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 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา 

ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ แม้การประเมินผลจะเป็นปลายทางของการจัดการศึกษา แต่ก็จะเป็น 

สิ่งสะท้อนว่าการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน 
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โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ผลการประเมิน PISA (Programme of International Student

Assessment) ผลการประเมิน TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study)  

ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมประเมินด้วยทั้ง 2 โครงการ จากรายงานผลการประเมินของทั้ง 2 โครงการดังกล่าว 

พบว่า คุณภาพของไทยยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ มีเหตุผลหลายประการที่ถูกยกมากล่าวอ้าง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ การสร้างความตระหนักให้ครูและผู้เรียน

เห็นความสำคัญของการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน 
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และประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ 
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ผู้ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมนำร่องไปแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะเป็น

ประโยชน์สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ที่จะนำไปขยายผลในวงกว้างต่อไป 



สำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ







�
เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

สารบัญ




เรื่อง  หน้า

คำนำ  

หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(ClassroomAssessment)1 

 หลักการและเหตุผล  1 

 วัตถุประสงค์  3 

 หลักการ  3 

 เป้าหมาย  4 

 โครงสร้างเนื้อหา  4 

 เนื้อหาหลักสูตร  5 

 กิจกรรมการฝึกอบรม  6 

 กระบวนการฝึกอบรม  6 

 สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอบรม 6 

 การวัดและประเมินผล  7 

 ระยะเวลาที่ใช้ฝึกอบรม  7 

 ตารางการฝึกอบรม  8 

 แผนการฝึกอบรม หน่วยที่ 1 การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน 9 

 แผนการฝึกอบรม หน่วยที่ 2 แนวคิดในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 14 

 แผนการฝึกอบรม หน่วยที่ 3 รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 41  

ภาคผนวก    109 

 แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังอบรม 111 

คณะทำงาน   120 





�
เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

หลักสูตรฝึกอบรม
เรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(ClassroomAssessment)


หลักการและเหตุผล
 ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for 

International Student Assessment) และผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทย 

ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่านในระดับนานาชาติ เช่น TIMSS 1995-2007,  

PISA 2000-2009 ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย 

มีแนวโน้มต่ำลงในทุกด้าน และในทุกปีผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่านต่ำกว่า

นานาชาติในระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ย 4 ปี คือ  

พ.ศ. 2549-2553 ในวิชาหลัก 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากผลการประเมินทั้งในระดับชาติและนานาชาติสะท้อน 

ให้เห็นสภาพการวัดและประเมินผลต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา  

รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการดำเนินการพัฒนาในกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้น

ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูป 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ว่าการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจะต้องกระทำอย่าง 

ต่อเนื่องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเรียน โดยจะต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 

ลักษณะนิสัย และคุณธรรม โดยเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และจำเป็นต้องตอบสนองต่อ 

เป้าหมายการเรียนรู้ระดับบุคคล สถานศึกษา ชุมชนและประเทศ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2543 : 7-8) 

แสดงให้เห็นว่าการวัดและประเมินผลมีความสำคัญเป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และ 

พฒันาตา่ง ๆ ของผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร เพือ่นำผลไปใชป้รบัปรงุการเรยีนการสอน 

ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่กำหนดไว้ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน   
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based 

Curriculum) ผนวกกับข้อค้นพบใหม่ ๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm 

Shift) ของการวัดและประเมินผลการศึกษา ปัจจุบันคำที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 

ที่พูดถึงกันมากที่สุด คือ การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  

การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (Assessment as Learning) การประเมินผลเพื่อตัดสิน

ผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) ซึ่งนักการศึกษาได้เสนอแนะว่าการประเมินการเรียนรู้

ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งการเรียนรู้ของนักเรียนและ 

การสอนของคร ู ซึง่จดัเปน็การประเมนิความกา้วหนา้ของนกัเรยีนและบรูณาการการประเมนิการเรยีนรู้

เข้ากับการสอนแบบวันต่อวัน (day to day) (Wilson and Sloane 2000 : 182, 190; Shepard 

2000 : 8) สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นการปฏิบัติตลอดกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการประเมิน

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินใช้ในการวินิจฉัยผู้เรียน วางแผนการจัด 

การเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างทันที (Stiggin Arter 

Chappuis  and Chappuis 2004 : 8)       

 การดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลมีการดำเนินการ 

ไม่ต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย พบว่า การพัฒนาครูมีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบ

เช่น การประชุมสัมมนา การศึกษาต่อ การนิเทศการศึกษาและอื่น ๆ แต่เทคนิควิธีการที่เป็นประโยชน์

ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และทำให้ครู 

มีกระบวนการที่ดี คือการฝึกอบรม (ชินวัฒน์ นิจเนตร; และคนอื่น ๆ. 2536 : 76; รวีวัตร์ สิริภูบาล. 

2543 : 26) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยของ นิโรจน์ ไทยทอง และชาตรี ไพรินทร์  

(รวีวัตร์ สิริภูบาล. 2543 : 152 อ้างอิงจาก นิโรจน์ ไทยทอง และชาตรี ไพรินทร์) ที่สรุปไว้ใน 

ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการนำการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีในการพัฒนาวิชาชีพอย่างหนึ่ง

ที่ช่วยให้ครูมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็น

แนวทางที่จะช่วยให้ภารกิจการงานที่ปฏิบัติอยู่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้

ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ที่จะสนองกระบวนการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ (Roton; & 

Stiles. 2002 : 1; Nicholls. 1999 : 208; Day. 1999 : 150) อันจะเป็นผลทำให้ครูมีความตื่นตัว

และทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ (มนัส บุญประกอบ; และคนอื่น ๆ. 2545 : 7) จากการศึกษา

วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู ของรวีวัตร์ สิริภูบาล (2543) เกศริน มนูญผล

(2544) ฉรัต ไทยอุทิศ (2547) ณัฐจรีย์ ธรรมทัศนานนท์ (2547) สมจิต จันทร์ฉาย; และคนอื่น ๆ 

(2547) ลุฟท์ โรห์ริก; และแพตเตอร์สัน (Luft; Roehrig; & Patterson. 2003) และบิแอนชินี;  

และโซโลมอน (Bianchini; & Solomon. 2002) พบว่า การฝึกอบรมครูสามารถพัฒนาให้ครู 
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ได้เพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ 

และสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่ง 

ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ 

 ด้วยสภาพและแนวโน้มด้านการประเมินผลการศึกษาในปัจจุบัน สะท้อนถึงความสำคัญ

ของการประเมินที่ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นนวัตกรรม 

ด้านวิธีวิทยาทางการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้การดำเนินการประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและ 

ครูที่เหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการพัฒนาควบคู่ไปกับ

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบนั้น ๆ ดังนั้น หลักสูตร 

ฝกึอบรมเทคนคิการวดัและการประเมนิผลระดบัชัน้เรยีน จงึมเีปา้หมายหลกัเพือ่พฒันาความรู ้ ทกัษะ

และเจตคติของครูในการนำเทคนิคการวัดและประเมินผลเครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผลไปใช้ 

ในการส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของการนำมโนทัศน์

ทางการประเมนิและผลการประเมนิเปน็ตวัขบัเคลือ่นพฒันานกัเรยีนใหเ้กดิคณุภาพทางการศกึษาตอ่ไป


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู 

 2. เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ของนักเรียนและการสอนของครู 


หลักการ
 1. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ครูและศึกษานิเทศก์มีความรู้ความสามารถ  

ทักษะ และเจตคติในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์สามารถสร้างเครื่องมือ 

วดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัตามหลกัสตูร เพือ่ตรวจสอบ

สภาพการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามคุณภาพผู้เรียนจาก 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในชั้นเรียน 
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เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

 1 การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน 1 - 1 

 2 แนวคิดในการวัดและประเมินผล 1.30 ชั่วโมง - 1.30 ชั่วโมง 

  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

 3 รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล 3.30 ชั่วโมง 18 21.30 ชั่วโมง 

  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

 รวม 6 18 24 

เป้าหมาย
 1.  ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู 

 2.  ครแูละศกึษานเิทศกท์ีเ่ขา้รบัการอบรมทกุคนสามารถพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 3.  ครูที่เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถออกแบบและวางแผนการวัดและประเมินผล 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู 

 4.  ศึกษานิเทศก์ทุกคนที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนและดำเนินการในการขยายผล  

รวมถึงเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ กำกับ และติดตามการออกแบบและวางแผนของครูเกี่ยวกับ 

การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูส้ำหรับนักเรียน 


โครงสร้างเนื้อหา
 เนื้อหาในการฝึกอบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อพัฒนาครู 

และศึกษานิเทศก์ให้สามารถดำเนินการการประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน  

ประกอบด้วย 3 หน่วย ที่ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 6 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ จำนวน 18 ชั่วโมง 

รวม 24 ชั่วโมง ดังนี้  


หน่วยที่ ชื่อหน่วย

ทฤษฎี

(ชั่วโมง)
รวม

ทฤษฎี

(ชั่วโมง)
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(ClassroomAssessment)

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง)

ทฤษฎี

(ชั่วโมง)เนื้อหา

 1 การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน 1 - 1 

  1. สภาพปจัจบุนัของการประเมนิและผลการประเมนิ

   ของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

   ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  2.  วิธีการประเมินระดับชาติ 

  3.  การประเมินผลแบบดั้งเดิมและแบบใหม่   

  4. วิธีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน    

   ที่สอดคล้องกับการประเมินในยุคปัจจุบัน

 2 แนวคิดในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  1.30 - 1.30 

  1.  การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

   (Assessment/for/of/as Learning)  

  2. การประเมินผลตามสภาพจริง  

   (Authentic Assessment)   

  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 

   การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน  

   (Performance-standards Assessment) 

 3 รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 

  การเรียนรู้ 3.30 18 21.30

  1.  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อกำหนด 

   รูปแบบและวิธีการ ซึ่งวัดและประเมินผู้เรียน 

  2.  รูปแบบข้อสอบ O-NET, PISA, TIMSS 

  3. การสร้างเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ 

  4.  การวิพากษ์ข้อสอบ 

  5.  การหาคุณภาพเครื่องมือ   

   รวม 6 18 24 

เนื้อหาหลักสูตร

รวม

(ชั่วโมง)ชั่วโมง
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(ClassroomAssessment)

กิจกรรมการฝึกอบรม
 1. บรรยาย  

 2.  อภิปราย 

 3.  ฝึกปฏิบัติ (กรณีศึกษา) 

 4.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนำเสนอผลงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ 


กระบวนการฝึกอบรม
      ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบฐานเดิม เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการทดสอบความรู้ เจตคติ 

และความเชื่อเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล สนทนากลุ่มย่อยถึงสภาพและการยอมรับ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการวัดและประเมินผลแนวใหม่  

 ขั้นที่ 2 เสริมสร้างสิ่งใหม่ เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติ 

เกี่ยวกับแนวคิดของการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย ภาพบรรยาย  

และภาคปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงาน รวมทั้งมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

 ขั้นที่ 3 ลงมือทำ เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้  

 ขั้นที่ 4 นำไปใช้ เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้มีการให้

ครูออกแบบและวางแผนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและการสอนของ

ครู และศึกษานิเทศก์ทุกคนที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนในการขยายผล เป็นที่ปรึกษา แนะนำ 

ช่วยเหลือ กำกับ และติดตามการออกแบบและการวางแผนของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 


สื่อและแหล่งเรียนรู้ ในการฝึกอบรม
 1.  เอกสารฝึกอบรม (ใบความรู้/กิจกรรม/เอกสารประกอบการบรรยาย) 

 2.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

การวัดและประเมินผล
 1.  ทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม เรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินและความรู้ 

พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

 2.  ประเมินผลงานจากแบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ที่ครูสร้างขึ้น 

 3.  สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านพื้นความรู้เดิม เนื้อหาหลักสูตร 

กระบวนการฝึกอบรม ระยะเวลา และประโยชน์ที่ได้รับ 


ระยะเวลาที่ ใช้ฝึกอบรม
 รวม 24 ชั่วโมง 
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สาระสำคัญ
 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการสอนของครู เพื่อสร้างความตระหนัก 

เรื่องการประเมินของครูและปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งเพื่อจูงใจให้ครูประเมินผลสอดคล้อง

กับหลักสูตรและการสอนในสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อหลักสูตรมีการเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้

และเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว การวัดและประเมินผลจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน 

ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับเป้าหมายการเรียนรู้ของหลักสูตร 


จุดประสงค์
 เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน  


เนื้อหา
 1.  สภาพการประเมินปัจจุบันและผลการประเมินของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 2.  วิธีการประเมินระดับชาติ 

 3.  การประเมินผลแบบดั้งเดิมและแบบใหม่   

 4.  วิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินในยุคปัจจุบัน 


กิจกรรม
  1.  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลการประเมินทั้งผลการประเมินของ 

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่ผ่านมา โดยนำเสนอเอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

 2.  อภิปรายร่วมกันถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่สืบเนื่องมาจาก 

ผลการประเมินของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ ระดับนานาชาติที่ผ่านมา  

และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลคะแนนจากผลการประเมิน

ระดับต่าง ๆ ให้สูงขึ้น   

 3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลระดับชาติ และร่วมอภิปรายปัญหาของ 

วิธีการประเมินในปัจจุบัน โดยนำเสนอเอกสารประกอบการบรรยาย 

แผนการฝึกอบรมหน่วยที่1
การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน
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เวลา
 ทฤษฎี จำนวน 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ จำนวน - ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 

 
สื่อ
 1.  ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การประเมินผลนั้นสำคัญอย่างไร 

 2.  เอกสารประกอบการบรรยายที่ 1 เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน 

 
การประเมิน
 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 



หน่วยที่1

การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน


ที่

ระยะ

เวลา
ชื่อกิจกรรม

บทบาท

วิทยากร
วัตถุประสงค์

บทบาท

ผู้เข้ารับการอบรม
สื่อ

ใบความรู้ เรื่อง กิจกรรมฝึกอบรม

 1 การประเมินผลนั้นสำคัญอย่างไร กิจกรรมที่ 1

  1 ผลการประเมิน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ -  อภิปราย -  ฟังการบรรยาย  - เอกสาร 
 และนานาชาติ  วิเคราะห์ผลการประเมิน -  สรุป  - อภิปราย    ประกอบ 
   ระดบัชาตแิละนานาชาตไิด้  องคค์วามรู ้    การบรรยาย 
   รวมทั้งสามารถนำไป      ที่ 1 
   พัฒนาการเรียน     - ใบความรู้   
   การสอนได้        ที่ 1

หน่วยที่1การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน
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1.ความหมายของการวัดและประเมินผล
  การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก 

การวัดเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในรูปของคะแนนหรือคำบรรยาย 

ที่เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกทั้งในระยะเวลาก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเรียน

การสอน ส่วนการประเมินผลเป็นกระบวนการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินว่า  

ผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 


2.ความสำคัญของการวัดและประเมินผล
  -  เป็นองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียน 

การสอน จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์

การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 

      -  เป็นข้อมูลที่ครูนำมาใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนให้มีคุณภาพ และเกิดแนวทาง 

ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

      -  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเน้นถึง 

การพัฒนาทางด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิด และสติปัญญา 2) ด้านจิตพิสัย ซึ่งเน้นถึงการพัฒนา 

ทางด้านความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกทางอารมณ์ คุณลักษณะ และบุคลิกภาพ และ 3) ด้านทักษะ

พิสัย ซึ่งเน้นถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 


3.หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรยึดหลักการของการประเมินผลเพื่อการค้นหา  

และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งลักษณะ 

การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

     1.  มุ่งรวบรวมสารสนเทศของพัฒนาการและการเรียน 

      2.  มุ่งเน้นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด 

ใบความรู้ที่1
เรื่องการประเมินผลนั้นสำคัญอย่างไร
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  3.  ให้ความสำคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน 

      4.  สอดคล้องกับหลักสูตร 

      5.  สอดคล้องกลมกลืนกับการเรียนการสอน 

      6.  สอดคล้องกับชีวิตจริง 

      7.  อาศัยการปฏิบัติ 

      8.  เรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย 

      9.  ดำเนินการควบคู่ไปกับทุกสภาพแวดล้อม 

      10.  สะท้อนภาพเรื่องราวการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนทั่ว ๆ ไป และกว้างขวาง 

 11.  อาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอื่น ๆ 

ตามความจำเป็น 


4.ขั้นตอนของการวัดและประเมินผลการเรียน
      การวัดและประเมินผลการเรียนประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

 ขั้นที่1 กำหนดสิ่งที่ต้องการจะนำมาวัดหรือประเมิน โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ 3 ด้าน คือ   

ความรู้หรือเนื้อหา  ความสามารถหรือทักษะ และคุณลักษณะนิสัย   

 ขั้นที่2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น แบบทดสอบ แบบประเมิน   

แบบสังเกต 

 ขั้นที่3 ออกแบบสถานการณ์ในการประเมิน เช่น กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จำลอง ข่าว 

และเหตุการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ 

 ขั้นที่4 กำหนดวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การให้คะแนน เช่น  การให้คะแนนแบบผลรวม  

การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ (Rubric Scores) 

 ขั้นที่5  กำหนดเงื่อนไขในการวัดและประเมินผล เช่น เวลาในการสอบ การใช้เอกสาร

อ้างอิงเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประเมิน 
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5.แนวคิดใหม่ในการประเมินผล
  -   ให้ความสำคัญความก้าวหน้าพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าให้ 

ความสำคัญล้มเหลว 

      -   เตรียมการนำผลข้อมูลการประเมินย้อนกลับไปขับเคลื่อนการเรียนรู้ของนักเรียน 

มุ่งไปข้างหน้า 

      -   เสรมิแรงในความคดิทีว่า่นกัเรยีนมคีวามสามารถควบคมุไดด้กีวา่ และมคีวามรบัผดิชอบ

ในการเรียนรู้ของเขาด้วยตัวของเขาเอง 

  -   สร้างความมั่นใจในตัวนักเรียนเพื่อที่ให้พวกเขาสามารถและต้องการลองเสี่ยงทำ 

  -   มีลักษณะตรงประเด็น และก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นในมโนภาพของนักเรียน 

  -   เตรียมตัวช่วยสำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบความสำเร็จ 
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แผนการฝึกอบรมหน่วยที่2
แนวคิดในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สาระสำคัญ
 การประเมินแบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมินได้ 3 ประเภท ได้แก่  

 1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Assessment of Learning) หมายถึง  

การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้   

 2)  การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) หมายถึง การประเมิน 

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 3)  การใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment as Learning) 

หมายถึง  

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การประเมินด้วยการวัด 

จากพฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์จริง   

 การประเมินอิงมาตรฐานการปฏิบัติ (Performance-standards Assessment) หมายถึง  

การประเมินที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม โดยใช้กระบวนการที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง  

และใช้เทคนิควิธีการประเมินที่หลากหลาย 


จุดประสงค์
 1.  เพื่อเสนอแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิด 

ในปัจจุบัน 

 2.  เพื่อทบทวนความเข้าใจในเรื่องการวัดและการประเมินในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

Assessment of Learning, Assessment for Learning, Assessment as Learning 


เนื้อหา
 หลักการ แนวคิด นิยาม การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Assessment/of/

for/as Learning) การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ในปัจจุบัน (Performance-standards 

Assessment)  
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กิจกรรม
 1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

ที่สอดคล้องกับแนวคิดในปัจจุบันและทบทวนความเข้าใจในเรื่องการวัดและการประเมินในระดับต่าง ๆ 

ได้แก่ Assessment of Learning, Assessment for Learning, Assessment as Learning  

โดยนำเสนอเอกสารประกอบการบรรยายที่ 2 และผู้เข้าอบรมศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 2  

 2.  อภิปรายแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิด 

ในปัจจุบัน 

 
เวลา
 ทฤษฎี จำนวน 1.30 ชั่วโมง ปฏิบัติ จำนวน 30 นาที รวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 

 
สื่อ
      1.  ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง แนวคิดในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

      2.  ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง คำถามสำหรับการวางแผนการประเมิน 

      3. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง เทคนิควิธีการให้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Feedback) 

      4.  เอกสารประกอบการบรรยายที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
การประเมิน
      สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 





��
เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

หน่วยที่2

แนวคิดในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ใบความรู้ เรื่อง กิจกรรมฝึกอบรม


ที่

ระยะ

เวลา
ชื่อกิจกรรม

บทบาท

วิทยากร
วัตถุประสงค์

บทบาท

ผู้เข้ารับการอบรม
สื่อ

 1 แนวคิดในการวัด  60 นาที เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ - บรรยาย - ฟังการบรรยาย - เอกสาร 

  และประเมินผล  วิเคราะห์ ตรวจสอบ - สรุป/ - ศึกษาใบความรู้  ประกอบ 

  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การประเมินที่ใช้ใน  อภิปราย  ที่ 2  การบรรยายที ่2 

    ชั้นเรียนได้   - อภิปราย - ใบความรู้ที่ 2 

         - ใบความรู้ที่ 3 

         - ใบความรู้ที่ 4 

 2 แนวคิดในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 

 3 คำถามสำหรับการวางแผนการประเมิน เทคนิควิธีการให้ข้อมูล 

 4 เทคนิควิธีการให้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียน ย้อนกลับไปยังผู้เรียน 

  อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)

หน่วยที่2แนวคิดในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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1.คำที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
 การประเมินผลในปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินผลในชั้นเรียน   

และมีผลต่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น มิใช่เป็นแต่เพียงการกำกับดูแล  

การเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น หลักฐานจากผลการวิจัย ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น ที่ได้ทำ 

การศึกษาอย่างจริงจังทั่วโลก ในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการยึดมั่นในหลักการ

การนำการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ สามารถทำให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาตลอดปี

โดยนัยสำคัญสำหรับการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถพอที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า

ตามเป้าหมายการเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี และปิดช่องว่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลงได้อย่าง

แน่นนอนแท้จริง ก่อนที่เราจะได้ ศึกษารายละเอียดของการวัดและประเมินผล ขอนำเสนอคำที่

เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลที่เรามักพบอยู่เป็นประจำ ซึ่งส่วนมากเรารู้จักอยู่ 3 คำ ได้แก่  

คำว่า “Measurement”, “Assessment” และ “Evaluation” แต่เรามักสับสนระหว่างคำว่า 

“Measurement”, “Assessment” และ “Evaluation” เนื่องจากคำทั้งสามดูเหมือนจะถูกนำมา

ใช้สลับกัน ซึ่งในความเป็นจริงคำทั้งสามมิได้มีความหมายเหมือนกัน เพราะ “Measurement” 

เป็นการวัดที่กำหนดเป็นตัวเลข ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจาก

การวัด โดยการนำตัวเลขที่ได้จากการวัดมาตัดสินคุณภาพผู้เรียน ซึ่งตรงกันข้ามการประเมินผล 

(Assessment) ที่เป็นการประเมินผลย่อยระหว่างเรียน ความหมายของคำทั้งสาม มีรายละเอียดดังนี้  

 “Measurement” เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัดตามเกณฑ์ที่

กำหนดในกระบวนการวัด ผู้ดำเนินการวัดต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้ 

      1. การกำหนดจุดมุ่งหมายของการวัด 

   2. การเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่มุ่งวัดเพื่อให้ผลของการวัดออกมา 

มีความตรงมากที่สุด 

 ตัวอย่างสถานการณ์

 ครูเสาวรส สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้มอบหมายงาน 

ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ใบความรู้ที่2
แนวคิดในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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 - ครูกำหนดให้เขียนเรียงความ มีความยาว 10 บรรทัด และบอกเกณฑ์การให้คะแนน           

ที่ประกอบด้วย        

  รูปแบบ   1 คะแนน 

       การตั้งชื่อเรื่อง   1 คะแนน 

    การใช้ภาษา      3 คะแนน 

               ความถูกต้อง         2 คะแนน 

  ความคิดสร้างสรรค์    2 คะแนน 

  ความสะอาด    1 คะแนน 

 ครูเสาวรสตรวจผลงานและคะแนนดังนี้ 

               ด.ญ.แพนเค้ก    ได้  8 คะแนน 

               ด.ญ.พิ้งกี้          ได้  10 คะแนน 

               ด.ญ.มาลี          ได้ 4 คะแนน 

              ด.ช.รุจน์          ได้   6  คะแนน 

              ด.ช.โตโน่          ได้   7   คะแนน 



 ตัวอย่างดังกล่าว คือ “Measurement” (การวัด) เนื่องจากเป็นการให้คะแนนผลงาน 

อย่างเดียว ซึ่งเป็นการกำหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัด 



 “Assessment” เป็นการประเมินย่อยที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในชั้นเรียนเพื่อดูความก้าวหน้าของ

นักเรียน โดยครูเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้เข้าใจนักเรียนแต่ละ

คนดีขึ้นและใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยคุณภาพของนักเรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียน 

และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความสามารถของนักเรียน   



 หลังจากตรวจผลงาน   ครูเสาวรสได้นำคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์และจัดระดับคุณภาพ 

      ระดับคุณภาพ ได้   9-10  คะแนน หมายถึง  ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก 

                            ได้  7-8 คะแนน หมายถึง  ความสามารถอยู่ในระดับดี 

                               ได้   5-6 คะแนน  หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 

                               ได้  0-4 คะแนน หมายถึง  ความสามารถอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
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ผลการจัดระดับคุณภาพในการเขียนเรียงความ พบว่า 

 ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนเรียงความอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด.ญ.พิ้งกี้ 

          ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนเรียงความอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด.ญ.แพนเค้กและ ด.ช.โตโน่ 

   ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนเรียงความอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด.ช.รุจน์  

   ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนเรียงความอยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ ด.ญ.มาลี   

 ครูเสาวรสได้แจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบพร้อมแนะนำเป็นรายบุคคล เพื่อเติมเต็มและ

ปรับปรุงความสามารถของนักเรียน หลังจากให้คำแนะนำครูเสาวรสให้นักเรียนเขียนเรียงความอีก

หลายครั้ง ครูเสาวรสประเมินผลนักเรียนจนครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยโดยปฏิบัติตามวิธีการเดิมคือให้ข้อมูลย้อนกลับทุกครั้งที่มีการมอบหมายงาน  

 ตัวอย่างดังกล่าว คือ “Assessment” เป็นการนำคะแนนที่ได้จากการวัดมาจัดระดับ

คุณภาพ   ซึ่งเป็นการประเมินย่อย ระหว่างเรียน ที่สามารถปฏิบัติได้หลาย ๆ ครั้งในการจัดการเรียน

การสอน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินครูต้องให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่นักเรียน เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถปฏิบัติได้ทั้งการพูดและการเขียน

ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาข้อบกพร่องของตนเอง 

 “Evaluation” เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการวัด ซึ่งเป็นการประเมินรวบยอด 

เพื่อตัดสินคุณภาพของนักเรียน โดยการให้ระดับผลการเรียน (เกรด)  

 ตัวอย่าง เมื่อสิ้นภาคเรียนครูเสาวรสได้นำผลคะแนนจากการมอบหมายงานทุกครั้งมาตัด

สินผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนทั้ง 5 คน ได้ระดับผลการเรียนดังนี้  

      ด.ญ.แพนเค้ก ได้   90  คะแนน ผลการเรียนระดับ 4 

            ด.ญ.พิ้งกี้    ได้  98 คะแนน    ผลการเรียนระดับ 4 

            ด.ญ.มาลี   ได้   71  คะแนน     ผลการเรียนระดับ 3 

            ด.ช.รุจน์            ได้  76 คะแนน  ผลการเรียนระดับ 3.5 

            ด.ช.โตโน่           ได้  85  คะแนน ผลการเรียนระดับ 4  

 ตัวอย่างดังกล่าว คือ “Evaluation” เป็นการนำคะแนนที่ได้จากการวัดและการประเมิน

ผลย่อย ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให้เป็น

ระดับผลการเรียน (เกรด)  
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2.คำศัพท์การประเมินผลยุคปัจจุบัน
 ปัจจุบันคำที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลที่พูดถึงกันมากที่สุด คือ Assessment for 

learning (การประเมินเพื่อการเรียนรู้) Assessment as learning (การใช้การประเมินเป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้) Assessment of learning (การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) Authentic 

Assessment (การประเมินตามสภาพจริง) ที่ประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 

(Knowledge), ทักษะ (Skills), เจตคติ (Attitudes) และ Performance-standards Assessment 

(ประเมินด้วยการวัดจากพฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์จริง) ได้มีนักวิชาการให้นิยาม 

ของคำเหล่านี้ไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 AssessmentasLearning

     หมายถึง การใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนมุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อน

กลับแก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น พูดแนะนำ  เขียนสะท้อนผลการประเมินลงในชิ้นงานด้วย

ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประเมิน และ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ครู ผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้น ผู้ปกครอง ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุง

และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 ขั้นตอนในการประเมิน 

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินที่ชัดเจน 

 2. แจ้งวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ผู้เรียนทราบ 

 3. กำหนดวิธีการประเมิน 

 4. กำหนดภาระงาน/การปฏิบัติ 

 5. ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 6.  เพื่อนประเมิน 

 7.  ผู้ปกครองประเมิน 

 8.  ครูประเมิน 

 9.  ครูให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 กรอบของการประเมิน

 1.  ความรู้ 

 2.  ทักษะ/กระบวนการ 

 3. ความคิดรวบยอด 

 4.  เจตคติ 
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 บทบาทหน้าที่ของครู

   1. ยกตัวอย่างการประเมินตนเอง 

   2.  กำหนดเป้าหมายในการประเมินตนเอง 

    3.  สอนทักษะการประเมินตนเอง 

     4.  ให้ความสำคัญ/เอาใจใส่กับผลงานของนักเรียน 

 5.  สนับสนุนควบคุมดูแลนักเรียนให้ประเมินตนเองจนสำเร็จ 

 6.  ส่งเสริมให้เพื่อน ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนมีส่วนในการประเมินผลงานและให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

 7.  ให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการพัฒนาปรับปรุงผลงาน 

 ตัวอย่างสถานการณ์

    ครูมธุรส วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดเป้าหมาย ไว้ว่า  

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ได้ ครูมธุรสใช้กระบวนการวัด 

และประเมินผล ดังนี้ 

 Assessmentaslearning

  - ให้นักเรียนทำแบบฝึก การเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค ครูตรวจให้คะแนน พร้อมให้

ข้อมูลย้อนกลับ  เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง 

  - ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรียบเรียงประโยคให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง ครูตรวจให้คะแนน  

พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง 

  - ให้นักเรียนทำแบบฝึก การใช้คำเชื่อมประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ สละสลวย ครู

ตรวจให้คะแนน พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง 



  - ให้นักเรียนทำแบบฝึกการเขียนเรื่องจากภาพ ครูตรวจให้คะแนน พร้อมให้ข้อมูล 

ย้อนกลับ เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง   

  - หลังจากครูประเมินผลงานแล้ว ครูให้เพื่อนประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และนักเรียน

ประเมินตนเอง 
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 แพนเค้ก 9 ครั้งที่ 1  ควรปรับปรุงในเรื่องของคำเชื่อมประโยคให้สละสลวย

  10 ครั้งที่ 2  ควรคำนึงถึงความสะอาด แต่เนื้อหา  

    และคำเชื่อมดีขึ้น 

  10 ครั้งที่ 3  มีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ดี 

 พิ้งกี้ 8 ครั้งที่ 1  ควรปรับปรุงในเรื่องการใช้ภาษาเขียนกับการพูด 

    ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการใช้คำเชื่อมประโยค 

    ให้เหมาะสม 

  9 ครั้งที่ 2  การใช้ภาษาดีขึ้น คำเชื่อมประโยคยังไม่หลากหลาย

    ยังมีคำว่า และ/หรือ มากไป 

  10 ครั้งที่ 3  ประโยคสละสลวยน่าอ่านได้ใจความ 

 มาลี 5 ครั้งที่ 1  เขียนคำผิดมาก งานไม่สะอาด ประโยคไม่ต่อเนื่อง  ควรทำวิจัยในชั้นเรียน 

    ยังขาดรูปแบบการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง 

  4 ครั้งที่ 2  เขียนคำผิดมากขึ้นกว่าเดิม การใช้ภาษาไม่สละสลวย

    การลำดับเรื่องราว สับสนไม่ต่อเนื่อง  

    ไม่มีการสรุปความ 

  6 ครั้งที่ 3  เขียนคำผิดน้อยลง การใช้ภาษายังต้องปรับปรุง   

    การลำดับเรื่องราวต่อเนื่อง อ่านเข้าใจมากขึ้น  

    การสรุปความยังไม่ชัดเจน 

 Assessmentforlearning

 หมายถึง การประเมินเพื่อการเรียนรู้ มีลักษณะวิธีการประเมินผลคล้ายกับ   

Assessment as learning คือ การประเมินระหว่างเรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน แต่ใน

การประเมินแบบ Assessment for Learning จะต้องนำคะแนนของนักเรียนมาทำเป็นข้อมูลสาร

สนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียน 

 ตัวอย่างสถานการณ์

   ครูมธุรส ให้นักเรียนเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์หลายครั้งแล้ว แล้วนำคะแนนของนักเรียน 

มาบันทึกผล เพื่อแสดงถึงพัฒนาการด้านการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน แล้วแจ้งผลให้

นักเรียนทราบ ดังนี้ 

ชื่อ หมายเหตุข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้คะแนน
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 รุจน์ 8 ครั้งที่ 1  โครงสร้างประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

    การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจยังต้องปรับปรุง 

  8 ครั้งที่ 2  โครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

    การใช้ภาษายังใช้ซ้ำคำมากไป ใช้คำเชื่อมประโยคผิด

  9 ครั้งที่ 3  การใช้ภาษาหลากหลายขึ้น ใช้คำเชื่อมประโยคถูกต้อง 

    แต่ควรรักษาความสะอาดมากกว่านี้ 

 โตโน่ 9 ครั้งที่ 1  การใช้ภาษาดี มีความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบถูกต้อง 

    แต่การใช้คำเชื่อมประโยคยังไม่หลากหลาย 

  9 ครั้งที่ 2  การใช้คำเชื่อมประโยคหลากหลายขึ้น แต่ลายมือ 

    และความสะอาดยังต้องปรับปรุง 

  10 ครั้งที่ 3  ตั้งใจทำงานมากขึ้น ชิ้นงานสะอาดและมีความคิด 

    สร้างสรรค์ของเนื้อเรื่องดี

 จากข้อมูลสารสนเทศข้างต้น ทำให้ครูมธุรสได้ทราบพัฒนาการความสามารถด้านการเขียน 

เรื่องเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในชั้น ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการดีขึ้น ยกเว้น ด.ญ.มาลี 

เพียงคนเดียวที่ครูต้องหาสาเหตุและวิธีการช่วยเหลือ ด.ญ.มาลี โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  

การพัฒนา ความสามารถ ด้านการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดยใช้แบบฝึก หลังจากที่ครูทำวิจัยเสร็จ ด.ญ.มาลี มีความสามารถด้านการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์

อยู่ในระดับดี 

 Assessmentoflearning

      หมายถึง การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ โดยการนำคะแนนจากการประเมินผล

ย่อยระหว่างเรียน และผลการทดสอบปลายภาคเรียนมารวมกัน เพื่อตัดสินเป็นระดับผลการเรียน 

(เกรด) ตัดสินเป็นระดับคุณภาพ (3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง) และตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน    

 ตัวอย่างสถานการณ์

 ครูมธุรส วัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการทำแบบฝึก และแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

และทำการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 โดยการกำหนดอัตราส่วนในการเก็บคะแนนเป็น 60 : 40 

แล้วนำคะแนนมาบันทึกผล เพื่อใช้ในการตัดสินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ดังนี้ 

ชื่อ หมายเหตุข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้คะแนน
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 AuthenticAssessment

 หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ และทักษะ

ของผู้เรียนจากผลงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยการกำหนด

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ (Rubric Scores) 

 ตัวอย่างสถานการณ์

 ครูเรย่า สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีการจัดกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ครูเรย่าให้นักเรียนแสดงละครภาษาอังกฤษบนเวที เกี่ยวกับพระคุณของแม่ ครูเรย่า

วางแผนการวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในขณะที่นักเรียนแสดงละครบนเวที 

โดยการกำหนดเป้าหมาย เครื่องมือ วิธีการ และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

  เป้าหมาย : นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการแสดงละคร 

   เครื่องมือ : แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

    วิธีการ : ประเมินความสามารถจากการแสดงละคร 

 เกณฑ์การให้คะแนน : ให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ (Rubric Scores) 



แบบสรุปผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3

เลขที่
ระดับ

ผลการเรียน
คะแนนระหว่างเรียน

ท... ท... ท... ท... ท... ท...

รวม

(60)

คะแนนสอบ

ปลายภาค(40)

รวม

(100)

 1 8 9 9 10 10 10 56 38 94 4 

 2 8 8 9 9 10 9 53 37 90 4 

 3 4 5 5 4 6 7 31 29 60 2  

 4 6 7 8 8 9 8 46 32 78 3.5 

 5 7 8 9 9 10 9 52 35 87 4 
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 Performance-standards Assessment   

  หมายถึง การประเมินผลจากการแสดงออกของผู้เรียนทางด้านการพูด การแสดงท่าทาง 

การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ และอื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้ประเมินสามารถใช้การสังเกต

เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาว่ามีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ 

ในเป้าหมายของการเรียนการสอนหรือไม่ 

 ข้อค้นพบ

 1. การประเมิน Performance-standards Assessment แตกต่างจาก Authentic 

Assessment ตรงที่ การประเมิน Performance-standards Assessment มุ่งประเมินผล 

ด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ส่วน Authentic Assessment มุ่งเน้นการประเมินผลทั้ง

ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 

 1.  ประเด็นที่พูด พูดตรงประเด็น พูดตรงประเด็น พูดตรงประเด็น พูดไม่ตรงประเด็น 

   ทุกประเด็น เป็นส่วนใหญ่ เป็นบางประเด็น 

 2.  การใช้คำศัพท์ ถูกต้องสมบูรณ์ทุกคำ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องบางคำ พูดผิดมากกว่า 10 คำ 

    ผิดไม่เกิน 5 คำ ผิดไม่เกิน 10 คำ 

 3.  การใช้สำนวน ใช้ได้สอดคล้องกับ ใช้ได้สอดคล้องกับ ใช้ได้สอดคล้องกับ ใช้สำนวน 

   ประเด็นที่พูด ประเด็นที่พูด ประเด็นที่พูดบาง ไม่สอดคล้อง 

   ทุกสำนวน เป็นส่วนใหญ่ สำนวน กับประเด็นที่พูด 

 4.  การใช้ประโยค ถูกต้องทุกประโยค ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องบางประโยค ใช้ประโยคผิด 

    ผิดไม่เกิน 4 ประโยค ผิดไม่เกิน 7 ประโยค มากกว่า 7 ประโยค 

 5.  การออกเสียงคำ ถูกต้องทุกคำ ถูกต้องส่วนใหญ่  ถูกต้องบางคำ   พูดคำผิด 

    ผิดไม่เกิน 5 คำ ผิดไม่เกิน 10 คำ มากกว่า 10 คำ 

 6.  การออกเสียง ถูกต้องตามรูปแบบ ถูกต้องตามรูปแบบ ถูกต้องตามรูปแบบ ออกเสียงประโยค 

     ประโยค ของประโยค ของประโยค ของประโยค ตามรูปแบบของ 

    เป็นส่วนใหญ่  บางประโยค ประโยคผิด 

    ผิดไม่เกิน 4 ประโยค ผิดไม่เกิน 7 ประโยค มากกว่า 7 ประโยค 

เกณฑ์ประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายการที่ประเมิน 4

ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน

3

ดี

2

พอใช้

1

ปรับปรุง
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 2. การประเมินการปฏิบัติมีความแตกต่างจากการวัดภาคปฏิบัติที่นิยมทำมาแต่เดิม  

เนื่องจากการประเมินที่ผ่านมาจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมินภาคปฏิบัติ 

ดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบหนึ่งหรือสองทักษะย่อย ๆ เท่านั้น แต่การประเมินการปฏิบัติ 

(Performance-standards Assessment) ผู้ได้รับการประเมินต้องมีการแสดงออกที่ซับซ้อนกว่า 

ทั้งด้านความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่มีอยู่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่กำหนดไว้ในการ

ประเมินนั้น 

 ตัวอย่างสถานการณ์

 ครูทศพร สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดภาระงาน 

ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นกลุ่ม ครูกำหนด 

เป้าหมาย เครื่องมือ วิธีการ และเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

 เป้าหมาย : นักเรียนสามารถประกอบอาหารเพื่อสุขภาพจากวัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

 เครื่องมือ : แบบประเมินทักษะการประกอบอาหาร และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

  วิธีการ : ประเมินทักษะ และสังเกตพฤติกรรม 

   เกณฑ์การให้คะแนน : ให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ (Rubric Scores) 

เกณฑ์ประเมินความสามารถในการประกอบอาหาร



 1. การเตรียมวัสดุ มีการเตรียมวัสดุ มีการเตรียมวัสดุ มีการเตรียมวัสดุ  มีการเตรียมวัสดุ 

     อุปกรณ์  อุปกรณ์ และวัตถุดิบ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ 

  และวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหาร 

    ในการประกอบ ครบถ้วน ขาดไม่เกิน 2 ชิ้น ขาดไม่เกิน 5 ชิ้น ขาดเกินกว่า 5 ชิ้น 

    อาหาร  

 2.  การเตรียมการ มีการวางแผน มีการวางแผน  มีการวางแผน  มีการวางแผน 

    ประกอบอาหาร  การทำงานเป็นขั้นตอน การทำงานเป็นขั้นตอน การทำงานไม่เป็นระบบ   การทำงาน 

   และมอบหมาย และมอบหมาย แต่มอบหมาย แต่ไม่เป็นระบบ 

   ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และการมอบหมาย  

   อย่างชัดเจน ไม่ชัดเจน อย่างชัดเจน ความรับผิดชอบ 

      ไม่ชัดเจน 

รายการที่ประเมิน 4

ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน

3
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2
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1

ปรับปรุง
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รายการที่ประเมิน 4

ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน

3

ดี

2

พอใช้

1

ปรับปรุง

 3.  การดำเนินการ ดำเนินการประกอบ ดำเนินการประกอบ ดำเนินการประกอบ ดำเนินการประกอบ 

     ประกอบอาหาร  อาหารตามลำดับ อาหารตามที่วางแผนไว้ อาหารตามลำดับ อาหารตามลำดับ 

   ขั้นตอนที่วางแผน แต่ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนแต่ไม่ครบถ้วน ขั้นตอนแต่ไม่ครบถ้วน

   อย่างครบถ้วน ขั้นตอน ตามที่วางแผนไว้   ตามที่วางแผนไว้   

     ขาด 1 ขั้นตอน ขาดมากกว่า      

      1 ขั้นตอน 

 4.  คุณภาพ มีคุณภาพครบ มีคุณภาพเพียง 3 ข้อ มีคุณภาพเพียง 2 ข้อ มีคุณภาพเพียง 1 ข้อ 

  ของอาหาร ทั้ง 4 ข้อ 

  4.1  ความสะอาด 

    4.2  มีคุณค่าทาง 

         โภชนาการ 

    4.3  รสชาติอร่อย  

    4.4  การตกแต่ง 

 น่ารับประทาน  
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7. นำเสนอผลการประเมินอย่างไร

 - ให้ใคร/เมื่อไร/อะไร 

 - พ่อแม่/ครู 

 - บันทึกข้อมูลอย่างไร 

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยวิธีใด 

  (การเขียน การนำเสนอ อีเมล์)



 การวางแผนการประเมินและการเรียนรู้นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตอบคำถาม 

เพื่อการวางแผนและออกแบบการประเมินให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยตอบคำถามในแต่ละขั้นตอน 

ให้ชัดเจน ทำไม เมื่อไร อะไร ใคร และอย่างไร ดังแผนภาพ 

ใบความรู้ที่3
เรื่องคำถามสำหรับการวางแผนการประเมิน

1. ทำไมจึงประเมิน/วัตถุประสงค์ของการประเมินคืออะไร

 - ประเมินผลสัมฤทธิ์ (Assessment of Learning) 

 - ประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 

 - การใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  (Assessment as Learning) 

 - ต้องการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการสอน 

 - มีการเสริมแรง มีการทบทวน ปรับปรุง

8. ให้ข้อมูลพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนอย่างไร

 - ใช้ข้อมูลในการเปลี่ยนโปรแกรมการสอน 

 - ใช้เฉพาะนักเรียนทั้งหมด/เฉพาะกลุ่ม 

 - เป็นข้อมูลในการเปลี่ยนหลักสูตร 

 - การปฏิบัติในการประเมิน

2. เมื่อไหร่ประเมิน

 - ก่อนการเรียนรู้ (วินิจฉัยผู้เรียน) 

  ระหว่างการเรียน? หลักการเรียนรู้ 

 - สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่ค่อยมี 

- ระหว่างวัน/สัปดาห์/เทอม/ระหว่างในชั้นเรียน/ที่บ้าน 

6. ตัดสินผลการเรียนรู้อย่างไร

 - มีเกณฑ์ประเมิน, มีรูบริค 

 - เปรียบเทียบการประเมินกับครูคนอื่น 

3. เป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานที่ประเมินอะไร

 - เป้าหมายการเรียนรู้ที่ประเมิน 

 - มาตรฐาน/พฤติกรรมที่วัด/ระดับการวัด 

 - บูรณาการพฤติกรรมที่วัด 

4. ใครเป็นผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใคร

 - ผู้ประเมินเป็นนักเรียน เพื่อน ครู หน่วยงานภายนอก 

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียน ครู พ่อแม่ ชุมชน 

 5.ออกแบบการประเมินอย่างไร

 - กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

 - ประเมินอย่างเป็นทางการหรือไม่ทางการ 

 - ประเมินโดย Portfolio, การปฏิบัติ, การนำเสนอ 

  ตรวจสอบรายการ, คำถามปลอดภัย
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เทคนิควิธีการให้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ(EffectiveFeedback)
 วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำพาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้สู่คุณภาพ 

 2. เพื่อเป็นการกำกับและช่วยเหลือกระบวนการเรียนการสอน 

      3. เพื่อเป็นการสะท้อนกระบวนการสอนของครู ให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียน อันจะนำ

ไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงผู้เรียนได้อย่างตรงตามความต้องการเป็นรายบุคคล 

      4.  เพื่อเป็นการวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอันนำไปสู่การซ่อมเสริมตรง

จุดที่มีความบกพร่อง 

      5. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีอิสระโดยในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และสามารถ

เติมเต็ม ในส่วนที่ตนมีความบกพร่องได้อย่างยั่งยืน 


วิธีการ/แนวทางในการให้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียน
 การให้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนเป็นสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติเป็นประจำและต้องคำนึงว่า 

การ feedback จะตอ้งไมเ่ปน็การสรา้งแรงกดดนัใหก้บัผูเ้รยีน แตต่อ้งเปน็การกระตุน้ สรา้งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์

โดยอาจเป็นการให้รางวัล การกล่าวชมเชย หรือการประทับรูปภาพที่แสดงนัยในทางบวก เช่น  

ภาพใบหน้าที่มีรอยยิ้ม การติดสติกเกอร์รูปที่สวยงาม มากกว่าที่จะเป็นการให้คะแนนที่เป็นตัวเลข 

หรือการเขียนข้อความเพื่อให้พัฒนาหรือปรับปรุงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การ feedback  

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบเทคนิค/วิธีการในการ

ปรับปรุงผลงาน และเพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางในการสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลต่อไป 


รูปแบบการให้ผลสะท้อนกลับ(feedback)ที่ดี
 1.  มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ 

 2.  มีความเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น 

 3.  มีความเป็นปรนัย ตรวจสอบได้  

ใบความรู้ที่4
เรื่องเทคนิควิธีการให้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

(EffectiveFeedback)
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 4.  ทันเวลา ทันการณ์ 

 5.  เข้าใจง่าย 

 6.  สร้างให้เกิดความรู้สึกที่ดี (ติเพื่อก่อ) 


วิธีการเขียนfeedbackที่ดี
 1.  หลีกเลี่ยงการใช้ปากกาหมึกสีแดงเพราะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่างานของตนมีข้อผิดพลาด 

 2.  เขียน feedback ด้วยลายมือที่อ่านง่าย 

 3.  เขียน feedback ด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย มีนัยทางบวก 

 4.  เขียน feedback โดยใช้เทคนิค Sandwich 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกการเขียน

ข้อความชมเชย โดยนำข้อดีของผู้เรียนกล่าวขึ้นต้น จากนั้นให้เขียนข้อความที่ต้องการให้ปรับปรุง 

แก้ไข 

 5. และขั้นตอนสุดท้ายให้เขียนข้อความที่เป็นเชิงบวกโดยกล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นผลจากการ 

ปรับปรุงผลงานนั้น ๆ 


สิ่งที่ควรคำน÷งของครูผู้สอนในการfeedback
 1.  ใช้ลายมือที่อ่านง่าย  

 2.  ให้ความสำคัญกับการ feedback เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียน 

 3.  ใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์ ใช้คำที่สละสลวย 

 4.  ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความยาว ๆ แต่ให้ยึดถึงการเขียน feedback โดยใช้เทคนิค 

sandwich 3 ขั้นตอน 

 5.  ควรมีการ feedback แก่ผู้เรียนเป็นประจำ 
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เอกสารประกอบการบรรยายที่2
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

1-2 

3-4 

5-6 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

23-24 

25-26 

27-28 

29-30 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

31-32 

33-34 

35-36 

37-38 





��
เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

39-40 

41-42 

43-44 

45-46 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

47-48 

49-50 

51-52 

53-54 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

55-56 

57-58 

59-60 

61-62 
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สาระสำคัญ/จุดเน้นที่

63-64 

65-66 

67-68 

69-70 
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กิจกรรมที่1

เทคนิควิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน

จุดประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้เรียนในการ 

 พัฒนา การเรียนการสอน 

เวลาในการทำกิจกรรม 20 นาที 

กิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมกลุ่มละ 10-15 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา 

แต่ละข้อ และอธิบายถึงรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่ทำเป็นประจำในชีวิตประจำวัน 

และบันทึกลงในเอกสาร 

 รูปแบบ/วิธีการที่ปฏิบัติกรณีศึกษา

 1.  เมื่อมีการตรวจงาน ท่านเคยให้ feedback  

  กับนักเรียนหรือไม่ อย่างไร  

 2.  ท่านเคยให้ feedback กับนักเรียนโดยวิธีการต่อไปนี้ 

  หรือไม่ เช่น พูดปากเปล่า เขียนแนะนำให้รางวัล อื่น ๆ 

 3.  ท่านให้ feedback นักเรียนโดยการเขียนด้วยปากกา  

  พิมพ์ email หรือใช้ sticker note อื่น ๆ 

 4.  ท่านให้ feedback นักเรียนโดยการทำ 

  เครี่องหมายวงกลม เขียน comment  

  ให้คะแนนเป็นตัวเลข ใช้วิธีเน้นย้ำโดยการขีดเส้นใต้ 

 5.  ระบุคำ/ประโยคที่ท่านใช้เขียน feedback  

  นักเรียนเป็นประจำ ประมาณ 3 คำ/ประโยค 

 6.  ความถี่ที่ท่านให้ feedback กับนักเรียน  

  ทุกวัน 2-3 วัน/ครั้ง ทุกสัปดาห์  

  ทุกครั้งที่มีการมอบหมายภาระงาน 

 7.  จากการที่ท่านให้ feedback กับนักเรียน ท่านพบว่า 

  นักเรียนได้อ่านหรือมีอากัปกิริยาตอบสนอง 

  อย่างไรบ้าง นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ 

  ที่ท่านให้หรือไม่ อย่างไร 

 8.  ท่านได้เก็บสะสมการให้ feedback กับนักเรียน 

  และได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดถึงพัฒนาการ 

  ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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สาระสำคัญ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องดำเนิน

การควบคู่กันไปแบบบูรณาการ โดยครูผู้สอนต้องออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง 

กับธรรมชาติวิชาและเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

มีหลากหลายวิธี เช่น การซักถาม การทดสอบ การสะท้อนคิด การสัมภาษณ์ การจัดทำแฟ้มสะสมงาน

ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการสร้าง การหาคุณภาพ ตลอดจนการนำไปใช้ เพื่อให้

สามารถดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างมีความเที่ยงตรง (Validity)  

และเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


จุดประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 

      1.  สามารถวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือประเมินที่ใช้ในชั้นเรียน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

      3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเทคนิควิธีการสร้างเครื่องมือประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4. สามารถสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

 5. สามารถหาคุณภาพของเครื่องมือ 


เนื้อหา
 1.  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 

      2.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

      3. แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

      4. การหาคุณภาพเครื่องมือ 



แผนการฝึกอบรมหน่วยที่3

รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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กิจกรรม
 กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมิณการเรียนรู้ 
  2.1 ประเภทและการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.2 การฝึกทักษะการสร้างข้อสอบ 

เวลา 
 ทฤษฎ ีจำนวน 3 ชัว่โมง 30 นาท ีปฏบิตั ิจำนวน 18 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 21 ชัว่โมง 30 นาที


สื่อ
      1.  ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง เครื่องมือ/วิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for  
  Learning Tools) 
      2.  ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง รูปแบบของข้อสอบระดับชาติ/นานาชาติ 
      3.  ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง เทคนิคการสร้างเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ 
      4.  ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การกำหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ/กำหนดโครงสร้าง 
  ของแบบทดสอบ 
      5.  ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ 
      6.  ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        7.  เอกสารประกอบการบรรยายที่ 3 การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูเ้พือ่วดัและประเมนิ
  ผู้เรียน 
      8.  เอกสารประกอบการบรรยายที่ 4 วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ 


การประเมิน
     1.  ประเมินชิ้นงาน (ข้อสอบที่สร้าง) 
      2.  ตรวจสอบตนเอง 
      3.  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
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ที่

ระยะ

เวลา
ชื่อกิจกรรม

บทบาท

วิทยากร
วัตถุประสงค์

บทบาท

ผู้เข้ารับการอบรม
สื่อ

 1 รูปแบบและ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ -  อภิปราย -  ฟังการบรรยาย  - เอกสาร 
  วิธีการวัด 30 นาที เพื่อให้ผู้เข้าอบรม -  บรรยาย -  ฟังการบรรยาย  - เอกสาร 
  และประเมิน  มีความรู้ความเข้าใจ -  สรุป/    ประกอบ 
  เพื่อการเรียนรู้  เกี่ยวกับรูปแบบเครื่องมือ  อภิปราย    การบรรยาย 
    ประเมินชาติ/นานาชาติ      ที่ 3 
  ตัวอย่างข้อสอบ  45 นาที   -  บรรยาย -  ฟังการบรรยาย - เอกสาร  
  O-NET, PISA, TIMSS    -  สรุป/    ประกอบ 
       อภิปราย    การบรรยาย 
           ที่   2 
 2 การพัฒนาเครื่องมือ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม - บรรยาย -  ฟังบรรยาย - เอกสาร 
  การวัดและประเมิน ชั่วโมง มีความรู้ความเข้าใจ      ประกอบ 
  การเรียนรู้  สามารถสร้างเครื่องมือวัด      การบรรยาย 
    และประเมินผลรูปแบบ      ที่ 3 
    ต่าง ๆ ที่เน้นการคิด 
    ระดับสูงที่มีคุณภาพ 
  การฝึกทักษะการสร้าง 17 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม - ให้คำ -  ปฏิบัติ - ใบกิจกรรม 
  เครื่องมือวัด  มีทักษะในการสร้าง  แนะนำ  กิจกรรมกลุ่ม  ที่ 2.1, 2.2 
  และประเมินผล  เครื่องมือวัด  วิพากษ์  - นำเสนอ 
    และประเมินผล   และสรุป  ผลการปฏิบัติ  
    ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    กิจกรรม 
     1. การกำหนดกรอบ 
     โครงสร้างแบบทดสอบ 
     2. การกำหนดผัง 
     แบบทดสอบ 
     3. การเขียนข้อสอบ 
 3 การหาคุณภาพเครื่องมือ  2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ -  บรรยาย -  ฟังการบรรยาย - เอกสาร 
    1. หาคุณภาพเครื่องมือ -  สรุป/ -  ปฏิบัติ  ประกอบ 
     วัดผลการเรียนรู้ได้  อภิปราย  กิจกรรมที่ 3  การบรรยาย 
    2 วิเคราะห์และแปล      ที่ 4 
     ความหมายคุณภาพ     - แบบบันทึก 
     ของแบบทดสอบได้        กิจกรรม 
           ที่ 4 
          - ใบความรู้ที่ 4 

หน่วยที่3

รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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จุดประสงค์
 1.  สามารถกำหนดแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ได้  
 2.  สามารถกำหนดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบได้ 
 3.  สามารถกำหนดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ได้ 
เวลาในการทำกิจกรรม5 ชั่วโมง
กิจกรรมการสร้างเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้  
 1. วิทยากรทบทวนแนวทางการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
จากนั้นบรรยายถึงขั้นตอนการสร้างแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ พร้อมยกตัวอย่าง 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสมาชิกที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน 
ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้การให้คำแนะนำ 
ของวิทยากรประจำกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ผู้ เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน และตัวชี้วัด แล้วกำหนดแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ 
และตารางกรอบโครงสร้างแบบทดสอบ (ตามเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ 2.1-2.2) 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน ทดลองสร้างเครื่องมือ  ตามตารางกรอบโครงสร้าง 
แบบทดสอบ จากนั้นมอบหมายผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
ออกแบบไว้ โดยวิทยากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้คำแนะนำปรึกษา (ตามเอกสารประกอบการ
ฝึกปฏิบัติ 3) 
 5. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนนำเสนอเครื่องมือตามตารางกรอบโครงสร้างแบบทดสอบ 
ให้กลุ่มร่วมกันพิจารณาคุณภาพของข้อสอบ และวิพากษ์ข้อสอบตามคุณลักษณะของข้อสอบที่ดี 
 6. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนปรับข้อสอบตามมติที่ประชุมกลุ่ม 

สื่อ
 1.  แบบบันทึกกิจกรรมเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ 2.1-2.2   
 2. เอกสารประกอบการบรรยายที่ 3 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. ใบความรู้ 

การประเมิน
 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การร่วมอภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
 2. ประเมินจากใบกิจกรรม 

กิจกรรมที่2
การสร้างเครื่องมือประเมินการเรียนรู้
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กิจกรรมที่2.1
ประเภทและการสร้างข้อสอบ


จุดประสงค์
 1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและการสร้างเครื่องมือการวัด

และประเมินการเรียนรู้ 

 2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมิน 

การวัดความคิดขั้นสูง 
เวลาในการทำกิจกรรม1 ชั่วโมง 


การดำเนินกิจกรรม
 1.  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อสอบประเภทต่าง ๆ (การเขียนตอบและการ

เลือกตอบ) โดยเน้นการวัดทักษะการคิดขั้นสูง 

 2.  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างแบบทดสอบ การเขียนผังแบบทดสอบ 

 3.  ผู้เข้ารับการอบรมอภิปรายทำความเข้าใจการเขียนข้อสอบประเภทต่าง ๆ และวิธีการ

กำหนดโครงสร้างแบบทดสอบ การเขียนผังแบบทดสอบ 


สื่อ
 เอกสารประกอบการบรรยาย 


การประเมิน
 1.  สังเกตจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
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จุดประสงค์
 1. สามารถกำหนดโครงสร้างแบบทดสอบได้ 

 2.  สามารถเขียนผังแบบทดสอบได้ 

 3.  สามารถเขียนข้อสอบวัดความคิดขั้นสูงได้ 


เวลาในการทำกิจกรรม17 ชั่วโมง 

การดำเนินกิจกรรม
 1.  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการกำหนดโครงสร้าง 

แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง การเขียนผังข้อสอบและเขียนข้อสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง 

 2.  ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการกำหนดโครงสร้าง

แบบทดสอบ การเขียนผังข้อสอบและเขียนข้อสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง 

 3.  ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามใบกิจกรรม 

 4.  ผู้ เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อที่ประชุมใหญ่  

และให้สมาชิกร่วมกันวิพากษ์ผลการปฏิบัติงาน 

 5.  วิทยากรสรุปความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่ควรดำเนินงานในชั้นเรียน 


สื่อ
 1.  แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.1 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรและรูปแบบข้อสอบ 

 2.  แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2.2 ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ 


การประเมิน
 1.  สังเกตจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม 

 2.  ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน/การปฏิบัติงานในภาพรวม 

 กิจกรรมที่2.2
การฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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 แบบบันท÷กกิจกรรม
ประกอบการฝึกปฏิบัติ2.2การเขียนข้อสอบ



1. กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................................................ชั้น....................... 

2. มาตรฐานการเรียนรู้............................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3. ตัวชี้วัด................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

4. สมรรถภาพ/องค์ประกอบ   

 ® พฤติกรรมการเรียนรู้     m จำ m เข้าใจ m ประยุกต์ใช้  

 m วิเคราะห์  m สังเคราะห์ m ประเมินค่า                                             

 2 ทักษะกระบวนการ (......................................................................................................) 

5. ประเภทข้อสอบ..................................................................................................................... 

6. ข้อที่..................... 

 โจทย์และตัวเลือก     













7. เฉลย 

8. เกณฑ์การให้คะแนน 
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 ตัวอย่าง
แบบบันท÷กกิจกรรมประกอบการฝึกปฏิบัติ2การเขียนข้อสอบ



ตัวอย่างลักษณะเฉพาะข้อสอบ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาวิทยาศาสตร์

สาระที่1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

องค์ประกอบสมรรถภาพ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ 

   ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสาร 

   สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 



1. ตัวชี้วัด ป.4/2 อธิบาย น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็น 

 บางประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

2. ขอบเขตสาระปจัจยัทีส่ำคญัตอ่การเจรญิเตบิโต และการดำรงชวีติของพชื ไดแ้ก ่อากาศ นำ้ แสงแดด  

 และแร่ธาตุ ซึ่งพืชใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์แสง ใช้ทักษะการสังเกต การลงสรุป  

 การตั้งสมมติฐาน ฯลฯ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

3. ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก มีตัวถูก 1 ตัวเลือก 

 3.1 ลักษณะคำถามเปน็ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก มตีวัถกู 1 ตวัเลอืก ตวัลวง 3 ตวัเลอืก  

  โดยมขีอ้คำถามเปน็รปูภาพ/สถานการณเ์รา้ใหน้กัเรยีนพจิารณารปูภาพ/ขอ้ความ/สถานการณ์ 

  ที่เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต                                   

   ค้นหาคำตอบ (บอก-ระบุ) ปัจจัยการเจริญเติบโต 

 3.2 ลักษณะคำตอบ

  ขอบเขต/ที่มาของตัวถูก

  -  เปน็คำตอบทีเ่ปน็ปจัจยัการเจรญิเตบิโตและการดำรงชวีติของพชืทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

   ที่กำหนด  

 ขอบเขต/ที่มาของตัวผิด 

 -  เป็นคำตอบที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ ์ 

  แต่เป็นไปได้ตามสถานการณ์ที่กำหนด 

 -  เปน็คำตอบทีเ่กดิจากการขาดความเขา้ใจในปจัจยัทีส่ำคญัตอ่การเจรญิเตบิโต และการดำรงชวีติ  

  แต่มีความเป็นไปได้ตามสถานการณ์ 
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4. ตัวอย่างข้อสอบ

 0) การทดลองข้อใดแสดงว่าแสงเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 

   1. พืชชนิด A ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้ในร่ม ส่วนพืชชนิด B ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้กลางแจ้ง 

   2.  พืชชนิด A ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้ในร่ม ส่วนพืชชนิด B ไม่ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้กลางแจ้ง 

   3.  พืชชนิด A ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้ในร่ม ส่วนพืชชนิด A ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้กลางแจ้ง 

   4. พืชชนิด B ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตั้งไว้ในร่ม ส่วนพืชชนิด B ใส่ปุ๋ย ไม่รดน้ำ ตั้งไว้กลางแจ้ง 
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ลักษณะเฉพาะข้อสอบแบบเขียนตอบ

สาระที่3 สารและสมบัติของสาร 

องค์ประกอบสมรรถภาพ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานว3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึเหนีย่ว 

   ระหวา่งอนภุาคมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้ 

   นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



1.ตัวชี้วัดป.5/2สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

2.ขอบเขตสาระ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นเรือ่งของสารเคม ีสารเคมใีนชวีติประจำวนั  

 ประโยชน ์โทษ วธิใีช ้วธิกีารเกบ็และการประยกุต ์ใชส้ารเคม ีในทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 

 ในดา้นการสงัเกต รวบรวมขอ้มลู การทดลอง การจำแนกประเภท การสรปุผลการทดลองเกีย่วกบัสารเคม ี

3.ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบ 

 3.1 ลักษณะคำถาม เป็นคำถามที่มีสถานการณ์ที่กำหนด การทดลอง ผลการทดลอง ข้อมูล  

  หรือแผนภูมิต่าง ๆ ให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบ 

 3.2 ลักษณะคำตอบ

  เปน็คำตอบทีเ่กดิจากการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีถ่กูตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

4.ตัวอย่างข้อสอบ

  0) ถา้ตอ้งการศกึษา การใชเ้กลอืแกง ดา่งทบัทมิ และนำ้ซาวขา้วลา้งผกั แลว้ผกัจากการลา้งดว้ย 

สารใดปลอดภยัจากยาฆา่แมลงมากทีส่ดุ จะวางแผนและออกแบบการทดลองอยา่งไร ตามประเดน็ตอ่ไปนี้

  1.  ชื่อเรื่อง............................................................................................................................... 

  2.  ปัญหา................................................................................................................................. 

  3.  สมมติฐาน........................................................................................................................... 

  4.  ตัวแปร ตัวแปรต้น.............................................................................................................. 

        ตัวแปรตาม......................................................................................................................... 

   ตัวแปรควบคุม.................................................................................................................... 

  5.  อุปกรณ์การทดลอง............................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................... 

  6.  ขั้นตอนการทดลอง............................................................................................................. 

     ........................................................................................................................................... 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน(แบบแยกส่วน)

    0) การวางแผนและการออกแบบการทดลอง 

ประเด็น
คะแนน 4 3 2 1 0

1.  ชื่อเรื่อง 







2. การตั้งสมมติฐาน 









3.  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  

 และตัวแปรควบคุม  



4.  วิธีการทดลอง 

 - อุปกรณ์การทดลอง 

 









 - การออกแบบการทดลอง 

เมื่อตั้งชื่อเรื่อง 

ได้สอดคล้องกับ 

ปัญหาและมี 

ความชัดเจน 

เมื่อตั้งสมมติฐาน 

การทดลอง 

ได้สอดคล้องกับ 

ปัญหาและมี 

ความชัดเจน 

เมื่อกำหนด 

ตัวแปรต่าง ๆ  

ถูกต้องทุกตัวแปร 

 

เมื่อกำหนด 

อุปกรณ์ 

การทดลอง 

ครบถว้นเหมาะสม 

 



เมื่อมีขั้นตอน 

การทดลอง 

ครบถ้วน 

และถูกต้อง 

เมื่อตั้งชื่อเรื่อง 

ได้สอดคล้องกับ 

ปัญหาแต่ไม่มี 

ความชัดเจน 

เมื่อตั้งสมมติฐาน 

การทดลอง 

ได้สอดคล้องกับ 

ปัญหาแต่ไม่มี 

ความชัดเจน 

เมื่อกำหนด 

ตัวแปรต่าง ๆ  

ถูกต้อง 2 ตัวแปร 



เมื่อกำหนด 

อุปกรณ์ 

การทดลอง 

ครบถ้วนแต่ 

ไม่ค่อยเหมาะสม 



เมื่อมีขั้นตอนการ

ทดลองครบถ้วน 

และมีบางขั้นตอน

สลับกันบ้าง 

เมื่อตั้งชื่อเรื่อง 

ไดไ้มส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาแต่มีความ

ชัดเจน 

เมื่อตั้งสมมติฐาน 

การทดลองได้ 

ไม่สอดคล้องกับ 

ปัญหาแต่มีความ

ชัดเจน 

เมื่อกำหนด 

ตัวแปรต่าง ๆ  

ถูกต้อง 1 ตัวแปร 



เมื่อกำหนด 

อุปกรณ์ 

การทดลอง 

ไม่ครบถ้วน  

ขาดอุปกรณ์ 

ที่ไม่สำคัญ 

เมื่อมีขั้นตอน 

การทดลอง 

ครบถ้วน 

ไม่สมบูรณ์ 

เมื่อตั้งชื่อเรื่อง 

ไดไ้มส่อดคลอ้งกบั

ปัญหา และไม่มี 

ความชัดเจน 

เมื่อตั้งสมมติฐาน 

การทดลองได้ 

ไม่สอดคล้องกับ 

ปัญหา และไม่มี 

ความชัดเจน 

เมื่อกำหนด 

ตัวแปรต่าง ๆ แต่

กำหนดไม่ถูกต้อง 



เมื่อกำหนด 

อุปกรณ์ 

การทดลอง 

ขาดมาก 

ไม่เหมาะสม 



เมื่อขั้นตอน 

การทดลอง 

ไม่เหมาะสม 

อาจจะเกิด 

อันตราย  

ในการทดลอง 

เมื่อไม่ตั้งชื่อเรื่อง 

ที่ศึกษา 





เมื่อไม่ตั้ง 

สมมติฐาน 

การทดลอง 





เมื่อไม่กำหนด 

ตัวแปรต่าง ๆ 





เมื่อไม่กำหนด 

อุปกรณ์ 

การทดลอง 





 

เมื่อไม่กำหนด 

ขั้นตอน 

การทดลอง 
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ตัวอย่างผลการปฏิบัติสร้างข้อสอบตามใบกิจกรรมประกอบการฝึกปฏิบัติ3

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. มาตรฐานการเรยีนรู ้ ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้ง 

 และแรงยดึเหนีย่วระหวา่งอนภุาคมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์ สือ่สาร 

 สิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

3. ตัวชี้วัด ป.5/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. สมรรถภาพ/องค์ประกอบ   

 ® พฤติกรรมการเรียนรู้     m จำ m เข้าใจ m ประยุกต์ใช้  

 m วิเคราะห์  m สังเคราะห์ m ประเมินค่า                                             

 ˛ ทักษะกระบวนการ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 

5. เลือกตอบ มีคำตอบถูก 1 ตัวเลือก............................................................................ 

6. ข้อที่ 0 

 โจทย์และตัวเลือก     

 ในการทดลองใชส้ารเคมปีราบศตัรพูชืของชาวสวน เพือ่ดรูะยะเวลาการสลายตวั เมือ่ใชส้ารเคม ี

 ปริมาณ 10 กรัม (g) ในน้ำ 100 cm3











สารเคมีชนิดใดที่ชาวสวนควรนำมาใช้ปราบศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตขายได้เร็วที่สุด 

 1) A  2)  B 

 3)  C  4)  D 

7. เฉลย 1 

8. เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

 A 5 80 

 B 10 85 

 C 15 89 

 D 15 95 

ชนิดของสารเคมี เวลาสลายตัว(วัน) ปริมาณการกำจัดศัตรูพืช(ร้อยละ)
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 กิจกรรมที่3
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ



จุดประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ 

  1. หาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้ 

  2. วิเคราะห์และแปลความหมายคุณภาพของแบบทดสอบได้ 



เวลาในการทำกิจกรรม 60 นาที 



กิจกรรม

 1. วทิยากรและผูเ้ขา้รบัการอบรมรว่มกนัทบทวนถงึวธิกีารและขัน้ตอนการพฒันาเครือ่งมอื

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้ร่วมกันพัฒนาผ่านมา 

 2. วิทยากรบรรยายถึงการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการ

หาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 3. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของข้อสอบที่ผู้เข้าร่วม

อบรมสร้างขึ้น ด้วยการสร้างตารางตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective 

Congruence: IOC) โดยให้ผู้ เข้ารับการอบรมในระดับชั้นอื่นภายในกลุ่มสาระเดียวกันเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3.1) 

 4. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ

จากข้อที่ 3 และปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 5. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การคำนวณหาค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก

ของข้อสอบ โดยวิทยากรได้จำลองผลการสอบของนักเรียนในแต่ละข้อ แล้วผู้เข้ารับการอบรมทำการ

วิเคราะห์หาคำนวณหาค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และสรุปคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ  

(แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3.2) 

 6. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพโดยการกำหนดตำแหน่ง

ของข้อสอบลงในกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก (แบบบันทึก

กิจกรรมที่ 3.3)   
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สื่อ

 1.  แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3.1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 2. แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ : การหาค่าความยากง่าย และ

อำนาจจำแนก 

 3. แบบบนัทกึกจิกรรม 3.3 การคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีณุภาพ : พจิารณาจากคา่ความยากงา่ย

และอำนาจจำแนก  

 4. เอกสารประกอบการบรรยายที่ 3.3 การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ 

 5. ใบความรู้ 



การประเมิน

 1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การร่วมอภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

 2. ประเมินจากใบกิจกรรม 
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 แบบบันท÷กกิจกรรมที่3.1
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)



คำชี้แจง: ใหส้มาชกิกลุม่นำแบบทดสอบทีพ่ฒันาไวแ้ลว้ มาจดัใสต่ามแบบในตาราง A แลว้ใหผู้ป้ระเมนิ 

 จำนวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบ พร้อมกับคำนวณหาค่า IOC  

 ของผู้ประเมินทั้ง 3 คน ตามแบบในตาราง B 



ตารางA การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับข้อสอบ 

(ให้ระบุรายละเอียดของตัวชี้วัด) (ให้ระบุข้อคำถาม และตัวเลือก  

ทุกข้อที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด ข้อสอบ ข้อเสนอแนะการพิจารณา

 +1 0 -1
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ท 1.1 ป 4/4 

1. ข้อความนี้เป็นเรื่องประเภทใด 

    ก. นิยาย  

 ข. นิทาน 

    ค. สารคดี  

 ง. บทละคร 

ท 1.1 ป 4/4 

2. เพราะเหตุใดกบจึงถูกงูกิน 

 ก. กบหนีไม่ทัน  

 ข. กบเป็นอาหารของงู 

 ค. กบมีความประมาท 

 ง. กบท้างูว่าไม่กล้ากิน 




ตัวชี้วัด/ข้อสอบ ข้อเสนอแนะ

ผลการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่1

ตารางB การวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด 

 +1 +1 0

คนที่2 คนที่3

ค่า

IOC

0.66
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 ตัวอย่าง

การหาคุณภาพเครื่องมือ:ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา



การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................................ตำแหน่ง........................................ 



ตัวชี้วัดที่ท4.1ป.2/2 เขียนสะกดคำ ................................... 

 และบอกความหมายของคำ ...................................  

 ข้อที่01 แมวเหมียวมักทำข้าว..............เลอะเทอะ     ................................... 

 เวลาเจ้าของให้.............อาหาร    ................................... 

  1) หล่น-ทาน .............. ............. ............. ...................................  

  2) หก-กิน    ................................... 

  3) ตก-รับประทาน      ................................... 

ตัวชี้วัดที่ท5.1ป.2/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ    ................................... 

การฟงัวรรณกรรมสำหรบัเดก็ เพือ่นำไปใชใ้นชวีติประจำวนั    ................................... 

 ข้อที่02    ................................... 

  ชีวิตของนักเรียน     ................................... 

  เรียนอ่านเขียนทุกย่างก้าว .............. .............. ............. ................................... 

  จุดหมายคือดวงดาว    ................................... 

  ที่มุ่งก้าวไปให้ไกล    ................................... 

       ................................... 

 จากข้อความดังกล่าวให้ข้อคิดในเรื่องใด ................................... 

 1) ความสามัคคี ................................... 

 2) ความกตัญญู ................................... 

 3) ความพยายาม ................................... 

ตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะการพิจารณา

 +1 0 -1

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  



ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
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 แบบบันท÷กกิจกรรมที่3.2
การหาคุณภาพเครื่องมือ:การหาค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนก



คำชี้แจง ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมคำนวณคา่ความยากงา่ย คา่อำนาจจำแนก และแปลความหมายจากขอ้มลู 

 ที่กำหนดให้ 



 1 ก 4 6 

   ข* 9 3 

   ค 3 5 

   ง 4 6 

  รวม 20 20

 2 ก* 11 9 

   ข 2 4 

   ค 3 5  

  ง 4 2 

  รวม 20 20

 3 ก 1 5  

   ข 2 1  

   ค 9 4  

  ง* 8 10  

  รวม 20 20

  4 ก 7 4  

  ข 7 9  

  ค* 2 6  

  ง 4 1  

  รวม 20 20

 5 ก* 12 3  

  ข 2 5 

  ค 5 8 

  ง 1 4 

  รวม 20 20

ข้อที่ ตัวเลือก
RHกลุ่มต่ำ

(20)

RLกลุ่มสูง

(20)
p r การแปลความหมาย
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 แบบบันท÷กกิจกรรม3.3
การคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีณุภาพ:พจิารณาจากคา่ความยากงา่ยและอำนาจจำแนก


คำชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมระบุตำแหน่งของข้อสอบแต่ละข้อลงในกราฟ จากค่าความยากง่าย  

 และค่าอำนาจจำแนกที่ได้จากการคำนวณได้ในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3.2 และคัดเลือก 

 ข้อสอบที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ 



ค่าความยากง่าย

ค่าอำนาจจำแนก

หมายเหตุบริเวณพื้นที่ของข้อสอบที่มีคุณภาพ



สรุป 1)  ข้อสอบที่มีคุณภาพ คือ .................................................................................................. 

 2)  ข้อสอบที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของความยากง่าย คือ ...................................................... 

 3)  ข้อสอบที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของอำนาจจำแนก คือ ..................................................... 
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หน่วยที่3รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ใบความรู้ ใบความรู้

 5 เครื่องมือ/วิธีการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assess for Leaning Tools)  

 6 รูปแบบของข้อสอบระดับชาติ/นานาชาติ  

 7 เทคนิคการสร้างเครื่องมือประเมินการเรียนรู้  

 8 การกำหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ/กำหนดโครงสร้าง  

  ของแบบทดสอบ 

 9 การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้  

 10 คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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 ใบความรู้ที่5
เรือ่งเครือ่งมอื/วธิกีารประเมนิเพือ่การเรยีนรู้(AssessmentforLearningTools)


 การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการใช้เทคนิคการประเมินแบบต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย

หลายเทคนิค สามารถจัดกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ เทคนิคการกำหนดเป้าหมายของการเรียน เทคนิค

การตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เทคนิคการฝึกให้นักเรียนคิด เทคนิคการสรุปและสื่อสารความคิด 

เทคนิคการประเมินโดยนักเรียน และเทคนิคการให้ผลสะท้อนกลับของครู ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การกำหนดเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจน
 เป็นการกำหนดเป้าหมายของการเรียนที่ชัดเจน ซึ่งอาจกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว 

และเปา้หมายระยะสัน้ (Long and Short term) โดยควรมกีารตรวจสอบเปน็ระยะวา่ ผลการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนเปน็ไปตามเปา้หมายทีว่างไวห้รอืไม ่ โดยเปา้หมายระยะสัน้อาจกำหนดเปน็เปา้หมายประจำบทเรยีน

(Lesson Target Setting) ซึ่งหลังจากจบการเรียนในแต่ละบทเรียนแล้ว นักเรียนควรแสดงให้เห็นว่า 

ไดบ้รรลตุามเปา้หมายของบทเรยีนทีว่างไวห้รอืไม ่กอ่นทีจ่ะเริม่เรยีนบทเรยีนตอ่ไป นอกจากนัน้นกัเรยีน 

ก็อาจกำหนดเป้าหมายเพื่อการประเมินตนเอง (Self-assessment Targets) ครูอาจใช้คำถามเพื่อให้

นกัเรยีนชว่ยกนักำหนดเปา้หมายของงานทีด่ ี(What is good?) เชน่ นกัเรยีนคดิวา่ผลงานทีด่คีวรเปน็อยา่งไร

นกัเรยีนรูส้กึอยา่งไรกบัขอ้เสนอแนะของคร ูนกัเรยีนรูห้รอืไมว่า่ควรจะทำอะไรตอ่ไป นกัเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร 

ว่างานที่ทำนั้นดีหรือไม่ เป้าหมายการเรียนที่กำหนดควรจะเก็บไว้ในที่ที่นักเรียนสามารถย้อนกลับไป

การให้ผลสะท้อนกลับของครู 

การกำหนดเป้าหมายการเรียน 

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 

การตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 

การฝึกให้นักเรียนคิด 

การสรุปและสื่อสารความคิด  

การประเมินโดยนักเรียน 
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ดูได้ง่าย เช่น ติดไว้ที่ปกสมุดด้านใน หรือทำเป็นบัตรเคลือบพลาสติก (Laminated Criteria) เป็นต้น 

นอกจากนั้นในการมอบหมายงานให้นักเรียน ครูอาจนำเสนอตัวอย่างงาน (Exemplar Work)  

เพื่อให้นักเรียนใช้ตัวอย่างที่ให้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเอง 


การตั้งคำถามที่กระตุ้นการคิด
 การตั้งคำถามเป็นเทคนิคของการประเมินที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

โดยเฉพาะการสรา้งทกัษะการคดิระดบัสงู ครผููส้อนอาจใชก้ารตัง้คำถามปลายเปดิกวา้ง ๆ ในการนำเขา้สูเ่รือ่ง

(Scene-setting) คำถามปลายเปิดจะมีประโยชน์มากกว่าคำถามปลายปิดในการกระตุ้นให้นักเรียน 

ฝกึคดิ พดู และสือ่ความเขา้ใจ ครผููส้อนอาจตัง้คำถามโดยใชเ้ทคนคิ Might คอื ตัง้คำถามใหน้กัเรยีนคดิ

หาคำตอบที่ เป็นไปได้ที่หลากหลาย เช่น เปลี่ยนจากถามว่า ประชาธิปไตยหมายถึงอะไร  

เปน็ ประชาธปิไตยอาจจะหมายถงึอะไรไดบ้า้ง ซึง่คำถามแรกถามเพือ่ใหไ้ดค้ำตอบเดยีวใหต้รงกบัทีค่รรูู้

ในขณะที่คำถามหลังจะเปิดกว้างให้นักเรียนได้แสดงความเห็นได้มากกว่า นอกจากนั้นควรปรับ

คำถาม (Invert the Question) ที่วัดความรู้ความจำ เป็นคำถามที่แสดงเหตุและผลมากกว่า เช่น 

ปรับจากคำถามว่า ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ เป็น ประเทศไทยเป็น

ประเทศประชาธิปไตยหมายถึงอะไร หรืออาจตั้งคำถามเชิงเหตุผล เช่น ปรับจากคำถามว่า งูเป็นสัตว์

ชนิดใด เป็น งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะเหตุใด   


การส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด
 นอกจากการตั้ งคำถามแล้วยังมีหลายเทคนิคที่จะส่งเสริมให้นักเรียนดระดับสูง  

เช่น การให้นักเรียนตั้งคำถามและการเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ ในการฝึกให้นักเรียน 

ตั้งคำถามครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคำถามด้วยตนเอง ในบางครั้งนักเรียนจะตั้งคำถามเองไม่ได้ 

ครูอาจมีตัวอย่างแนวการตั้งคำถามที่ดี (Good Question Stems) ติดไว้หน้าชั้น เช่น 



ตัวอย่างคำถามที่ดี

 - เพราะเหตุใด........................................... 

 - จะเป็นอย่างไรถ้า.................................... 

 - นักเรียนจะ.............................ได้อย่างไร 

 - กรุณาอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง.................... 

 - มีวิธีใดบ้างที่จะ....................................... 
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 การตัง้คำถามของนกัเรยีนอาจเกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้ เชน่ เกีย่วกบัสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้ง 

การเรียนรู้ การตั้งคำถามเพื่อถามครูหรือเพื่อนนักเรียนเพื่อประเมินการเรียนรู้ และการถามคำถาม

เกีย่วกบัผลงานของตนเอง วธิกีารตัง้คำถามของนกัเรยีนอาจกระทำดว้ยวาจา (Students ask Questions)  

หรอืการตัง้คำถามโดยวธิกีารเขยีนลงในกระดาษ (Students write Questions) ครอูาจจดักลอ่งสำหรบั 

รับคำถามของเด็ก เพื่อให้เด็กที่ต้องการตั้งคำถามสามารถทำได้ตลอดเวลา แล้วครูหรือเพื่อนนักเรียน 

จะตอบคำถามในภายหลัง  

 นอกจากนัน้ครคูวรฝกึทกัษะการคดิ ครคูวรเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝ้กึคดิ เมือ่ครตูัง้คำถามแลว้

ควรใหเ้วลา (Wait-time) นกัเรยีนคดิกอ่นตอบ หรอืหลงัจากทีน่กัเรยีนตอบแลว้ ครอูาจจะไมต่อบสนอง

ในทันที แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดก่อน แล้วครูค่อยตอบสนองต่อคำตอบของนักเรียน 

เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดท้บทวนความคดิของตนเอง หรอืเปดิโอกาสใหเ้พือ่นนกัเรยีนไดค้ดิเกีย่วกบั

คำตอบนั้น ๆ บางครั้งครูอาจให้นักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกันระดมสมอง บันทึกผลการระดมสมอง 

และอภิปรายในกลุ่มใหญ่ การอภิปรายในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่นี้ จะช่วยให้นักเรียนฝึกการคิด 

ในระหว่างที่พูด (Think through Talking) ในบางครั้งนักเรียนอาจมีปัญหาในการตอบคำถาม

เนื่องจากไม่เข้าใจความหมายของคำในคำถามของครู จึงอาจพูดคุยเกี่ยวกับคำในคำถามก่อน 

(Discuss Words) เช่น อาจถามนักเรียนว่ามีคำไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนเข้าใจความหมายของ

คำว่าอย่างไร สำหรับนักเรียนบางส่วนที่ไม่ชอบคิดด้วยตนเอง หรือตอบคำถามตามเพื่อน ครูอาจใช้

เครื่องมือเป็นบัตรคำตอบ A B C D ให้นักเรียนเลือกชูพร้อมกัน เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดตัดสินใจด้วย

ตนเอง 


การสรุปและสื่อสารความคิด
 การประเมินความสามารถในการคิดของนักเรียน นอกจากการสังเกตจากการตอบคำถาม 

ของนกัเรยีนแลว้ ครอูาจใชเ้ทคนคิอืน่ ๆ เพิม่เตมิ เชน่ การใหส้รปุความรูห้ลงัจากการเรยีน 1 ประโยค 

(One-sentence Summary) ครอูาจใหเ้วลา 1 นาท ี เพือ่ใหน้กัเรยีนระบสุิง่สำคญัทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู้ 

(Minute Paper) หรืออาจให้นักเรียนใช้กระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็กเขียนสรุปความคิด นักเรียน 

อาจนำผลการเขียนสรุปความรู้มารวบรวมเป็นเล่ม (Learning Journal) แล้วเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ทำเป้าหมายและผลการประเมินสรุป นอกจากนั้นนักเรียนอาจสื่อสารความคิดด้วยการพูด  

เช่น การพูดให้เพื่อนนักเรียนฟังเกี่ยวกับความคิดของตนเอง (Tell your neighbour) หรือให้

นักเรียนอภิปรายความคิดกับกลุ่ม แล้วหาฉันทามติเป็นคำตอบของกลุ่ม (Group Answers) อีกครั้ง 
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การประเมินโดยนักเรียน
 การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน และประเมินการจัดการเรียนรู้  

เป็นทางเลือกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู้ด้วย ก่อนสอนนักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เดิมของตนเอง (All You Know) 

ครอูาจจะถามคำถามหลกัสามคำถาม (Know Want Learnt) นกัเรยีนรูอ้ะไร อยากรูอ้ะไร และไดเ้รยีนรู้

อะไรบ้าง โดยสองคำถามแรกให้ถามก่อนเรียน และคำถามสุดท้ายถามหลังเรียน ข้อมูลที่ได้นี้  

ครูอาจนำไปใช้เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้เดิมของนักเรียนและหลีกเลี่ยง 

การจัดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูอาจถามคำถามให้ 

นกัเรยีนตอบ เชน่ ไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม ่ๆ บา้ง มอีะไรทีง่า่ย มอีะไรทีย่าก และอยากจะเรยีนอะไรในอนาคต

โดยอาจให้สนทนากับเพื่อนหรือเขียนติดไว้บนกระดาน (Post-it) นอกจากนั้นอาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

ช่วยในการประเมิน เช่น สัญลักษณ์ไฟจราจร สัญลักษณ์ใบหน้า สัญลักษณ์นิ้วมือ การระบายสีในช่อง

สี่เหลี่ยม (แดง -> ไม่เข้าใจ, เหลือง -> ไม่แน่ใจ และ เขียว -> เข้าใจ) 

 สำหรับการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนทำชิ้นงาน ครูก็สามารถเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ประเมินผลงานของตนเอง (Student Marking) และประเมินเพื่อน (Peer Marking) ได้ 

ซึ่ งการประเมินตนเองหรือเพื่อนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานได้ลุ่มลึกยิ่ งขึ้น  

นกัเรยีนสามารถตรวจสอบผลงานเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์และสามารถปรบัปรงุผลงานของตนเองใหด้ขีึน้

นอกจากให้นักเรียนตัดสินผลงานเป็นคะแนนแล้ว ครูยังสามารถฝึกให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับงานเพื่อการปรับปรุง (Student Review) ด้วย สำหรับการประเมินปลายภาคหรือปลายปี 

ครูอาจให้นักเรียนเลือกผลงานที่ดีที่สุด พร้อมให้นักเรียนอธิบายด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกผลงานแต่ละชิ้น 

(Why is it best?) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเปา้หมาย เกณฑ ์และระดบัคณุภาพ สำหรบัการประเมนิเพือ่น

ครูอาจให้นักเรียนจับคู่กันประเมินผลงาน (Response Partners) ครูอาจใช้แผนภูมิและแผนภาพ 

(Graphic Organizers) เป็นตัวช่วยในการประเมินตนเองหรือประเมินเพื่อน นอกจากนั้นครูอาจให้

นักเรียนบอกสิ่งที่ดีในงานที่ประเมิน 2 อย่าง และบอกสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้งานดีขึ้น 1 อย่าง 


การให้ผลสะท้อนกลับของครู
 การให้ผลสะท้อนกลับและการให้นักเรียนแก้ไขผลงานเป็นอีกแนวทางในการใช้การประเมิน 

เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน การตรวจงานของครคูวรใหข้อ้เสนอแนะ (Comment-only Marking)   

แทนการใหเ้ปน็คะแนนหรอืเกรด เพือ่ใหน้กัเรยีนและครสูามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ได ้ ขอ้เสนอแนะ

เหลา่นัน้ควรมกีารจดบนัทกึไวส้มำ่เสมอ อาจทำในรปูแบบบนัทกึการเรยีนรู ้ การใหผ้ลสะทอ้นกลบัของครู

ควรมลีกัษณะเชงิบวก ควรมกีารชมเชย และระบจุดุเดน่ของงาน ในขณะเดยีวกนักค็วรใหก้ารแนะแนวทาง
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เพือ่การปรบัปรงุ (Improvement Guidance) ใหน้กัเรยีนรูว้า่จะพฒันางานไดอ้ยา่งไร ครอูาจจะเปน็แมแ่บบ

ในการใหผ้ลสะทอ้นกลบั เพือ่ใหน้กัเรยีนนำไปใชใ้นการประเมนิผลงานของเพือ่นไดด้ว้ย ครอูาจนำงาน  

หรือการบ้านที่นักเรียนทำผิดมาเป็นประเด็นในการอภิปราย (Incorrect Discussion) เพื่อช่วยแก้ไข 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตามครูไม่ควรสร้างบรรยากาศเชิงลบ หรือทำให้นักเรียนรู้สึกว่า 

ถูกซ้ำเติม นอกจากการให้ผลสะท้อนกลับแล้ว ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ไข (Corrections)  

ผลงานของนกัเรยีนเอง ซึง่ครคูวรจดัเวลาเผือ่ไวห้ลงัจากการตรวจงานนกัเรยีน นอกจากนัน้ครคูวรมกีาร

ติดตามให้นักเรียนได้แก้ไขงานตามผลสะท้อนกลับที่ได้รับ (Comment Follow-up)  

 การใหผ้ลสะทอ้นกลบัของครสูามารถดำเนนิการได ้ 4 รปูแบบ ไดแ้ก ่ 1) การใหผ้ลสะทอ้นกลบั

เกีย่วกบัผลงาน (task) วา่ผลงานทีป่ฏบิตัดิหีรอืไม ่ ถกูตอ้งหรอืไม ่ เชน่ การแกโ้จทยป์ญัหาขอ้นีถ้กูตอ้ง  

หรอืการแกโ้จทยป์ญัหาขอ้นีผ้ดิ 2) การใหผ้ลยอ้นกลบัเกีย่วกบักระบวนการ (process) วา่กระบวนการ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องอย่างไร จะแก้ข้อบกพร่องของกระบวนการอย่างไร มีทางเลือก 

ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีอื่นหรือไม่ เช่น ถ้านักเรียนลองตรวจสอบดูใหม่ซิว่าการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้

ยังมีข้อบกพร่องตรงไหน หรือการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ถูกต้องแล้ว แต่มีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาวิธีการ

อืน่หรอืไม ่หรอืขณะทีแ่กโ้จทยป์ญัหา นกัเรยีนคยุกบัเพือ่นอยู ่นกัเรยีนลองนัง่ทำคนเดยีวไมค่ยุกบัเพือ่น

ดูซิว่าคำตอบจะเหมือนเดิมหรือไม่ 3) การให้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับการกำกับติดตามตนเอง  

(self-regulation) ว่านักเรียนต้องตรวจสอบผลงานได้อย่างไร เช่น นักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ทันเวลา 

คราวหน้านักเรียนจะทำอย่างไรให้ทันเวลา หรือคราวนี้นักเรียนลืมนำงานมาส่งครู จะทำอย่างไร 

ไม่ให้นักเรียนลืมอีก และ 4) การให้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินตนเอง (self-personal 

evaluation) ว่าผลงานของตนเองเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับเกณฑ์มีคุณภาพระดับใด เช่น นักเรียน

พอใจในผลงานของตนเองหรือยัง หรือผลงานของนักเรียนมีคุณภาพระดับใด หรือถ้าครูให้โอกาส

ปรับปรุงผลงานอีกครั้ง นักเรียนจะปรับปรุงหรือไม่ ถ้าปรับปรุงจะปรับปรุงอย่างไร 
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 ใบความรู้ที่6
เรื่องรูปแบบของข้อสอบระดับชาติ/นานาชาติ



 ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาดำเนินการ

โดยหลายหน่วยงาน รัฐจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของการจดัการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตรวจสอบคณุภาพของผูเ้รยีน ซึง่ให้

ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลที่จัดโดยหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานภายนอกระดับชาติ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดให้มีการทดสอบระดับชาติคือ (O-NET)  

เพื่อให้โรงเรียนและต้นสังกัดได้นำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของประเทศ นอกจากนั้น 

ยังมีการทดสอบระดับนานาชาติเพื่อเป็น การเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทย 

กับนักเรียนชาติอื่น ๆ ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน (TIMSS, PISA) ซึ่งการประเมินผล

ระดับชาติและนานาชาติเน้นการวัดทักษะการคิดระดับสูง รูปแบบของ ข้อสอบที่ใช้จึงเปลี่ยนแปลง

ไปใช้รูปแบบใหม่ ๆ ที่ครูและนักเรียนไม่คุ้นเคย จากปัญหาดังกล่าวส่งให้ผลการประเมินระดับชาติ

และนานาชาติของนักเรียนไทยอยู่ ในระดับต่ำ ใบความรู้นี้จึงนำเสนอรูปแบบของข้อสอบ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบข้อสอบใหม่ ๆ ในการประเมินผลชั้นเรียน  

และนักเรียนมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบเหล่านี้ 


รูปแบบของข้อสอบระดับชาติ/นานาชาติ
 รูปแบบของข้อสอบวัดความรู้ระดับสูงที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สามารถจำแนกเป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบแบบจำกัดคำตอบและข้อสอบแบบไม่จำกัดคำตอบ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 1. ข้อสอบแบบจำกัดคำตอบ 

       1.1) ปรนัย 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ 

 ข้อสอบรูปแบบนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ 
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ตัวอย่าง 1) ปรนัย4ตัวเลือกเลือก1คำตอบที่ถูกที่สุด

 อ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2 

      สำนวน “ได้ทีขี่แพะไล่” นิทานพื้นบ้านไทยเรื่องหนึ่งเล่าต่อกันมาว่า นานมาแล้ว 

มีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนพักผ่อนอยู่ที่ชายป่า เห็นแพะตาบอดตัวหนึ่งเดินมากินน้ำที่ริมลำธาร 

กระต่ายรู้สึกสงสารจึงช่วยพาแพะลงไปดื่มน้ำ เมื่อแพะดื่มน้ำเสร็จแล้วก็กล่าวขอบใจกระต่าย 

กระต่ายพูดว่า “เรามาเป็นเพื่อนกัน ดีไหม? ข้าสายตาดีจะขี่หลังช่วยบอกทางให้ท่านเดินเอง” 

แพะดใีจมากรบีตอบตกลง ตัง้แตว่นันัน้กระตา่ยกบัแพะกก็ลายเปน็เพือ่นรกัและไปดว้ยกนัทกุหนแหง่

      วันหนึ่งกระต่ายกับแพะพบแม่ช้างกำลังร้องไห้จึงเข้าไปถาม แม่ช้างเล่าว่า ตนพบเสือโคร่ง

ดุร้ายจะจับกินเป็นอาหาร จึงอ้อนวอนว่าขอกลับไปพบลูกก่อนแล้วจะกลับมาให้กินภายหลัง 

กระต่ายรู้สึกสงสารจึงวางแผนช่วยเหลือโดยให้แม่ช้างแสร้งนอนตายเวลาเสือมา 

      พอถึงเวลานัดหมายช้างก็ทำตามแผนของกระต่าย จากนั้นกระต่ายก็ทำท่าทางกินช้าง

อย่าง เอร็ดอร่อย เสือร้องคำรามว่า “เจ้าถือดียังไงมากินช้างของข้า” กระต่ายตอบว่า  

“ช้างต้องเป็นอาหารของข้า เพราะข้าเป็นคนฆ่าช้างตัวนี้ ข้าจะจับเจ้ากินอีกตัวเดี๋ยวนี้ละ!” พูดจบ

กระต่ายก็กระโดดขึ้นขี่หลังแพะจากนั้นแพะก็วิ่งเข้าใส่เสือพร้อมกับช่วยกันร้องตะโกนขู่ดังลั่น  

เสือตกใจมากคิดว่ากระต่ายกับแพะเก่งกว่าตนก็กระโจนเผ่นหนีเข้าป่าไปโดยไม่กลับมาอีกเลย 

จาก www.supasit.co.th 

 1. สำนวน “ได้ทีขี่แพะไล่” มีความหมายตรงกับข้อใด 

       1. เสียรู้แก่ผู้ที่อ่อนแอกว่า 

       2. ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำลง 

       3. ทำกลอุบายเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อ 

       4. ตื่นตกใจง่ายโดยไม่สำรวจให้ถ่องแท้ก่อน 

 2. แผนภาพความคิดชนิดใดที่เหมาะสมในการเขียนโครงเรื่องข้างต้น 

       1. แผนภาพแสดงเหตุผล 

      2. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบ 

      3. แผนภาพแสดงการแก้ปัญหา 

       4. แผนภาพแบบเหตุการณ์ 
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ตัวอย่าง 2)ปรนัยหลายตัวเลือกเลือก1คำตอบที่ถูกที่สุด
      ถ้าท่านจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความยินดี 
ในโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่ของท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ซึ่งจะมีแขกมา 
ร่วมงานประมาณ 100 คน ท่านคิดว่าควรใช้วงดนตรีประเภทใดบรรเลงในงานนี้ 
      1.  วงโยธวาทิต    
 2.  วงขับร้องประสานเสียง   
      3.  วงสตริงควอร์เต็ต*   
 4.  วงซิมโฟนี ออร์เคสตรา  
      5.  วงชาโดว์    
 6.  วงโฟล์คซอง 

  1.2) ปรนัย 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกได้มากกว่า 1 คำตอบ 
 ข้อสอบรูปแบบนี้จะมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ นักเรียนต้องระบายคำตอบที่ถูก 
ให้ครบตามที่โจทย์กำหนด 

ตัวอย่าง 1)ปรนัย4ตัวเลือกเลือกคำตอบที่ถูกได้มากกว่า1คำตอบ
 ข้อใดแสดงว่า ด.ช.ดุสิต แสดงพฤติกรรมว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา 
      1.  เมื่อ ด.ช.ดุสิตดันพื้นได้ 30 ครั้งต่อนาที* 
      2.  เมื่อ ด.ช.ดุสิตเล่นกีฬาบาสเกตบอลทุกวันในตอนเย็น 
      3.  เมื่อ ด.ช.ดุสิตสามารถเลี้ยงลูกบอลเข้าไปยิงประตูได้ 9 ใน 10 ครั้ง 
      4.  เมื่อ ด.ช.ดุสิตติดตามข่าวกีฬาจากสื่อต่าง ๆ เป็นประจำ* 

ตัวอย่าง2)ปรนัยหลายตัวเลือกเลือก2คำตอบที่ถูกต้อง
 แผนผังโซ่อาหาร 
      สิ่งมีชีวิต A‘ สิ่งมีชีวิต B‘ สิ่งมีชีวิต C‘ สิ่งมีชีวิต D จากแผนผังโซ่อาหาร 
ถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้บ้าง 
      1.  สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
      2.  สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเท่าเดิม 
      3.  สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนลดลง 
      4.  สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนเพิ่มขึ้น* 
      5.  สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนลดลง* 

      6.  สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนเพิ่มขึ้น
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           1.3)  เลือกคำตอบจากกลุ่มสัมพันธ์กัน นักเรียนจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจาก

แต่ละกลุ่มตัวเลือก ซึ่งคำตอบจากแต่ละกลุ่มจะมีความสัมพันธ์กัน 



ตัวอย่าง 1 อ่านข้อความหรือบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อความหรือ 

บทประพันธ์ที่กำหนด จากหมวดคำตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 คำ

ตอบ) จึงจะได้คะแนน 

 แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด 

      ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน 

      มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผล 

  ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 

 จากเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ 



 คำประพันธ์ข้างต้นเป็นคำประพันธ์ประเภทใด ใจความสำคัญเป็นประเภทใด และข้อคิด 

ที่ได้ตรงกับสำนวนใดมากที่สุด 



ตัวอย่าง2 โจ้ พบวัตถุ 2 เส้น สีแดงและสีเขียว มีความยาวเท่ากัน จึงลองใช้มือดึงวัตถุให้ยืดออก

จากเดิม ปรากฏว่า วัตถุสีแดงเมื่อยืดออกแล้วจะมีความยาวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อปล่อยมือจะหดกลับ

เท่าเดิม แต่วัตถุสีเขียวเมื่อยืดออกแล้วจะมีความยาวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อปล่อยมือจะไม่หดกลับเท่าเดิม 

แต่จะมีความยาวมากกว่าเดิม 

ก. ข. ค. 

 1. กลอนสักวา 1. คำสั่งสอน*  1.  ปากว่าตาขยิบ 

 2.  กลอนเสภา 2.  คำชี้แจง 2.  ปากหวานก้นเปรี้ยว 

 3.  กลอนสุภาพ* 3.  คำแนะนำ 3.  ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 

 4.  กลอนบทละคร 4.  คำอธิบาย 4. ปากปราศรัยใจเชือดคอ* 
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 จากข้อมูล วัตถุสีแดงมีสมบัติในด้านใด (ก) และถ้าต้องการเปรียบเทียบว่าวัตถุเส้นใด 

จะรับน้ำหนักได้มากกว่ากันจะต้องจัดสิ่งใดให้เหมือนกัน (ข) และจัดสิ่งใดให้ต่างกัน (ค) 

 2.ข้อสอบแบบไม่จำกัดคำตอบ

  ขอ้สอบอกีประเภทหนึง่ทีน่ยิมใชว้ดัและประเมนิผูเ้รยีนไดท้ัง้พฤตกิรรมระดบัตน้และดบัสงู  

ก็คือ ข้อสอบไม่จำกัดคำตอบ ได้แก่ แบบเติมคำ แบบตอบสั้น และแบบเขียนบรรยาย ดังนี้  

  2.1)  ตอบสั้น นักเรียนตอบข้อสอบโดยวิธีการเขียนคำตอบสั้น ๆ  

  2.2)  ระบายคำตอบทีเ่ปน็คา่หรอืตวัเลข นกัเรยีนระบายตวัเลขซึง่เปน็คำตอบของโจทย ์

ในแต่ละข้อ ลงในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง 



ตัวอย่าง1

การจัดกลุ่มของนักเรียนชั้น ป.6 เป็นการจัดกลุ่มแบบมีเด็กผู้หญิง 3 คน ต้องมีเด็กผู้ชาย 2 คน  

ถ้ามีเด็กผู้หญิงทั้งหมด 147 คน ต้องมีเด็กผู้ชายกี่คน จึงจะจัดกลุ่มได้พอดี (เฉลย 98 คน) 



ตัวอย่าง2

ปล่อยวัตถุที่มีน้ำหนัก 10 นิวตัน จากที่สูง 2 เมตร เหนือผิวดิน เมื่อวัตถุกระทบพื้น งานที่เกิด 

เนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่าใด (เฉลย 20 จูล) 



กลุ่ม ก สมบัติของวัตถุ  กลุ่ม ข สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกัน กลุ่ม ค สิ่งที่ต้องจัดให้ต่างกัน 

 1) การนำความร้อน 1) สีของเส้นวัตถุ 1) ขนาดของเส้นวัตถุ 

 2) ความแข็ง 2) ความยาวของเส้นวัตถุ 2) ความยาวของวัตถุ 

    ก่อนการทดลอง 

 3) ความเหนียว 3) ความยาวของเส้นวัตถุ 3) ชนิดของวัตถุ 

    หลังการทดลอง 

 4) ความยืดหยุ่น 4) สถานที่ใช้ทำการทดลอง 4) น้ำหนักของถุงทราย 

      ที่ใช้แขวนวัตถุ 
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ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยนานาชาติTIMSS2007

  เติมจำนวนลงในรูป c ของข้อความต่อไปนี้ 

  ผลรวมของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมที่มี 10 ด้าน = c x 180 ํ 

  เกณฑ์การให้คะแนน

  คำตอบถูก8

 การใช้เหตุผล    ตามเกณฑ์การให้คะแนน  24.7 

พฤติกรรมการเรียนรู้ เฉลย นักเรียนไทยตอบถูก(%)

  2.3)  เขียนอธิบายคำตอบ นักเรียนเขียนอธิบายความคิดพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  

ตัวอย่าง

ปลาทูน่าที่มีอายุ 1 ปี หาได้ยากเนื่องจากมีการจับปลาเพิ่มขึ้นมากเกินไป จงแสดงว่าน่าจะมี 

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับประชากรปลาฉลามมากที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบคำตอบ 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คำตอบถูก ให้คำอธิบายตามสายใยอาหารที่ถูกต้อง และกล่าวถึงแหล่งอาหาร แหล่งอื่น 

  ของปลาฉลาม (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือกล่าวถึงจำนวนปลาฉลามที่ลดลง โดยไม่มี 

  คำอธบิายเพิม่เตมิ หรอืคำอธบิายอืน่ ๆ ทีอ่าศยัพืน้ฐานของผลโดยตรงจากปลาทนูา่เพยีง 

  อย่างเดียว 





 การใช้เหตุผล    ตามเกณฑ์การให้คะแนน  24.7 

พฤติกรรมการเรียนรู้ เฉลย นักเรียนไทยตอบถูก(%)
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 ใบความรู้ที่7
เรื่องเทคนิคการสร้างเครื่องมือประเมินการเรียนรู้




ขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนต้องมีความชัดเจนในหลักการ 

และแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

 1) การกำหนดเป้าหมายของการประเมิน 

  ครูผู้สอนที่เป็นนักวัดและประเมินผลที่ดีต้องทราบเป้าหมายของการดำเนินงานก่อน

เสมอว่าในการวัดและประเมินผลครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่ออะไร เพื่อตัดสินผลการเรียน 

เพื่อติดตามความก้าวหน้า หรือเพื่อวินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการกำหนดเป้าหมายสำคัญ 

ของการประเมินนี้จะนำ มาสู่การระบุคุณลักษณะที่ต้องการวัด เช่น ความรู้ ทักษะการอ่าน  

ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 

 2)  การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนด/สร้างเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับ

คณุลกัษณะทีต่อ้งการประเมนิมากทีส่ดุ เพราะในหนึง่คณุลกัษณะทีมุ่ง่วดั อาจมเีครือ่งมอืไดห้ลายรปูแบบ

แต่เครื่องมือชนิดใดมีความเหมาะสมที่สุด เช่น การวัดความสามารถในการเขียนเรียงความของผู้เรียน 

ผู้สอนอาจใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบอัตนัย 1 ข้อ หรือการทำแบบสอบปรนัย 10 ข้อก็ได้ แต่ผู้สอน

ตอ้งวเิคราะหว์า่เครือ่งมอืใดทีใ่หผ้ลการประเมนิมคีวามตรง (Valid) และเหมาะสมกบัสถานการณส์อบ 

มากกว่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 1 หลังจากได้เครื่องมือมาก็ต้องหาคุณภาพ และการเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไป 



ตารางที่1วิธีการวัดและเครื่องมือที่ใช้

 วิธีการวัด เครื่องมือ

การทดสอบ (Testing) แบบสอบหลายตัวเลือก (Multiple choice Test) 

  แบบสอบข้อเขียน (Written Test) 

  แบบสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) 

การสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

  แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structured Interview) 

  แบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง (Non Structured Interview)
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 3)การตัดสินผลการวัดและประเมิน

  เปน็ขัน้ตอนทีผู่ส้อนนำผลการวดัและประเมนิผูเ้รยีนมาเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ำหนด เพือ่ตดัสนิ

คณุคา่ผลการเรยีนรู ้ ซึง่ผูส้อนอาจใชเ้กณฑก์ารประเมนิทีเ่หมาะสม เชน่ เกณฑก์ารประเมนิแบบองิกลุม่  

เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ หรือเกณฑ์การประเมินแบบเทียบกับตนเอง เป็นต้น 


วิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 68-72) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือวัด                      

และประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมหลายวธิ ีซึง่กค็อื การกำหนด รปูแบบ ยทุธวธิ ีและเครือ่งมอืประเภท

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 

คือ  

 1) เพื่อรู้จักผู้เรียน  

 2)  เพื่อประเมินวิธีเรียนของผู้เรียน  

 3)  เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  

 โดยครูผู้สอนสามารถเลือกใช้หรือคิดค้นวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับ 

จุดมุ่งหมายของการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้น 

      วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี และเครื่องมือ

ประเภทตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้โดยทัว่ไปมจีดุมุง่หมาย 3 ประการ

คอื เพือ่รูจ้กัผูเ้รยีน เพือ่ประเมนิวธิเีรยีนของผูเ้รยีน และเพือ่ประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีน ผูส้อนสามารถ

เลอืกใชห้รอืคดิคน้วธิกีารวดัและประเมนิผลใหเ้หมาะสมกบัจดุมุง่หมายของการนำผลการประเมนิไปใช้

เพื่อตอบสนองความต้องการ 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้น 

 วิธีการวัด เครื่องมือ

การสอบถาม (Inquiry)  แบบสอบถาม (Questionnaire) 

การทดสอบ (Testing) แบบสอบหลายตัวเลือก (Multiple choice Test) 

การสังเกต (Observation) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 

 แบบบันทึก (Record) 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring guide) 

การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบบันทึก (Record) 

 แบบประเมินผลงาน  

 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring guide)
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 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการ
ไดม้าซึง่ขอ้มลูผลการเรยีนรูท้ีน่ยิมใชก้นัมาแตด่ัง้เดมิ เชน่ วดัและประเมนิโดยการจดัสอบ และใชแ้บบสอบ
หรอืแบบวดั (Test) ทีค่รสูรา้งขึน้ โดยการเกบ็ขอ้มลูดงักลา่ว สว่นใหญใ่ชใ้นการวดัและประเมนิทีไ่ดผ้ล
เป็นคะแนนและนำไปใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
เพือ่ดพูฒันาการหรอืใชเ้พือ่ประเมนิผลสมัฤทธิ ์เมือ่สิน้สดุการสอนในแตล่ะหนว่ยการเรยีนรูห้รอืรายวชิา
 วธิกีารและเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลแบบเปน็ทางการเหมาะสำหรบัการประเมนิเพือ่ตดัสนิ
มากกว่าที่จะใช้เพื่อประเมินพัฒนาการผู้เรียน หรือเพื่อหาจุดบกพร่องสำหรับนำไปปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามวิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ 
แบบเปน็ทางการ ทีใ่หข้อ้มลูสารสนเทศในเชงิปรมิาณมขีอ้สงัเกตทีผู่ส้อนตอ้งระมดัระวงัในการนำไปใช้
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นตัวแทนของระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนคือ ข้อมูล
ต้องได้มาจากวิธีการวัดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความ
เที่ยงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด และมีความเชื่อมั่น (Reliability) 
หมายถึง ผลการวัดมีความคงเส้นคงวา เมื่อมีการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องมือคู่ขนานหรือเมื่อวัดใน 
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน และวิธีการวัดมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ (Acceptable) 
      วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) 
เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่ผู้สอน
เก็บรวบรวม ตลอดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน ปรับการเรียน
การสอนให้เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะของข้อมูลที่ได้ นอกเหนือจาก
ตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว อาจเป็นข้อมูลบรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผู้สอนเฝ้าสังเกต  
หรือผลการเรียนรู้ในลักษณะคำอธิบายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของผู้เรียนที่พบ
จากการสังเกต สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เปน็การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระ ผลการเรยีนรูด้า้นการอา่น คดิวเิคราะห ์ และเขยีน
ผลการพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนนั้น มีความเหมาะสมกับวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนี้ 
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างลึกซึ้งกว่าการประเมินแบบเป็นทางการ และเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่น 
ตามสถานการณ์และบริบท 
 วิธีการประเมินแบบต่าง ๆ ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ มีดังต่อไปนี้ 
 1.การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดู การปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  
โดยไมข่ดัจงัหวะการทำงานหรอืการคดิของผูเ้รยีน การสงัเกตพฤตกิรรมเปน็สิง่ทีท่ำไดต้ลอดเวลา แตค่วรมี

กระบวนการ และจดุประสงคท์ีช่ดัเจนวา่ตอ้งการประเมนิอะไร โดยอาจใชเ้ครือ่งมอื เชน่ แบบมาตรประมาณคา่
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แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง  

หลายสถานการณ์ หลายช่วงเวลาเพื่อขจัดความลำเอียง 

 2.การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับ 

การเรยีนรูต้ามมาตรฐานผูส้อนเกบ็ขอ้มลู จดบนัทกึ รปูแบบการประเมนินี ้ ผูส้อนและผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์

กันโดยตรง สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความปรับแก้ไขความคิดกันได้ มีข้อที่พึงระวัง 

คือ อย่าเพิ่งขัดความคิดขณะที่ผู้เรียนกำลังพูด 

 3.การพูดคุย เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถ

ดำเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อติดตามตรวจสอบว่า 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการ

ค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น  

วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

 4.การใชค้ำถาม การใชค้ำถามเปน็เรือ่งปกตมิากในการจดัการเรยีนรู ้ แตข่อ้มลูงานวจิยับง่ชี้ 

ว่าคำถามที่ครูใช้เป็นด้านความจำ และเป็นเชิงการจัดการทั่ว ๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะถามง่าย 

แตไ่มท่า้ทายใหผู้เ้รยีนตอ้งทำความเขา้ใจและเรยีนรูใ้หล้กึซึง้ การพฒันาการใชค้ำถามใหม้ปีระสทิธภิาพ 

แมจ้ะเปน็เรือ่งทีย่าก แตส่ามารถทำไดผ้ลรวดเรว็ขึน้ หากผูส้อนมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารประเมนิในชัน้เรยีน  

โดยทำการประเมินเพื่อพัฒนาให้แข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังได้นำเสนอวิธีการฝึกถามให้มี 

ประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังนี้ 

  วิธีที่ 1 ใหค้ำตอบทีเ่ปน็ไปไดห้ลากหลาย เปน็วธิทีีง่า่ยทีส่ดุในการเริม่ตน้เปลีย่นการถาม

แบบความจำให้เป็นคำถามที่ต้องใช้การคิดบ้าง เพราะมีคำตอบที่เป็นไปได้หลายคำตอบ (แต่พึงระวัง 

วา่การใชค้ำถามแบบนีผู้เ้รยีนตอ้งผา่นการเรยีนรู ้ มคีวามเขา้ใจพืน้ฐานตามตวัชีว้ดัทีก่ำหนดใหเ้รยีนรูม้าแลว้)

คำถามแบบนี้ทำให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจว่าคำตอบใดถูก หรือใกล้เคียงที่สุดเพราะเหตุใด และที่ไม่ถูก 

เพราะเหตใุด นอกจากนีก้ารใชค้ำถามแบบนีจ้ะทำใหผู้เ้รยีนเรยีนรูย้ิง่ขึน้อกี หากมกีจิกรรมใหผู้เ้รยีนทำ 

เพื่อพิสูจน์คำตอบ 

  วิธีที่ 2 เปลีย่นคำถามแบบความจำใหเ้ปน็ประโยคบอกเลา่ เพือ่ใหผู้เ้รยีนระบวุา่เหน็ดว้ย  

ไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล การใช้วิธีนี้จะต้องให้ผู้เรียนได้อภิปรายกัน ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่สูงขึ้นกว่า

วิธีแรก เพราะผู้เรียนจะต้องยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นของตน เพื่อให้ประโยคที่ผู้เรียนนั้น 

ต้องสะท้อนความคิดเห็น ผู้เรียนจะต้องปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน การฝึกด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ  

จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฟังที่ดี มีจิตใจเปิดกว้างพร้อมรับฟัง และเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น

ผ่านกระบวนการอภิปรายครูใช้วิธีการนี้กดดันให้เกิดการอภิปรายอย่างมีคุณภาพสูงระหว่าง 

เด็กต่อเด็ก และให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแก่ทุกคนในชั้นเรียน 
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  วิธีที่3 หาสิ่งตรงกันข้าม หรือสิ่งที่ใช่/ถูก สิ่งที่ไม่ใช่/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใช้ได้ดี

กบัเนือ้หาทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิ เชน่ จำนวนในวชิาคณติศาสตร ์การสะกดคำ โครงสรา้งไวยากรณใ์นวชิาภาษา

เป็นต้น เมื่อได้รับคำถามว่าทำไมทำเช่นนี้ถูก แต่ทำเช่นนี้ผิด หรือทำไมผลบวกนี้ถูก แต่ผลบวกนี้ผิด 

หรือทำไมประโยคนี้ถูกไวยากรณ์ แต่ประโยคนี้ผิดไวยากรณ์ เป็นต้น จะเป็นโอกาสให้ผู้เรียนคิด 

และอภิปรายมากกว่าเพียงการถามว่าทำไมโดยไม่มีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใช้กับ 

การทำงานคู่มากกว่าถามทั้งห้องแล้วให้ยกมือตอบ 

  วิธีที่4ใหค้ำตอบประเดน็สรปุแลว้ตามดว้ยคำถามใหค้ดิ เปน็การใหผู้เ้รยีนตอ้งอธบิายเพิม่เตมิ

  วิธีที่5 ตัง้คำถามจากจดุยนืทีเ่หน็ตา่ง เปน็วธิทีีต่อ้งใชค้วามสามารถมากทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน

เพราะมีประเด็นที่ต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึก เหมาะที่จะใช้อภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวกับ 

สภาพเศรษฐกิจสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเชิงจริยธรรม เป็นต้น นอกจากนี้การใช้ Bloom’s 

Taxonomy เปน็กรอบแนวคดิ ในการตัง้คำถาม กเ็ปน็วธิกีารทีด่ใีนการเกบ็ขอ้มลูการเรยีนรูจ้ากผูเ้รยีน

 5.การเขยีนสะทอ้นการเรยีนรู้(Journals) เปน็รปูแบบการบนัทกึการเขยีนอกีรปูแบบหนึง่ 

ทีใ่หผู้เ้รยีนเขยีนตอบกระทูห้รอืคำถามของคร ู ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความรู ้ ทกัษะทีก่ำหนดในตวัชีว้ดั  

การเขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากทำให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้ว ยังใช้

เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย 

 6.การประเมินการปฏิบัติ(PerformanceAssessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือ 

กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมิน

ลักษณะนี้ ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ 

     ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การทำโครงการ/โครงงาน               

การสำรวจ การนำเสนอ การสร้างแบบจำลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์  

การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  

การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม ดังนี้ 

 ®ภาระงานหรอืกจิกรรมทีเ่นน้ขัน้ตอนการปฏบิตัแิละผลงาน เชน่ การทดลองวทิยาศาสตร์

การจดันทิรรศการการแสดงละคร แสดงการเคลือ่นไหว การประกอบอาหาร การประดษิฐ ์ การสำรวจ  

การนำเสนอ การจดัทำแบบจำลอง เปน็ตน้ ผูส้อนจะตอ้งสงัเกตและประเมนิวธิกีารทำงานทีเ่ปน็ขัน้ตอน 

และผลงานของผู้เรียน 

 ®	ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย เช่น การรักษาความสะอาด  

การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น จะประเมินด้วยวิธีการสังเกต  

จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
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  ®	ภาระงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติ 

และผลงานที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ เช่น ระยะก่อนดำเนิน

โครงการ/โครงงาน โดยประเมินความพร้อมการเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน 

ระยะระหว่างดำเนินโครงการ/โครงงาน จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่

กำหนดไว้ และการปรับปรุงระหว่าง การปฏิบัติ สำหรับระยะสิ้นสุดการดำเนินโครงการ/โครงงาน 

โดยการประเมินผลงานผลกระทบและวิธีการนำ เสนอผลการดำเนินโครงการ/โครงงาน 

  ®	ภาระงานที่เน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการขั้นตอนการทำงาน เช่น การจัดทำ

แผนผัง แผนที่ แผนภูมิกราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของ

ผลงานก็ได้ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการประเมิน เช่น 

แบบมาตรประมาณค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติ 

เป็นต้น 

 7. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงานเป็นการ

เกบ็รวบรวมชิน้งานของผูเ้รยีนเพือ่สะทอ้นความกา้วหนา้และความสำเรจ็ของผูเ้รยีน เชน่ แฟม้สะสมงาน 

ที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน  

หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่นต้องแสดงผลงานที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้อง

แสดงความคดิเหน็หรอืเหตผุลทีเ่ลอืกผลงานนัน้เกบ็ไวต้ามวตัถปุระสงคข์องแฟม้สะสมงาน แนวทางในการ 

จัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 

 ® กำหนดวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ว่าต้องการสะท้อนเกี่ยวกับความก้าวหน้า 

และความสำเร็จของผู้เรียนในเรื่องใดด้านใด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ®	วางแผนการจัดทำแฟ้มสะสมงานที่เน้นการจัดทำชิ้นงาน กำหนดเวลาของการจัด

ทำแฟ้มสะสมงานและเกณฑ์การประเมิน 

 ®	จัดทำแผนแฟ้มสะสมงานและดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

  ®	ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

  ®	ใหม้กีารประเมนิชิน้งานเพือ่พฒันาชิน้งาน ควรประเมนิแบบมสีว่นรว่ม โดยผูป้ระเมนิ 

ได้แก่ ตนเอง เพื่อนผู้สอน ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ®	ให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

กำหนด เช่น ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เป็นต้น โดยดำเนินการเป็นระยะ อาจจะเป็น 

เดือนละครั้งหรือบทเรียนละครั้งก็ได้ 

 ®	ให้ผู้เรียนนำชิ้นงานที่คัดเลือกแล้วจัดทำเป็นแฟ้มที่สมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย  

หน้าปก คำนำ สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมิน แฟ้มสะสมงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 ®	ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมงาน 
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 ® สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนแสดงแฟ้มสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ 

ปีการศึกษาตามความเหมาะสม 

 8. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านการรับรู้ข้อเท็จจริง 

(Knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินนั้น ๆ 

เชน่ แบบทดสอบเลอืกตอบ แบบทดสอบถกู-ผดิ แบบทดสอบจบัคู ่แบบทดสอบเตมิคำ แบบทดสอบความเรยีง 

เป็นต้น ทั้งนี้ แบบทดสอบที่จะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรง (Validity)  

และเชื่อมั่นได้ (Reliability) 

 9.การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ  

และเจตคติที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นลำดับขั้นจากต่ำสุด 

ไปสูงสุด ดังนี้ 

 ® ขั้นรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ 

 ® ขั้นตอบสนอง เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเชื่อฟัง ทำตาม อาสาทำ พอใจ

ที่จะทำ 

 ® ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออก

โดยการกระทำหรือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือทำกิจกรรมที่ตรง

กบัความเชือ่ของตน ทำดว้ยความเชือ่มัน่ ศรทัธา และปฏเิสธทีจ่ะกระทำในสิง่ทีข่ดัแยง้กบัความเชือ่ของตน

 ® ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย 

เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 

 ® ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติ 

เชน่นัน้อยูเ่สมอในสถานการณเ์ดยีวกนั หรอืเกดิเปน็อปุนสิยัการวดัและประเมนิผลดา้นจติพสิยั ควรใช ้

การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลัก และสังเกตอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทั้งนี้ 

อาจใช้ เครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ  

แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้อาจใช้แบบวัดความรู้และ

ความรูส้กึเพือ่รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ แบบวดัความรูโ้ดยสรา้งสถานการณเ์ชงิจรยิธรรม แบบวดัเจตคติ

แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น 

 10. การประเมินตามสภาพจริง(AuthenticAssessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการ 

ทีห่ลากหลายดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมนิทีส่ะทอ้นความสามารถทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน

จึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น 

ภาระงาน (Tasks) ควรสะท้อนสภาพความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากกว่าเป็นการปฏิบัติ

กิจกรรมทั่ว ๆ ไป ดังนั้น การประเมินตามสภาพจริงจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้และ 

การประเมนิผลไปดว้ยกนัและกำหนดเกณฑก์ารประเมนิ (Rubrics) ใหส้อดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ
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 11. การประเมนิตนเองของผูเ้รยีน(StudentSelf-assessment) การประเมนิตนเองนบัเปน็

ทัง้เครือ่งมอืประเมนิและเครือ่งมอืพฒันาการเรยีนรู ้ เพราะทำใหผู้เ้รยีนไดค้ดิใครค่รวญวา่ไดเ้รยีนรูอ้ะไร  

เรยีนรูอ้ยา่งไร และผลงานทีท่ำนัน้ดแีลว้หรอืยงั การประเมนิตนเองจงึเปน็วธิหีนึง่ทีจ่ะชว่ยพฒันาผูเ้รยีน 

ให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้การประเมินตนเองของผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จได้ดี

จะตอ้งมเีปา้หมายการเรยีนรูท้ีช่ดัเจน มเีกณฑท์ีบ่ง่บอกความสำเรจ็ของชิน้งาน/ภาระงาน และมาตรการ 

การปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง เปา้หมายการเรยีนรูท้ีก่ำหนดชดัเจนและผูเ้รยีนไดร้บัทราบหรอืรว่มกำหนดดว้ย  

จะทำให้ผู้ เรียนทราบว่าตนถูกคาดหวังให้รู้อะไร ทำอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรู้ 

ตามความคาดหวงันัน้ หลกัฐานทีม่คีณุภาพควรมเีกณฑเ์ชน่ไร เพือ่เปน็แนวทางใหผู้เ้รยีนพจิารณาประเมนิ

ซึ่งหากเกณฑ์เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วยจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ 

ในการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ การทีผู่เ้รยีนไดใ้ชก้ารประเมนิตนเองบอ่ย ๆ โดยมกีรอบแนวทางการประเมนิ 

ที่ชัดเจนนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินได้ค่อนข้างจริงและซื่อสัตย์ คำวิจารณ์ คำแนะนำของ 

ผู้เรียนมักจะจริงจังมากกว่าของครู การประเมินตนเองจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น หากผู้เรียนทราบสิ่งที่

ต้องปรับปรุง แก้ไข และตั้งเป้าหมายการปรับปรุง แก้ไขของตน แล้วฝึกฝน พัฒนาโดยการดูแล

สนบัสนนุจากผูส้อนและความรว่มมอืของครอบครวัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิตนเองมหีลายรปูแบบ

เช่น การอภิปราย การเขียนสะท้อนผลงาน การใช้แบบสำรวจ การพูดคุยกับผู้สอน เป็นต้น 

 12.การประเมินโดยเพื่อน(PeerAssessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง 

ทีน่า่จะนำมาใชเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ขา้ถงึคณุลกัษณะของงานทีม่คีณุภาพ เพราะการทีผู่เ้รยีนจะบอกไดว้า่

ชิน้งานนัน้เปน็เชน่ไร ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งชดัเจนกอ่นวา่เขากำลงัตรวจสอบอะไรในงานของเพือ่น

ฉะนัน้ผูส้อนตอ้งอธบิายผลทีค่าดหวงัใหผู้เ้รยีนทราบกอ่นทีจ่ะลงมอืประเมนิการทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจวา่ 

ผูเ้รยีนเขา้ใจการประเมนิรปูแบบนี ้ควรมกีารฝกึผูเ้รยีน โดยผูส้อนอาจหาตวัอยา่ง เชน่ งานเขยีน ใหน้กัเรยีน

เปน็กลุม่ตดัสนิใจวา่ควรประเมนิอะไร และควรใหค้ำอธบิายเกณฑท์ีบ่ง่บอกความสำเรจ็ของภาระงานนัน้

จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินภาระงานเขียนที่เป็นตัวอย่างนั้นโดยใช้เกณฑ์ที่ช่วยกันสร้างขึ้น หลังจากนั้น

ครตูรวจสอบการประเมนิของผูเ้รยีนและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีนทีป่ระเมนิเกนิจรงิ การใชก้ารประเมนิ 

โดยเพือ่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ จำเปน็ตอ้งสรา้งสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุใหเ้กดิการประเมนิรปูแบบนี ้ 

กล่าวคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกัน และไม่อคติ เพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้ซื่อตรง  

เป็นเชิงบวกที่ให้ประโยชน์ ผู้สอนที่ให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มตลอดภาคเรียนแล้วใช้เทคนิคเพื่อนประเมิน

เพือ่นเปน็ประจำ จะสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั อนัจะนำไปสูก่ารใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

ที่เก่งขึ้นได้ 
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 ป.6 1.  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ❍ ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศนิยม 

     สามตำแหน่ง 

  2.  เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน ❍ หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดด 

   และทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  ในแต่ละหลักของทศนิยมสามตำแหน่ง 

    ❍ การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 

    ❍ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

         ไม่เกินสามตำแหน่ง 

    ❍ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน 

  3.  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  ❍ การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 

        และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  ในรูปเศษส่วน 

    ❍ การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบ 

     ของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศนิยม 

 ใบความรู้ที่8
เรือ่งการกำหนดจดุมุง่หมายของการทดสอบ/กำหนดโครงสรา้งของแบบทดสอบ




ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการสร้างแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา   

 ป.6 1.  การบวก การลบ การคูณ การหาร   ❍ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
   และการบวก ลบ คณู หารระคนของเศษสว่น ❍ การบวก การลบ การคณู การหารจำนวนคละ  
   จำนวนคละ และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนัก ❍ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน 
   ถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  และจำนวนคละ 
    ❍ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
     ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 
    ❍ การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม 
     ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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  2.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของ ❍ โจทยป์ญัหาการบวก การลบ การคณู การหาร  

   โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ   และการบวก ลบ คณู หารระคนของจำนวนนบั 

        จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม  ❍ การสรา้งโจทยป์ญัหาการบวก การลบ การคณู 

   และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนัก  การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน 

   ถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ   ของจำนวนนับ   

   และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้ ❍ โจทยป์ญัหาการบวก การลบ การคณู การหาร    

     และการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน 

    ❍ โจทยป์ญัหาการบวก การลบ การคณู การหาร     

     และการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม 

    ❍ การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 

                  และการคูณ หารระคนของทศนิยม 

    ❍ โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ   

     รวมถงึโจทยป์ญัหารอ้ยละเกีย่วกบัการหากำไร

     ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย   

     การหาราคาทุน และดอกเบี้ย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ป.6 1.  บอกคา่ประมาณใกลเ้คยีงจำนวนเตม็หลกัตา่ง ๆ ❍ ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวน 

   ของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้  เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน 

  2.  บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสาม ❍ ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 

   ตำแหน่ง  หนึ่งตำแหน่งและสองตำแหน่ง 

มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ป.6 1. ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่   ❍ การบวก การคูณ 

   และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ ❍ การบวก ลบ คูณ หารระคน 

  2.  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ ❍ ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ  

     และตัวประกอบเฉพาะ 

    ❍ การหา ห.ร.ม. 

    ❍ การหา ค.ร.น 
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 ใบความรู้ที่9
เรื่องการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้





 การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนที่จะสร้าง

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยสิ่งที่สัมพันธ์กัน คือ สิ่งที่ต้องการวัด  

การกำหนด แนวทาง รูปแบบ และเครื่องมือในการวัดและประเมิน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ

รายวิชาและระดับชั้น การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบไปด้วย

กิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 


ขั้นที่1วางแผนการวัดและประเมินการเรียนรู้
 กอ่นการสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล จำเปน็ตอ้งมกีารวางแผนการวดัและประเมนิผลกอ่น

เปน็ลำดบัแรก ทัง้นี ้ ผูส้อนควรยดึตามแนวทางทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

ได้กำหนดไว้ ในการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีสิ่งที่ผู้สอนต้องพิจารณาคือ (ปรับปรุง

จาก ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

 1) สิง่ทีต่อ้งการวดั : เปน็การพจิารณาถงึขอบเขตของสิง่ทีต่อ้งการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน  

ว่าครอบคลุมตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ใด ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  

      2)  วิธีการวัด : ภายใต้ขอบเขตของสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล ผู้สอนต้องคิดวางแผน

ถึงวิธีการวัดให้สอดคล้องและครอบคลุมตามสิ่งที่ต้องการวัด เช่น ใช้วิธีการทดสอบ การประเมิน 

ภาคปฏิบัติ การประเมินแฟ้มสะสมงาน การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น กรณีที่ใช้การทดสอบ ผู้สอน

อาจต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบของแบบสอบ (test formats) เช่น จะใช้แบบทดสอบ 

องิกลุม่หรอืองิเกณฑ ์ แบบสอบขอ้เขยีนหรอืปฏบิตักิาร แบบเสนอคำตอบหรอืเลอืกตอบ แบบทดสอบ

ความเร็วหรือความสามารถ แบบสอบเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล  

 3)  สัดส่วนการประเมิน : เป็นการกำหนดสัดส่วนคะแนนตามวิธีการวัด เช่น สัดส่วน 

การประเมนิ ระหวา่งภาคและปลายภาค กำหนดเปน็รอ้ยละ 70 : 30 โดยระหวา่งภาค ประกอบไปดว้ย

การทดสอบยอ่ยรอ้ยละ 10 การประเมนิภาคปฏบิตัริอ้ยละ 30 การประเมนิแฟม้สะสมงานรอ้ยละ 20

การสังเกตพฤติกรรมร้อยละ 10 ส่วนปลายภาคใช้การทดสอบร้อยละ 30 เป็นต้น 

 4)  จำนวนครั้งในการวัดและประเมิน : หมายถึง การคิดวางแผนเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการ

วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการวัดต่าง ๆ เช่น มีการทดสอบก่อนเรียนโดยไม่นำผลการประเมิน
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มาคิดเป็นสัดส่วนการประเมิน การทดสอบย่อยร้อยละ 10 แบ่งเป็นการทดสอบ จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 

30 นาที หรือมีการทดสอบย่อยเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย หรือการสังเกตพฤติกรรม  

ให้มีการบันทึกผล การสังเกตพฤติกรรมทุกคาบการสอน และมีการสรุปผลการสังเกตพฤติกรรม 

เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น 


ขั้นที่2การสร้างแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้
 การสร้างแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สิ่งที่

ตอ้งการวดั ซึง่ไดแ้ก ่ตวัชีว้ดัภายใตม้าตรฐานการเรยีนรูแ้ละการสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สอนว่าจะมีการวัด

และประเมินผลครอบคลุมในทุกตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา และยังมีความสำคัญในแง่ของการวิเคราะห์

การสอนและการสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร สำหรับการสร้างแผนผังเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแนวทางที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 

 1)  วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น : ก่อนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอน

ควรพิจารณาว่าพฤติกรรมที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นนั้น เป็นพฤติกรรมในด้านใดบ้าง คือ 

เป็นพฤติกรรมในด้านความรู้ (K = Knowledge) ด้านคุณลักษณะ (A = Attribute) หรือด้าน

กระบวนการ (P = Process) ทั้งนี้ ผู้สอนควรพิจารณาควบคู่ไปกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้  

 2)  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ : เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ต้องการ

จะวดัจากผูเ้รยีน ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัภายใตม้าตรฐานการเรยีนรู ้ และขอบเขตของสาระการเรยีนรู ้

แกนกลาง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ที่กำหนดขึ้นสอดคล้องกับขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ใด คือ ด้านความรู้ (Knowledge)  

ด้านคุณลักษณะ (Attribute) และกระบวนการ (Process) ซึ่งบางจุดประสงค์อาจครอบคลุม

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ในขณะที่บางจุดประสงค์อาจครอบคลุมทุกขอบเขตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 3)  กำหนดนำ้หนกัความสำคญั : ภายใตข้อบขา่ยพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องแตล่ะจดุประสงค์

การเรียนรู้ที่วิเคราะห์ไว้ ขั้นต่อไปเป็นการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของในแต่ละขอบเขตพฤติกรรม 

การเรียนรู้ โดยมีแนวทางคือ 

  3.1)  ด้านความรู้ (Knowledge) จำแนกเป็น 6 ระดับ คือ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ  

การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า โดยในแต่ละระดับกำหนดให้ค่าน้ำหนัก

คะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน  

    3.2) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) และกระบวนการ (Process) จะมีลักษณะเฉพาะ 

แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะธรรมชาตขิองแตล่ะสาระการเรยีนรู ้จงึไมจ่ำแนกระดบั แตใ่หก้ำหนดนำ้หนกั
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ความสำคัญของขอบเขตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านนี้ไว้ด้วย โดยกำหนดให้ค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด

เท่ากับ 5 คะแนน เช่นเดียวกัน 

 ในการกำหนดนำ้หนกัความสำคญัของจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผูส้อนควรยดึหลกัโดยทัว่ไปวา่  

ควรให้ความสำคัญแก่จุดประสงค์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็น หรือเป็นจุดประสงค์หลัก เพราะน้ำหนัก

ความสำคัญ ที่กำหนดให้แก่จุดประสงค์ในแต่ละตัวชี้วัด จะถูกแปลงไปสู่จำนวนข้อสอบ และสัดส่วน

ของการประเมินภายใต้ขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 4)  พิจารณาวิธีการและเครื่องมือวัด : เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น ว่าเน้นด้านใดแล้ว  

จากนั้นผู้สอนต้องมาพิจารณาว่าควรใช้วิธีวัดและเครื่องมือวัดประเภทใดให้สัมพันธ์และสอดคล้อง 

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละตัวชี้วัด  

      5)  ระบุผู้มีหน้าที่ในการวัด : ขั้นตอนนี้ ให้ระบุผู้มีส่วนร่วมหรือมีหน้าที่ในการวัด ซึ่งอาจ

เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน นักเรียน เพื่อนนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น 

      รายละเอียดของการกำหนดแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีรูปแบบ 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐาน ส 1.1 เข้าใจประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 

3. บอกความหมาย 1. บอกความหมายของ ✓ - - - ทดสอบ - แบบทดสอบ - ครู 

 ความสำคัญ และ  พระรัตนตรัยได้  (ร/3) 

 เคารพพระรัตนตรัย 2. บอกความสำคัญของ ✓ - - - ทดสอบ - แบบทดสอบ - ครู 

 และปฏิบัติตาม  พระรัตนตรัยได้ (ร/2) 

 หลักธรรมโอวาท 3    (ข/2) 

 ในพระพุทธศาสนา 3. แสดงความเคารพ ✓ ✓ ✓ - ทดสอบ - แบบทดสอบ - ครู 

 หรือศาสนาที่ตน  พระรัตนตรัยได้ (ร/1) (2) (4) - สังเกต - แบบประเมินการปฏิบัติ - นักเรียน 

 นับถือตามที่กำหนด   (ข/2)     

    (น/3) 

  4. แสดงบทบาทสมมติ ✓ ✓ ✓ ทดสอบ - แบบทดสอบ - ครู 

   การปฏิบัติตามหลักธรรม (ร/2) (4) (3) สังเกต - แบบประเมินการปฏิบัติ - นักเรียน 

   โอวาท 3 ได้ (ข/2)      


สรุป

  
4 2 2

 ■ทดสอบ - แบบทดสอบ - ครู 

       ● สังเกต - แบบประเมินการปฏิบัติ - นักเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

(ป.1)

ตัวชี้วัดชั้นปี

(ป.1)

สาระการเรียนรู้

แกนกลาง

พฤติกรรมด้าน
วิธีวัด เครื่องมือวัด ผู้วัด

 K A P

หมายเหตุ: ตัวอักษรในวงเล็บ  หมายถึง  ระดับพฤติกรรม ร = ความรู้ความจำ ข = ความเข้าใจ น = การนำไปใช้ ว = การวิเคราะห์    

                      ส = การสังเคราะห์ ป = การประเมินค่า 

 ตัวเลขในวงเล็บ  หมายถึง  ค่าน้ำหนักคะแนน โดยกำหนดให้ค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5  
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 ◆จากการวเิคราะหพ์บวา่ พฤตกิรรมทีต่อ้งการเนน้ทีส่ดุคอืดา้นความรูเ้ทา่กบั 4 รองลงมา

คือ ด้านเจตคติและด้านปฏิบัติเท่ากับ 2  

 ◆ การจัดทำเครื่องมือมี 3 ชุด คือ  

           1)  แบบทดสอบที่วัดด้านความรู้ (K) มี 4 จุดประสงค์การเรียนรู้ในเครื่องมือชุดเดียวกัน  

           2)  แบบประเมนิการปฏบิตั ิชดุที ่1 (การแสดงความเคารพพระรตันตรยั) ม ี1 จดุประสงค์

โดยประเมินครอบคลุมด้านคุณลักษณะ (A) และกระบวนการ (P)  

           3)  แบบประเมินการปฏิบัติ ชุดที่ 2 (ตามหลักธรรมโอวาท 3) มี 1 จุดประสงค์  

โดยประเมินครอบคลุมด้านคุณลักษณะ (A) และกระบวนการ (P)  

 ◆การกำหนดสดัสว่นคะแนนเมือ่เทยีบสดัสว่นจากตวัอยา่งขา้งตน้มนีำ้หนกัรวมจากพฤตกิรรม 

ทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 8 ถ้ากำหนดคะแนนเท่ากับ 80 คะแนน เครื่องมือวัดทั้ง 3 ฉบับ ก็จะมีคะแนน

ดังนี้  

  ➢แบบทดสอบ มคีะแนนเตม็เปน็ 40 คะแนน และถา้กำหนดเปน็ขอ้สอบปรนยัจำนวน  

40 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เมื่อพิจารณาจากค่าน้ำหนักคะแนนของจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อแล้ว 

   จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้อ้ที ่1 จะมขีอ้สอบวดัดา้นความรูค้วามจำประมาณ จำนวน 7 ขอ้ 

   จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้อ้ที ่2 จะมขีอ้สอบวดัดา้นความรูค้วามจำประมาณ จำนวน 5 ขอ้

และวัดด้านความเข้าใจ จำนวน 5 ข้อ 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 จะมีข้อสอบวัดด้านความรู้ความจำประมาณ จำนวน 

2 ข้อ วัดด้านความเข้าใจ จำนวน 5 ข้อ และวัดด้านการนำไปใช้ จำนวน 7 ข้อ 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 จะมีข้อสอบวัดด้านความรู้ความจำประมาณ จำนวน 

5 ข้อ และวัดด้านความเข้าใจ จำนวน 5 ข้อ 

 ➢ แบบประเมินการปฏิบัติ ชุดที่ 1 มีคะแนนเป็น 20 คะแนน โดยมีสัดส่วน 

การประเมินด้านคุณลักษณะประมาณ 7 คะแนน และด้านกระบวนการประมาณ 13 คะแนน  

➢ แบบประเมินการปฏิบัติ ชุดที่ 2 มีคะแนนเป็น 20 คะแนน โดยมีสัดส่วน 

การประเมินด้านคุณลักษณะประมาณ 11 คะแนน และด้านกระบวนการประมาณ 9 คะแนน 


ขั้นที่3การเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้
 เมื่อสร้างแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจะมองเห็น 

ภาพรวมทัง้หมดของสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ หรอืเปา้หมายปลายทางของสิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งไปใหถ้งึในแตล่ะ 

ระดับชั้นปี รวมถึงลักษณะของเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการประเมินในแต่ละขอบข่ายพฤติกรรม 

การเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน ในขั้นนี้ คือการเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผล



��
เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

(ClassroomAssessment)

การเรยีนรู ้ทัง้นี ้ แนวทางการสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ตล่ะประเภทจะมแีนวทางการสรา้ง

ดงัรายละเอยีดในชดุกจิกรรม หนว่ยที ่ 3 เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

ชนิดต่าง ๆ  


ขั้นที่4การทดลองใช้/หาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้
 สำหรับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้โดยทั่วไป เมื่อสร้างและมีการทบทวน

อย่างดีแล้ว ก็สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้ แต่ถ้าต้องการความมั่นใจควรมีการหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือก่อนที่ครูผู้สอนจะนำไปใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการประเมินจริง ทั้งนี้ แนวทางการหา

คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละประเภท ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในชุดกิจกรรม 

หน่วยที่ 5 การหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

  จากขั้นตอนทั้งหมดของการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนออกแบบ จนถึงการได้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่พร้อม 

จะนำไปสู่การใช้จริงกับนักเรียน จากขั้นตอนดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ 

การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 


ความสำคัญของการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้
 1)  การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้ครูผู้สอน 

ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรที่รับผิดชอบสอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เป็นการช่วยให้ครู

ทบทวนและพจิารณาถงึพฤตกิรรมการเรยีนรูเ้ปา้หมายปลายทางทีต่อ้งเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน สิง่ทีจ่ะตามมากค็อื  

ครูจะตระหนักถึงแนวทางการจัดหรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายของ

หลักสูตร 

 2)  ช่วยให้การวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนที่สอนในรายวิชาเดียวกัน  

ในสถานศกึษาเดยีวกนั หรอืแมแ้ตต่า่งสถานศกึษา หรอืตา่งสงักดั มมีาตรฐานเดยีวกนั เพราะครผููส้อน

สามารถยึดแผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 

การเรยีนรู ้ รวมถงึการออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้ และแผนการจดัการเรยีนรูใ้หบ้รรลตุามจดุประสงค ์

การเรียนรู้ ภายใต้ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 3)  เปน็แนวปฏบิตัสิำคญัของการกำหนดสดัสว่นการประเมนิ ทีม่ไิดล้ะเลยแตใ่หค้วามสำคญั

ในทุกขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมถึงความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินที่มุ่งการตอบ

โจทยว์า่ผูเ้รยีนสามารถบรรลตุามตวัชีว้ดัของหลกัสตูรหรอืไม ่ ดงันัน้แลว้ ผลจากการประเมนิทีเ่กดิจาก

การออกแบบอย่างดี จึงสามารถสะท้อนภาพของการนำผลการประเมินไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง

การเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
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1.  เขียนและอ่านทศนิยม   ความหมาย การอ่าน 10%  - 2 ข้อ - - 2 ข้อ - 

ไม่เกินสามตำแหน่ง และการเขียนทศนิยม (2 คะแนน)  (2 คะแนน)   (2 คะแนน) 

   สามตำแหน่ง 

2. เปรยีบเทยีบและเรยีงลำดบั หลัก ค่าประจำหลัก และ  50% - 2 - - 2 - 

เศษสว่นและทศนยิมไมเ่กนิ เค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก (10 คะแนน)  (2 คะแนน)   (2 คะแนน) 

สามตำแหน่ง ของทศนิยมสามตำแหน่ง 

  การเขยีนทศนยิมในรปูกระจาย - - 2 - - 2 - 

     (2 คะแนน)   (2 คะแนน) 

  การเปรยีบเทยีบและเรยีงลำดบั - - - - 2 2 - 

  ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง     (2 คะแนน) (2 คะแนน) 

  การเปรียบเทียบ - - - - 2 - 2 

  และเรียงลำดับเศษส่วน     (4 คะแนน)  (4 คะแนน) 

3.  เขยีนทศนยิมในรปูเศษสว่น  การเขียนทศนิยมไม่เกิน 40% - - - 2 2 - 

 และเขียนเศษส่วน  สามตำแหน่ง ในรูปเศษส่วน (8 คะแนน)    (2 คะแนน) (2 คะแนน) 

 ในรูปทศนิยม  

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วน - - - - 3 - 3 

  เปน็ตวัประกอบของ 10, 100,       (6 คะแนน)  (6 คะแนน) 

  1,000 ในรูปทศนิยม 

 
รวมจำนวนข้อสอบ

 100% - 6 - 9 10 5 

   (20 คะแนน)  (6 คะแนน)  (14 คะแนน)  

ตัวอย่างผังแบบทดสอบ

สาระที่1จำนวนและการดำเนินการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มาตรฐานค1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง 

ปรนัย

ประเภทแบบสอบ-ข้อ

(คะแนน)

อัตนัย

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้-ข้อ(คะแนน)

ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ การคิดข้อมูล

เนื้อหาที่มุ่งวัด น้ำหนัก

ความสำคัญ%

(คะแนน)สาระการเรียนรู้แกนกลางตัวชี้วัด
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 ใบความรู้ที่10
เรื่องคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้




คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 การตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพหรือไม่  

เพียงใดนั้นมีคุณลักษณะที่สำคัญต้องพิจารณาใน 7 ลักษณะ ดังนี้ 

 1)ความเทีย่งตรง (Validity) เปน็คณุลกัษณะของเครือ่งมอืทีส่ามารถวดัในสิง่ทีต่อ้งการวดั 

ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด คุณสมบัติด้านความตรงถือเป็นหัวใจของ 

การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่มีความตรงสูงนั้นทำให้ผลการวัดมีความหมาย ถูกต้องแน่นอน 

  ความเที่ยงตรง แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 

            1.  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เป็นคุณสมบัติเครื่องมือที่วัดได้

สอดคล้อง กับเนื้อหาที่ต้องการวัด และสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

            2.  ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นคุณสมบัติเครื่องมือ 

ที่สามารถวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดได้ถูกต้องตามมิติโครงสร้างทางจิตวิทยา 

            3.  ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) เป็นคุณสมบัติเครื่องมือ 

ที่สามารถวัดแล้วได้ผลการวัดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบ 

            4.  ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) เป็นคุณสมบัติที่เครื่องมือ 

ที่สามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และผลที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ทำนายอนาคตได้ถูกต้อง  

 2)ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดแล้วให้ผลการวัด

คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะวัดซ้ำกี่ครั้ง เวลาใด (ถ้าสิ่งที่ถูกวัดคงที่) 

 3)ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่เป็นปรนัยใน 3 

คุณลักษณะ คือ  

         1.  ขอ้คำถามมคีวามเปน็ปรนยั หมายถงึ เมือ่อา่นขอ้คำถามแลว้เกดิความเขา้ใจทีต่รงกนั

         2.  การให้คะแนนที่เป็นปรนัย หมายถึง การตรวจให้คะแนนมีคำเฉลยตรงกัน เช่น  

เมื่อตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  

         3.  การแปลความหมาย หมายถึง ตัวเลขที่ได้จากการวัดมีการแปลความหมาย 

ในลักษณะเดียวกัน ไม่มีการแปลความหมายที่คลาดเคลื่อนหรือแตกต่างกัน  
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 4)อำนาจจำแนก (Discrimination) เครื่องมือที่มีอำนาจจำแนก หมายถึง เครื่องมือ 

ที่สามารถ แบ่งหรือแยกกลุ่มผู้ตอบออกจากกันตามคุณลักษณะที่ถูกวัดได้ว่า คนใดเก่ง อ่อนกว่ากัน 

หรือทัศนะดี-ไม่ดี กว่ากัน หรือมีลักษณะที่ต้องการมากน้อยกว่ากันอย่างไร 

 5)ความยุติธรรม (Fair) เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวัดเพื่อประเมินทางการศึกษานั้น

จำเป็นต้องมีความยุติธรรม กล่าวคือ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในหมู่ 

ผูเ้ขา้ทำการวดัดว้ยกนั คณุลกัษณะขอ้นีม้คีวามจำเปน็มากเมือ่ตอ้งการนำผลการวดัมาเปรยีบเทยีบกนั

โดยเฉพาะในการวัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 6)ความสะดวกในการใช้ (Practical) เครื่องมือที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติที่ใช้ง่าย สะดวก  

มีคำชี้แจงชัดเจน การใช้เครื่องมือไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ยุ่งยากมากมาย ผู้ที่ใช้เครื่องมือ 

ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถใช้ได้ 

 7)การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

       ในกรณีของแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก มีค่าสถิติหลัก ๆ สำหรับบ่งชี้คุณภาพของ

ข้อสอบ จำนวน 3 ประการด้วยกัน คือ 

  1.ระดับความยากง่ายของข้อสอบ(Itemdifficulty:p)

  ระดบัความยากงา่ยของขอ้สอบ (Item difficulty : p) หมายถงึ สดัสว่นของจำนวนคน 

ทีต่อบขอ้สอบนัน้ถกู เชน่ การสอบครัง้หนึง่มคีนสอบ 100 คน ขอ้สอบขอ้ที ่ 1 มคีนตอบถกู 55 คน  

แสดงว่าข้อสอบข้อนี้มีระดับความยากง่ายเท่ากับ .55 หรือร้อยละ 55 (55%) 



   Pi  = 



   RH หมายถึง จำนวนคนที่ตอบข้อสอบถูกในกลุ่มสูง 

              RL หมายถึง จำนวนคนที่ตอบข้อสอบถูกในกลุ่มต่ำ 

              NH หมายถึง จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 

              NL หมายถึง จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ำ 

              เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของข้อสอบในค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบคือ หาก

ค่าที่คำนวณได้อยู่ในช่วงที่ 0.2 ถึง 0.8 ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ 

  2.อำนาจจำแนกของข้อสอบ(Itemdiscrimination:r)

              อำนาจจำแนกของข้อสอบ (Item discrimination : r) หมายถึง ความสามารถ 

ของขอ้สอบในการจำแนกใหเ้หน็ถงึความแตกตา่งของผูส้อบทีม่คีณุลกัษณะทีต่อ้งการวดัตา่งกนัเพยีงไร  

เช่น การวัดผลสัมฤทธิ์ต้องการจำแนกคนเรียนเก่งกับคนเรียนอ่อนออกจากกัน 

RH+ RL

NH+ NL 
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              r = PH + PL หรือ  



   เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของข้อสอบในค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบคือ  

หากค่าที่คำนวณได้อยู่ในช่วงที่มากกว่า 0.2 (r > 0.2) ขึ้นมา ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีความเหมาะสมต่อ

การนำไปใช้ 

  3.ประสิทธิภาพของตัวลวง(Distracteranalysis)

              ประสิทธิภาพของตัวลวง (Distractor Analysis) สามารถพิจารณาได้ใน 2 ประเด็น

ดังนี้  

              3.1)  สดัสว่นของผูเ้ลอืกตวัลวง (PW) หมายถงึ สดัสว่นของจำนวนคนทีเ่ลอืกตวัลวง  

มีสูตรในการคำนวณดังนี้ 



                            Pw =              หรือ  



              3.2) อำนาจจำแนกของตัวลวง (rW) หมายถึง ผลต่างระหว่างสัดส่วนของคนใน

กลุ่มอ่อน ที่เลือกตัวลวงกับสัดส่วนของคนในกลุ่มเก่งที่เลือกตัวลวงนั้น ๆ มีสูตรในการคำนวณดังนี้ 



       rw = 



  เมื่อ WH  หมายถึง จำนวนคนในกลุ่มสูงที่เลือกตัวลวงข้อนั้น 

        WL  หมายถึง จำนวนคนในกลุ่มต่ำที่เลือกตัวลวงข้อนั้น 

        NH  หมายถึง จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 

            NL  หมายถึง จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ำ 

 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพข้อสอบลวงนั้นควรจะมีค่าสัดส่วนของผู้เลือกตัวลวงและค่า

อำนาจจำแนกในแต่ละข้อที่มากกว่า .05 ขึ้นไป (pW และ rw≥ .05)  

RH - RL 

NH- or NL 

WH - WL 

NHor NL 

WH - WL 

NH- NL 

PWH - RWL 

2
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ตารางที่ 1 การแปลความหมายค่าความยากง่ายของคำตอบถูก

 0.80-1.00 ง่ายมาก 

 0.60-0.79 ค่อนข้างง่าย 

 0.40-0.59 ปานกลาง 

 0.20-0.39 ค่อนข้างยาก 

 0.00-0.19 ยากมาก

ความยากง่ายของข้อสอบ ความหมาย

ตารางที่ 2 การแปลความหมายค่าอำนาจจำแนกของคำตอบถูก

 0.60-1.00 ดีมาก 

 0.40-0.59 ดี 

 0.20-0.39 พอใช้ได้ 

 0.10-0.19 ค่อนข้างต่ำ ควรปรับปรุง 

 0.00-0.09 ต่ำมาก ควรปรับปรุง 

อำนาจจำแนกของข้อสอบ ความหมาย

ตารางที่ 3 การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของตัวลวง

 ค่าความยากง่าย มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 

 อำนาจจำแนกของข้อสอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 

ดัชนีวิเคราะห์ข้อสอบ ความหมาย
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 เอกสารประกอบการบรรยายที่3
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อวัดและประเมินผู้เรียน
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 เอกสารประกอบการบรรยายที่4
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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 ภาคผนวก
แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังอบรม
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 แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังอบรม
หลักสูตร:เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน



คำชี้แจง โปรดเลอืกคำตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ โดยทำเครือ่งหมาย x ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัอกัษร ก ข ค 

 หรือ ง ในกระดาษคำตอบของแต่ละข้อคำถาม 



1) การวางแผนและกำหนดวิธีการประเมินผล

 1.   ข้อใดสำคัญที่สุดที่ครูผู้สอนต้องพิจารณาเพื่อใช้เลือกวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  

  ก.  ความง่ายในการให้คะแนน  

  ข.  การเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร 

  ค.  ความง่ายในการเตรียมวิธีการประเมินผล  

  ง.  การสะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอน 

 2.  จากคำกล่าวที่ว่า “แบบสอบมาตรฐานมักไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด” ข้อใดต่อไปนี้

หมายถึง คำพูดที่สะท้อนถึงความหมายจากข้อความดังกล่าว  

  ก.  ถ้านักเรียนทำแบบสอบมาตรฐานเดิมอีกครั้งจะได้คะแนนใกล้เคียงกัน 

  ข.  คะแนนจากแบบสอบมาตรฐานมีความตรงมากกว่าคะแนนจากการตัดสินของครูผู้สอน 

  ค.  คะแนนสามารถใช้สะท้อนถึงเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง ถ้าครูผู้สอนได้นำ 

   แบบสอบมาตรฐานนั้นไปใช้ 

  ง.  คะแนนทีน่กัเรยีนไดร้บัจากการทดสอบดว้ยแบบสอบมาตรฐาน ครผููส้อนสามารถนำไปใช ้

   ในจุดประสงค์ใดก็ได้ 

 3.  อาจารย์สมศรีต้องการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการแก้โจทย์

ปัญหา อาจารย์สมศรีจะมีวิธีการเลือกหรือสร้างเครื่องมือด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  

  ก.  ใช้แบบสอบมาตรฐานจากหนังสือเรียนที่จำหน่ายทั่วไป   

  ข.  เลือกแบบสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

  ค.  สร้างเครื่องมือวัดทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

  ง.  พัฒนาแบบประเมินให้สอดคล้องกับโครงร่างเนื้อหาที่ใช้สอนในห้องเรียน 
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 4. อาจารยเ์ฉลมิขวญัตอ้งการประเมนินกัเรยีนเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหา อาจารยเ์ฉลมิขวญั 

ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

  ก.  การให้ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  ข.  การให้เกรดในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหา 

  ค.  การให้แรงจูงใจกับนักเรียนเพื่อให้พยายามสร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา 

  ง.  การนำเสนอผลสรุปที่ได้จากการประเมินผลกระบวนการทำงานของนักเรียน 

 5. อาจารยส์มชายตอ้งการประเมนิผลการสอนของตนเองวา่สามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนใชท้กัษะ 

การคดิในระดบัสงูหรอืไม ่อาจารยส์มชายตอ้งเลอืกเอกสารประกอบการสอนใดจงึถอืวา่เหมาะสมทีส่ดุ

  ก.  คู่มือการใช้หลักสูตร 

  ข.  แผนการจัดการเรียนรู้ 

  ค.  แบบสอบมาตรฐานประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ในการตัดเกรด 

  ง.  ใบงานที่เสร็จสมบูรณ์ของนักเรียนแต่ไม่ได้ใช้ในการตัดเกรด 

2) การพัฒนากระบวนการประเมินผล

 6.  อาจารย์สุชาติต้องการจัดทำเอกสารการประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อใช้วางแผนการตัดเกรด

แต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจารย์สุชาติต้องเลือกใช้สารสนเทศจากแหล่งใดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ

ดำเนินการดังกล่าวจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด  

  ก.  การจับคู่โครงสร้างเนื้อหาการสอนกับวิธีการประเมินผลแต่ละวิธี 

  ข.  การเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินว่าควรใช้วิธีการใดในการประเมินผล 

  ค.  การสอบถามผู้ปกครองถึงวิธีการประเมินผลที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

  ง.  การตัดสินจากครูผู้สอนคนอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมสิ่งที่สอน  

 7.  อาจารยแ์สงดาวตอ้งการประเมนิผลการเรยีนรูว้า่นกัเรยีนบรรลผุลตามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

ที่ตั้งไว้ในการสอนครั้งนั้นหรือไม่ อาจารย์แสงดาวควรมีวิธีการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล

การเรียนรู้ ของนักเรียนอย่างไรจึงถือว่ามีความเหมาะสมที่สุด 

  ก.  ใช้เกณฑ์การประเมินผลกลางที่โรงเรียนกำหนดขึ้นใช้ 

  ข.  ยึดเกณฑ์การประเมินผลที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

  ค.  สร้างเกณฑ์การประเมินผลโดยให้ครูและนักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 

  ง.  ใช้วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มาเป็นตัวกำหนดเกณฑ์การประเมินผล 
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 8. อาจารย์สายพิณต้องการประเมินผลเกี่ยวกับทักษะการจัดลำดับความคิดของนักเรียน  

เมื่อสร้างแบบประเมินผลการเขียนเรียงความเสร็จแล้ว อาจารย์สายพิณควรระบุคำใดต่อไปนี้ลงใน

แบบประเมินดังกล่าว  

  ก.  ระบุ บ่งชี้ ใส่รายชื่อ  

  ข.  จัดลำดับ จับคู่ เลือก 

  ค.  ให้คำจำกัดความ เรียบเรียงใหม่  

  ง.  เปรียบเทียบ วิจารณ์ ระบุความแตกต่าง  

 9.  อาจารย์เปรมใจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งกับวรรณกรรม 

ของสุนทรภู่ ในขั้นตอนการประเมินผลอาจารย์เปรมใจควรเลือกใช้แบบประเมินแบบใดต่อไปนี้  

เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนมากที่สุด  

  ก.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนของสุนทรภู่อย่างน้อย 5 ผลงาน 

  ข.  ใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความ เรือ่ง ถกูหรอืผดิทีส่นุทรภูไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็กวเีอกของโลก 

  ค.  ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ตอ่ผลงานของสนุทรภูว่า่มคีณุคา่ตอ่การสะทอ้นสภาพวถิชีวีติ 

   ของคนไทยในสมัยก่อนจากเรื่องนิราศพระบาทอย่างไร 

  ง.  ใหน้กัเรยีนแตง่กลอนสภุาพทีม่คีวามหมายเหมอืนกบัสกัวาทอ่นหนึง่ของสนุทรภู ่ คอื “สกัวา 

   หวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม”  

 10. อาจารยส์าวกิาสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ และเมือ่สอนจบหนว่ยการเรยีนรูจ้งึตอ้งการเพิม่ความเทีย่ง

ของแบบสอบมาตรฐานชนิดเลือกตอบที่ตนเองสร้างขึ้น อาจารย์สาวิกาควรดำเนินการอย่างไร   

  ก.  เพิ่มจำนวนข้อคำถามให้มากขึ้น  

  ข.  เพิ่มตอนที่ 2 เป็นแบบเขียนความเรียง  

  ค.  เปลี่ยนรูปแบบของแบบสอบมาตรฐานเป็นแบบถูก-ผิด 

  ง.  ใช้ตารางวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพัฒนาข้อคำถามในแบบสอบมาตรฐาน 

 11.  ในการทดสอบหลังจบบทเรียน มีนักเรียนหลายคนได้คะแนนต่ำเรื่องการทำโจทย์ปัญหาที่

ตอ้งใชก้ารแกป้ญัหาหลายขัน้ตอน อาจารยส์มนกึตอ้งการรูว้า่มนีกัเรยีนคนใดบา้งทีม่ปีญัหาในการทำโจทย ์

เหลา่นัน้คลา้ย ๆ กนั เพือ่นำขอ้มลูมาจดักลุม่นกัเรยีน วธิใีดเหมาะสมทีส่ดุทีอ่าจารยส์มนกึควรใชใ้นการจดั  

กลุ่มนักเรียน  

  ก.  ใช้แบบสอบมาตรฐานจากคู่มือครู 

  ข.  ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาและแสดงผลการแก้ปัญหา 

  ค.  ใหน้กัเรยีนทำแบบสอบมาตรฐานทีม่ขีอ้คำถามแยกตามแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการแกป้ญัหา

  ง.  ศกึษาขอ้มลูเดมิของนกัเรยีนและคะแนนจากแบบสอบมาตรฐาน เพือ่ดปูระเดน็ทีน่กัเรยีน 

   มีปัญหามาก่อนหน้านี้ 
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จากสถานการณ์นี้ใช้ตอบคำถามข้อที่12-13

 อาจารยเ์อกรตันเ์ปน็ครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 มนีกัเรยีนในความรบัผดิชอบทัง้สิน้ 40 คน และ 

ต้องการประเมินคุณลักษณะด้านความประหยัดของนักเรียน ในช่วง 1 สัปดาห์ ต้องนำเสนอผลการประเมินต่อ 

ผู้บริหารให้แล้วเสร็จ จึงได้ออกแบบการประเมินผลโดยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการประเมินผลที่

หลากหลาย ดังนี้คือ 

 วิธีที่ 1 การใช้แบบสอบถามจากผู้ปกครองนักเรียน  

 วิธีที่ 2  การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

 วิธีที่ 3  การใช้แบบประเมินตนเองโดยนักเรียนและเพื่อน 

 วิธีที่ 4  การใช้แบบวัดมาตรฐานประเภทข้อสอบสถานการณ์แล้วเขียนอธิบายคำตอบ 



 12.  จากการออกแบบการประเมินผลของอาจารย์เอกรัตน์ ท่านคิดว่าวิธีการประเมินผลวิธีใด 

ทีไ่ม่เหมาะสมในการนำมาใช้มากที่สุด เพราะเหตุใด 

  ก.  วิธีที่ 1 เพราะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ข้อมูล 

  ข.  วธิทีี ่2 เพราะมนีกัเรยีนจำนวนมาก ทำใหไ้มส่ามารถดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ไดใ้น 1 สปัดาห์

  ค.  วิธีที่ 3 เพราะนักเรียนยังไม่มีความสามารถในการตอบแบบประเมินตนเอง 

  ง.  วิธีที่ 4 เพราะลักษณะของแบบวัดมาตรฐานฯ ไม่เหมาะกับระดับชั้นของนักเรียน 

 13.  จากสถานการณ์ข้างต้น ถ้าเป็นท่านท่านจะออกแบบการประเมินผลอย่างไรจึงมีความ

เหมาะสมที่สุด 

  ก.  ใช้การประเมินผลทั้ง 4 วิธี 

  ข.  เลือกใช้แบบวัดมาตรฐานฯ เพราะมีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน 

  ค.  เลือกใช้แบบสอบถามจากผู้ปกครองนักเรียน เพราะผู้ปกครองรู้พฤติกรรมของนักเรียน 

   ได้ดีที่สุดและง่ายในการเก็บข้อมูล 

  ง.  เลือกใช้แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยครู เพราะสามารถสะท้อนสะท้อนพฤติกรรม 

   นักเรียนได้ดีที่สุด 

3) การให้คะแนนและแปลความหมายผลการประเมิน

 14. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้คะแนนจากแบบสอบมาตรฐานที่ใช้ในห้องเรียน โดยมีคะแนนเต็มเป็น

รอ้ยละ 100 กรณทีีน่กัเรยีนไดค้ะแนนรอ้ยละ 90 ครผููส้อนควรตคีวามความหมายคะแนนทีไ่ดร้บัอยา่งไร

 ก.  นักเรียนมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถปานกลางของห้องร้อยละ 90 

 ข.  นกัเรยีนรูเ้นือ้หาของหนว่ยการเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุดว้ยแบบสอบมาตรฐานนีร้อ้ยละ 90 

 ค.  นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมดที่ทำแบบสอบมาตรฐานฉบับนี้ 

 ง.  นกัเรยีนตอบขอ้คำถามถกูตอ้งรอ้ยละ 90 ของจำนวนขอ้คำถามทัง้หมดในแบบสอบมาตรฐาน
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 15. อาจารย์สมศักดิ์สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมอบหมายให้นักเรียนทำโครง

งานเรื่องระบบสุริยจักรวาล โดยใช้โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินให้คะแนน กระบวนการให้

คะแนนในข้อใดต่อไปนีเ้หมาะสมที่สุดสำหรับประเมินโครงงานเรื่องนี้  

  ก.  กอ่นนกัเรยีนจะสง่โครงงาน ใหน้กัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดเีปน็ผูก้ำหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

   ตามองค์ประกอบสำคัญของโครงงาน 

  ข.  ให้อาจารย์ท่านอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของโครงงานแต่ละชิ้น โดยใช้ 

   แบบประเมิน ชนิดมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ 

  ค.  เมื่อนักเรียนนำโครงงานมาส่ง ให้ระดับคะแนนสูงสุดสำหรับโครงงานที่ดึงดูดใจมาก 

   ที่สุด และให้คะแนนต่ำลงไปในโครงงานที่เห็นว่ามีความดึงดูดใจรองลงไป 

  ง.  ก่อนที่นักเรียนจะส่งโครงงาน ต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบสำคัญของผลงาน และ 

   ให้น้ำหนักคะแนนตามองค์ประกอบที่กำหนดขึ้น โครงงานเรื่องใดได้คะแนนสูงสุด ก็จะ 

   ได้รับเกรดสูงสุดเช่นเดียวกัน 

 16.  ปลายเดือนแรกของปีการศึกษา 2549 อาจารย์สมใจให้นักเรียนทำแบบสอบมาตรฐาน 

ด้านสังคมที่ตนเองสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบสอบมาตรฐานประกอบด้วยการอ่านข้อความแล้วตอบคำถาม

เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน เมื่อตรวจให้คะแนนพบว่ามีนักเรียน 2 คนที่ปกติ และเป็นเด็ก 

ที่ทำกิจกรรมในห้องเรียนดี แต่กลับได้คะแนนต่ำมาก ในการแปลความหมายผลที่ได้รับจากการสอบ

ครั้งนี้อาจารย์สมใจควรใช้สารสนเทศใดเพิ่มเติม  

  ก.  เพศ   

  ข.  อายุ  

  ค.  คะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน 

  ง.  ข้อมูลเกี่ยวกับความเที่ยงของแบบสอบมาตรฐานที่นำมาใช้สอบ 

 17.  เด็กชายลูกแก้วเพิ่งขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แต่ได้คะแนนจากการสอบย่อยจากการใช้แบบ

สอบมาตรฐานความเข้าใจในการอ่านเทียบเท่ากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนควรตีความ

ความสามารถ ในการอ่านของเด็กชายลูกแก้วอย่างไร  

  ก.  คะแนนแสดงถงึความสามารถดา้นความเขา้ใจในการอา่นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

  ข.  คะแนนที่เด็กชายลูกแก้วได้รับจะเหมือนคะแนนของผู้ที่เพิ่งขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

   ที่ทำแบบสอบมาตรฐาน 

  ค.  เด็กชายลูกแก้วสามารถอ่านและเข้าใจสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เท่ากับระดับ 

   การอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  ง.  เดก็ชายลกูแกว้บางครัง้มคีวามสามารถสงูสดุดา้นความเขา้ใจในการอา่นอยูใ่นระดบัเดยีวกบั 

   นักเรียนที่เริ่มต้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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 18.  อาจารย์วันชัยประเมินผลนักเรียนจากการบ้านและการใช้แบบสอบมาตรฐาน ขณะที่

อาจารย์วันดีประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน ความแตกต่างที่สำคัญของ 

การประเมินผลของอาจารย์วันชัยและอาจารย์วันดีคือสิ่งใด  

  ก.  การประเมินผลทั่วไปและการประเมินผลเฉพาะ 

  ข.  การประเมินผลแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 

  ค.  การประเมินผลภาคปฏิบัติและการประเมินผลแบบประยุกต์ใช้ 

  ง.  การประเมินผลระหว่างเรียนกับการประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียน   

4)การตัดสินผลการเรียนรู้

 19.  ข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมมากที่สุดที่ครูผู้สอนควรใช้เป็นสารสนเทศในการตัดเกรด  

  ก.  คะแนนจากการสอบปากเปล่าทีละคน 

  ข.  คะแนนจากแบบสอบมาตรฐานเลอืกตอบ 20 ขอ้ทีผู่ส้อนสรา้งขึน้ วดัตามวตัถปุระสงคใ์นการสอน

  ค.  คะแนนจากแบบสอบมาตรฐานความเรียง 2-3 ข้อที่ผู้สอนสร้างขึ้น และสอดคล้องกับ 

   วัตถุประสงค์ในการสอนครั้งนั้น  

  ง.  คะแนนที่ได้จากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนขณะดำเนินการสอน เช่น ผลงานของนักเรียน  

   การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  

 20.  อาจารยแ์สงดาวใชแ้บบสอบมาตรฐาน จำนวน 3 ฉบบั ประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในวชิา 

ภาษาไทย ในชว่งเวลาการตดัเกรด อาจารยแ์สงดาวตอ้งการทีจ่ะถว่งนำ้หนกัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบสอบ 

มาตรฐานทั้ง 3 ฉบับให้มีความเท่าเทียมกัน สิ่งใดต่อไปนี้ควรมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด  

  ก.  คะแนนเฉลี่ย  

  ข.  จำนวนข้อสอบ        

  ค.  ความแปรปรวนหรือพิสัยของคะแนน  

  ง.  จำนวนนักเรียนที่ทำแบบสอบมาตรฐานแต่ละฉบับ 

 21.  เมื่อผู้ปกครองสอบถามให้อธิบายเกรดที่นักเรียนได้รับ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร  

  ก.  อธบิายการตดัเกรดอยา่งชดัเจนตามผลการปฏบิตังิานของนกัเรยีน และปจัจยัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

  ข.  อธบิายใหผู้ป้กครองทราบวา่การตดัเกรดดำเนนิการอยา่งไร  และใหด้ตูวัอยา่งผลงานของนกัเรยีน 

  ค.  สอบถามผูป้กครองกลบัไปวา่หลกัเกณฑใ์นการตดัเกรดของนกัเรยีนควรเปน็อะไร เพือ่ให ้

   ผู้ปกครองนักเรียนคิดร่วมกัน 

  ง.  ชี้ให้เห็นว่าการตัดเกรดถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยที่ครูผู้สอน 

   ไม่มีอำนาจในการตัดเกรด 
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 22.  อาจารยณ์รงคไ์มเ่คยใหก้ารบา้นนกัเรยีน และตดัเกรดโดยใชก้ารสอบทา้ยบทเรยีนเพยีงครัง้เดยีว

ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อวิจารณ์สำคัญเกี่ยวกับการตัดเกรดของอาจารย์ณรงค์  

  ก.  แบบสอบมาตรฐานแคบเกินไปสำหรับจุดเน้นของหลักสูตร     

  ข.  ไม่มีข้อวิจารณ์ เพราะแบบสอบมาตรฐานครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยการเรียนแล้ว 

  ค.  เกรดที่ได้สะท้อนความสามารถของนักเรียนเช่นเดียวกับแบบสอบมาตรฐานส่วนใหญ่  

  ง.  การตัดสินผลการเรียนเป็นเกรดนั้นควรใช้สารสนเทศที่มาจากเครื่องมือมากกว่า 1 ชนิด 

5)การรายงานผลการประเมิน

 23.  ในการประชมุผูป้กครองเพือ่สือ่สารผลการประเมนิใหผู้ป้กครองรบัรู ้ เพือ่นำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพฒันา

นักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในฐานะที่ท่านเป็นครูผู้สอนข้อใดต่อไปนี้ที่ท่านไม่ควรปฏิบัติ 

  ก.  ใช้วิธีการทางบวก 

  ข.  ระมัดระวังในการให้คำแนะนำ 

  ค.  เต็มใจที่จะยอมรับความรู้สึกของผู้ปกครอง 

  ง.  ยอมรับและขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของครูผู้สอน   

 24.  ถ้ากระทรวงศึกษาธิการต้องการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อช่วยอธิบาย

ความแตกต่าง ของคะแนนสอบในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรนำมาพิจารณา  

  ก.  จำนวนนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

  ข.  อัตราการหยุดเรียนของนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

  ค.  เศรษฐานะของประชาชนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

  ง.  การกระจายของเชื้อชาติและการนับถือศาสนาของนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 
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 25. ผลการประเมินของเด็กชายสมชาติ มีข้อมูลดังนี้ 



   วิชา คะแนนเปอร์เซ็นไทล์

             คำศัพท์ 87 

             การคำนวณทางคณิตศาสตร์ 87 

             การเรียนรู้ด้านสังคม             87 



 เมื่อผู้ปกครองเด็กชายสมชาติมาสอบถามให้ท่านช่วยอธิบายข้อมูลดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี ้

เปน็การตีความการรายงานผลคะแนนดังกล่าวได้เหมาะสมที่สุด  

  ก.  เด็กชายสมชาติมีตำแหน่งเท่ากันใน 100 ตำแหน่ง จากทั้ง 3 วิชา 

  ข.  เด็กชายสมชาติมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาทั้ง 3 แบบสอบมาตรฐาน 

  ค.  เด็กชายสมชาติตอบคำถามได้ถูกต้อง โดยมีจำนวนข้อที่ตอบถูกเท่ากันในแบบสอบ 

   มาตรฐาน 3 วิชา 

  ง.  คะแนนของแบบสอบมาตรฐานเท่าเทียมกัน และเด็กชายสมชาติมีความสามารถเท่ากับ 

   นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 วิชา  

6) การใช้ผลการประเมิน

 26.  เด็กชายอิสระสอบได้คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 จากแบบสอบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 57 จากแบบสอบมาตรฐานความเข้าใจในการอ่าน ท่านควรจะทำอย่างไร 

กับผลการสอบครั้งนี้  

  ก.  กระตุ้นให้เด็กชายอิสระแก้โจทย์ปัญหาให้มากขึ้น 

  ข.  จูงใจให้เด็กชายอิสระอ่านหนังสือนอกตำราเรียนให้มากขึ้น 

  ค.  สนับสนุนเด็กชายอิสระฝึกฝนการอ่านด้วยตนเองให้มากขึ้น 

  ง.  สนับสนุนเด็กชายอิสระให้มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์มากขึ้น 

 27.  เริ่มภาคการศึกษาใหม่ ก่อนเข้าสู่บทเรียนอาจารย์ภาวดีให้นักเรียนทำแบบสอบมาตรฐาน

เกี่ยวกับคุณสมบัติของการหาร ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดที่อาจารย์ภาวดีใช้แบบสอบ

มาตรฐาน ดังกล่าว  

  ก.  ต้องการให้นักเรียนฝึกทำแบบสอบมาตรฐานตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา 

  ข.  ต้องการตรวจสอบความรู้เบื้องต้นของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 

  ค.  ต้องการวัดความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเรื่องเหล่านี้   

  ง.  เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารรายงานผลการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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 28.  ข้อมูลสารสนเทศใดต่อไปนี้มีประโยชน์และเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วยให้ครูผู้สอนวางแผน

การจัดการเรียนรู้  

  ก.  สารสนเทศที่ได้จากการอิงกลุ่ม 

  ข.  สารสนเทศที่ได้จากการอิงเกณฑ์ 

  ค.  สารสนเทศทั้งอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์เท่า ๆ กัน  

  ง.  สารสนเทศจากการอิงกลุ่มมากกว่าอิงเกณฑ์ เพราะช่วยให้เกิดการแข่งขันในการเรียนรู้ 

 29.  คะแนนที่ได้จากแบบสอบมาตรฐานบางครั้งไม่ตรงกับคะแนนที่ได้จากการประเมินที่ใช้ 

ในห้องเรียน ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สมเหตุสมผลในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว  

  ก.  นกัเรยีนทำแบบสอบมาตรฐานบอ่ยจงึมคีวามเครยีดนอ้ยกวา่การประเมนิผลในหอ้งเรยีน

  ข.  แบบสอบมาตรฐานอาจมีความตรงด้านหลักสูตรน้อยกว่าการประเมินผลในห้องเรียน 

  ค.  นักเรียนบางคนเกร็งกับการทำแบบสอบมาตรฐาน แต่การประเมินผลในห้องเรียน 

   นักเรียนไม่เกิดอาการดังกล่าว 

  ง. แบบสอบมาตรฐานเป็นแบบสอบมาตรฐานเลือกตอบที่วัดเพียงความรู้ ความจำ แต่การ 

   ประเมินผลในห้องเรียนสามารถวัดทักษะการคิดที่ซับซ้อนได้ 

 30.  โรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามบริบทสถานศึกษาและ

หลักสูตรกลาง จากผลการประเมินมาตรฐานช่วงชั้นระดับชาติ พบว่าเนื้อหาในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

กับเนื้อหาในแบบสอบมาตรฐานระดับชาติไม่ตรงกันในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบ

ผลการประเมนิ พบวา่นกัเรยีนชัน้ดงักลา่วมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตำ่ทีส่ดุ ขอ้ใดตอ่ไปนีไ้มเ่หมาะสม

ในการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน  

  ก.  โรงเรียนนี้อาจจัดการเรียนรู้ไม่ดี 

  ข.  โรงเรียนนี้มีจุดเน้นและลำดับการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแบบสอบมาตรฐาน 

  ค.  โรงเรียนอื่นไม่ได้ออกแบบหลักสูตรเองแต่ใช้หลักสูตรกลางที่กระทรวงกำหนด 

  ง.  โรงเรียนอื่นมีนโยบายการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แตกต่างไปจากโรงเรียนนี้ 
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คณะทำงาน

ที่ปร÷กษา
  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา  


ผู้รับผิดชอบโครงการ
  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   นางลำใย สนั่นรัมย์ หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา     

  ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    

  นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    

  ดร.โชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 


คณะจัดทำเอกสาร
      1.  ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

      2.  นางลำใย สนั่นรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      3.  ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      4.  ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      5.  นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      6.  ดร.โชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      7.  ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 8. ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 9. ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

      10.  ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 11.  ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

 12.  นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   กาญจนบุรี เขต 4 

 13.  ดร.อารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

   ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 14.  นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

   ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

      15. นางชลธิชา จันทร์แก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

   ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 16.  ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

 17.  นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านควนพลี   

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

      18.  นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโพธิยาราม   

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

      19.  นางสาริศา คงมี ครูชำนาญการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต  

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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คณะบรรณาธิการกิจครั้งที่1 
 1.  ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

      2.  นายกนก อินทรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

      3.  นางลำใย สนั่นรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      4.  ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      5.  ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      6.  นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      7.  ดร.โชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      8.  รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ข้าราชการบำนาญ 

      9.  รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ข้าราชการบำนาญ 

      10.  นางกรรณิการ์ จันทหิรัญ ข้าราชการบำนาญ 

 11.  ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   นครราชสีมา เขต 4 


คณะบรรณาธิการกิจครั้งที่2 
 1.  ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

      2.  นายกนก อินทรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

      3.  นางลำใย สนั่นรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      4.  ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      5.  นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 
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      6.  ดร.โชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      7.  รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ข้าราชการบำนาญ 

      8.  นางกรรณิการ์ จันทหิรัญ ข้าราชการบำนาญ 

 9.  ดร.วดาภรณ์  พูลผลอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   นครราชสีมา เขต 4 


คณะบรรณาธิการกิจหลักสูตร
 1.  ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

 2.  นางลำใย สนั่นรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      3.  นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 

      4.  ดร.โชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

   สำนักทดสอบทางการศึกษา 
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