
 
 

 การสร้างข้อสอบตามแนวการวดั 
ในโครงการวิจยันานาชาติ PISA 



การวดัและประเมินผลการเรียน 

1.   เพือ่ประเมนิความกา้วหน้าและพฒันาการของ 

      การเรยีนการสอน (Formative Assessment) 

2. เพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการเรยีนการสอน (Summative 
Assessment) 

3. เพือ่ประเมนิการจบการศกึษา (Exit Examination) 

เป้าหมายของการวดัผล 



วิธีการวดัผลการเรียนการสอน  
 

 
1. การทดสอบดว้ยขอ้สอบ 
 

2. การประเมนิผลจากการปฏบิตังิานและผลงานของผูเ้รยีน 
 
3. ก่รประเมนิจากบรบิทอื่น 

 
 



องคป์ระกอบส าคญัของข้อสอบมี 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. สถานการณ์หรอืขอ้สนเทศ 

 2. ค าถามหรอืปญัหา 
 

 
  

การทดสอบด้วยข้อสอบ 



  เป็นส่วนของข้อมลูเพ่ือใช้ในการตอบค าถาม โดยน าเสนอ  
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรอืการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระ
ของบทเรยีน ตามสาระและมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร รวมทัง้มคีวาม
เชื่อมโยงกบัความเป็นจรงิของชวีติ  และสงัคม 

สถานการณ์หรือข้อสนเทศ 



•  เหตุการณ์จรงิหรอืสถานการณ์จ าลองทีใ่กลเ้คยีงความจรงิ 
   ความรูต้่างๆ ทีม่ผีูอ้ ื่นรวบรวมไวแ้ลว้ 
•  ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั หรอืประเดน็ทีส่งัคม 
   ใหค้วามสนใจ 
•  สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน สาระการเรยีนรู ้
   ในหลกัสตูร 
•  เรือ่งสมมตทิีส่ามารถน ามาวเิคราะห ์แกป้ญัหา  
    ใหค้วามคดิเหน็ หรอืแสดงความรูส้กึ 

สถานการณ์หรือข้อสนเทศควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

สถานการณ์หรือข้อสนเทศ 



เป็นส่วนของค าสัง่ท่ีระบใุห้ทราบว่าต้องการให้ท าอะไร 
โดยทัว่ไปตอ้งการใหต้อบสนองโดยการคดิในเชงิวทิยาศาสตรแ์ละ     
น าความรู ้ทกัษะต่างๆ ไปเพือ่ใชแ้กป้ญัหา   ค าถามสว่นใหญ่มี
ลกัษณะปลายเปิดทีใ่หผู้เ้รยีนมอีสิระทางความคดิ และถ่ายทอด
ความรูใ้นรปูแบบของการเขยีนตอบได ้

 

ค าถามหรอืปัญหา 



• สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละสถานการณ์        
   ทีก่ าหนด 
• สือ่สารไดช้ดัเจนและใชภ้าษาทีเ่หมาะสมกบัระดบัของ 
  ผูเ้รยีน 
• สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์วจิารณ์ อภปิราย แกป้ญัหา  
  ตดัสนิใจ ประเมนิคา่ และสรา้งค าตอบไดอ้ยา่งสมเหตุผล 

• เน้ือหาของค าถามมคีวามยตุธิรรมส าหรบัผูเ้รยีนทุกคน 

ค าถามหรือปัญหา ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

ค าถามหรอืปัญหา 



ลกัษณะข้อสอบ 

เลือกตอบ 1 

เลือกตอบแบบเชิงซ้อน 2 

เขียนตอบแบบสัน้/ปิด 3 

เขียนตอบแบบอิสระ 

 

4 



 การเตรียมขอ้สอบแบบเขียนตอบควรมีแนวการ
ตอบและเกณฑ์การให้คะแนนดว้ย เพื่อใหผู้ต้รวจค าตอบ

สามารถตรวจไดส้ะดวกและใหค้ะแนนไดต้รงกนั 

       - แนวการตอบ เป็นหลกัการหรือแนวคิดท่ีเป็นไปได้
ในการตอบค าถาม 
       - เกณฑ์การให้คะแนน เป็นเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน
ส าหรับการใหค้ะแนนค าตอบโดยพิจารณาความถูกตอ้ง 
ครบถว้นและความสมบูรณ์ของค าตอบเป็นส าคญั 

ข้อสอบแบบเขียนตอบ 



1. เกณฑใ์ห้คะแนนแบบภาพรวม  (Holistic Scoring Guideline ) 
 

 เป็นการใหค้ะแนน โดยดภูาพรวมทีแ่สดงถงึความเขา้ใจ การเกดิ
แนวคดิหลกั กระบวนการทีใ่ช ้และการสือ่ความหมาย   และแบ่งระดบั
คุณภาพของงานโดยเขยีนอธบิายพฤตกิรรมการแสดงออกในแต่ละระดบั
อยา่งชดัเจน  
 

ลกัษณะของเกณฑก์ารให้คะแนนแบบเขียนตอบมี  2 รปูแบบ  

เกณฑก์ารให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ 



  2. เกณฑใ์ห้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ ( Analytic Scoring Guideline ) 
  
     เป็นการใหค้ะแนนผลงานโดยแยกองคป์ระกอบของผลงาน  
     ออกเป็นดา้นต่างๆ    และอธบิายพฤตกิรรมการแสดงออกในแต่ละ  
     องคป์ระกอบเป็นระดบั   

     ข้อดีของการใหค้ะแนนแบบนี้ คอื มคีวามเป็นปรนยัในการ              
    ใหค้ะแนนมากขึน้และสามารถก าหนดสดัสว่นของคะแนนตาม  
     ความส าคญัได ้ 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ 



  ช่วงชัน้ท่ี 3 สาระท่ี 5 
 ทดลองและอธบิายการดดูกลนืแสง และการคายความรอ้นของวตัถุต่างๆ    
สบืคน้ขอ้มลู รวมทัง้การน าความรูไ้ปใชอ้อกแบบเพือ่ประโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ 

ตวัอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดดูกลืนแสงของวตัถ ุ 

              สถานการณ์ 
 นกัเรยีนกลุม่หนึ่งท าการทดลอง
น าถงัโลหะ 2 ใบขนาดเท่ากนั ใบที ่1 
ทาสดี าและใบที ่2 ทาสขีาว ใสน่ ้าปรมิาณ
ทีเ่ทา่กนั ตากแดดในวนัทีอ่ากาศรอ้นจดั 
และสงัเกตอุณหภมูขิองน ้าในตอนเริม่ตน้ 
เวลา 8.00 น. และหลงัจากตากแดดที่
รอ้นจดัถงึเวลา 12.00 น.  ไดผ้ลดงัภาพ 

เวลา 8.00 นาฬิกา 

25 O C  25 O C  

38 O C  33 O C  
เวลา 12.00 นาฬิกา 



  ค าถาม  

ผลของการทดลองนี้มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร เพราะเหตุใดจงึเป็นเชน่นัน้  

  

 แนวค าตอบ 

ผูต้อบมคีวามเขา้ใจการดดูกลนืและการคายพลงังานความรอ้นของวตัถุสเีขม้และ  

สอี่อนได ้โดยมแีนวการตอบดงันี้ “อุณหภมูขิองน ้าในถงัทัง้สองสงูขึน้ อุณหภมูิ

ของน ้าในถงัสดี าสงูขึน้มากกวา่น ้าในถงัสขีาว เนื่องจากวตัถุสดี าดดูกลนืแสงและ

คายความรอ้นไดด้กีวา่วตัถุสขีาว จงึท าใหน้ ้าในถงัสดี ามอีุณหภมูสิงูขึน้มากกวา่” 

ตวัอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดดูกลืนแสงของวตัถ ุ 



รายการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

ต้องปรบัปรงุ 

พอใช้ 

 
ดี 
 

เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม 

• อธบิายการเปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิแต่ไมส่ามารถอธบิาย
เหตุผลได ้

• อธบิายการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยเปรยีบเทยีบ
อุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนัระหวา่งถงัทัง้สอง และ อธบิายเหตุผล
ทีอุ่ณหภูมขิองถงัทัง้สองเพิม่ขึน้ไดบ้างสว่น 

• อธบิายการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได ้โดยเปรยีบเทยีบ
อุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนัระหวา่งถงัทัง้สอง และ อธบิาย
เหตุผลทีอุ่ณหภูมขิองถงัทัง้สองเพิม่ขึน้โดยเปรยีบเทยีบ
สมบตักิารดดูกลนืแสงและคายความรอ้นของวตัถุสขีาวและ
สดี า 

ตวัอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดดูกลืนแสงของวตัถ ุ 



รายการประเมิน คะแนน 

1 • อุณหภมูขิองน ้าในถงัทัง้สองเพิม่ขึน้ 

1 • อุณหภมูขิองน ้าในถงัสดี าเพิม่ขึน้มากกวา่ถงัสขีาว  

        รวม        4  คะแนน 

เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ 

1 • อธบิายวา่วตัถุสดี าสามารถดดูกลนืแสงไดด้กีวา่วตัถุสขีาว 

1 
• อธบิายวา่วตัถุสดี าสามารถคายพลงังานความรอ้น 
  ไดด้กีวา่วตัถุสขีาว  

ตวัอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดดูกลืนแสงของวตัถ ุ 



พิจารณารปูต่อไปน้ี 

น ้า 

วตัถ ุx 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



ถ้าตดัวตัถ ุx ซ่ึงมีเน้ือสม า่เสมอออกเป็น  2 ส่วน      และน าไปลอยในน ้า  
จะได้ผลดงัรปูใด 

1. 

ก. ข. 

ค. ง. 

ก. ข. 

ค. 

ก. ข. 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



ถ้าตดัวตัถ ุx  ออกเป็น  2 ส่วน และน าไปลอยน ้าจะได้ผลดงัรปูใด 2.      

จงอธิบาย? 

ง. ค. 

ก. ข. 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



ถ้าตดัวตัถ ุx  ออกเป็น  2 ส่วน และน าไปลอยสารละลายชนิดอ่ืน                
จะได้ผลดงัรปูใด 

3. 

จงอธิบาย? 

ง. ค. 

ก. ข. 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



ถ้าตดัวตัถุ x  ออกเป็น  2 ส่วน  และน าไป  ลอยใน
ของเหลว y  จะได้ผลเป็นอย่างไร   

4. 

จงอธิบาย 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



ถ้าต้องการทดสอบว่าวตัถุ x  มีเนือ้เดียวกนั ตลอดทั้ง
ก้อนหรือไม่ 

5. 

มีวธีิการทดสอบได้อย่างไร? 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



อตัราส่วนของปริมาตรส่วนที่จมต่อ                  
ปริมาตรรวมของวตัถุ x  เป็นอย่างไร 

6. 

3
1

4
3

2
1

4
1ก. 

ค. ง. 

ข. 

ตวัอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย 



 นกัวจิยัตอ้งการสรา้งทุน่ทรงกระบอกจากแผน่โลหะผสมแลว้น าไปลอยในทะเล 

เพือ่วดัความหนาแน่นของน ้าทะเลบรเิวณนัน้ไดค้า่ระหวา่ง 1020 kg/m3 ถงึ 1029 kg/m3  

นกัวจิยัรูว้า่แผน่โลหะทีซ่ือ้มาหนกั M กโิลกรมั และเศษโลหะทีเ่หลอืจากการสรา้งทุน่ 

หนกัน้อยมากเมือ่เทยีบกบัน ้าหนกัของทุน่  เ 

 พือ่ใหทุ้น่ลอยในทะเลได ้จะตอ้งสรา้งทุน่ใหม้ปีรมิาตรมากหรอืน้อยเพยีงใดเมือ่
เทยีบกบัน ้าหนกัของแผน่โลหะ  

จงอธบิายค าตอบ ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

ตวัอย่างค าถามวดัเน้ือหาและสมรรถนะหลายกลุ่ม 



ทุ่นทรงกระบอก 

แนวค าตอบ  Vทรงกระบอก > M ÷1029  พรอ้มแสดงทีม่าของอสมการ เชน่    



ทุ่นทรงกระบอก 

สาระ/มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั ตามหลกัสตูร 51:  
สาระที ่ 2  การวดั /  มาตรฐาน   ค 2.1, ค 2.2  
              ตวัชีว้ดั   
                -  ใชค้วามรูเ้กีย่วกบัพืน้ที ่พืน้ทีผ่วิ และปรมิาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
                -  คาดคะเนเวลา ระยะทาง พืน้ที ่ปรมิาตร และน ้าหนักไดอ้ยา่งใกลเ้คยีง 
                   และอธบิายวธิกีารทีใ่ชใ้นการคาดคะเน 
สาระที ่4   พชีคณิต / มาตรฐาน  ค 4.2 
              ตวัชีว้ดั 
                - ใชค้วามรูเ้กีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวในการแกปั้ญหา  
                  พรอ้มทัง้ตระหนักถงึความสมเหตสุมผลของค าตอบ 
สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์
                   
  
 



ตวัอย่างสถานการณ์ 1 

 น ้ามนัท่ีใชใ้นการประกอบอาหารโดยทัว่ไป จะมีทั้งกรดไขมนั
อ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวัรวมอยูด่ว้ยกนั แต่จะมีสดัส่วนท่ีแตกต่างกนั บางชนิดมี
กรดไขมนัอ่ิมตวัเป็นองคป์ระกอบมาก เช่น น ้ามนัหรือไขมนัท่ีไดจ้ากสตัวทุ์ก
ชนิด น ้ามนัมะพร้าว เป็นตน้ ส าหรับกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่งพบ
มากในน ้ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัดอกทานตะวนั เป็นตน้ 
 ไขมนัแต่ละชนิดจะมีผลต่อร่างกายต่างกนัโดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงของระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด  การกินกรดไขมนัอ่ิมตวัมาก
จะท าใหค้อเลสเตอรอลท่ีดี (HDL) และไม่ดี (LDL) สูงข้ึน  ขณะท่ีกรดไขมนั
ไม่อ่ิมตวัจะท าใหท้ั้งคอเลสเตอรอลท่ีดีและไม่ดีกบัร่างกายลดลง 

ท่ีมา : หมอชาวบา้น ปีที ่33 ฉบบัที ่387   



ตวัอย่างสถานการณ์ 1 



ตวัอย่างสถานการณ์ 1 



ค าถาม 1.1 

 นกัวิชาการคนหน่ึงกล่าววา่ “การโฆษณาของน ้ามนัพืชท่ีไม่มี
คอเลสเตอรอล อาจท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่สามารถกินน ้ามนัพืชเท่าไรกไ็ด”้ 

 ค ากล่าวของนกัวิชาการเป็นจริงหรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผล
ของนกัเรียน  
..................................................................................................................
...................... 



เกณฑก์ารให้คะแนน ค าถาม 1.1 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
เป็นจรงิ โดยใหเ้หตุผลถงึผลเสยีหรอือนัตรายของการบรโิภคไขมนัในปรมิาณทีม่ากเกนิความจ าเป็น     
เชน่ ท าใหไ้ขมนัสว่นเกนิสะสมเป็นโรคอว้น ปรมิาณไขมนัในเสน้เลอืดสงูขึน้ ไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด   
ไขมนัสว่นเกนิอาจถกูเปลีย่นเป็นคลอเรสเตอรอล 
 

จดุประสงคข์องค าถาม 
เพือ่อธบิายผลจากการไดร้บัไขมนัในปรมิาณทีม่ากเกนิไป 
 

สาระมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัตามหลกัสตูร 2551 
สาระท่ี 1  สิง่มชีวีติและกระบวนการด ารงชวีติ / มาตรฐาน ว1.1 
ตวัช้ีวดั  ทดลอง วเิคราะห ์และอธบิายสารอาหารในอาหารมปีรมิาณพลงังานและสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
           กบัเพศและวยั 



ค าถาม 1.2 

 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) แนะน าวา่ “การกินไขมนัเพ่ือสุขภาพท่ีดีควรได้
พลงังานจากไขมนัไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานทั้งหมด โดยไดก้รด
ไขมนัอ่ิมตวัไม่เกินร้อยละ 10 ในคนปกติ ส่วนท่ีเหลือเป็นกรดไขมนัไม่
อ่ิมตวั” 
 ไขมนั 1 กรัม ใหพ้ลงังาน 9 กิโลแคลอรี 
 สมชายตอ้งการพลงังานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรี 

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

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

เพ่ือสุขภาพท่ีดี ควรรับประทานไขมนัไม่อ่ิมตวัมากท่ีสุดวนัละก่ีกรัม 



เกณฑก์ารให้คะแนน ค าถาม 1.2 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
60 กรมั 
 

จดุประสงคข์องค าถาม 
เพือ่ค านวณรอ้ยละของพลงังาน และแปลงพลงังานใหเ้ป็นกรมั 
 

สาระมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัตามหลกัสตูร 2551 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ / มาตรฐาน ค1.2 
ตวัช้ีวดั  วเิคราะหแ์ละแสดงวธิหีาค าตอบของโจทยป์ญัหาและโจทยป์ญัหาระคนของจ านวนนบั เศษสว่น 
            จ านวนคละ ทศนิยม และรอ้ยละ พรอ้มทัง้ตระหนกัถงึความสมเหตุสมผลของค าตอบ และสรา้ง 
            โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัจ านวนนบัได ้



ค าถาม 1.3 

 นกัเรียนคนหน่ึงอ่านขอ้มูลในตารางแลว้สรุปวา่ “น ้ามนัพืช
เหมาะกบัการบริโภคมากกวา่น ้ามนัหมู”  

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

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

 นกัเรียนเห็นดว้ยกบัค ากล่าวน้ีหรือไม่ จงใชข้อ้มูลในตาราง
สนบัสนุนเหตุผลของนกัเรียน 



เกณฑก์ารให้คะแนน ค าถาม 1.3 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
เหน็ดว้ย เพราะน ้ามนัพชืสว่นใหญ่มกีรดไขมนัอิม่ตวัต ่ากวา่น ้ามนัหมู 
 
ไมเ่หน็ดว้ย เพราะน ้ามนัหมมูไีขมนัอิม่ตวัน้อยกวา่น ้ามนัพชืบางชนิด เชน่ น ้ามนัปาลม์และน ้ามนัมะพรา้ว 
 

จดุประสงคข์องค าถาม 
ตคีวามขอ้มลูปรมิาณไขมนัอิม่ตวัและไมอ่ิม่ตวัในตาราง 
 

สาระมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัตามหลกัสตูร 2551 
สาระท่ี 1  สิง่มชีวีติและกระบวนการด ารงชวีติ / มาตรฐาน ว1.1 
ตวัช้ีวดั  ทดลอง วเิคราะห ์และอธบิายสารอาหารในอาหารมปีรมิาณพลงังานและสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
           กบัเพศและวยั 



ใบงานท่ี 1 
ส าหรบัวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2554 



ใบงานท่ี 1 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 ใหแ้ต่ละกลุม่ ออกขอ้สอบตามสถานการณ์ทีใ่ห ้   
เป็นขอ้สอบวดั (1)วทิยาศาสตร ์ (2)คณิตศาสตร ์
และ(3)การอ่าน หรอืแบบบรูณาการ พรอ้มแนว
ค าตอบ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ในแต่ละวชิาออกขอ้สอบจ านวน 3 ขอ้ โดยใหม้ี
รปูแบบขอ้สอบดงันี้ 

  -  แบบเลอืกตอบ 1 ขอ้ 
 -  แบบเขยีนตอบสัน้ 1 ขอ้ 
 -  แบบเขยีนตอบใหเ้หตุผล 1 ขอ้ 

 



ใบงานท่ี 1 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 แต่ละค าถามใหเ้ชือ่มโยงกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนใหม้ทีัง้แบบ Analytic และ 

Holistic 
 ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอเมือ่เสรจ็แลว้ 

 



ใบงานท่ี 2 
ส าหรบัวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 



ใบงานท่ี 2 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ท่ีเลือก 

 ใหอ้าจารยแ์ต่ละท่าน ออกขอ้สอบตามสถานการณ์
ทีท่่านเลอืก  เป็นขอ้สอบในวชิาทีส่อน/ถนดั 
(วทิยาศาสตร/์ คณิตศาสตร/์การอ่าน หรอืบรูณา
การ) พรอ้มแนวค าตอบ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ในแต่ละวชิาออกขอ้สอบจ านวน 3 ขอ้ โดยใหม้ี
รปูแบบขอ้สอบดงันี้ 

  -  แบบเลอืกตอบ 1 ขอ้ 
 -  แบบเขยีนตอบสัน้ 1 ขอ้ 
 -  แบบเขยีนตอบใหเ้หตุผล 1 ขอ้ 



ใบงานท่ี 2 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ท่ีเลือก 

 แต่ละค าถามใหเ้ชือ่มโยงกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนใหม้ทีัง้แบบ Analytic และ 

Holistic 


