
บทที่  4 
การวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอน 

 
 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสิ่งที่จําเปนตองทํา เพ่ือจะไดทราบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังนั้นๆ ประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใด ไมวาจะจัดการ
เรียนการสอนดวยรูปแบบใด เพียงแตวาครูผูสอนจะจัดวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการใด
หรือใชเคร่ืองมือแบบใดเทาน้ัน 
   ในปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการวัดประเมินผลเปนส่ิงที่ทําควบคูกัน
ไป เพ่ือที่จะไดเห็นพัฒนาการหรือความกาวหนาของผูเรียนไดตลอดเวลา อีกทั้งยังใชวิธีการวัด
ประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนของตน  
และไดรับขอมูลยอนกลับ เพ่ือจะไดพัฒนาตัวเองตามความเหมาะสมดวย 
   การวัดและประเมินผล ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ครูผูสอนควร
จัดและประเมินผลผูเรียนใหครบทุกดาน ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติหรือ
คุณธรรม จริยธรรม ในการวัดและประเมินผล ครูผูสอนอาจใชวิธีการวัดและประเมินผลโดยการ
ประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) ซึ่งผูเรียนตองปฏิบัติพฤติกรรมใหสมบูรณ
ตามที่ผูประเมินตองการจะวัด หรือใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
ซึ่งเปนการประเมินผลที่นอกจากผูเรียนจะตองปฏิบัติพฤติกรรมใหสมบูรณตามที่ผูประเมิน
ตองการแลว พฤติกรรมน้ันจะตองเปนพฤติกรรมที่สําคัญ จําเปนตอชีวิตประจําวัน และเปนจริง
ตามสภาพของชีวิต ในการประเมินผลมีวิธีใหเลือกมากมายวิธีครูผูสอนสามารถเลือกใชไดตาม
ความเหมาะสม และผลที่ไดจะเปนตัวบงชี้ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  
(สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน, 2546 หนา 95) 
   สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูจากการวัดและประเมิน
ทั้งในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติตลอดจนการ
ประเมินภายนอก เพ่ือใชเปนขอมูลสรางความม่ันใจเก่ียวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเก่ียวของทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา 
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   การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับชั้นเรียน 
คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และ
คานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ดังน้ันการ
วัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูไปใน
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม  
และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ คือ
ผูเรียนผูสอนและพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการ และ
คนหาขอมูลเกณฑตางๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครู ผูสอนจะเขาใจความตองการของ
ผูเรียนแตละคนแตละกลุม สามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได ขณะที่พอแม ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสําเร็จของ
ผูเรียน 
   สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
   การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดาน
การเรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชั้น สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผล
การประเมินราบชวงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการ
เรียนรูของกลุมสาระตางๆ สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม และจัด
ใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 
   การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทาย
ของแตละชวงชั้น ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ  
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลที่ได
จากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละแหง (กรมวิชาการ, 2544 หนา 24-25) 
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ความหมาย 
   สําหรับความหมายของการวัดและการประเมินผลน้ัน นักวิชาการไดใหความหมายใน
หลายแงและหลายมุมตางทัศนะกันออกไป กลาวคือ 
 
   1.  การวัดผล (Measurement)  
       เคอรลิงเกอร (Kerlinger) ใหความหมายของการวัดผลไววา หมายถึง การกําหนด
ตัวเลข แกสิ่งของหรือเหตุการณตางๆ ตามกฎเกณฑ 
 
       กิลฟอรด  (Guidford) ใหความหมายอยางกวางของการวัดผลวา คือ การพิจารณา  
หรือตีคาขอมูลในรูปของตัวเลข 
 
       อุทุมพร ทองอุไทย  ใหความหมายของการวัดผลวา เปนกระบวนการนําตัวเลขหรือ
สัญลักษณมาเก่ียวของกับลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุ คน หรือส่ิงของที่จะวัด 
       การวัด จะตองมีลักษณะดังนี้ 
       1)  ตองมีกลุมของวัตถุ คน หรือส่ิงของ 
        2)  มีคุณสมบัติของลักษณะที่จะวัด 
       3)  มีการกระทําโดยใหเปนตัวเลข หรือสัญลักษณของวัตถ ุคนหรือส่ิงของนั้น 
       4)  ตองพิจารณาถึงธรรมชาต ิ ตลอดจนการนําตัวเลขหรือสัญลักษณเหลาน้ันไปใช 
 
   ไพศาล  หวังพานิช  ไดกลาววา การวัดผลการศึกษา กระบวนการในการกําหนดหรือ
หาจํานวนปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของ
บุคคล โดยใชเคร่ืองมือเปนหลักในการวัด และโดยทั่วไป การวัดผลจะมีอยู 2 อยาง คือ การ
วัดผลทางกายภาพศาสตร (Physical Science) ซึ่งเปนการวัดเพ่ือหาจํานวนปริมาณของส่ิงตางๆ  
ที่เปนรูปธรรม เชน น้ําหนัก มักมีเคร่ืองที่ใหผลเชื่อถือได และมีหนวยในการวัดแนนอน และการ
วัดผลทางสังคมศาสตร (Social Science) ซึ่งเปนการวัดเพ่ือหาจํานวนหรือคุณภาพของสิ่งที่เปน
นามธรรม ไมมีตัวตนแนนอน เชน ความรู และเครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเภทน้ีมักใหผล
เชื่อถือไดต่ํา เน่ืองจากไมมีหนวยการวัดที่แนนอนและสิ่งที่วัดจะเปลี่ยนแปลงไดงาย ผลการวัดถึง
อาจเกิดความผิดพลาด (Errors) ไดมากกวาการวัดผลทางกายภาพศาสตร 
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   จากความหมายดังกลาวนี้ อาจกลาวไดวา การวัดเปนการบอกเชิงปริมาณ หรือการตี
คาเปนตัวเลขตามกฎเกณฑ 
 
   2.  การประเมินผล (Evaluation) 
       สําหรับความหมายของคําวา การประเมินผล ไดมีผูใหคํานิยามหรือความหมาย
ตางๆ กัน ดังนี้ 
   เวิอรทธิง และแซนเดอรส  (Worthing and Sanders) ไดนิยามวา การประเมินผล คือ  
การชี้บงถึงคุณคาหรือประสิทธิภาพของส่ิงใดสิ่งหน่ึง การประเมินผลจะตองรวบรวมขอมูลเพ่ือใช
ในการตัดสินคุณคาหรือประสิทธิภาพของแผนงาน/โครงการ ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้น  
วิธีดําเนินการ วัตถุประสงค หรือประโยชนของทางเลือกตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
   ทัคแมน  ไดใหความหมายของการประเมินผลวา เปนวิถีทางในการพิจารณาตัดสินวา  
แผนงานหรือโครงการไดบรรลุเปาหมายหรือไม 
   กาญจนา  เกียรติประวัติ อธิบายวา การประเมินผล คือ การนําผลที่วัดไดมาหาคุณคา  
การประเมินผลควรจะรวมถึงการวิเคราะหจุดมุงหมายท่ีตั้งไว วิธีการท่ีไดใชไปเพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมาย ตลอดจนพิจารณาถึงปริมาณของคุณสมบัติที่วัดได เชน เกงหรือไมเกง ดีหรือไมดี 
เปนตน 
   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  ใหความหมายวา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณคาของสิ่งของ หรือการกระทําใดๆ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
 
   กลาวโดยสรุป การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณา ตัดสินคุณคาของวัตถุ  
คน สิ่งของ หรือการดําเนินงานวาบรรลุความสําเร็จมากนอยเพียงใด เกงหรือไมเกง ดีหรือไมดี   
โดยอาศัยขอมูลที่ไดมาจากการวัดเปนหลัก 
   ดวยเหตุนี้ การวัดผลและประเมินผลจึงสัมพันธเก่ียวโยงกันอยางมาก กลาวคือ ถาผล
ของการวัดถูกตอง การประเมินผลมักเชื่อถือได และตรงกับความเปนจริง ถาหากผลของการวัด
ผิดพลาด การประเมินผลก็อาจผิดพลาดดวย จะเห็นวาทั้งสองคํามีความสัมพันธกันจนบางคร้ังใช
คําทั้งสองแทนกันได อยางไรก็ตาม ไพศาล หวังพาณิช  มองวา การวัดผลและการประเมิน ยังมี
ลักษณะในรายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถชี้ใหเห็นอยางชัดเจน ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  แสดงขอแตกตางระหวางการวัดผลกับการประเมินผล 
 

การวัดผล การประเมินผล 
1. เปนการกําหนดจํานวน ปริมาณ หรือ   

รายละเอียด 
2. กระทําอยางละเอียด ทีละดานทีละอยาง 
3. ใชเคร่ืองมือเปนหลัก 
4. ผลที่ไดเปนขอมูล  รายละเอียด 
5. อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

1. เปนการกําหนดระดับของคุณคา หรือ   
ตัดสิน หรือสรุปผล 

2. สรุปรวมเปนขอชี้ขาด 
3. ใชผลการวัดเปนหลัก 
4. ผลที่ไดเปนการตัดสินใจ 
5. อาศัยการใชดุลยพินิจ 

 
   ในการประเมินผลสิ่งใด จําเปนจะตองพิจารณาองคประกอบหลายๆ ดาน เพ่ือจะได
ครอบคลุมปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด ดังน้ัน การประเมินผลจึงมีองคประกอบ จํานวน 3 
ประการ คือ 
   1.  ผลการวัด เปนขอมูล ที่ทําใหทราบสภาพความจริงของสิ่งที่ประเมินวา มีปริมาณ
หรือคุณสมบัติอยางไร 
   2.  เกณฑการพิจารณา เปนมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบกับผลการวัด 
   3.  การตัดสินใจ เปนการตัดสินคุณคาดวยการเปรียบเทียบ ระหวางผลการวัดกับ
เกณฑ 
 

ความจําเปนของการวัดและประเมินผล 
   การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน การสอนที่สมบูรณ
จะตองเริ่มที่การตั้งจุดมุงหมายของการสอน เตรียมเนื้อหา กิจกรรมและสื่อในเรื่องที่จะสอน  
สรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล ลงมือสอน วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
   นอกจากจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนแลว การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน ยังกระทําเพ่ือจะไดทราบพ้ืนฐานความรูของผูเรียน ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และเพ่ือตัดสินเลื่อนขั้น ดังน้ัน การวัดผลและประเมินผลเปนกิจกรรมทางวิชาการที่สําคัญย่ิง
ประการหนึ่ง การเรียนการสอนจะไดผลดีเพียงไร หรือบรรลุจุดหมายหรือไม ยอมทราบไดจาก
การวัดผลหรือประเมินผล 
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   หนาที่ของผูบริหารในดานการวัดและประเมินผล คือ การสงเสริมใหครูรูจักหลักการ
และวิธีการวัดผลและประเมินผล นอกจากน้ัน ตัวผูบริหารเองตองมีความรูในเรื่องการวัดผลและ
ประเมินผลดวย เพราะจะไดเขาใจ และสามารถแนะนําครูผูสอนได ผูบริหารจะตองชวยบริการ
และอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ตางๆ โดยสรุป ในแงบริหารการจัดการประเมินผลการศึกษา มีความจําเปนดังนี้ 
   1.  เพ่ือทราบผลการเรียนของผูเรียน ชวยใหผูเรียนปรับปรุงแกไขการเรียนของตนได  
กอนที่จะกาวไปศึกษาบทเรียนใหม 
   2.  เพ่ือประโยชนในการเลื่อนชั้นเรียน และการจัดแบงผูเรียนตามความสามารถ 
   3.  เพ่ือเปนหลักฐานในการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบ ทําใหผูปกครองรู  
ความกาวหนาของผูเรียนในปกครองของตน และชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบานกับ
โรงเรียน 
   4. เพ่ือประโยชนในการใหประกาศนียบัตร เม่ือจบช้ันการศึกษา และแจงผลการเรียน
ใหสถาบันอ่ืน เชน มหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะไปเรียนตอขอทราบมา เพ่ือสถิติอ่ืนๆ ในทาง
การศึกษา 
   5. ชวยใหฝายแนะแนวทราบขอมูลของผูเรียน จะไดชวยวิเคราะหความเดนดอยของ
ผูเรียน เปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาเปนรายบุคคล และเปนแนวทางในการแนะแนวการเรียน  
หรืออาชีพใหแกผูเรียน 
   6. ชวยใหฝายบริหารไดทราบขอมูล เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งจะนําไปสูแนวทางปรับปรุงสงเสริมสภาพการเรียนการสอนใหแกครู และใชเปนขอมูลในการ
ปฐมนิเทศครูใหม (อนุศักด์ิ  สมิตสันต, 2540 หนา 146-147) 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวัดและประเมินผล 
   การวัดและประเมินผล เปนส่ิงจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน มีประโยชนในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
   1. เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย ทําใหครูอาจารยทราบวาผลการสอน
ของตนเองเปนอยางไรและจะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 
   2. เพ่ือปรับปรุงการเรียนของนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะไดทราบวา ตนมี
ความรู ความเขาใจในบทเรียนหรือไมเพียงใด ซึ่งจะเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 
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   3. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําใหทราบสภาพที่แทจริงของ
หลักสูตร โครงการสอน บันทึกการสอนที่นํามาสูการปฏิบัติวาประสบปญหาอยางไร จะไดแกไข
ปรับปรุงอยางไร 
   4. เพ่ือเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการเรียนการศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร
เปนแนวทางในการทํางานและศึกษาตอ 
   5. เปนหลักฐานดานการศึกษาของสถานศึกษาในดานการรับนักศึกษา ผลการเรียน
และการสําเร็จตามหลักสูตร 
   6. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสถานศึกษาในดานผลการเรียน และการสําเร็จการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2546 หนา 166-167) 
 

ลักษณะของการวัดและประเมินผล 
   การประเมินผลที่สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการควรมีสภาพใกลเคียงกับ
ธรรมชาติมากที่สุด โดยอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง ดังน้ันการวัดและ
ประเมินผลจึงควรมีลักษณะสําคัญตางๆ ดังนี้ 
   1. สะทอนภาพพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของผูเรียนในสถานการณจริง เปนการ
แสดงออกในภาคปฏิบัติทักษะกระบวนการเรียนรู ผลผลิตและแฟมสะสมงาน ผูเรียนมีสวนรวม
ในการประเมินผล และการจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
   2. ใชเทคนิคการประเมินผลที่หลากหลาย เนื่องจากการประเมินจากการปฏิบัติที่
ผูเรียนจะตองลงมือทําจริง แสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรมวาทําอะไรไดบาง ไมวาจะเปนการ
ประดิษฐชิ้นงาน การทดลอง การเขียนรายงาน หรือการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ทุกอยางควรเปนส่ิงที่มี
ความหมายสําหรับผูเรียน 
   3. เนนใหผูเรียนแสดงออกดวยการสรางสรรคผลงาน ดึงความคิดชั้นสูง ความคิดที่
ซับซอน และการใชทักษะตางๆ ออกมาได เชน ทักษะการแกปญหา 
   4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลมาจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความเปน
จริง  และสามารถประยุกตสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
   5. ใชขอมูลอยางหลากหลายเพ่ือการประเมิน โดยครูผูสอนควรรูจักผูเรียนทุกแงทุกมุม  
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รับขอมูลมาจากหลายๆ ทางการกําหนดปญหาหรืองาน  
ควรเปนแบบปลายเปด เพ่ือใหผูเรียนไดสรางคําตอบที่หลากหลาย 
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   6. เนนการมีสวนรวมในการประเมินระหวางผูเรียน ครู และผูปกครอง การใหผูเรียนมี
สวนรวมในการประเมินผล จะทําใหผูเรียนรูจักการวางแผน การเรียนรูตามความตองการของ
ตนเองวาเขาอยากรู อยากทําอะไร (โดยมีครูเปนผูชวยใหคําแนะนํา) ซึ่งจะนําไปสูการกําหนด
จุดประสงคการเรียนรู และการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   การวัดและการประเมินผลน้ี เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน เปนตัวกระตุนใหเกิด
คุณภาพการสอนและการเรียนรู การใชเทคนิควิธีการวัด และการประเมินผลที่หลากหลายจะชวย
สงเสริมใหการเรียนรูมีความหมายมากยิ่งขึ้น (สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน, 2546 หนา 96) 
 

ขั้นตอนในการวัดและประเมินผล 
   การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการตอเน่ืองของการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนจึงสามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียน กอนที่จะวัดและ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียน ครูผูสอนควรจะกําหนดจุดประสงคกอนวาจะวัดอะไร วัดแคไหน  
และวัดเพ่ืออะไร ซึ่งการกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียนควรใหสอดคลอง
กับจุดประสงคในการสอน เพราะการสอนกับการวัดและประเมินผลเปนกิจกรรมท่ีตอเน่ืองกัน  
ดังน้ัน เม่ือจุดประสงคในการสอนชวยครูผูสอนใหมีเปาหมายในการสอนชัดเจน ก็ยอมเปน
ประโยชนตอการวัดและประเมินผลดวย 
   2. การเลือกและสรางเครื่องมือ เม่ือทราบวาการวัดและประเมินผลครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย
อยางไร และตองการจะวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมใดของผูเรียน ขั้นตอไปก็ควรพิจารณาวา  
ในการวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่กําหนดไวนั้น ควรใชเครื่องมืออะไรบางจึงจะวัดไดตรง
ความตองการอยางครบถวน เพราะเคร่ืองมือในการวัดมีหลายอยาง บางอยางก็เหมาะสมกับการ
วัดพฤติกรรมบางชนิด การวัดในแตละครั้งจึงตองเลือกเครื่องมือใหเหมาะสม หรืออาจตองใช
เคร่ืองมือหลายๆ ชนิดประกอบกัน เพ่ือวัดพฤติกรรมดานตางๆ ครบทุกดานตามจุดประสงค 
   3. การนําเคร่ืองมือไปทําการสอบวัดผูเรียน ครูผูสอนหรือผูคุมสอบควรจัดเตรียม
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนทําขอสอบหรือแกปญหาไดอยางเต็มความสามารถ  
ไมใหมีสิ่งรบกวนสมาธิหรือเวลาของผูเขาสอบ รวมทั้งกําหนดเวลาสอบใหเหมาะสม 
   4. การตรวจและนําผลเปรียบเทียบกับเกณฑ ในขั้นนี้ เปนการรวบรวมและแปลง
คําตอบของผูเรียนใหเปนคะแนนแลวจดบันทึกไว จากน้ันจึงรวบรวมคะแนนของผูเรียนที่ไดจาก
การวัดทุกชนิดจากทุกระยะ มาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 
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   5. การประเมินผล เปนการตัดสินวาผูเรียนมีความสามารถขนาดไหน สูงหรือต่ํากวา
เกณฑ แตละคนไดระดับผลการเรียนอะไร ผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเปนเชนไร 
 

วิธีการวัดผลการเรียนการสอน 
   การประเมินผลที่ดีควรมีขอบเขตกวางขวาง และใชวิธีการหลายๆ แบบ ทั้งน้ี เพ่ือใหครู
ไดวัดผลอยางถูกตอง วิธีการวัดผลการเรียนการสอนมีหลายอยาง เร่ิมตั้งแตการสังเกตไปจนถึง
การทดสอบ ซึ่งพอจะจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
   1.  การวัดโดยใชการทดสอบ (Testing Technique) 
    2.  การวัดโดยไมใชการทดสอบ (Non-testing Technique) 
   ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.  การวัดโดยใชการทดสอบ เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ (Test) เปนเคร่ืองมือใน
การวัด แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 
        1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์(Achievement Test) เปนขอสอบที่มุงวัด
คุณลักษณะทางดานความรู ความคิด และความสามารถ หรือพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย แบงเปน  
2 ชนิด คือ 
     ก. แบบทดสอบที่ครูสรางเอง (Teacher-made Test Standard Test) ซึ่งเปน
แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเพ่ือทดสอบความรู ความสามารถ และทักษะของนักเรียนในชั้นเรียน 
สอบเสร็จแลวก็อาจทิ้งไป แลวสรางใหมในการสอบคราวหนา หรือปรับปรุงดัดแปลงขอสอบเกา
มาใชใหม 
     ข. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standard Test) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่สรางและ
ผานกระบวนการพัฒนาจนมีคุณภาพไดมาตรฐาน สวนใหญจะใชในการวัดผลสัมฤทธิ์แบบรวบ
ยอด 
        1.2 แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวปญญา (Aptitude and Intelligence  Test) 
เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เปนขอสอบที่วัดความสามารถ
ของผูเรียนวาจะเรียนไดมากนอยแคไหน หรือมีความถนัดในทางใด 
        1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (PersonalityTest) หรือวัดการปรับตัว 
(Adjustment Test) บางตําราก็เรียกวา แบบทดสอบบุคลิกภาพและสถานภาพทางสังคม  
(Personal-social Test) แบบทดสอบชนิดน้ีใชเปนเคร่ืองมือในการวัดคุณลักษณะดานความรูสึก
หรือจิตพิสัย เชน เจตคติ คานิยม ความเชื่อ ฯลฯ และวัดบุคลิกภาพของบุคคล เชน การปรับตัว
ในสังคม ฯลฯ เปนตน 
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   สวนรูปแบบของขอสอบมี 3 รูปแบบเชนเดียวกัน คือ (1) ขอสอบแบบปากเปลา          
(Oral Test) ซึ่งเปนการสอบแบบใชวาจาหรือคําพูดระหวางผูสอบและผูถูกสอบโดยตรง มักตอง
สอบเปนรายบุคคล (2) ขอสอบแบบขอเขียน ( Written Test) ซึ่งแบงเปนแบบความเรียงหรือที่
เรียกวา อัตนัยและแบบปรนัย ซึ่งผูสอบตองเขียนหรือทําเครื่องหมายในแบบทดสอบ (3)  
ขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) ซึ่งเปนการสอบโดยใหผูสอบแสดงพฤติกรรมดวยการ
ปฏิบัติจริง มักเนนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติเปนหลัก เชน ศิลปะ ดนตรี พละ เปนตน ขอสอบแบบน้ี
เหมาะใชวัดดานทักษะพิสัย แตผูสอนตองไมคํานึงแตดานผลปฏิบัติ (Product) เทาน้ันควรเนน
ดานวิธีการปฏิบัติ (Procedure) ดวย 
 
   2.  การวัดโดยไมใชการทดสอบ เปนการวัดโดยใชวิธีเหลาน้ี คือ 
       2.1 การสอบถาม (Questioning) เปนการใชรายการคําถามที่เตรียมไวเปนชุดเพ่ือ
ถามในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง แลวสงไปใหผูตอบหรือผูเรียนอานและเขียนตอบสงกลับมา มักใชถาม
ขอเท็จจริง (Facts) และความคิดเห็นตางๆ หรือพุทธิพิสัยและจิตพิสัย ครูอาจใชเคร่ืองมือ ซึ่ง
ไดแก แบบสอบถามแบบปด (Closed Form) คือ เปนแบบสอบถามที่คําถามแตละขอมีตัวเลือก
หรือคําตอบใหผูเรียนเลือกตอบ หรือใชแบบสอบถามแบบเปด (Open-ended Form) คือ เปน
แบบสอบถามแตละขอเวนที่ใหผูตอบเขียนตอบลงไปเอง มักใชกับการเรียนการสอนในระดับสูง 
       2.2 การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุย สนทนาหรือซักถามกันระหวางครูกับ
ผูเรียนหน่ึงคนหรือมากกวาหน่ึงคนขึ้นไป อาจเปนการสัมภาษณแบบเปนทางการหรือไมเปน
ทางการก็ได และอาจมีการกําหนดคําถามตางๆ ไวลวงหนา หรือไมมีการกําหนดคําถามที่
แนนอน แตมีเพียงประเด็นคําถามกวางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณเทาน้ันก็ได ในการ
สัมภาษณนั้น หากใชวัดคุณลักษณะทางดานพิสัย เชน ความคิดเห็นหรือความรูสึกนึกคิดในเรื่อง
ใดเร่ืองหน่ึง จะเรียกวา การสัมภาษณ แตหากคําถามที่ใชถามเปนการวัดคุณลักษณะทางดาน
ความรู ความคิด หรือพุทธิพิสัย หรือตองการทราบระดับการเรียนรูของนักเรียน จะเรียกวา การ
สอบปากเปลา (Oral Testing) 
       2.3 การสังเกต (Observation) เปนการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ศึกษาพฤติกรรม
ตางๆ ของผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน โดยที่ครูอาจมีสวนรวมในกิจกรรมของผูเรียนหรือไม
ไดเขาไปมีสวนรวม อยางเชน การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะที่กําลังเลนเกมสตางๆ ก็ได  
และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนของครูนั้นอาจจะเฝาดูพฤติกรรมตางๆ โดยท่ีไมไดกําหนด
วัตถุประสงคของการสังเกตไดทั้งหมด หรือครูอาจจะเฝาดูอยางมีการเตรียมการในสิ่งที่ตองการ 
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สังเกต หรือจะเฝาดูไวลวงหนา แลวจดบันทึกเฉพาะขอมูลที่ตองการศึกษาเทาน้ัน มักใชวัด
คุณลักษณะทางดานจิตพิสัยและทักษะพิสัย 
       2.4 การวัดผลงาน (Product Evaluation) บางทีเรียกวา การตรวจผลงานเปนการ
วัดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนในดานรูปธรรมมากกวานามธรรม ผูเรียนตองมีผลงานที่ใชวัด  
สวนผูประเมินหรือผูตรวจผลงานตองตั้งเกณฑในการวัดไวลวงหนา ซึ่งในแตละเกณฑอาจมี
น้ําหนักเทากันหรือไมเทากันก็ได เชน ถาผลงานนั้นๆ มุงที่ความประณีต สวยงาม เกณฑในขอนี้
จะมีคานํ้าหนักสูงกวาเกณฑอ่ืนๆ เปนตน 
 

ลักษณะที่ดีของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
   ในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ครูผูสอนตองดําเนินใหถูกตองตาม
หลักการ การวัดและประเมินผลการเรียนที่ดีนั้น มีลักษณะดังนี้ 
   1. การวัดและประเมินผลตองยึดจุดประสงคเปนหลัก 
   2. การวัดผลการเรียนของผูเรียนบางดาน เชน ดานจิตพิสัย ดานทักษะพิสัย ไมควรใช
เคร่ืองมือเพียงชนิดเดียว เชน ขอทดสอบ ควรใชวิธีการวัดผลวิธีอ่ืนๆ ประกอบดวย เพ่ือใหได
ขอมูลเพียงพอสําหรับการประเมินผลการเรียน 
   3. การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ควรดําเนินการดวยจํานวนบอยคร้ัง  
อาจจะดําเนินการทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และภายหลังการเรียนเสร็จสิ้นแลว 
   4. เคร่ืองมือที่ใชวัดผลการเรียนของผูเรียน ควรมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะสม
และทันสมัยยิ่งขึ้น 
   5. ผูเรียนคนใดมีขอบกพรองหรือจุดออน ซึ่งทําใหผานเกณฑการประเมิน ครูควรหา
วิธีการแกไขขอบกพรองเหลาน้ัน  เชน การสอนซอมเสริม  เปนตน 
   6. ครูตองนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลการเรียน มาเปนขอมูลในการปรับปรุง
การสอนของครูใหดีขึ้นดวยในเวลาเดียวกัน 
   7. ครูควรเตรียมหรือสรางเคร่ืองมือวัดผลและตั้งเกณฑไวลวงหนา ใชเคร่ืองมือวัดผล
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับจุดประสงคของเน้ือหาวิชา และหลักสูตรที่กําหนดไว 
   8. การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน สําหรับบางกรณีควรใชภาษา หรือ
ถอยคํา และเวลาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับชั้นเรียนของผูเรียน เชน บางกรณีอาจใช
วิธีการสัมภาษณ บางสถานการณอาจใชวิธีการสอบปากเปลา หรือการใชแบบทดสอบ เหลาน้ี 
เปนตน    
 



 

                                                                                                                                                                 EA 634  88 

ลักษณะที่ดีของเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 
   การประเมินผลในดานการเรียนการสอน จะใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือในการวัดผล
เปนหลัก โดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของผูเรียนแตละคนที่เรียนในแตละวิชา
จะใชแบบทดสอบประเภทสัมฤทธิผล แบบทดสอบประเภทนี้จะตองมีคุณภาพดี ผลที่ไดจากการ
วัดจึงจะเที่ยงตรงและเชื่อถือได โดยทั่วไปแบบทดสอบที่เปนเคร่ืองมือใชในการประเมินผลที่ดี
ควรมีลักษณะดังนี้ 
   1. ความเที่ยงตรง (Validity) คือ ความสามารถจะวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด เชน  
ตองการวัดความสามารถทางคณิตศาสตรในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร แตขอสอบออกมา
ถามความจํา เชน สูตรนั้นวาอยางไร สูตรนี้วาอยางไร ขอสอบน้ันก็ไมไดวัดความสามารถในการ
แกปญหาโจทยคณิตศาสตร กลายเปนวัดความจําไป ทําใหขอสอบขาดความเที่ยงตรง ความ
เที่ยงตรงยังมีความหมายหลายอยาง คือ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  
หมายถึง ขอสอบที่ออกมาตรงตามหลักสูตร และเนื้อหาที่ครูให ความเที่ยงตรงตามโครงสราง  
(Construct Validity) เปนความสัมพันธระหวางองคประกอบในแบบทดสอบกับองคประกอบที่
ตองการวัด เชน น้ําหนักตามแผนผัง การออกขอสอบ เปนโครงสรางที่ตองการวัด ถา
แบบทดสอบวัดตามสัดสวนของน้ําหนักในแผนผัง ก็ถือวาขอสอบมีความเที่ยงตรงตามโครงสราง 
   2. ความเปนปรนัย (Objectivity) ขอสอบควรปราศจากความคลุมเครือของคําถาม
หรือคําตอบ ความไมคงเสนคงวาในการใหคะแนน ปราศจากอคติในการใหคะแนน โดยอิทธิพล
ของความคิดเห็นสวนตัวของผูตรวจ ในการออกขอสอบ ไมวาจะเปนขอสอบแบบเรียงความ 
(Essay  Type) หรือขอสอบแบบปรนัย (Objective Type) ควรวางแผนการออกขอสอบ และการ
ตรวจใหเปนปรนัยมากที่สุด ขอสอบแบบเรียงความที่ดีอาจมีความเปนปรนัยไดเชนกัน 
   3. ความสมดุล (Balance) ขอสอบจะมีความตรงตามเนื้อหาได จะตองวัดพฤติกรรมที่
เก่ียวกับเน้ือเร่ืองที่สอนไดครอบคลุมทั้งเน้ือหา และวัตถุประสงค สัดสวนของคําถามเปนไปตาม
แผนผังการออกขอสอบ มิฉะนั้น ครูอาจจะออกขอสอบในเน้ือหาที่เพ่ิงสอนเสร็จใหมๆ มาก
เกินไป 
   4. ความยุติธรรม (Fairness) ผูสอบทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูก ถามีความรูในเรื่องที่
ออกขอสอบน้ันๆ ไมใชการลวงผูสอบ โดยความคลุมเครือของภาษาไมระบุชัดแจง วาตองการให
ผูสอบตองแสดงพฤติกรรมอะไรในการตอบขอสอบนั้นๆ ตัวอยางการใชกลลวงทางภาษา เชน  
ขอสอบ ถูก-ผิด ตอไปน้ี นายกรัฐมนตรีของไทยคนหนึ่งในอดีตชื่อ นายธานินทร  กรัยวิเชียร คํา
เฉลยขอสอบที่ผิด เพราะการสะกดชื่อผิดในลักษณะที่สังเกตไดยาก เปนการไมยุติธรรม และเปน
กลลวงในเรื่องภาษามากกวาจะวัดเน้ือหาอ่ืนใด 
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  5. ความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ ความคงเสนคงวาของคะแนนสอบ ขอสอบที่ดีนั้น  
เม่ือใชสอบซํ้าอีก ผูสอบคนเดียวกันควรจะไดคะแนนเทากัน แตในทางปฏิบัตินั้นมีตัวแปรอ่ืนๆ  
เขามาเกี่ยวของดวย เชน การเรียนรูจากการสอบครั้งกอนๆ พัฒนาการในตัวผูสอบย่ิงชวงเวลา
ในการสอบคร้ังหางกันมาก ตัวแปรนี้ก็ยังมีอิทธิพลมากๆ ฯลฯ ตัวแปรเหลาน้ีมีสวนทําใหคะแนน
ในการสอบสองครั้งเปลี่ยนแปลงไปบาง แตอยางไรก็ตามคะแนนทั้งสองคร้ังจะตองมี
ความสัมพันธกันทางบวก และมีคาสูงดวย จึงจะถือวาขอสอบฉบับนั้นมีความเชื่อม่ัน 

 
   องคประกอบที่มีอิทธิพล ทําใหขอสอบมีความเชื่อม่ันมากหรือนอย ไดแก 
   1. ความยากของขอสอบเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูสอบหรือไม ขอสอบ
ยากเกินไป หรืองายเกินไป จะมีผลทําใหคาความเที่ยงต่ํา 
   2. ความคงที่ของผูสอบในดานความตื่นตัว พลังความคิด ความสมดุลของอารมณถามี
ความคงที่เหลาน้ี จะทําใหคาความเที่ยงสูง 
   3. ความเปนปรนัย และความคงเสนคงวาในการใหคะแนน 
 6. ใหเวลาพอเหมาะ ขอสอบที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลานั้น แมวาจะตอเวลาในการทํา
ขอสอบใหนานเทาใด คะแนนของผูสอบก็คงไมเพ่ิมขึ้นอยูนั่นเอง ในการสอบนั้นถือวา ความเร็ว
ไมใชสิ่งสําคัญในการวัดความคิดเชิงวิพากษวิจารณ และความคิดริเริ่มสรางสรรค หรือการ
ตัดสินใจ ดังนั้น แบบสอบวัดสัมฤทธิผล ควรใหเวลาพอเพียงที่ผูสอบเกินกวา 92% ของจํานวนผู
เขาสอบทั้งหมด ทําขอสอบน้ันเสร็จ 

   จากลักษณะของเครื่องมือที่ดีที่ใชในการประเมินผลน้ี ถาหากผูสรางเครื่องมือได
ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะสรางเครื่องมือในการวัดที่มีคุณภาพดี อันเปนจุดแรกที่จะ
นําไปสูการไดมาซึ่งคะแนนที่ถูกตอง ตรงตามความเปนจริงมากที่สุดแลว ความหวังที่จะไดมาซ่ึง
ความถูกตองยุติธรรมในการวัดและประเมินผลการศึกษา คงเปนสิ่งที่ไมเกินความสามารถที่จะ
ทําได (อนุศักด์ิ  สมิตสันต, 2540 หนา 249-254) 
 

เคร่ืองมือในการวัดผลการเรียน 
   เคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลมีหลายชนิด ไดแก 
   1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน การสังเกตผูเรียนปฏิบัติงาน 
   2. แบบจัดอันดับคุณภาพของงาน โดยเปนตัวเลขแสดงอันดับคุณภาพของงาน 
   3. แบบทดสอบ เปนเคร่ืองที่นิยมใชในสถานศึกษามี 2 ลักษณะ คือ 
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   1. แบบอัตนัย (Subjective Test) เปนแบบความเรียงเปนขอทดสอบที่ไมจํากัดการ
ตอบของผูตอบ ขอทดสอบแบบอัตนัยมีขอดีที่ไมตองเสียเวลาในการเตรียมออกขอสอบนานออก
ไดงาย และสะดวกเหมาะกับการวัดที่ตองการใหนักเรียนนักศึกษาแสดงเหตุผล และความคิด
สรางสรรค เปนตัวของตัวเอง แตก็มีขอเสียตรงที่ออกไดไมครอบคลุมหลักสูตร การตรวจให
คะแนนไมแนนอนและในการตรวจแตละครั้งจะเสียเวลามาก แตก็ยังเปนขอสอบที่จําเปนสําหรับ
ครูอาจารย ที่ตองการวัดความคิด และการใชเหตุผล รวมทั้งการเขียนความเรียงดวย ถาหากจะ
นําไปใช ครูอาจารยควรคํานึงถึงการสรางขอทดสอบแบบอัตนัย ดังนี้ 
       1.1 การตั้งคําถามควรถามใหเขาใจงาย รัดกุมชัดเจนไมคลุมเครือ หรือถามยาว 
เยิ่นเยอเกินความจําเปน 
       1.2 ออกขอสอบแตละเรื่องควรมีหลายขอ และสอบวัดบอยๆ และหลายคร้ัง เพ่ือจะ
ไดครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตร 
       1.3 ออกขอสอบวัดการนําไปใช การวิเคราะหและสังเคราะหไมออกดานความจํา
อยางเดียว 
       1.4 ไมควรใหมีการเลือกขอทดสอบทําเปนบางหัวขอ 
       1.5 ควรชี้แจงใหผูเรียนไดเขาใจวิธีการใหคะแนนของผูสอน 
       1.6 การตรวจใหคะแนนควรมีหลักเกณฑที่แนนอน 
       1.7 ควรมีขอสอบหลายขอ เวลาตรวจควรตรวจทีละขอ เพ่ือใหเกิดความเสมอภาค
ในการใหคะแนน 
       1.8 ควรใหคะแนนตามความคิดและเหตุผลเชิงสรางสรรค ไมควรลบคะแนนเพราะ
ความสกปรกขูดลบขีดฆา 
 
   2. ขอทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) ขอทดสอบแบบปรนัยเปนขอทดสอบที่
จํากัดการตอบของผูตอบ แตสามารถออกไดมากขอ ครอบคลุมหลักสูตร แตก็ไมอยูกับการสราง
ขอสอบของครูผูสอน ขอทดสอบแบบปรนัยแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 
       2.1 แบบถูก-ผิด (True-False) ขอสอบแบบนี้กําหนดใหผูตอบชี้วา ขอความที่
กําหนดใหนั้นถูกหรือผิด ขอทดสอบน้ีมีทางเลือกเพียง 2 ทางจึงไมคอยนิยมใชเพราะผูตอบเดา
ไดงาย 
       2.2 แบบจับคู (Matching) ขอทดสอบแบบน้ีมีขอความสนองตอนที่สัมพันธกัน  
แลวใหผูตอบจับคูใหตรงกัน หากจะนําไปใช ควรจะไดคํานึงถึง คําถามและคําตอบที่สัมพันธกัน 
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นั้นเปนเรื่องเดียวกัน และไมควรมีจํานวนขอเกินกวา 8 ขอ และตัวที่จะใชเปนคูคําตอบควร
มากกวาตัวคําถาม 2-30 ตัว 
       2.3 แบบเติมคํา (Completion Type) ขอสอบแบบนี้จะเวนขอความที่สําคัญของ
ประโยคนั้นไว แลวใหผูตอบหามาใสหรือเติมใหสมบูรณ ขอสอบควรเปนคําถามเฉพาะที่จะตอบ
เปนแบบอ่ืนไมไดเวนที่วางพอใหตอบและหลีกเลี่ยงคําถามที่แนะคําตอบ 
 
   3. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) เปนแบบที่มีคําถามแลวมีคําตอบไดเลือก 4-5 
ตัว โดยใหเลือกคําตอบตัวที่ถูกตองที่สุดกวาตัวอ่ืนเพียงคําตอบเดียว สวนอีก 3-4 ตัวก็เปนตัว
ลวงไป ขอทดสอบแบบน้ีถือเปนขอทดสอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะสอบวัดไดครอบคลุมหลักสูตร 
และยังสามารถนํามาหาความยากงาย คาความเชื่อม่ัน คาความเที่ยงตรง รวมทั้งปรับปรุงใหดี
ขึ้น ขอควรคํานึงถึงในการสราง ขอสอบแบบเลือกตอบมีดังนี้ 
       3.1  ตัวคําถามควรสรางใหเปนประโยคที่สมบูรณ 
       3.2  เนนจุดที่จะถามใหชัดเจนและถามใหตรงจุดน้ัน 
       3.3  ไมใชภาษาซับซอน 
       3.4  ไมควรใชคําฟุมเฟอยทั้งคําถามและคําตอบเพราะจะทําใหผูตอบงง 
       3.5  ควรหลักเลี่ยงคําปฏิเสธ เพราะจะทําใหผูตอบไขวเขว 
       3.6  หลีกเลี่ยงการใชตัวเลือกแบบปลายปดหลายชนิด เชน ไมมีคําตอบที่ถกูหรือ
ถูกหมดทุกขอ 
       3.7  ตัวคําถามและตวัคําตอบสัมพันธเปนเรื่องเดียวกัน 
       3.8  หากจําเปนก็สามารถใชรูปหรือตารางแบบภาพประกอบได 
       3.9  ขอสอบควรออกใหครอบคลุมถงึการนําไปใชการวิเคราะหและสังเคราะห  ไม
ควรออกเปนความจําอยางเดียว 
       3.10  คําถามที่ถามควรมีคําตอบที่ดีที่สุดถูกตองทีเ่พียงคําตอบเดียว 
       3.11  ตวัเลือกแตละตวัควรมีอิสระจากกัน คือ ไมกาวกายกัน 
       3.12  คําถามอยาเปนตัวแนะนําคําตอบ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2546           
หนา 167-173) 
 

คุณลักษณะและชนิดของขอสอบที่ดี 
   ขอทดสอบที่ดีจะทําใหเกิดการวัดและการประเมินผลดีตามไปดวยน่ันคือ สามารถ
นําไปใชในการไขขอบกพรองในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาได ดวยเหตุนี้การสรางขอสอบไม 
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วาจะเปนอัตนัยหรือปรนัย ตองยึดหลักลักษณะแบบทดสอบที่ดี 10 ประการ คือ 
   1. เที่ยงตรง ไดแก แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดส่ิงที่เราตองการจะวัดไดอยาง
ถูกตอง ตรงตามความมุงหมาย กลาวคือ คะแนนจากการสอบนั้นสามารถใหความหมายแกเรา
ได ตามที่เราปรารถนา 
   จะเห็นไดวา ความเที่ยงตรงนี้ยอมขึ้นอยูกับความสัมพันธกับวัตถุประสงคของเร่ืองที่
เราจะวัดเปนสําคัญ ซึ่งวัตถุประสงคนี้เราถือไดวาเปนเกณฑ (Criteria) ดังน้ันขอสอบใดมี
ความสัมพันธกับตัวเกณฑมากก็ถือวามีความเที่ยงตรงมาก ความสัมพันธนอยก็ถือวามีความ
เที่ยงตรงนอย 
 

เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมีเทคนิควิธีการจัดการและประเมินผล
หลากหลายวิธี ครูผูสอนสามารถเลือกวิธีใชไดตามความเหมาะสมกับเน้ือหาหรือรูปแบบการ 
บูรณาการ และเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสาระความรูดานตางๆ เนนการ
ปฏิบัติตามกระบวนการ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดและประเมินผลผูสอนจึงตองเลือกใชใหหลากหลาย  
และดําเนินการควบคูกันไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลที่
ตองการวัดและประเมินผลผูเรียนใหไดครบถวนทุกดานใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ไดแก 
   1.  การสังเกต 
   การสังเกต เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ผูสอนดูจากพฤติกรรมของผูเรียนหรือ
จากเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยเปนการสังเกตรายบุคคล แลวบันทึกผลการสังเกตไว พฤติกรรมที่
ผูสอนควรสังเกตผูเรียน เชน การฝกทักษะตางๆ ที่ผูเรียนฝกขณะปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ
การบูรณาการแบบ Nested หรือ Threaded ซึ่งอาจเปนการฝกทักษะเดียวหรือหลายทักษะก็ได  
นอกจากการฝกทักษะแลว อาจเปนการระดมความคิด เหตุและผล การแสดงออกในดานตางๆ  
ผูสอนสามารถนําผลการสังเกตผูเรียนมาประกอบการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 
 
   2.  การบันทึกประจําวัน หรืออนุทิน 
   การบันทึกประจําวัน หรืออนุทิน เปนการเขียนบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน
อาจจะเปนงานเด่ียวหรืองานกลุมก็ได รูปแบบกําหนดขึ้นเองได แตการบันทึกควรระบุวันที่วิธี 
 



  

EA 634 93

การดําเนินงาน ผลของงาน ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของ
การปฏิบัติ เชน ในการปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการแบบ Immersed หรือแบบ   
Networked ที่ผูเรียนตองกล่ันกรองความรู หรือการไปคนควาตามแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ิมเติม  
ควรไดมีการฝกเขียนบันทึกการปฏิบัติงานไวดวย เพ่ือประกอบในการประเมินภาพรวมของ
ผูเรียน 
 
   3.  การตอบปากเปลา 
   การตอบปากเปลา เปนการใหนักเรียนตอบคําถามดวยการพูดตอบ โดยครูจะตอง
วางแผนวาจะใหตอบเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเล็กๆ และวางแผนการใหคะแนนคําตอบ ใน
การพูดตอบของนักเรียนครูอาจจะบันทึกเสียงไวก็ได การตอบปากเปลาสามารถกระทําได 3 วิธี 
คือ การสัมภาษณ การสอบปากเปลา และการนําเสนอผลงานในการตอบปากเปลาน้ี ครูอาจถาม
นักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบตางๆ ตามที่ได
วางแผนไว หรือเปนการนําเสนอผลงานหลังจากที่ทําโครงงานตามรูปแบบการบูรณาการแบบ  
Immersed และ Networked เสร็จแลว 
 
   4.  การเขียนคําตอบ หรือความเรียง 
   การเขียนคําตอบ หรือความเรียง เปนการใหนักเรียนสรางคําตอบหรือเขียนแทนการ
เลือกตอบ โดยอาจใหเขียนเติมขอความสั้นๆ หรือใหเขียนเปนความเรียง เพ่ือใชตรวจสอบความ
เขาใจในการเรียนวิชาตางๆ การประเมินดวยวิธีนี้ เปดโอกาสใหนักเรียนเขียนคําตอบไดอยาง
อิสระ ใหนักเรียนไดใชความคิด ทั้งในเนื้อหาและความคิดรวบยอด เหมาะสําหรับการสอนบูรณา-
การทุกรูปแบบ ทําใหครูสามารถประเมินผูเรียนไดในหลายดาน 
 
   5.  การประเมินตนเอง 
   การประเมินตนเอง ใหนักเรียนเปนผูประเมินตนเอง เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
กระบวนการทํางาน ผลงาน ปญหาหรืออุปสรรค วิธีการแกไข แนวทางการเสริมสรางศักยภาพ
แหงตน หรือการขอความชวยเหลือจากครู การประเมินตนเองเปนภารกิจที่ผูเรียนตองรับผิดชอบ
ตอตนเอง ในการพัฒนางานนั้นใหสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค นําผลการเรียนรูไป
ปรับปรุงและขยายผล ใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม การประเมินตนเองเปนวิธีการหน่ึงที่
ชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใน ใฝเรียนรูและเปนผูนําตนเอง เกิดความกาวหนาทั้งในดานคุณภาพ 
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ของงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค การประเมินตนเองสามารถใชไดดีตอการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่มอบหมายกิจกรรมใหทํา เชน การวาดภาพระบายสีสิ่งแวดลอม การเขียนเรื่อง
สิ่งแวดลอม ในการสอนบูรณาการแบบ Webbed เปนตน เปนผูเก็บขอมูลจากผูรวมงานในกลุม  
เพ่ือนําไปประกอบผลการวิจัย บรรยากาศของการสัมภาษณกลุม มุงหวังกระตุนใหทุกคนไดมี
โอกาสพูดอยางอิสระและสมบูรณ เก่ียวกับพฤติกรรม เจตคติ และความคิดเห็น การสัมภาษณ
กลุมเหมาะที่จะใชประเมินผลการทํางานกลุม เพราะนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันอยูแลว  
จะเปนชองทางที่ทําใหการสัมภาษณกลุมดําเนินไปดวยดี 
 
   6.  การใชแฟมสะสมผลงาน 
   แฟมสะสมผลงาน คือ หลักฐานผลงานของนักเรียนที่จัดเก็บอยางเปนระบบและมี
เปาหมาย เพ่ือแสดงใหเห็นความพยายาม ความสนใจ ความกาวหนา ความถนัด ความสําเร็จใน
การเรียน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของบุคคล เปนการเก็บขอมูลที่เกิดขึ้นจากการทํางานใน
ชีวิตประจําวัน แฟมผลงานจะมีลักษณะเปนการแสดงคุณลักษณะเดนของงานที่ไดคัดสรรแลว
และปริมาณของชิ้นงานขึ้นอยูกับความตองของเจาของแฟมผลงานและผูประเมิน สวนการ
ประเมินแฟมผลงานนั้น ผูประเมินตองตั้งเกณฑไววา จะประเมินงานโดยรวม หรือแยกประเมิน
รายชิ้น น้ําหนักของงานเทากันหรือไม และมีใครประเมินบาง การใชแฟมสะสมผลงานเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในดานความรูความเขาใจ ทักษะตางๆ ที่นักเรียน
พัฒนาไดสําเร็จ ตลอดจนความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใน และพัฒนาการการ
เรียนรูที่สามารถนํามาใชประเมินประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละคนใหมี
ความชัดเจน และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น สําหรับการใชแฟมสะสมผลงานในการประเมินน้ี สามารถ
ใชไดกับการเสนอบูรณาการทุกรูปแบบขึ้นอยูกับครูผูสอนและนักเรียนที่จะตกลงรวมกัน 
 
   7.  การใหคะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) 
   การใหคะแนนแบบรูบริค เปนการใหคะแนนงานชิ้นใดชิ้นหน่ึง โดยมองคุณภาพของ
ผลงาน แลวใหคะแนนตามเน้ืองานที่ปรากฏ มีเกณฑการใหคะแนนระบุไวอยางชัดเจนซึ่งแบง
ออกเปน 2 แบบ คือ การใหคะแนนผลงานโดยภาพรวม และการใหคะแนนตามรายละเอียดของ
งาน เชน การนําเสนอผลงานชีวประวัติของบุคคล อาจใหคะแนนโดยการพิจารณาผลงาน
โดยรวมทั้งหมด หรือจะใหคะแนนแยกตามรายละเอียดแตละประเด็นก็ได  
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   8.  การประเมินกลุม 
   การประเมินกลุม เปนการใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น หรือความรูสึกจากการมี
สวนรวมในกระบวนการทํางานเปนกลุม การพบปญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแกไขผลงาน 
การแสดงความรูสึกตอสมาชิกในกลุม และผลท่ีเกิดจากการทํางานรวมกับสมาชิกในกลุม การ
ประเมินกลุม เปนการฝกการคิดวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกนักเรียน  
และฝกทักษะการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การประเมินกลุมเหมาะสําหรับการทํา
โครงงานตามความสนใจ ในการสอนบูรณาการรูปแบบ Immersed และรูปแบบ Networked 
 
   9.  การสัมภาษณ 
   การสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะที่ครูมีโอกาสพบปะสนทนากับ
นักเรียนโดยมีการเตรียมหัวขอหรือคําถามที่ตองการสัมภาษณอยางงายๆ และไมซับซอนหรือ
รายละเอียดที่จะสัมภาษณไวดวย แลวถามเรียงคําถามไปเร่ือยๆ หรืออาจมีการถามสลับคําถาม  
ขึ้นอยูกับเหตุการณในขณะสัมภาษณ การสัมภาษณควรเปนแบบไมเปนทางการแตผูถามจะมี
เน้ือหาที่ตองการจะถามอยูแลว โดยตองพยายามพูดคุยและนําเขาสูเร่ืองที่ตองการ สวนใหญการ
ถาม นิยมใชประเมินผลการเรียนรู ดานความรูความใจในระดับที่สูงกวาความรูความจํา ใหแสดง
ความรูสึกนึกคิด และอาจสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ คานิยม เจตคติ รวมทั้งเห็นคุณคาของสิ่งที่
ไดเรียนรูนั้นๆ ดวย เชน การเรียนและฝกปฏิบัติเน้ือหาดานดนตรีและนาฏศิลป ศิลปะ นักเรียน
อาจแสดงความรู ความคิดทั้งในเนื้อหาสาระน้ันโดยตรง และเชื่อมโยงสัมพันธไปยังเน้ือหาสาระ
อ่ืนดวย เชน การรองเพลง การแสดงทาทางประกอบเพลงในกลุมศิลปะ และเชื่อมโยงไปถึงการ
เห็นคุณคา การตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เปนตน 
 

  10.  การสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) 
   การสัมภาษณกลุม หมายถึง รูปแบบการสัมภาษณของบุคคลกลุมเล็กๆ แบบหน่ึงการ
สัมภาษณกลุมประกอบดวย ผูรวมงานกลุมละไมควรเกิน 7 คน มีผูอํานวยความสะดวกคอยให
คําแนะนํา หรือที่เรียกวาผูดําเนินรายการ ผูดําเนินรายการมีหนาที่คลายผูสัมภาษณ 
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ตัวอยาง แสดงการใหคะแนนแยกตามรายละเอียดของผลงาน 

ระดับคะแนน รายละเอียดของผลงาน 

9 - 10 
มีรายละเอียดของประวตัิบคุคลครบทุกดาน มีรูปภาพประกอบการ
นําเสนอขอมูลมีวิธีการที่นาสนใจ แปลกใหม เหมาะสมกับกาลเทศะ 

7 - 8 
มีรายละเอียดของประวตัิบคุคลมากพอสมควร แตอาจไมครบทุกดาน   
มีรูปภาพประกอบบาง การนําเสนอขอมูลมีวิธีการพอใชได รูปเลม
รายงานดี การใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสม 

5 - 6 
มีรายละเอียดของประวตัิบคุคลนอย การนําเสนอขอมูลมีวิธีการพอใช 
รูปเลมรายงานพอใช การใชภาษาสื่อสารพอใช 

3 - 4 
มีรายละเอียดของประวตัิบคุคลนอย วิธกีารนําเสนอขอมูลควรปรับปรุง
รูปเลมรายงานพอใช  การใชภาษาสื่อสารพอใช 

1 - 2 
มีรายละเอียดของประวตัิบคุคลนอย  วธิกีารนําเสนอขอมูลควรปรับปรุง 
รูปเลมรายงานควรปรบัปรุง  การใชภาษาสื่อสารยังไมชัดเจน 

 
   11.  การสนองตอบ 
   การสนองตอบ เปนปฏิกิริยาที่สําคัญยิ่งในการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ ทั้งครูและ
นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการนี้ ปฏิกิริยาตอบสนองนี้เกิดขึ้นไดตลอดเวลาของการเรียนการ
สอน โดยครูและนักเรียนจะประเมินผลวาส่ิงที่เกิดขึ้นตรงกับสิ่งที่คาดหวังไวหรือไมอยางไร โดย
อาจพิจารณาจากประเด็นคําถามตอไปน้ี 
   1)  ประสบการณการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียนหรือไม 
   2)  กิจกรรมตางๆ ที่นักเรยีนปฏิบตัิตอบสนองจุดประสงคหรือผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวหรือไม 
   3)  หนวยการเรียนแบบบรูณาการไดวางแผนและจัดกิจกรรมเหมาะสมกับผูเรียน
หรือไม 
   4)  การเรียนรูของนักเรียนเชื่อมโยงกับชีวติจริงหรือไม มีความหมายตอนักเรียน
เพียงใด 
   5)  สิ่งที่คาดหวังสําหรับบทเรียนบูรณาการนี้มีอะไรบาง ประสบผลสาํเร็จหรือไม 
เพียงใด  มีสิ่งใดตองปรับปรงุบาง 
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   6)  นักเรียนมีความคิดเห็น หรือความรูสึกตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการนี้
อยางไร 
 
   จากวิธีการสนองตอบนี้ ทั้งครูและนักเรียนสามารถรวมกันสรางแนวทางแสวงหาความรู  
และวิธีการจัดกิจกรรมใหมได ครูไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือโครงงานใหตอบสนองความแตกตาง  
ความสนใจและความตองการของนักเรียน และนักเรียนก็ไดมีโอกาสแสดงออกถึงวิธีการ  
ความกาวหนา ความสนใจ ความตองการของตนเองในกระบวนการเรียนรู มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและใหขอมูลจากการเรียนรูแกครู ทั้งภาพรวมของหัวขอเร่ืองที่เรียนตลอดจนวิธีการ
เชื่อมโยงความรูที่ไดรับ 
 
   12.  การใชแบบทดสอบ 
   การใชแบบทดสอบ เปนการใหนักเรียนแสดงออกซ่ึงความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น
การสรุปความหรือเหตุการณ และนําไปใชในสถานการณตางๆ หรือการสรางความรูใหม จาก
ความรูความเขาใจ และประสบการณเดิมซ่ึงมีทั้งแบบทดสอบเปนรายเรื่อง และแบบประเมิน        
เจตคติ เชน แบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษาในการเขียน แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แบบทดสอบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนแบบบูรณาการ เปน
ตน 
   วิธีการประเมินผล จะเห็นไดวามีหลายแบบ แตละแบบลวนประเมินส่ิงที่นักเรียนได
ปฏิบัติจริง และมีลักษณะพิเศษของแตละแบบในการประเมิน ครูผูสอนจะเลือกใชวิธีการประเมิน 
การปฏิบัติแบบใด ขึ้นอยูกับเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และกลวิธีในการสอนของครู ซึ่ง
วิธีการประเมินนี้ นอกจากจะสามารถประเมินการเรียนรูของนักเรียนแลว ยังสามารถนําผลมา
ปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนไดอยางดีอีกดวย (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 
2546 หนา 96-102) 
 
   หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผล 
   ผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในดานการวัดและการประเมินผล ดังนี้ 
   1.  กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผลในเรื่อง 
         ก. ประเภทของขอสอบที่ใชวัดผล 
        ข. ระยะเวลาที่ใชในการสอบ จํานวนครั้งที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแตละคร้ัง 
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        ค. มาตรฐานในการสอบวัดผล 
          ง. การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง 
   2. จัดหาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่จําเปนในการสอบ เชน เคร่ืองพิมพ เคร่ือง  
โรเนียว ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
   3. พยายามสงเสริมครูอาจารยใหมีความรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการ
ฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการ ในดานเทคนิคการออกขอสอบ การใหคะแนน การประเมินผล
ขอสอบ ตลอดจนการรายงานผลการสอบ 
   4.  การจัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอนและการคมุสอบ 
   5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรือเสนอ
แนวทางในการนําไปปรับใชครั้งตอไป 
 
   หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
   หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้ 
   1. จัดหาแบบพิมพที่เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   2. จัดทําเอกสาร จัดหาขาวสารที่เปนความรูเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน เพ่ือเผยแพรใหครูอาจารยไดทราบทั่วกัน 
   3. ศึกษาระเบียบ คําถาม ความเคลื่อนไหว ความกาวหนาทางวิชาการเก่ียวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนอยูเสมอ 
   4. ดูแลใหครูอาจารยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลใหถูกตอง 
   5. พิจารณาตัดสินปญหาเก่ียวกับการโอนผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน 
   6. สงเสริมใหครูอาจารยที่ผานการอบรม หรือศึกษาทางการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน ไดมีบทบาทในการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
   7. ตรวจสอบการใชระดับคะแนนของครูอาจารย กอนที่จะสงไปยังผูบริหารสถานศึกษา
เพ่ืออนุมัติผลการสอบ 
    8. ดําเนินการวิเคราะหขอทดสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน 
   9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่น ตามความ
จําเปนที่ตองใชเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการเรียน 
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การเทียบโอนการศึกษา 
   ในปจจุบัน การจัดการศึกษามีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น ทั้งหลากหลายลักษณะ  
สาระ วิธีการจัดการเรียนรู ผู จัดการเรียนรู ลักษณะหลักสูตร อีกทั้งหลากหลายลักษณะ
กลุมเปาหมายที่เรียนรู จึงจําเปนตองมีการยืดหยุนการศึกษาใหมากขึ้น โดยมีระบบการเทียบ
โอนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส  
หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษทั้งเด็กพิการและเด็กปญญาเลิศ ซึ่งมีความแตกตางโดยสิ้นเชิง
จากเด็กปกติ หรือกลุมที่เรียนรูดวยระบบการศึกษาแบบอ่ืนที่เรียกวา การจัดการศึกษาทางเลือก 
(Alternation Education) ไดแก การเรียนกับพอแมที่บาน (Home School) การเรียนศาสนา
อิสลามในปอเนาะ โรงเรียนสัมมาสิกขา มหาวิทยาลัยเสมือนจริง เปนตน จึงตองมีการเทียบโอน
การศึกษาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับผูเรียนกลุมเหลาน้ี 
   การเทียบโอนการศึกษานั้น แบงเปน 2 ประเภท คือ เปนการเทียบระดับการศึกษาเพื่อ
จบการศึกษาซ่ึงมี 3 ลักษณะ คือ เทียบวุฒิจากหลักสูตรตางประเทศเขาสูหลักสูตรในประเทศ  
เทียบระหวางหลักสูตร หรือเทียบตางรูปแบบ ไดแก หลักสูตรการศึกษาในระบบและนอกระบบ  
เทียบจากการเรียนรูตามอัธยาศัย และการเทียบโอนผลการเรียนรูเปนการเทียบโอนในระดับ
เดียวกันหรือตางรูปแบบ 
   ปจจุบันมีกรม/หนวยงานตางๆ ไดวางแผนและจัดระบบการเทียบโอนการศึกษาเนื่อง
ดวยมีการจัดการศึกษาในรูปแบบหลากหลายแตกตางจากการจัดการศึกษาปกติ ดังเชน การ
เทียบโอนการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยประชุม
ปฏิบัติการรางกรอบแนวคิดการเทียบโอนการศึกษา มีการสัมมนา ประชาพิจารณจากกรอบ
แนวคิดการเทียบโอนผลการศึกษา จัดทําเอกสารกรอบแนวคิดการเทียบโอนและประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อจัดทํารางหลักการและวิธีการเทียบระดับการศึกษา นอกจากน้ีสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลไดกําหนดหลักการเทียบโอนผลการเรียน กรมศิลปากรซ่ึงไดจัดการศึกษา
หลากหลายรูปแบบก็ไดมีเกณฑในการเทียบโอนการศึกษาขึ้น แมกระท่ังมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดกําหนดเกณฑการเทียบโอนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีไวชัดเจน 
 
   สําหรับกรมศาสนามีการเทียบโอนผลการศึกษาของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผน
ธรรม-บาลี และสามัญศึกษาที่มีแนวปฏิบัติอยูในปจจุบัน มีดังนี้ 
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   1. นักธรรมเอก เทียบเทาประถมบริบูรณ 
   2. เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.) เทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
   3. เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.9) และประสบการณการสอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง  
เทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
   4. เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี 
   5. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูเขาสู
หลักสูตรอ่ืนๆ ในระดับเดียวกันไดเทาน้ัน โดยอาศัยคําส่ัง/ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 
   ในอนาคตการจัดการศึกษามีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น จึงอาจมีรูปแบบ/
แนวทางในการเทียบโอนการศึกษาแตกตางหลากหลายมากขึ้นดวย 
   การจัดระบบและรูปแบบการเทียบโอนการเทียบโอนอยางหลากหลาย มีประสิทธิภาพ
เปนเคร่ืองหมายแสดงความกาวหนาดานการศึกษาอยางหน่ึง และเม่ือการปฏิรูปการศึกษา
ประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ โดยเฉพาะมีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น การเทียบโอนการศึกษาจะเปนส่ิงสําคัญและจําเปนมากยิ่งขึ้น  
(ปฏิรูปศึกษา, 2544 หนา 92-98 ) 
 

----------------------- 
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