด้วยโดยจะลดบทบาทของแบบทดสอบที่วัดพฤติกรรม ด้านความรู้ ความจํา แต่จะมุ่ง
เน้ นประเมินด้านความเข้าใจ การนําไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และกระบวนการคิด
ระดับ สูง แบบทดสอบในลัก ษณะนี้จะต้ องสร้างสถานการณ์ ให้ ผู้เรียนตอบและสถานการณ์ ที่นํามาใช้ค วร
สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน
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