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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพ
ที่เพียงพอต่อการแข่งขันในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต้องอยู่ใน
กรอบของหลักสูตร การประเมินการเรียนรู้จึง ไม่ควรเน้นการการจดจาเนื้อหา จนละเลยในการประเมิน
ตามสภาพจริงของการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บทความนี้จึง
มีความมุ่งหมายเพื่อนาเสนอการประเมินการเรียนรูท้ ี่ควรจะเป็นและสอดคล้องกับการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
คาสาคัญ: การประเมินการเรียนรู้, การเรียนการสอน, สะเต็มศึกษา
Abstract
STEM education is an approach to develop learning quality, engage students to
express their competency for competing in the changing world. The learning activities
are defined by curriculum. Thus, learning assessment should not be emphasized on
contents by ignoring authentic assessment in those knowledge, skills, and attributes.
This article aims to present how learning assessment should be and concurrent with
STEM education.
Keywords: Learning Assessment, Instruction, STEM Education
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หนึ่งโดยเฉพาะ แต่อีกหลายคนจะบูรณาการเพียงบางวิชา ซึ่งสามารถนามารวมกันเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM ตามที่กาหนดไว้ได้ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM เริ่มได้รับความสนในในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจาก หลายสาเหตุ เหตุผลที่ 1 นักเรียนในสหรัฐอเมริกาพยายามจะ
ดาเนินรอยตามประเทศเพื่อ นบ้านที่พัฒ นาแล้วหลายแห่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ Trends in International Mathematics and Science
เหตุ ผ ลที่ 2 คื อ สหรั ฐ อเมริ ก ายอมรั บ ว่ า นั ก เรี ย นในประเทศมี ก ารพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ดีพอ นอกจากนี้ การจัดอันดับของนานาชาติ
เกี่ ย วกั บ จ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในอันดับที่ 20 เหตุ ผลที่ 3 คืองานทุกระดับจะต้องประยุกต์ใช้สาระความรู้จาก
STEM มากขึ้น และเหตุผลสุดท้ายการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ของโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Moomaw. 2014)
ในประเทศไทยก็พบว่า อัตรากาลังคนของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีแนวโน้มลดลง และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ลดลง อีกทั้งผลการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีแนมโน้มลดลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็น ถึงปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรีย นซึ่งอาจทาให้
นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีกทั้งขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้ดังกล่าวกับชีวิตประจาวันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมาย ทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเป็น
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน และเตรียมพร้อม
กาลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่โลกอนาคต (Prasart Nuangchalerm. 2015)
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM education) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ที่พบในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ในระหว่างการเรียนรู้ดังกล่าว
ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน (Critical thinking) ทักษะการทางานเป็นทีม
(Collaboration skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) และความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) (Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).
2014) ซึ่ งสะเต็ม ศึกษาเป็ นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิท ยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ต ศาสตร์
(Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็น
จริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะ
ได้ทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
และนาความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ลักษณะสาคัญ
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ของสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ (1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ และทักษะ
ของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ (2) มีการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ผู้สอนกาหนด (3) มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active learning) ของ
ผู้เรียน (4) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทากิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ผู้สอน
กาหนดให้ และ (5) สถานการณ์หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันของผู้เรียน
หรือการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาจะต้องเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ เน้นการ ปฏิบัติจริง บูรณาการวิธีการประเมิน และใช้
เครื่องมือวัดที่หลากหลาย สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของ ผู้เรียน นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
วัดและประเมินผล และนามาสะท้อนผลจากการปฏิบัติของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงาน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสาคัญ สาหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
เบื้องต้น ประกอบด้วย การสอนอย่างมีเป้าหมาย (Intentional teaching) การสอนเพื่อความเข้าใจ
(Teaching for understanding) การส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ (Encouraging inquiry) การสอน
อย่างมีเป้าหมายนั้นครูต้องวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พร้อมกับระบุจุดประสงค์
การเรียนรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และสร้างความเชื่อมโยง
กับวิศวกรรมศาสตร์ตามความเหมาะสม จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ควรเน้นความเข้าใจเพื่อให้เด็ก
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ใหม่ได้ และเน้นการสืบเสาะหา
ความรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษาศาสตร์ทั้ง 2 สาขา นี้ นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
วัสดุต่างๆ ที่สัมผัสจับต้องได้ และนามาเชื่อโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้น การเรียนรู้ทั้งในวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงควรเน้นที่วัส ดุต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์และประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญ น่าสนใจและมีความหมายต่อนักเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเกี่ยวเนื่องกันในหลักสูตร เมื่อนักเรียนสืบค้นหรือ
เสาะหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มักจะเปรียบเทียบ เรื่องการ วัด เช่น พืชต้นไหนสูงที่สุ ด หรือพื้นเอียง
แบบใดทาให้รถแล่นลงมาด้วยความเร็วสูงสุด เพราะการวัดเป็นองค์ประกอบทั้งในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เมื่อเด็กๆ ตรวจสอบวัตถุในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ก็จะมีส่วนที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์อยู่ด้วย
เช่น รูปแบบ สมมาตร รูปทรงเรขาคณิต ลายบนตัวปลา และม้าลายมีรูปแบบของการสลับสี ใบของ
มะม่วงมีลักษณะ สมมาตรกัน กระดองเต่าประกอบด้วยรูปทรงหกเหลี่ยมต่อกันเป็นแผ่นกระดองเรื่อง
ปริมาณก็สาคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแมลงกับแมงมุม ได้
โดยวิธีการนับขา แมลงมี 6 ขา ส่วนแมงมุมมี 8 ขา ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันนับวงปีของตอไม้เพื่อหาอายุ
ของต้นไม้ได้ เด็กๆ ยังระบุและเปรียบเทียบจานวนของของสัตว์ชนิดต่างๆ จานวนร่องของผลฟักทอง
และจานวนก้อนหินที่ทาให้เรือของเล่นจมน้า
เมื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน ครูควรชี้ให้นักเรียนเห็นการเชื่อมโยงกับ
วิชาคณิตศาสตร์ และเน้นวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสู ตรด้วย วิธีนี้จะ ทาให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเริ่มเข้าใจการเชื่อมโยงของทั้ง 2 วิชาเทคโนโลยีนามา
บูรณาการกับวิชาวิ ทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ ในชั้นประถมต้นได้ ผ่านเครื่องมือที่ นักเรียน ใช้สังเกต
ทดลอง และวัด ในวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กๆ มักใช้แว่นขยายส่องดูเพื่อให้เห็นภาพขยายใหญ่และเห็น
รายละเอียดชดเจนขึ้น กล้องจุลทรรศน์มีหลายแบบ แบบพื้นฐานจะมีแว่นขยายที่เป็นกระจก ซึ่งทาให้
เห็นทั้งด้านบนและด้านล่างของวัตถุ เด็กๆสามารถนาแว่นขยายไปสารวจแมลงและวัตถุต่างๆ กลางแจ้ง
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ซึ่งพบเห็นอยู่ในทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง กล้องจุลทรรศน์ สาหรับเด็กที่มีความละเอียดมากเชื่อมต่อ
กับคอมพิว เตอร์และขยายภาพวัตถุที่สารวจให้ใ หญ่ขึ้น กล้ องจุลทรรศน์ชนิดนี้ ทาให้เด็ก แต่ละกลุ่ ม
แบ่งปัน การสังเกตร่วมกับผู้อื่น เครื่องมือแลเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เด็กๆมักใช้ในการสารวจทางวิทยาศาสตร์
เช่น ปากคีบ หลอดหยด เครื่องสูบน้า มีดพลาสติก ที่กรองและกรวย เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้
หลักการของเครื่องกลอย่างง่าย ซึ่งใช้เป็นจุดเน้นของการทดลองได้ (Moomaw. 2014)
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM จะบูรณาการทั้ง 2
วิชา และเชื่ อมโยงกั บเทคโนโลยี และวิศ วกรรมศาสตร์ โดยมุ่ งเน้ น ไปที่ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง วิ ชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูสามารถปรับจุดประสงค์ของหลักสูตรให้เหมาะกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของทั้งสองวิชาพร้อมกับช่วยให้เด็กๆ เข้าใจวิธีการที่จะนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้แต่ละวิชา ยังช่วยเสริมให้อีกวิชาหนึ่งพัฒนาขึ้นด้วย
แนวทางการประเมินการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา ควรมี มิ ติ ข องการประเมิ น ที่
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามสภาพจริง มุ่งหวังให้
ผู้เรียนเกิดผมสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนผ่านการใช้ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในการศึกษาค้นคว้า คิดค้น
และแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษาและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือกันขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปข้างหน้า ดังนั้นวิธีการวัดและประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือการประเมินผลจากสิ่งที่ผู้เรียนได้แสดงให้
เห็นถึงว่ามีความรู้ ทักษะและความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้
ตามที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ วิธีการประเมินผลที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินผล
ระหว่างเรียน มีดังนี้ (Prasart Nuangchalerm. 2017; Prasart Nuangchalerm. 2015)
1. การประเมินการเรียนรู้ตามการจาแนกความมุ่งหมายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการประเมินการ
เรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (Affective domain) และด้าน
ทักษะพิสัย (Psychomotor domain)
2. การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่ (1) การถามตอบระหว่างทากิจกรรมการเรียน
(2) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน (3) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน (4) การ
สอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ (5) การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของ
ผู้เรียน และ (6) การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ
ตัวอย่าง การให้คะแนนการสื่อสาร
รายการ
ประเมิน
การ
บรรยาย

คาอธิบาย
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
การนาเสนอข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การนาเสนอมี
มีความชัดเจน มี มีความชัดเจน มี
ข้อมูลรองรับที่
ข้อมูลรองรับที่
ข้อมูลรองรับที่
น่าเชื่อถือ แต่ขาด
น่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือ นาเสนอ รูปภาพหรือตาราง
นาเสนอด้วย
ด้วยรูปภาพหรือ
ที่น่าสนใจ พูดได้
รูปภาพหรือตาราง ตารางที่น่าสนใจ
ในบางประเด็น
ที่น่าสนใจ พูดได้ พูดได้อย่างต่อเนื่อง ขาดการนาเสนอ
อย่างต่อเนื่องและ และลื่นไหล ให้
ข้อมูลที่ครอบคลุม
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2 คะแนน
การนาเสนอยังไม่
ชัดเจน ประหม่า
ในการนาเสนอ
และการนาเสนอ
ไม่น่าสนใจ ตอบ
คาถามยังไม่
ชัดเจน

1 คะแนน
การนาเสนอยังไม่
ชัดเจนมาก ขาด
หลักฐานพยาน
ประหม่าในการ
นาเสนอ และการ
นาเสนอไม่
น่าสนใจ ไม่ตอบ
ข้อคาถามหรือ
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รายการ
ประเมิน

5 คะแนน
ลื่นไหล ให้เกียรติ
ผู้ฟังโดยการตอบ
คาถามและ
ประเด็นต่างๆ ได้
อย่างน่าสนใจ

สื่อที่ใช้ใน มีความทันสมัย
การ
น่าสนใจ โต้ตอบ
นาเสนอ ระหว่างผู้ฟังกับผู้
นาเสนอ
เนื้อหา

ครบถ้วน สมบูรณ์
ถูกต้อง และ
ชัดเจน

4 คะแนน
เกียรติผู้ฟังโดยการ
ตอบคาถามและ
ประเด็นต่างๆ ได้
อย่างน่าสนใจแต่ยัง
ไม่ครอบคลุม
ประเด็น
มีความทันสมัย
น่าสนใจ โต้ตอบ
ระหว่างผู้ฟังกับผู้
นาเสนอ แต่ยัง
ขาดความต่อเนื่อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
ถูกต้อง และแต่ไม่
ค่อยชัดเจน

คาอธิบาย
3 คะแนน
ประเด็นต่างๆ

มีความน่าสนใจ
ก่อให้เกิดติดตาม
การนาเสนองาน
แต่ยังขาดระบบ
การนาเสนอ
ไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์ แต่
ถูกต้อง

2 คะแนน

1 คะแนน
ประเด็นที่ยังสงสัย

การนาเสนองาน
ยังใช้สื่อที่ไม่เร้า
ความสนใจ แต่
กระตุ้นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ฟังและผู้
นาเสนอได้
ไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์ ถูกต้อง
แต่ไม่ชัดเจน

การนาเสนองาน
ยังใช้สื่อที่ไม่เร้า
ความสนใจ ขาด
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ฟังและผู้
นาเสนอ
ไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน

3. การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งสาคัญ 2 ประการ คือ 1) ภาระงานหรือ
กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks) และ2) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ซึ่งลักษณะการประเมิน
โดยเน้นการปฏิบัติจริง มีลักษณะดังนี้
3.1 ประเมินจากสภาพจริงและทาได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ทั้งในและนอกโรงเรียน
โดยการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ
3.2 กาหนดปัญหาหรืองานแบบปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนสร้างคาตอบเองด้วยการแสดง
สร้างสรรค์ ผลิตหรือทางาน
3.3 ไม่เน้นการประเมินผลเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่ให้นักเรียนผลิต สร้าง หรือทางาน
บางอย่าง เน้นทักษะการคิดที่ซับซ้อน พิจารณาไตร่ตรองการทางาน และแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหา
3.4 ใช้ข้อมูลหลายอย่างในการประเมิน ต้องพยายามรู้จักนักเรียนทุกแง่ทุกมุม ข้อมูลจึงต้อง
ได้มากจากหลายๆ ทาง และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีหลายประเภทด้วยกัน
3.5 เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
3.6 นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะประเมินตนเองตรงไหน เรื่องอะไร การให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลทาให้นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียนรู้ตามความต้องการของตน
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียน และเกณฑ์การประเมินผลการเรียน ซึ่งเน้นการประเมินผลที่
ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
3.7 ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้ องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่
ละบุคคลได้หรือไม่
3.8 ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่าง
รายการ
ประเมิน

การใช้
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
และ
กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

ความสาเร็จ
ของงาน

การให้คะแนนการออกแบบ
5 คะแนน
มีการใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและ
กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม ใน
ประเด็นที่สาคัญ
กับการพัฒนา
ชิ้นงาน และมี
ความเข้าใจที่
ถูกต้อง พร้อมมี
การพิจารณาใน
รายละเอียด

4 คะแนน
ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม ใน
ประเด็นที่สาคัญ
กับการพัฒนา
ชิ้นงาน และมี
ความเข้าใจที่
ถูกต้อง แต่ ยัง
ขาดการพิจารณา
ในรายละเอียด

สามารถทางาน
สาเร็จเป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้งหมด
ภายในเวลาที่
กาหนด

สามารถทางาน
สาเร็จเป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้งหมด
และโดยใช้เวลา
เกินเวลาตาม
กาหนดเล็กน้อย

คาอธิบาย
3 คะแนน
มีการใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม ใน
ประเด็นที่สาคัญ
ของการพัฒนา
ชิ้นงาน แต่ยังมี
ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน

สามารถทางาน
สาเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้งหมด
และโดยใช้เวลา
ตามกาหนด

2 คะแนน
มีร่องรอยการใช้
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม
แต่เป็นการใช้ใน
ประเด็นที่ไม่
สาคัญกับการ
พัฒนาชิ้นงาน
และยังมีความ
เข้าใจที่
คลาดเคลื่อน
สามารถทางาน
สาเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้งหมด
และใช้เวลาเกิน
กว่ากาหนด

1 คะแนน
ไม่มีร่องรอย
(ข้อความในใบ
งาน หรือ การ
บรรยาย) ของ
การใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
กระบวนการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

ไม่สามารถทางาน
ให้สาเร็จ

4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นการประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน
หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน
(Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป วิธีการ
ประเมินตามสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการประเมินจากการปฏิบัติเพียงแต่อาจมีความยุ่งยากใน
การประเมินผลมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริง แต่จะเกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนมาก เพราะจะทาให้ทราบความสามารถที่แ ท้จริงของผู้เรียนว่ามีจุดเด่นและ
ข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะนาไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สดุ กล่าวถึงหลักการประเมินตามสภาพจริง
ดังนี้ (Sasiton Buathong. 2016)
4.1 การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่
เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทางาน ความร่วมมือ ในการ
แก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
4.2 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
4.3 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน (Current
Work) ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
4.4 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานที่เป็นจริง โดยพิจารณาจากงาน
หลายๆ ชิ้น
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4.5 ผู้ประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
4.6 การประเมินต้องดาเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
4.7 นาการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
4.8 การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ตัวอย่าง การให้คะแนนในการประเมินตนเองของผู้เรียน ในการทางานร่วมกันเป็นทีม
คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
การให้ความร่วมมือ ทางานร่วมกับสมาชิก ทางานร่วมกับ
ทางานร่วมกับสมาชิก
คนอื่น ๆ ในกลุ่มได้ดี สมาชิกคนอื่นในกลุ่ม คนอื่น ๆ ในกลุ่มได้ดี
และได้แบ่งรับหน้าที่ ได้ดีเป็นส่วนใหญ่
เป็นบางเวลา และ
รับผิดชอบกับสมาชิก
สมาชิกในกลุ่มเป็น
ในทีมทุกคน
คนทางานเกือบ
ทั้งหมด
การมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมในการ
มีส่วนร่วมในการ
และ ให้ความสนใจ
ทางานเป็นส่วนใหญ่ ทางานแต่พบว่า ฉัน
กับงานในช่วงเวลา
และให้ความสนใจกับ เสียเวลากับการ
การทางานตลอด
การทางานบ่อยครั้ง ทางานที่ไม่เกิด
ประโยชน์
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม ใส่ใจและรับฟัง
รับฟังข้อเสนอและ
รับฟังข้อเสนอและ
คิดเห็นของผู้อื่น
ข้อเสนอและ
ข้อคิดเห็นของ
ข้อคิดเห็นของสมาชิก
ข้อคิดเห็นของสมาชิก สมาชิกในกลุ่มเป็น
ในกลุ่มบางครั้ง
ในกลุ่มก่อนที่จะ
ส่วนใหญ่ และใส่ใจ
เสนอแนวคิดหรือ
กับเนื้อหาที่นาเสนอ
ข้อคิดเห็นของตนเอง
รายการประเมิน

1 คะแนน
ทางานร่วมกับ
สมาชิกคนอื่นๆ ใน
กลุ่มได้ไม่ดี และ
ไม่ได้ทางานในส่วน
ใด ๆ
มีส่วนร่วมในการ
ทางานน้อย และไม่
สนใจในงาน
ไม่ใส่ใจรับฟัง
ข้อเสนอและ
ข้อคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาควรมีหลากหลายยกตัวอย่างเช่น
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต เครื่องมือเหล่านี้นิยมใช้วัดความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน โดยยึดหลักว่า สิ่งใดก็ตามที่นิยามได้ก็สามารถวัดได้ และสามารถวั ดสิ่งเหล่านั้น
ออกมาในเชิงปริมาณได้ด้วย ผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลวงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไป
ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้หรือไม่ การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผลการกระทา การแสดงออก
ของผู้เรียนหลายๆด้านตามสภาพจริง ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือสถานที่ อื่นๆ นอกสถานศึกษาซึ่ง
เป็นลักษณะการประเมินแบบไม่เป็นทางการ สามารถกระทาได้ตลอดเวลา กับทุกสถานการณ์ มีการใช้
ข้อมูลและวิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงาน การรายงาน
ตนเอง บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ การประเมิน การเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จึงต้องใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับ
ผู้ เ รี ย น และยั ง เป็ น การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย (Prasart
Nuangchalerm. 2015)
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บทสรุป
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่
มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เตรี ย มก าลั ง คน ให้ มี ศั ก ยภาพที่ เ พี ย งพอต่ อ การแข่ ง ขั น ในระดั บ โลก ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ทาได้หลากหลายวิธี เช่น การ
จัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน และการบูรณาการสื่อและ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถใช้กรอบแนวคิดของ PISA ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบของหลักสูตรในเรื่องนั้นๆ (Sasithep Pitiporntapin. 2015) การวัด
และประเมินผลก็ ไม่ควรเน้นการจดจาเนื้อหา แม้การเรียนรู้หลายเรื่องต้องใช้ความจาด้วย ก็ควรเป็น
การจาแบบเชื่อมโยงและนาไปใช้งานได้ ไม่ใช่จาแต่ข้อเท็จจริงเป็นส่วนๆ ควรวัดผลส่วนหนึ่งด้วยการฝึก
ให้ผู้เรียนทารายงาน โครงการ การเสนอรายงาน ฯลฯ มุ่งวัดความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
แก้ปัญหา เพื่อนาความรู้ ทักษะไปใช้งานในชีวิตจริงได้ แต่อย่างไรก็ตามการบูรณาการตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาไม่ได้จากัดแค่กระบวนการ หากแต่มองไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนผ่านหลักสูตร การ
เรี ย นการสอน และการประเมิ น การเรี ย นรู้ ที่ ส ะท้ อ นสมรรถนะการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น (Veena
Prachagool and Prasart Nuangchalerm. 2018)
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