
แนวทางการวัดประเมินผล

แนวทางการวัดและประเมินผล ควรมุงเนนที่การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยวัดผล 3 ดาน 

คือ ความสามารถดานสติปญญา ความสามารถดานทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ในการวัดและประเมินผลนั้น นอกจากตองมุงวัดประเมินผลดาน

ความรูในสาระสําคัญของแตละบทแลว ครูควรคํานึงถึงการวัดประเมินผล

ในดานทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวย 

ซึ่งทักษะกระบวนการที่เปนจุดเนนในหัวขอที่ 1 คือ ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการทํางาน

รวมกับผูอื่น สวนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ครูสามารถกําหนดให

สอดคลองกับจุดเนนของหลักสูตรในแตละโรงเรียนได ทั้งน้ีครูควรมุงเนน

การใชเคร่ืองมือหรือวิธีการที่หลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับจุดประสงค

ในการวัดและประเมินผล และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



แนวทางการวัดประเมินผล

การประเมินตามสภาพจริง  เปนการประเมินจากผลงานของผูเรียนเปนหลัก โดยใชกระบวนการสังเกต บันทึก ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับ

ชิ้นงานและวิธีการของผูเรียนเปนหลัก เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่มีความตอเนื่อง

ลักษณะสําคัญของการประเมินจากสภาพจริง

• ผสมผสานไปกับการจัดการเรียนรูและตองประเมินอยางตอเนื่องโดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย

• ใหความสําคัญกับการประเมินกระบวนการคิด ความสามารถในการปฏิบัติงาน มากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจํา

ความรูอะไรไดบาง

• มุงเนนศักยภาพโดยรวมของผูเรียนทั้งดานความรูพ้ืนฐาน ความคิดระดับสูง ความสามารถในการแกปญหา การส่ือสาร เจตคติ 

ลักษณะนิสัย ทักษะในดานตาง ๆ และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

ตัวอยางเครื่องมือ/วิธีการในการวัดประเมินผล

• การเขียนสะทอนการเรียนรู

• แฟมสะสมงาน

• ผลการปฏิบัติงาน

• การสังเกตพฤติกรรม

• การทดสอบ

• การสัมภาษณ

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



แนวทางการวัดประเมินผล

การเขียนสะทอนการเรียนรู

การเขียนสะทอนการเรียนรู เปนวิธีการประเมินดวยการเขียนความเรียงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู หรือการตอบคําถามตามประเด็นคําถามที่ผูสอนกําหนด หรืออาจอยู

ในรูปแบบการเขียนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความรูความเขาใจของผูเรียน ซ่ึงสามารถประเมินไดทั้งระหวางเรียนและหลังเรียน คําตอบของผูเรียนจะสะทอนถึง

ความเขาใจ ความกาวหนาในผลการเรียนรู โดยเครื่องมือที่นิยมใช ไดแก แบบบันทึกการเรียนรู แบบสะทอนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน

• สมุดบันทึกของนักเรียน

• แบบบันทึกการเรียนรู

• แบบสะทอนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน  Foldable หรือ Exit Ticket

ตัวอยางคําถามท่ีสามารถนําไปใชในการเขียนสะทอนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ในหัวขอ ระบบเทคโนโลยีท่ีซับซอน

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



แนวทางการวัดประเมินผล

การประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน ซึ่งผูสอน

ตองเตรียมการประเมิน 2 สวน คือ การประเมินภาระงานหรือชิ้นงาน และการประเมินกระบวนการทํางาน เคร่ืองมือที่นิยมใช ไดแก 

แบบมาตรประมาณคา และแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

ตัวอยาง เกณฑการใหคะแนนโดยใชการวัดประเมินแบบมาตรประมาณคา 

เรื่อง การวิเคราะหระบบทางเทคโนโลยีและระบบยอยของเทคโนโลยีและอธบิายความสําคัญของระบบยอย

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง)

การวิเคราะหระบบทาง

เทคโนโลยีและระบบยอยของ

เทคโนโลยีและอธิบาย

ความสําคัญของระบบยอย

เขียนแผนภาพของระบบทาง

เทคโนโลยีท่ีเลือก แจกแจง

สวนประกอบของระบบยอย 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบยอย 

รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ

ของระบบยอยไดอยางถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ

เขียนแผนภาพของระบบทาง

เทคโนโลยีท่ีเลือก แจกแจง

สวนประกอบของระบบยอย 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบยอย 

รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ

ของระบบยอยไดถูกตองเปน

สวนใหญ

เขียนแผนภาพของระบบทาง

เทคโนโลยีท่ีเลือก แจกแจง

สวนประกอบของระบบยอย 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบยอย 

รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ

ของระบบยอยไดถูกตอง

บางสวน

เขียนแผนภาพของระบบทาง

เทคโนโลยีท่ีเลือก แจกแจง

สวนประกอบของระบบยอย 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบยอย 

รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ

ของระบบยอยไดแตไมถูกตอง

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



แนวทางการวัดประเมินผล

ตัวอยาง เกณฑการใหคะแนนโดยใชการวัดประเมินแบบมาตรประมาณคา

การวิเคราะหระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง)

การวิเคราะหระบบทาง

เทคโนโลยีที่ซับซอน

เขียนแผนภาพของระบบ

ทางเทคโนโลยีที่ซับซอน 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบ

ยอย รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธของระบบ

ยอย พรอมอธิบายความ

ผิดพลาดของระบบที่อาจ

เกิดขึ้นไดถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ

เขียนแผนภาพของระบบ

ทางเทคโนโลยีที่ซับซอน 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบ

ยอย รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธของระบบ

ยอย พรอมอธิบายความ

ผิดพลาดของระบบที่อาจ

เกิดขึ้นไดถูกตองเปนสวน

ใหญ

เขียนแผนภาพของระบบ

ทางเทคโนโลยีที่ซับซอน 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบ

ยอย รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธของระบบ

ยอย พรอมอธิบายความ

ผิดพลาดของระบบที่อาจ

เกิดขึ้นไดถูกตองบางสวน

เขียนแผนภาพของระบบ

ทางเทคโนโลยีที่ซับซอน 

และเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธของระบบ

ยอย รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธของระบบ

ยอย พรอมอธิบายความ

ผิดพลาดของระบบที่อาจ

เกิดขึ้นไดอยางแตไม

ถูกตอง

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



แนวทางการวัดประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรม

เปนวิธีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียนระหวางการทํากิจกรรม เพ่ือประเมินทั้งดานทักษะการทํางาน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคเคร่ืองมือวัดที่นิยมใช เชน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (check list) 

กลุมท่ี การทํางานเปนกลุม

4 3 2 1

คําช้ีแจง พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน 4 หมายถึง สมาชิกมากกวารอยละ 79 มีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนาท่ี

ระดับคะแนน 3 หมายถึง สมาชิกรอยละ 60 – 79 มีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนาท่ี

ระดับคะแนน 2 หมายถึง สมาชิกรอยละ 40 – 59 มีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนาท่ี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สมาชิกรอยละ 40 มีสวนรวมในการทํางานตามบทบาทหนาท่ี

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง    เพื่อน     ครู

ตัวอยาง แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



แนวทางการวัดประเมินผล

การสัมภาษณ/การสอบถาม 

เปนวิธีการประเมินดวยการพูดคุย การซักถามตามประเด็นการประเมินที่สนใจ ซ่ึงการสัมภาษณสามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ เครื่องมือวัดที่นิยมใช ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบกึ่งโครงสราง และแบบไมมีโครงสราง หรือการสอบถาม

ระหวางเรียน

ตัวอยางคําถามท่ีใชระหวางเรียน 

1. นักเรียนรูไดอยางไรวา ระบบเทคโนโลยีนั้นเปนระบบเทคโนโลยีที่ซับซอน 

2. นักเรียนรูจักระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เปนระบบเทคโนโลยีที่ซับซอนหรือไม อะไรบาง

3. ถาพัดลมทํางานผิดปกต ินักเรียนคิดวา มีการทํางานที่ผิดพลาดในสวนใด และมีวิธีการแกไขอยางไร

4. นักเรียนคิดวา มติหรือขอสรุปของกลุมนักเรียน มีจุดเดน/จุดดอยอยางไร (เนนการประเมินทักษะการสื่อสาร) 

การทดสอบ

การทดสอบ เปนวิธีการประเมินความรู ความเขาใจ และทักษะของผูเรียน ซ่ึงผูสอนควรเลือกใชเครื่องมือทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงคของการวัด

และประเมินผลนั้น ๆ และตองมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อม่ัน (reliability) เครื่องมือที่นิยมใช เชน แบบทดสอบแบบอัตนัย และ

แบบทดสอบแบบตัวเลือก หรือเครื่องมืออื่น ๆ 

กรณีใชกิจกรรมตามคูมือครู 

สามารถศึกษาแนวทางการวัดประเมินผลเพิ่มเติม ที่คูมือครูรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน
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