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ในอดตีที่ผ่านมาได้มรีายงานการวจิยัหลายฉบบัที่พบว่า การวดัและประเมนิผล

ผูเ้รยีนในวชิาวทิยาศาสตร ์เน้นการวดัความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาวชิาทีส่อนอยา่งเดยีว  

(ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ และคณะ,2542,วรรณทพิา รอดแรงคา้และคณะ,2551) ทัง้ที่

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรป์ระกอบดว้ยขอบขา่ยของการเรยีนรู ้3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้

(Knowledge) ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) และดา้นจติพสิยั (Affective Domain)  

 แน่นอนที่ครูผูส้อนไม่อาจวดัผูเ้รยีนด้านทกัษะ กระบวนการและจติพสิยัได้ด้วย

ขอ้สอบ ดงันัน้ครผููส้อนจงึควรเน้นการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ (Authentic 

Assessment) ในระหว่างเรยีน ซึ่งวธิกีารปฏบิตัเิช่นน้ี ครูผูส้อนจะไม่ถนัดและออกแบบ

การประเมนิระหวา่งเรยีนไม่ได ้อาจจะดว้ยเหตุผลทีค่รไูม่เคยชนิกบัวธิกีารประเมนิแบบน้ี

และผูส้อนกม็กัจะอา้งว่าทําไม่ไดเ้น่ืองจากเน้ือหาสาระทีค่รจูะตอ้งสอนมมีากเกนิกว่าทีจ่ะ

ใชเ้วลามาประเมนิผลผูเ้รยีนในระหวา่งเรยีนได ้

 ในทางความเป็นจรงิแลว้ ทัง้ครูผูส้อนและผูเ้รยีนต่างกไ็ม่เคยไดร้บัการฝึกวธิกีาร

วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิในระหว่างเรยีน ดงันัน้ในบทน้ีจะเขยีนให้เห็นถึงแนว

ปฏิบัติที่ทําได้ไม่ยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องเปิดใจรับรู้วิธีการและพร้อมที่จะปรับ

พฤติกรรมโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลงั ถึงการที่จะสอนเน้ือหาให้ทนัตามหลกัสูตร 

(แบบเรยีน) 

 แบบเรียนเป็นเพียงคู่มือการเรียนรู้สําหรบัให้ผู้เรียนอ่านทบทวนความเข้าใจ

หลงัจากทีค่รไูดส้อนแลว้ แบบเรยีนไมใ่ช่แหล่งการเรยีนรูข้องคร ูสิง่ทีค่รจูะตอ้งเรยีนรูแ้ละ

อ่านทําความเขา้ใจคอืคู่มอืครูทีส่สวท. ไดท้ําไวค้วบคู่กบัแบบเรยีน เพื่อใหค้รูไดม้ลีําดบั

ขัน้ตอนในการสอน รู้ที่มาที่ไปของเน้ือหาในแบบเรยีนที่นักเรยีนไม่จําเป็นต้องรู ้แต่ครู

จําเป็นต้องรู้เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถตัง้คําถามและตอบคําถามผู้เรียนได้อย่างไม ่

Misconcept รวมทัง้ช่วยให้ครูดําเนินการสอน Concept ทางวทิยาศาสตร์ อย่างมี

บทท่ี 5 
การวดัและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร ์
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กระบวนการ รู้เป้าหมายของการทํากิจกรรมและการทดลองที่จะนําให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผล 

 

1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formation Evaluation) 

การประเมนิผลระหว่างเรยีน มคีวามสําคญัมากกว่าการประเมนิผลปลายภาค

เรยีนเพราะปจัจุบนัน้ีหลกัสตูรใหมจ่ะเน้นการประเมนิผลระหวา่งเรยีนเป็น 70 เปอรเ์ซน็ต ์

อกี 30 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นประเมนิผลปลายภาคเรยีนการประเมนิผลระหวา่งเรยีน ครจูงึควร

เน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment)  

หลกัการประเมนิผลตามสภาพจรงิในระหว่างการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรน์ัน้ 

สามารถดาํเนินการไดทุ้กชว่งของการสอน ดงัน้ี 

1.1 การประเมนิผลตามสภาพจรงิในขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

 ครูบางคนมกัใหท้ําแบบทดสอบก่อนเรยีนทุกครัง้ซึ่งไม่จําเป็น ครูผูส้อนจะต้องรู้

เป้าหมายของการทดสอบก่อนเรยีนว่าทําไปเพื่ออะไร ถ้าทําเพื่อวดัความรูเ้กี่ยวกบัสิง่ที่

กําลงัจะสอน เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัความรูท้ีไ่ดห้ลงัจากหลงัเรยีนกเ็ป็นทีแ่น่ชดัแลว้ว่า

ผูเ้รยีนยอ่มตอ้งรูก้่อนเรยีนน้อยกวา่หลงัเรยีนแน่นอน 

 แต่ถ้าทําแบบทดสอบก่อนขึน้หน่วยการเรยีนรูห้น่วยใหม่ และครูผูส้อนต้องการ

ทบทวนความรูเ้ดมิทีจ่ะนํามาใชต่้อยอดกบัความรูใ้หม่ทีก่ําลงัจะสอนต่อไป กค็วรทําแบบ

วดัถามตอบสัน้ๆ ในเน้ือหาพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาใหม่ ตวัอย่าง ถ้ากําลงัจะสอน

เรือ่งลกัษณะทางพนัธุกรรม กอ็าจจะวดัความรูส้ ัน้ๆว่า “เซลลค์อือะไร” “สว่นประกอบของ

เซลล์มอีะไรบ้าง” “นิวเคลยีสของเซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง” จากนัน้ก็นําขอ้คําถาม

เหล่าน้ีมาเฉลยพรอ้มกนัทัง้หอ้ง อาจจะแลกเปลีย่นกนัตรวจ คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบ

เช่นน้ีไม่จําเป็นต้องซีเรียสให้เป็นคะแนนเก็บ แต่เพื่อให้ครูได้รู้จกัภูมิหลงัของผู้เรยีน

เทา่นัน้ และจะไดอ้อกแบบการสอนใหเ้หมาะกบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน 

1.2 การประเมนิผลตามสภาพจรงิในขัน้สอน 

 ในขัน้ของการสอนจะเป็นขัน้ทีค่รสูามารถใหท้ัง้การฝึกและการประเมนิผูเ้รยีนตาม

สภาพจรงิได ้แต่ครูผูส้อนตอ้งจําแนกใหอ้อกว่า กจิกรรมทีใ่หน้ักเรยีนทํานัน้ อยู่ในขัน้ฝึก

หรอือยูใ่นขัน้วดัผลประเมนิ ถา้ครผููส้อนพึง่จะใหน้กัเรยีนไดท้าํเป็นครัง้แรก เชน่ฝึกการตัง้

สมมุตฐิาน ฝึกการเขยีนสรุปความ ฝึกการออกแบบตารางบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ เมือ่ผูเ้รยีนมี
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ความพร้อม จึงทําการวดัผู้เรียนโดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าว่าจะสงัเกตการทํา

กจิกรรมของนักเรยีน เพื่อประเมนิทกัษะต่างๆ แลว้ครูจงึทําการประเมนิดว้ยการสงัเกต

นกัเรยีนทลีะกลุม่ และประเมนิทกัษะทลีะทกัษะ 

 

ตวัอยา่งการประเมนิสภาพทีแ่ทจ้รงิในขัน้สอน คอื 

การประเมนิทกัษะกระบวนการของผูเ้รยีนเป็นกลุม่ 

กลุม่ที ่…… 

       ระดบัของการประเมนิ 

ทกัษะทีมุ่ง่ประเมนิ          3 2 1 

การสงัเกต 

การใชอุ้ปกรณ์ 

การบนัทกึขอ้มลู 

การลงความเหน็ 

3 ดมีาก 

2 ดพีอใช ้

1 ยงัตอ้งปรบัปรงุ 

 

การใหผู้เ้รยีนออกมาพดูหน้าชัน้ 

ชือ่ ……………………………… 

       ระดบัของการประเมนิ 

สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ             3 2 1 

1. ความเชือ่มัน่ 

2. ความถูกตอ้ง 

3. เรา้ความสนใจ 
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1.3 การประเมนิผลตามสภาพจรงิในขัน้สรุปและประเมนิผลทา้ยชัว่โมงการ

สอน 

 ครูผูส้อนส่วนมาก มกัจะประเมนิผลท้ายชัว่โมงการสอน ด้วยการทําทดสอบสัน้ 

หรอืทีเ่รยีกวา่ Quiz กน็บัวา่ด ีเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมกีารตื่นตวั แต่กไ็มค่วรใหผู้เ้รยีน

ตื่นเตน้จนไมส่ามารถทําขอ้สอบได ้การประเมนิผลทา้ยชัว่โมง ควรองิการประเมนิผลตาม

สภาพจรงิ โดยอาจใหผู้เ้รยีนเขยีนความคดิเหน็ต่อเน้ือหาทีค่รสูอน เป็นตน้วา่ ครสูอนเรือ่ง

การสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพชื ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งครูจะต้องประเมนิผลว่า

ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการสงัเคราะห์ด้วยแสงของพชืตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ครูก็ควรถามผู้เรียนว่า “ถ้าในโลกน้ีเต็มไปด้วยก๊าซออกซิเจนและขาดก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์นกัเรยีนคดิวา่จะมผีลดหีรอืผลรา้ยต่อสิง่มชีวีติในโลกน้ีอย่างไร” การ

ที่ให้ผู้เรียนตอบด้วยการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ก็นับว่าเป็นการ

ประเมนิผลตามสภาพจรงิ เพราะครกูจ็ะสามารถประเมนิไดว้า่นกัเรยีนเขยีนความรูส้กึของ

นกัเรยีนภายใตข้อ้ความรูห้รอืดว้ยความรูส้กึภายใตค้วามไมรู่ ้

 

2. การประเมินผลภาคปลาคเรียน (Summative Evaluation) 

 2.1 ความสาํคญัของการประเมนิปลายภาคเรยีน  

 การประเมนิผลปลายภาคเรยีนเป้นการประเมนิผลขัน้สรุปผลการเรยีนรู้ และมี

เป้าหมายเพื่อการตดัสนิใจร่วมกบัคะแนนระหว่างเรยีน ว่าจะไดผ้ลการเรยีนรูอ้ยู่ระดบัใด 

(เกรด 0-4) ดงันัน้การสอบปลายภาคเรยีนผูเ้รยีนจะไม่มโีอกาสไดป้รบัปรุงแก้ไขในสิง่ที่

เข้าใจผิดอีกแล้ว ไม่เหมือนกับการประเมินผลระหว่างภาคเรียนซึ่งผู้เรียนยังได้รู้

จุดบกพรอ่งของตนเองและทาํการแกไ้ขใหมใ่หม้คีวามคดิรวบยอดทีถู่กตอ้งได ้

 การสอบปลายภาคเรยีนจงึควรเป็นขอ้สอบทีม่คีวามเทีย่ง (reliability) และมคีวาม

ตรง  (Validity)  มีค่ าความยากง่ าย  (Difficulty)  พอเหมาะและมีอํ านาจจํ าแนก 

(Discrimination Power) จงึจะเป็นธรรมสาํหรบัผูเ้รยีน ซึง่ครผููส้อนสว่นใหญ่มกัจะไมไ่ดใ้ส่

ใจกบัการหาคุณภาพของขอ้สอบ และมกัจะนําขอ้สอบที่มอียู่ในหนังสอืแบบฝึกหดัหรอื

หนังสือคู่มือเตรียมสอบที่วางขายตามท้องตลาดาใช้โดยที่ยงัไม่เคยหาคุณภาพของ

ขอ้สอบเหลา่น้ีมาก่อนเลย ดงันัน้จงึถงึเวลาแลว้ทีค่รผููส้อนควรมคีวามรูใ้นการสรา้งขอ้สอบ

เองใหม้คีุณภาพ และสามารถหาคุณภาพของขอ้สอบทีค่รสูรา้งได ้



 

 SE 651 (751)                                                                                        65 

Pa
ge

65
 

 หากผูเ้รยีนไดท้ําขอ้สอบปลายภาคทีม่คีุณภาพ ความเป็นธรรมของการตดัสนิผล 

การสอบจงึเกดิขึน้ผูเ้รยีนไมค่วรทาํขอ้สอบทีข่ ึน้อยู่กบัชะตากรรมของขอ้สอบทีค่รสูรา้งขึน้

เองอย่างไม่มีคุณภาพ มีผู้เรียนหลายคนที่เวลาเรียนในชัน้เรียนจะเก่ง สามารถตอบ

คําถามของครูได้ และเมื่อมาทําขอ้สอบของครูแล้วกลบัได้คะแนนน้อย ถ้าครูผูส้อนพบ

เหตุการณ์เชน่น้ีเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ครผููส้อนกต็อ้งหนัมาพจิารณาขอ้สอบของตนเองแลว้วา่

มปีญัหาอะไร เหตุใดจงึเป็นเชน่นัน้ 

 ดงันัน้ความสาํคญัของการประเมนิผลปลายภาคเรยีน จงึอยู่ทีคุ่ณภาพของขอ้สอบ

ทีค่รสูรา้งเอง ซึง่ควรมคุณภาพมาตราฐานพอทีจ่ะนํามาใชก้บัผูเ้รยีนได ้แมว้า่อาจจะไมไ่ด้

มาตราฐานระดบัชาต ิแต่กค็วรมมีาตราฐานระดบัโรงเรยีน (ดรูายละเอยีดการหาคุณภาพ

ของขอ้สอบในบทที ่4) 

 2.2 เป้าหมายของการประเมนิผลปลายภาคเรยีน 

 ตามที่เคยกล่าวมาแล้วว่าการประเมินผลระหว่างเรียนนัน้เป็นการประเมิน

ความกา้วหน้า (Formative Evaluation) ซึง่มเีป้าหมายเพื่อการปรบัปรุงทัง้ผูเ้รยีนและ

ผูส้อนเพื่อให้ไดแ้ก้ไขในสิง่ที่ผูเ้รยีนยงัไม่เขา้ใจพรอ้มกบัผูส้อนก้ได้ปรบัปรุงวธิกีารสอน

เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจมากขึน้ ซึง่ตรงขา้มกบัการประเมนิผลปลายภาคเรยีนทีม่เีป้าหมาย 

เพื่อสรุปผลการเรยีนรูห้รอืทีเ่รยีกว่าการประเมนิผลสรุป (Summative Evaluation) ซึง่มี

เป้าหมายเพือ่การตดัสนิใจใหผ้ลสรปุวา่สอบไดห้รอืสอบตก ทัง้น้ีการประเมนิผลปลายภาค

เรยีน เป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผลสรุปเพราะการประเมนิผลสรุปนัน้จะตอ้งมคีะแนน

ระหวา่งเรยีนบวกกบัคะแนนปลายภาคเรยีน คะแนนปลายภาคเรยีนมาจากไหน กม็าจาก

การทาํแบบทดสอบปลายภาคเรยีนทีค่รสูรา้งขึน้ 

ในเมื่อการประเมนิผลระหว่างเรยีนไดม้กีารทํากรประเมนิผลในตวัชีว้ดับางตวัไป

แล้ว ตวัชี้วดัเหล่าน้ียงัจะต้องนํามาประเมนิผลปลายภาคเรียนหรอืไม่ เพื่อการเข้าใจ

เกีย่วกบัการประเมนิผลปลายภาคเรยีน ใหค้รผููส้อนทําความเขา้ใจเกีย่วกบักรอบของการ

ประเมนิปลายภาคเรยีน ดงัน้ี 

1. กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์ ทีม่เีน้ือหาสาระหรอืตัว้ชีว้ดัใด เป็นกระบวนการทีจ่ะ

เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิผลดว้ยการสงัเกตของครูระหว่างปฎบิตักิอ็าจจะไม่

ตอ้งนํามาประเมนิผลซํ้าปลายภาคเรยีนทีเ่น้นการทาํขอ้สอบลงในกระดาษคาํตอบ 
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2. ตวัชีว้ดับางตวัทีเ่น้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์ากกว่าการเขยีน การ

สอบปลายภาคอาจจะตอ้งใชข้อ้สอบปฎบิตัแิทนขอ้สอบทีท่าํในกระดาษคาํตอบ 

3. การสอบปลายภาคเรยีนจะเน้นความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูไ้ป

ระหว่างภาคเรยีน ซึ่งอาจจะเคยสอบมาแล้วในระหว่างเรยีนก็ได้ เน่ืองจากว่า

ความคดิรวบยอดหรอืสิง่ทีเ่รยีนรูน้ัน้มคีวามสาํคญั 

 

2.3 หลกัการสรา้งขอ้สอบทีค่รสูรา้งขึน้ (Teacher made test) 

เมื่อครูผู้สอนตดัสนิใจได้แล้วว่าเน้ือหาสาระที่จะนํามาทดสอบผู้เรยีนนัน้จะใช้ประเภท

ใดบา้ง (ขอ้สอบ 1 ชุดอาจมหีลายประเภท) ในขัน้ต่อไปทีค่รจูะตอ้งเริม่ทาํก่อนสิง่อื่นใดก็

คอื ทําตารางวเิคราะห์เน้ือหา (Table of Speciation) โดยตารางน้ีจะประกอบดว้ย 

รายละเอยีดของเน้ือหาสาระทีจ่ะวดั (หรอืตวัชีว้ดั) และระดบัของการวดัผลการเรยีนรู ้ดงั

ตวัอยา่งตาราง 

 

ตวัชีว้ดั ความรู/้

ความจาํ 

ความเขา้ใจ/

การนําไปใช ้

วเิคราะห/์

ประเมนิ 

สงัเคราะห/์

สรา้งสรรค ์

ว1.1 ป.1/11 

อธิบายกระบวนการสบืพนัธุ์

แบบอาศัยเพศของพืชออก

และการสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยั

เพศของพชืโดยใชส้่วนต่างๆ

ข อ ง พืช เ พื่ อ ช่ ว ย ใ น ก า ร

ขยายพนัธุ ์

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

ว1.1 ป.4/1 

ทดลองและอธบิายหน้าทีข่อง

ทอ่ลาํเลยีงและปากใบพชื 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

ภายหลงัการทําตารางรายละเอียดเน้ือหาสาระแล้ว ครูผู้สอนต้องพจิารณาว่า

ความรู้ระดบัใดใช้แบบทดสอบประเภทใด จากตวัอย่างตารางอาจใช้ข้อสอบประเภท
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เลือกตอบในการวดัระดบั ความรู้/ความจํา ความเข้าใจ/การนําไปใช้ และวิเคราะห์/

ประเมนิ ขอ้สอบประเภทตอบสัน้ อาจใชว้ดัระดบัวเิคราะห/์ประเมนิ ส่วนขอ้สอบประเภท

ความเรยีงควรใชก้บัการวดัสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรค ์ขอ้สอบประเภทปฎบิตัสิามารถใชว้ดั

ไดทุ้กระดบั 

1. ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ โดยสรา้งคําถามขีน้แลว้มตีวัเลอืก 3-5 ตวัเลอืก ให้

ผูต้อบเลอืกคาํตอบทีค่ดิวา่เป็นคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ ขอ้สอบประเภทน้ีมกัเรยีกวา่ ขอ้สอบ

แบบปรนัย เพราะมีความเป็นปรนัยในการให้คะแนน (มีความคงเส้นคงวาในการให้

คะแนน) ขอ้สอบประเภทน้ีสรา้งยากแต่เป็นขอ้สอบทีเ่ป็นทีนิ่ยม  

 ขอ้เสนอแนะในการสรา้งขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

1. ควรมตีวัเลอืก 3-5 ตวัเลอืก การทีม่ตีวัเลอืกมากกจ็ะชว่ยแกก้ารเดา แต่ถา้

มากเกนิไปกท็ําใหก้ารสรา้งตวัลวงทีด่ทีําไดย้าก และควรกําหนดเวลาทํา

ขอ้ละไมเ่กนิ 1 นาท ี

2. คําว่า “ถูกหมดทุกข้อ” ไม่ควรเป็นตัวเลือกที่ถูก ข้อสอบแบบน้ีจะไม่

สมเหตุสมผล เพราะตวัเลอืกทุกตวัใช้ได้หมดแล้วมาให้เลอืกตอบทําไม 

และผู้เขา้สอบที่รู้บางส่วนก็ต้องไม่ได้คะแนนด้วยทัง้ๆที่เขาก็ยงัมคีวาม

รูอ้ยูบ่า้ง 

3. ควรหลกีหลีย่งตวัเลอืกประเภท “ผดิหมดทุกขอ้” ถา้จาํเป็นตอ้งม ีเชน่ วชิา

คณิตศาสตร์ ต้องการให้นักเรียนที่คิดคําตอบไม่ตรงกับตัวเลือกที่

กําหนดใหห้มดโอกาสเดาจงึกําหนดตวัเลอืกสุดทา้ย (ตวัเลอืกที ่5) ไวว้่า 

“คําตอบที่ถูกต้องไม่ได้ให้ไว”้ และอย่างน้อยก็เป็นการป้องกนัการเฉลย

คาํตอบผดิจะไดไ้ม่ตอ้งยกประโยชน์แก่จาํเลย แต่ควรมตีวัเลอืกตวัสดุทา้ย

เป็นคาํพดูแบบน้ีทุกขอ้ ไมค่วรมเีพยีงบางขอ้ 

4. ตวัเลอืกควรสมเหตุสมผลสอดรบักบัตวัคาํถาม และตวัเลอืกทุกตวัควรเป็น

เรื่องเดยีวกนัหรอืประเภทเดยีวกนั ปละมคีวามเป็นไปไดเ้ท่าๆกนั ไม่ควร

มตีวัเลอืกตวัใดตวัหน่ึงแตกต่างจากตวัเลอืกอื่นๆ 

5. ตําแหน่งของตวัเลอืกทีถู่กตอ้งควรเป็นไปตามหลกัตรรกะหรอืโดยการสุ่ม 

ครูบางคนมกัจะให้คําตอบที่ถูกต้องเป็น ข้อ”ค” หรือไม่ “ข” จนผู้สอบ

สามารถจบัจุดอ่อนของครูได้ ทําให้เกิดการเดาถูกสูงบางครัง้คําตอบที่
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ถูกต้องกม็คีวามเด่นชดัมากเพราะเขยีนอธบิายยาวกว่าตวัเลอืกอื่นๆจน

เป็นที่น่าสงัเกต ดังนัน้ จึงควรเรียงลําดบัความยาวของข้อความที่ให้

เลอืกตอบ หรอืเรยีงตามตวัอกัษรเพื่อไม่ใหต้ําแหน่งของตวัเลอืกทีถู่กตอ้ง

อยูท่ีต่าํแหน่งหน่ึงตาํแหน่งใดมากเกนิไป 

6. ไมค่วรใชค้าํปฏเิสธกบัตวัเลอืกแมว้่าจะทําตวัเขม้หรอืขดีเสน้ใตค้าํวา่ “ไม”่ 

แล้วก็ตาม ผู้เข้าสอบก็อาจจะเข้าใจผิดพลาดได้ยิ่งไปกว่านัน้ เน้ือหา

ทางการศกึษาไม่มแีนวโน้มทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่ทีไ่ม่จรงิหรอืผดิ ผูเ้ขา้สอบจะ

คดิวา่คาํทีบ่อกเลา่เป็นคาํทีจ่รงิ 

7. ตวัเลอืกทีถู่กตอ้งควรสอดรบักบัประโยคคาํถาม 

8. ตวัเลอืกทีถู่กตอ้งไมค่วรยาวกวา่ประโยคคาํถาม 

9. ส่วนของคําถามควรเป็นคําถามปลายปิด หรอืเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่

ควรจะตคีวามเป็นอยา่งไรกไ็ด ้ตวัอยา่ง 

ไมด่ ี: ความหนาแน่น คอื ................................................................... 

ดีขึ้น :นักเรียนเข้าใจความหมายของคําว่า หนาแน่น ว่าอย่างไร

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

 2. ขอ้สอบแบบเตมิคาํ ขอ้สอบประเภทน้ีจะตอ้งการคาํตอบทีเ่จาะจง ดงันัน้ สิง่ที่

ตอ้งการใหเ้ตมิลงในคําตอบตอ้งเป็นคาํหรอืขอ้ความสัน้ๆทีร่ะบุถงึ ภูมคิวามรูข้องผูต้อบที่

ตรงเป้าหมายของการเรยีนรู ้คะแนนทีใ่หก้ค็่อนขา้งเป็นปรนยั คอื การตรวจจะงา่ยในการ

ให้คะแนน คอืตอบได้ถูกต้องตรงประเดน็ก็ได้คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนัน้ก็ไม่ได้

คะแนน อย่างไรกต็ามบางครัง้กเ็กดิการเตมิคําคําตอบทีไ่ม่ตรงกนัทัง้หมดกบัคาํตอบแต่ก็

พอแสดงวา่มคีวามรูบ้า้ง ดงันัน้จงึมบีางครัง้ทีจ่ะตอ้งแบ่งคะแนนใหบ้า้ง แต่กไ็มไ่ดค้ะแนน

เตม็ เช่น ไดค้รึง่คะแนนแทนทีจ่ะได ้1 คะแนน การสรา้งเครื่องมอืประเภทน้ี ครูผูอ้อก

ขอ้สอบต้องลองทําดูและคดิให้รอบคอบว่าช่องที่เวน้ว่างไวน้ัน้ต้องการคําตอบที่เจาะจง

เท่านัน้ ไม่ใช่ว่าตอบอะไรกไ็ด ้ดงันัน้ครูจงึตอ้งเขยีนเป็นคําถามปลายปิดแลว้เวน้ช่องให้

เตมิ 

 

แนวคิดของการวดัผลประเมินผลวิทยาศาสตร ์

  

ตวัอยา่ง พชืตอ้งใชว้ตัถุดบิอะไรบา้งในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง (4 คะแนน)  

___________________________________________________________ 
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ขอ้สอบแบบเตมิคาํถอืไดว้า่เป็นขอ้สอบทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่ขอ้สอบประเภทอื่นๆ 

 3. ขอ้สอบแบบจบัคู่ ขอ้สอบประเภทน้ีควรเป็นขอ้สอบที่ถามและวดัในเรื่อง

เดียวกนั เช่น เรื่องการสงัเคราะห์แสงของพืช เรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก ลําดบั

เหตุการณ์ของการเสยีกรงุครัง้ที ่2 ของประเทศไทศ เป็นตน้ 

 ตวัอยา่งขอ้สอบแบบจบัคู ่

 ให้นักเรียนเลือกคําตอบจากสดมภ์ ทางขวามือ (เฉพาะตัวอักษะ) มาใส่

หน้าขอ้ความทีม่อียู ่สดมภท์างซา้ยมอื ทีต่รงกบัคาํตอบ 

  ขอ้ความ        คาํตอบ 

_____ 1. สิง่ทีท่าํหน้าทีเ่หมอืนเรอืนกระจก  (ก) สาร CFC 

_____ 2. กัน้รงัสคีวามรอ้น    (ข) ก๊าซโอโซน 

_____ 3. สิง่ทีท่าํลายก๊าซโอโซน   (ค) ก๊าซไนโตรเจน 

_____ 4. การสงัเคราะหแ์สงของพชื   (ง) ก๊าซออกซเิจน 

_____ 5. รงัสอุีตราไวโอเลตเมือ่ผา่นเขา้มายงั  (จ) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

 พืน้โลกจะสะทอ้นกลบัออกมาเป็นสิง่ใด  (ฉ) รงัสอุีตราไวโอเลต  

(ช) รงัสอีนิฟาเรต 

       (ซ) รงัสเีอก็ซ ์

 4. ขอ้สอบแบบตอบสัน้ เป็นขอ้สอบที่ครูผู้สร้างขอ้สอบต้องการคําตอบที่

เฉพาะเจาะจงที่มคีวามถูกต้องมากกว่าความคิดเห็น ดงันัน้แบบทดสอบประเภทน้ีจะ

ประกอบด้วยคําถามแบบตอบสัน้หลายขอ้ เน้ือหาทีต่้องการวดัมกัจะเป็น ความคดิรวบ

ยอดหรอืคาํนิยามความหมายของคาํศพัทต่์างๆ ตวัอยา่งของขอ้สอบประเภทน้ีไดแ้ก ่

-     จงบอกความเหมอืนและความแตกต่างระหวา่งหว่งโซ่อาหารกบัสายใยอาหาร 

 5. ขอ้สอบแบบความเรยีง (essay type) เป็นขอ้สอบทีค่รูผูส้อบต้องการวดั

ความคิดระดบัสูงของผู้เรียน เช่น วดัความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์หรือคิด

แตกต่าง ขอ้สอบประเภทน้ีไม่มคีําตอบที่ถูกหรอืผดิ มแีต่การให้เหตุผลว่าสมเหตุสมผล

และมคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใด ซึง่ผูต้อบขอ้สอบประเภทน้ีจะสามารถแสดงความ

คดิเหน็ไดเ้ตม็ทีพ่รอ้มทัง้ยกเหตุผลมาประกอบสนบัสนุนความคดิของเขา 
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ตวัอยา่ง 

- นักเรยีนคดิว่าบรรยากาศของประเทศไทยจะมโีอกาสเกดิหมิะขึน้ทัว่บรเิวณ

ประเทศหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 

การให้คะแนนของขอ้สอบประเภทน้ีจึงดูที่ความสมเหตุสมผลที่นักเรยีนนํามา

อา้งองิ ครผููต้รวจขอ้สอบตอ้งตัง้เกณฑใ์นการตรวจทีเ่รยีกวา่ rubrive score เพือ่ลดความ

เป็นอตัตาในการให้คะแนน และเน่ืองจากการตรวจขอ้สอบประเภทน้ีผูต้รวจมโีอกาสใช้

อตัตาในการตรวจสงูมากจงึเรยีกขอ้สอบประเภทน้ีวา่ขอ้สอบแบบอตันยั 

เครือ่งมอืทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้เป็นเครือ่งมอืทีผู่ถู้กวดัผน็ผูต้อบสนองกบัเครือ่งมอื

เอง และผูถู้กวดัต้องใชส้ตปิญัญา ความรู ้ทกัษะในการทําทีท่ําลงบนกระดาษทีเ่ราเรยีก

กนัวา่ขอ้สอบหรอืแบบทดสอบ 

ข้อสอบหรือแบบทดสอบไม่ใช่เพียงแต่มีปากกากับดินสอในการตอบข้อสอบ

เท่านัน้ บางครัง้ขอ้สอบอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่น เช่น ขอ้สอบแบบปากเปล่า ขอ้สอบแบบ

ปฏบิตั ิโดยใหผู้เ้รยีนออกมาสรุปผลการทดลองหน้าชัน้หรอืสอบภาคปฏบิตักิารวทิยาสา

สตร ์เพือ่วดัทกัษะการแกป้ญัหาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ตวัชีว้ดับางตวัไม่อาจนํามาใชก้บัขอ้สอบแบบเขยีนตอบ (paper – pencil test) 

เป็นตวัวดัผลได้ เช่น ตวัชี้วดักลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ว 2.2 ป.3/1 “สํารวจ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละอภปิรายการใชท้รยัากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่” 

 “การสาํรวจ” เป็นเรื่องของกจิกรรมทีต่อ้งลงมอืปฏบิตั ิครคูงไม่สามารถนําตวัชีว้ดั

สํารวจมาเป็นขอ้สอบที่ใช้ปากกาและกระดาษในการตอบสนองตวัชี้วดัเช่นน้ีได้ ดงันัน้ 

ครูผู้สอนที่จะต้องออกขอ้สอบตามตวัชี้วดันัน้ก็ต้องวเิคราะห์ตวัชี้วดัเสยีก่อนที่จะนํามา

ออกข้อสอบแต่ละข้อ ผู้เขยีนพบว่ามีครูจํานวนมากที่วิเคราะห์ตวัชี้วดัเกินเลยกว่าที่

ตวัชีว้ดัระบุ ทัง้น้ีกเ็พราะครูผูส้อนมกัจะเอาความรูข้องตนทีม่อียู่เป็นตวัตัง้ แทนทีจ่ะวาง

กรอบของความรูต้ามกรอบของตวัชีว้ดั 
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ความจรงิแลว้สําหรบัผูเ้รยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 คงจะทําไดแ้ค่ระบุไดว้่า

สิง่มชีวีติในรอบตวัของเขามอีะไรบา้ง (พชืต่างๆ,สตัวต่์าง) แลว้ระบุลกัษณะความแตกต่าง

ของพชืและสตัว์เหล่านัน้เพยีงแค่ลกัษณะภายนอกที่สงัเกตเห็น แล้วการจดัจําแนกคง

เป็นไดแ้ค่พชืทีม่ลีําตน้ตัง้ตรงกบัพชืทีม่ลีําดบัเลือ้ยไปตามพืน้ดนิ ส่วนสตัวก์เ็ป็นเพยีงแค่

สตัวท์ีม่ขีาและไมม่ขีา สตัวม์ปีีกและสตัวไ์มม่ปีีก เป็นตน้ 

ตวัอย่าง กลุ่มสาระวทิยาสาสตร ์ตวัชีว้ดั ว 1.2 ป.1/1 

ระบุลกัษณะของสิง่มชีวีติในทอ้งถิน่และนํามาจดัจาํแนกโดยใชล้กัษณะภายนอกเป็น

เกณฑ ์

ตวัอย่างการตีความหมายของคร ู“ครใูหน้กัเรยีนจาํแนกเมลด็พชืชนิดต่างๆแลว้ผา่

เมลด็ออกมาด ูเพือ่จาํแนกเป็นพชืใบเลีย้งเดีย่วและใบเลีย้งคู่ 


