
 

บทที่ ๗ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

 
 

ความหมาย 
   การวัดผล (Evaluation) หมายถึง การทดสอบเพ่ือวดัความรู ความเขาใจ พฤตกิรรม 
และทัศนคติที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลาย เพ่ือใหรูวาผูเรียนมี
ความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค มากนอย
เพียงใด เปนตน 

  การประเมินผล (Assessment) หมายถึง การแปลคาการวัดผล หรือผลความกาวหนา
ของขอมูลที่ไดจากการวัดผล โดยนําไปเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไว แลวอธิบายเปนระดับ
คุณภาพซึ่งมีทั้งที่เปนตวัเลข (เชน ๔ ๓ ๒ ๑ ๐) ตวัอักษร (เชน ก ข ค ง จ) และตวัหนังสอื 
(เชน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยที่สุด) เปนตน 
   การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเปนขัน้ตอนสําคัญทีผู่สอนใชเพ่ือวนิิจฉัย จุดเดน จุด
ดอยของผูเรียน เพ่ือตัดสินผลการเรียน เพ่ือใหขอมูลยอนกลบั เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และเพ่ือเตรียมแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม  การวัดผลและประเมินผล
ถือวาเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ันจึงตองกระทําควบคูกันไป ทั้งกอนจัด
กิจกรรม ระหวางจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกใชวธิีการวัดผลและ
ประเมินผลใหสอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูที่กําหนด   
 

หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
  การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการที่ชวยผูสอนไดขอมูลสารสนเทศ ที่แสดงถึง 

พัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน ซึ่งเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรูเตม็ตามศักยภาพ วิธีการวัดผลและประเมนิผลตองใชวิธทีี่หลากหลาย 
สอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดทั้งที่เปนความรู ความคิดและการปฏิบัต ิและจะดําเนินการควบคูไป
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดความรู ความคิดสวนใหญใชการทดสอบซ่ึงอาจเปนแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบหรือแบบทดสอบอัตนัย โดยใหผูเรียนเขียนคําตอบเอง การวัดผลที่เนนการเขียน
ตอบและการนําเสนอคําตอบดวยตัวผูเรยีนเอง จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดและการ 
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เขียนไปพรอม ๆ กันไดดีกวาเคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ นอกจากนี้ก็อาจใชแฟมสะสมงาน การสังเกต 
การสัมภาษณ ซึ่งเปนวธิทีี่เหมาะกับการวัดและประเมินความดีงามและการปฏบิัต ิ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, ๒๕๔๙. หนา ๖) 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
    เอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทําและกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง 
ตองใช ไดแก 
    ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเรยีนตาม
กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดเรียนในแตละชวงชั้น เพ่ือเปนหลักฐานแสดง
สถานภาพความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคน และใชเปนหลักฐานในการสมัครเขาศึกษา
ตอ สมัครเขาทํางานหรือดําเนินการในเรือ่งอ่ืนที่เก่ียวของ 
    ๒. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับผูสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ ๙ ป และผูสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแสดงศักด์ิและสิทธิข์องผูเรยีน
ใหผูเรียนนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน 
    ๓. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนแบบบนัทึกรายงานรายชื่อและขอมูลของ
ผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใชเปนหลักฐานสําหรบัตรวจสอบ ยืนยนั
และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพ้ืนที่การศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการนอกจากเอกสารทั้ง ๓ ประเภทแลว สถานศึกษาสามารถจัดทําเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่จะเปนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกบัตวัผูเรียนในทุก ๆ ดาน เพ่ือประโยชนของตัวผูเรยีน 
เอกสารแสดงผลการเรียนของผูเรียน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชาตาง ๆ 
ระเบียนสะสมแสดงพัฒนาการดานตางๆ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เปนตน รายละเอียดศึกษาไดจากเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๕ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, ๒๕๔๙. หนา ๗) 
 

รูปแบบการวัดผลและประเมินผล 
   การวัดผลและประเมินผลที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ มีอยู ๓ ลักษณะ คือ การประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic assessment) การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) 
และการประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio assessment) เปนตน เอกสารน้ีนําเสนอเฉพาะ
รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือใชเปนแนวทางการประเมินผลการเรียนภาษาไทย 
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การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
   นักการศึกษาในปจจุบัน แปลความหมายคําวา Authentic assessment ไวตางกันบาง 
เชน การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลสภาพจริง การประเมินผลจากสภาพจริง การ
ประเมินสภาพที่แทจริง หรือการประเมินความสามารถแท เปนตน แตอยางไรก็ตาม Authentic 
assessment ก็เปนแนวทางการประเมินผลใหมที่สอดคลองกับหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนี้ 
   การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) เปนการประเมินผลทีผู่สอน
เลือกใชวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน
สถานการณทีส่อดคลองกับชีวติจริง (Authentic life) โดยเชื่อมโยงเกณฑ (Criteria) การใหคะแนน
กับงาน (Tasks) ที่กําหนดใหปฏิบตัิ ผูเรียนไดแสดงความสามารถหลายดานทัง้ดานการแกปญหา 
และการใชกระบวนการคิดที่ซับซอน จนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
   5ลักษณะสําคญัของการประเมินผลตามสภาพจริง  
   ๑. เปนการประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เปนสภาพจริง (Authentic 
learning) 
   ๒. เปนการประเมินความสามารถจริงในชั้นเรียน การเรียนการสอนและการประเมินผล
จะเกิดขึ้นไปพรอม ๆ กันในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ๓. เปนการประเมินความสามารถสุดทายของผูเรียน เพ่ือใหเปนไปตามวตัถปุระสงค
ของการจัดการเรียนรู   
   ๔. เปนการกระตุนใหผูเรยีนคิด และลงมือปฏิบัติดวยตนเองภายใตภาระงาน 
(Performance tasks) ที่ผูสอนกําหนดไว 
   ๕. เปนการประเมินจากงาน (Tasks) โครงงาน (Project works) หรือโครงการ 
(Projects) ที่ประยุกตวิธีการและกระบวนการเรียนรูเขาดวยกัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการทํางาน 
คุณภาพผลงาน ความพึงพอใจ เปนตน 
   ๖. เปนการประเมินที่ใชสภาพปญหา หรืองานในลักษณะปลายเปด สอดคลอง
กับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหผูเรียนสรางคําตอบไดดวยตนเองอยางหลากหลาย 
   ๗. เปนการประเมินทีใ่ชขอมูลหลากหลาย รอบดาน จากการวัดหลาย ๆ วธิีอยาง
เหมาะสม 

๘. เปนการประเมินที่เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง   
    6วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง  
   ผูสอนอาจเลือกใชวธิีการประเมินผลตามสภาพจริงไดหลายวธิี ดังนี้ 
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   ๑. การสังเกต 
  ๒. การสัมภาษณ 
  ๓. การสอบถาม 
  ๔. การตรวจผลงาน 
  ๕. การประเมินตนเอง 
  ๖. การเยี่ยมบาน 
  ๗. การศึกษารายกรณี 
  ๘. การบันทึกจากผูเก่ียวของ 
  ๙. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง 
  ๑๐. การประเมินจากเอกสาร เชน ระเบียนสะสม 
  ๑๑. การประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
                                           ฯ ล ฯ 
    7แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินผลตามสภาพจริง  
  แหลงขอมูลทีใ่ชในการประเมินผลตามสภาพจริง ไดแก 
  ๑. ผลงาน แบบฝกหัด โครงงาน โครงการ 
  ๒. การทดสอบ 
  ๓. การสังเกต 
  ๔. การสัมภาษณ 
  ๕. บันทึกประจําวัน 

๖. การบันทึกจากผูเก่ียวของ 
๗. แฟมสะสมงาน (Portfolio) 

                           ฯ ล ฯ 
    เกณฑการประเมิน  (Rubric Assessment) 
   การประเมินผลตามสภาพจริงผูสอนจําเปนตองรูเร่ือง เกณฑการประเมิน ( Rubric   
assessment ) ดวย เพราะการเชื่อมโยงงานที่กําหนดใหทําและเกณฑการประเมินผลงานเขาดวยกัน 
จะชวยใหผูเรยีนปฏิบตัิงานไดดีขึ้น เกณฑการประเมินที่ผูสอนกาํหนดขึ้น (อาจกําหนดรวมกันกับ
ผูเรียนก็ได) จะเปนขอตกลงระหวางผูสอนกับผูเรียน กอนที่จะลงมือปฏิบัตงิานหรือกิจกรรมวา แนวทาง 
การใหคะแนน (Scoring guide) เปนอยางไร กลาวคือผูเรียนจะตองรูวาผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึน้
จะประเมินผลอยางไร จะใหคะแนนอยางไร มีเกณฑการประเมิน หรือองคประกอบในการใหคะแนน
อยางไรบาง เกณฑที่กําหนดจะสัมพันธกับระดับคุณภาพ (Grade) หรือคะแนนที่ผูเรียนจะไดดวย 
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  เกณฑการประเมิน  จําแนกออกเปน ๒ ลักษณะ  คือ 
     ลักษณะที่ ๑ เกณฑการใหคะแนนแบบภาพรวม (Holistic rubrics) เปน 
แนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานแลวใหเปนคะแนน หรืออาจจัดชิ้นงาน 
ออกเปนระดับคุณภาพ เชน แบงเปน ๓ ระดับ (ดี พอใช ปรบัปรุง) หรือ เปน ๔ ระดับ (ดีมาก ดี 
พอใช ปรบัปรงุ) หรือ เปน ๕ ระดับ (ดีมาก ดี พอใช นอย นอยที่สุด) ก็ได ตามความเหมาะสม 
การประเมินในภาพรวมนี้ อาจจะมีวิธีการยอย ๆ อีก ดังนี้ 
     วิธีที่ ๑  แบงผลงานทั้งหมดตามคุณภาพ ออกเปน ๓ กลุม หรือ 
๖ กลุม ดังนี้ 

      -  แบงเปน ๓ กลุม กลุมที่ ๑ หมายถงึ ดี กลุมที่ ๒ หมายถึง 
                  พอใช และกลุมที ่๓ หมายถึง ปรับปรุง เปนตน แลว 
                                                          กําหนดคะแนนสูงสุด จากคะแนนเต็มทีกํ่าหนดไว เชน 
                                                            คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนสูงสุดที่ควรไดเปน ๘ 
                                                            ดังนั้น กลุมที่ ๑ ได คะแนน ๗ คะแนน กลุมที่ ๒ ได ๗ 
                                                            คะแนน กลุมที่ ๓ ได ๖ คะแนน หรือกลุมที่ ๑ ได ๘ 
                                                            คะแนน กลุมที่ ๒ ได ๖ คะแนน และ กลุมที่ ๓ ได ๔ 
                                                     คะแนน เปนตน ดังนี้ 

 
 

             
                      

กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ กลุมท่ี ๓ 

                 ๘ คะแนน                    ๗ คะแนน                     ๖ คะแนน 

ดี พอใช ปรับปรุง 

     หรือ      ๘ คะแนน                     ๖ คะแนน                    ๔ คะแนน 
- แบงเปน ๖ กลุม แบงเปน ๓ กลุมกลุมที่ ๑ หมายถึง 

                                                     ดี กลุมที่ ๒ หมายถึง พอใช และกลุมที่ ๓ หมายถึง 
                                                           ปรับปรุง ในแตละกลุมแบงออกเปน ๒ กลุมยอย จะได 
                                                     ทั้งหมด ๖ กลุม แลวกําหนดคะแนนสงูสดุจากคะแนน 
                                                     เต็มที่กําหนดไว เชน คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน คะแนน 
                                                     สูงสุดที่ควรไดเปน ๘ คะแนน ดังนั้น กลุมที่ ๑ ได 
                                                        คะแนน ๘ คะแนน กลุมที่ ๒ ได ๗ คะแนน และลด 
                                                     คะแนนลงมาตามลาํดับ ดังนี้ 
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 กลุมที่ ๓   กลุมที่ 
๒ 

กลุมที่ 
๑  

 ใ
ปรับปรุง 

 
กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๓ กลุมท่ี ๔ กลุมท่ี ๕ กลุมท่ี ๖ กลุมท่ี ๒  

                   ๘  คะแนน      ๗ คะแนน        ๖  คะแนน     ๕  คะแนน     ๔  คะแนน      ๓  คะแนน 
 

    วิธีที่ ๒ กําหนดคะแนนและความหมายของคะแนน โดยพิจารณา
จากความบกพรองของคําตอบวามีมากนอยเพียงใด  แลวลดจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ  
เชน  การประเมินความสามารถในการพูด   
 

คะแนน ความหมายของคะแนน 
๔    - พูดตรงประเด็น (จุดประสงค)  - ลําดับเนื้อหามีความตอเนื่อง  - แสดงแนวคิด

ชัดเจน  - ออกเสียงถูกตอง ชดัเจน 
๓    มี ๓ รายการจากคุณภาพระดับ ๔ คะแนน หรือม ี๔ รายการจากคุณภาพ 

ระดับ ๔ คะแนน แตคุณภาพบางรายการตองปรับปรุง 
๒    มี ๒ รายการจากคุณภาพระดับ ๔ คะแนน หรือม ี๓ รายการจากคุณภาพ 

ระดับ ๔ คะแนน แตคุณภาพบางรายการตองปรับปรุงบาง หรือมี ๔ รายการ 
จากคุณภาพระดับ ๔ คะแนน แตคุณภาพหลายรายการตองปรับปรุงอยางมาก 

๑    มี ๑ รายการจากคุณภาพระดับ ๔ คะแนน หรือม ี๒ รายการจากคุณภาพ 
ระดับ ๔ คะแนน แตคุณภาพบางรายการตองปรับปรุงบาง  หรอืมี ๓ รายการ 
จากคุณภาพระดับ ๔ คะแนน แตคุณภาพบางรายการตองปรับปรุงอยางมาก   

๐    มี ๑ รายการจากคุณภาพระดับ ๔ คะแนน และตองปรบัปรุง หรือตองปรับปรุง
อยางมาก หรือมี ๔ รายจากคุณภาพระดับ ๔ แตทุกรายการตองปรับปรุงอยางมาก 

     

วิธีที ่๓  กําหนดคะแนนและคําอธิบายความหมายของคะแนน  
แตละคะแนนอยางละเอียด  ในการประเมินจะพิจารณาจากผลงานวามีคุณภาพตรงกับระดับ
ความหมายของคะแนนใด เชน ประเมินความสามารถในการเขียน 
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คะแนน ความหมายของคะแนน 
 
 

- เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว 
- มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุปอยางชดัเจน 

๓   - ภาษาทีใ่ช เชนตวัสะกดและไวยากรณมีความถกูตองสมบูรณ ทําให 
  ผูอานเขาใจงาย 
- มีแนวคิดที่นาสนใจ 
- ใชภาษาสละสลวย 

 - เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว 
๒   - มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุป 

- ภาษาที่ใชทาํใหผูอานเกิดความสับสน 
- ใชศัพทที่เหมาะสม 

 - เขียนไมตรงประเด็น 
๑  - ไมมีการจัดระบบการเขียน   

- ภาษาที่ใชทาํใหผูอานเกิดความสับสน 
- ใชศัพทที่เหมาะสม 

๐ - ไมมีผลงาน หรือผลงานไมเปนไปตามทีกํ่าหนด 
  

ลักษณะที่  ๒  เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic rubrics)  เปนแนวทาง 
การใหคะแนนที่กําหนดลักษณะ/รายการพิจารณาไวเปนดาน ๆ ซึ่งในแตละดานจะกําหนดแนวทาง 
การใหคะแนน โดยมีคําอธิบายคุณภาพงานไวเปนระดับคะแนนอยางชัดเจน เชน การประเมิน
การคัดลายมือ กําหนดรายการพิจารณาเปน ๑๐ ดาน  คือ   

๑) เขียนอักษรมีหัว   
๒) เสนอักษรคมชัด ไมโยหนา โยหลัง   
๓) วางสระ วรรณยุกตถูกที่   
๔) เวนระยะชองไฟไดเหมาะสม   
๕) ตัวอักษรอยูในบรรทัดทีกํ่าหนด   
๖) ตัวอักษรเปนรูปแบบเดียวกัน   
๗) ตัวอักษรมีขนาดสมํ่าเสมอ   
๘) เขียนถูกตอง   
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๙) ตัวอักษรสวยงาม   
๑๐) ผลงานสะอาด     
 

ในการประเมินผลงานจะพิจารณาผลงานทีละรายการ เชน ลักษณะของ
ตัวอักษรเปนอยางไร ถาเขยีนอักษรมีหัวทุกตวัจะได ๓ คะแนน เขียนอักษรมีหัวบางไมมีหัวบาง 
จะได ๒ คะแนน เขยีนอักษรมีหัวเปนบางตวั จะได ๑ คะแนน หรือเขยีนอักษรไมมีหัวทกุตวั จะได 
๐ คะแนน เปนตน ดังตัวอยาง 
 

๓   คะแนน ๒   คะแนน ๑   คะแนน ๐   คะแนน 
๑.อักษรมีหัวเปนบางตัว ๑.อักษรมีหัวเปนสวนใหญ ๑.อักษรไมมีหัว ๑.อักษรมีหัว 
๒.เสนอักษรจาง ไม
คมชัดโยหนา โยหลัง
เปนสวนใหญ 

๒.เสนอักษรไมคอยคมชัด 
เขียนโยหนา โยหลังเปน
บางตัว 

๒.เสนอักษรทุกตัว ไม
คมชัด ตัวอักษร โย
หนา  โยหลัง 

๒.เสนอักษรคมชัดทุกตัว 
ไมโยหนาโยหลัง 
 

๓.วางสระ วรรณยุกต ๓.วางสระ วรรณยุกต 
ถูกท่ีทุกคํา 

๓.วางสระ วรรณยุกต
ไมถูกท่ีเปนสวนใหญ ถูกท่ี เปนสวนใหญ 

๓.วางสระ วรรณยุกต
ไมถูกท่ี 

๔.เวนระยะชองไฟ ๔.เวนระยะชองไฟไม
คอยเหมาะสม 

๔.เวนระยะชองไฟ
ไมเหมาะสม 

๔.เวนระยะชองไฟ 
เหมาะสมเปนสวนใหญ เหมาะสม 
๕.ตัวอักษรอยูในบรรทัด ๕.ตัวอักษรอยูในบรรทัด ๕.ตัวอักษรทุกตัวไม

อยูในบรรทัดท่ี
กําหนด 

๕.ตัวอักษรอยูในบรรทัด 
ท่ีกําหนดเปนสวนใหญ ท่ีกําหนดบาง ท่ีกําหนดทุกตัว 
   
๖.ตัวอักษรเปนรูปแบบ ๖.ตัวอักษรไมคอยเปน ๖.ตัวอักษรไมเปน

รูปแบบเดียวกัน 
โดยตลอด 

๖.ตัวอักษรเปนรูปแบบ 
รูปแบบเดียวกัน เดียวกันตลอด เดียวกันเปนสวนใหญ 
   
๗.ตัวอักษรมีขนาด  ๗.ตัวอักษรทุกตัวมี

ขนาดไมสม่ําเสมอ 
๗.ตัวอักษรมีขนาด ๗.ตัวอักษรมีขนาด 
สม่ําเสมอ สม่ําเสมอเปนสวนใหญ สม่ําเสมอบางเล็กนอย 

๘.ตัวอักษรไม
สวยงาม 

๘.ตัวอักษรสวยงามทุกตัว ๘.ตัวอักษรสวยงามเปน ๘.ตัวอักษรไมคอย
สวยงาม  สวนใหญ 

๙.ผลงานมีรอยลบ  ๙.ผลงานสะอาดไมมี ๙.ผลงานมีรอยลบ ๑ - ๒  
แหง 

๙.ผลงานมีรอยลบ  
๓ – ๔ แหง รอยลบ มากกวา ๔  แหง 

๑๐.เขียนคําผิดเล็กนอย ๑๐.เขียนผิดเปนสวนใหญ ๑๐.เขียนถูกตองทุกคํา ๑๐.เขียนผิดทุกคํา 
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แนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
            การประเมินผลตามสภาพจริง ผูสอนอาจจะตองใชหลายวิธี เพ่ือรวบรวมขอมูลจากแหลง 
ขอมูลที่หลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลมากพอที่จะลงสรุปเก่ียวกับความกาวหนา หรือพัฒนาการใน
การเรียนรูของผูเรียน วาเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม อยางไร ในการรวบรวม
ขอมูลจําเปนตองใชเครื่องมือที่หลากหลายเชนกัน เคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูจะตองมีความเที่ยงตรง (validity: วัดในสิ่งที่ตองการวดัได) มีความเชื่อม่ัน (reliability: ความคงเสน 
คงวาของผลการประเมินทีไ่ด) และมีความยุตธิรรม (ผูเรียนมีโอกาสแสดงออกในสิง่ที่รูและทําได) 
การสรางเครื่องมือเพ่ือใหมีคณุสมบตัิดังกลาว จึงดูเหมือนวาจะเปนเรื่องยากสําหรบัผูสอน ดังนั้น 
จึงเสนอแนวทางการสรางเคร่ืองมือวัดผล และประเมินผลการเรียนรูทีเ่นนการประเมินสภาพจริง  
ดังนี้ 
           ๑. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู 
                    การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแบบหนวยการเรยีนรู (Unit of 
study) ซึ่งไดมาจากการนําหัวขอเร่ือง และหัวขอเร่ืองยอยในคําอธิบายรายวิชามากําหนดเปน
หนวยการเรียนรู แตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย ชือ่หนวยการเรยีนรู จํานวนเวลาทีใ่ชสอน
ของแตละหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู  
         หลังจากกําหนดหนวยการเรียนรูแลว ผูสอนจะจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดย
นําหนวยการเรียนรูแตละหนวยมาจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู ในแตละแผนจะกําหนด
จุดประสงคการเรียนรู  ซึ่งไดจากการวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละหนวยการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรูเปนความคาดหวังที่ผูสอนตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งดานความรู 
(Knowledge) ดานการปฏิบัต ิ(Performance) ดานกระบวนการ (Process) และ ดานเจตคติ 
(Attitude) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรูครบทั้ง ๓ 
ดาน โดยเนนหรือใชจุดประสงคการเรียนรูดานใดดานหนึ่งเปนแกน เชน สอนเขียนเรียงความจาก
ภาพ จะเนนทกัษะการเขียน ซึ่งเปนทักษะดานการปฏิบัติมากกวาดานความรู และดานเจต
คต ิเปนตน ดังตัวอยาง 
 

 

             สาระ   : การเขียนเรือ่งจากภาพ 
             ระดับชั้น  : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
             จุดประสงคการเรียนรู เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเรียนมีความรู  
           ความสามารถ ดังนี้ 
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๑. บอกหลักเกณฑหรือวิธกีารเขียนเรื่องจากภาพได (ท ๒.๑.๑) 
๒. เขียนเรื่องจากภาพที่กําหนดใหได (ท ๒.๑.๑) 
๓. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน (ท ๒.๑.๒) 
 

             จากตัวอยางพบวา จุดประสงคขอ ๑ เปนจุดประสงคดานความรู จุดประสงคขอ ๒ 
เปนจุดประสงคดานการปฏิบัต ิ และจุดประสงคขอ ๓ เปนจุดประสงคดานเจตคต ิ
              ๒. ออกแบบภาระงานปฏิบตัิ  (Performance tasks design) 
             ภาระงานปฏิบัต ิ หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนตองทํา ลักษณะของงาน
ดังกลาว อาจกําหนดโดยผูสอน หรือผูเรียนกําหนด หรือรวมกันกําหนดก็ได ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จะตองเปนงานที่แสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ความสามารถ และทักษะตาง ๆ   ของผูเรียนที่นําเสนอ 
ผานเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  งานที่นําเสนออาจจะแสดงออกมาในลักษณะตาง ๆ 
ดังนี้ 
   - ผลผลติหรือผลงาน เชน จดหมาย เรียงความ บทกวี คําประพันธ 
                                 คําขวัญ ฯลฯ   
    - ผลการกระทํา หรือพฤตกิรรม เชน การรายงานปากเปลา การโตวาที 
                                 การอานทํานองเสนาะ การแสดงละคร ฯลฯ  
    - กระบวนการ เชน การตั้งคําถาม กระบวนการเขียน กระบวนการอาน  

            กระบวนการคิด การแกปญหา การประชุม ฯลฯ   
 

การกําหนดภาระงานจะควบคูกับการให เง่ือนไข (Condition) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่
นํามาเปนตวักําหนดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จนสามารถสรุปความรูเปนภาระงานไดสําเร็จ ตัวอยาง
เง่ือนไขที่ใชกันเปนสวนใหญ เชน ประเด็นคําถาม สถานการณ กรณีตัวอยาง กรณีปญหา ฯลฯ 
และเม่ือผูสอนกําหนดงานที่จะใหทําแลว   ตองตรวจสอบดวยวาสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูผลการเรียนรูที่คาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรูหรือไม เพราะงานที่ผูเรียนปฏิบตัิจะ
แสดงถึงความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐานการเรียนรูในกลุมสาระน้ัน ๆ   ดังตัวอยาง 
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ภาระงานปฏบิัติ  ไดแก  การเขียนเรื่องจากภาพ 
 เงื่อนไขที่กําหนด : 
  สมมุติวาผูเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนตวัแทนของโรงเรียนไปเขารวมการ 
 แขงขันเขียนเรียงความในระดับจังหวัด ผูเรียนจับสลากไดหัวขอ “การเขียนเรื่อง 
 จากภาพ”  ผูเรียนจะเลือกเขียนเรื่องจากภาพอะไร   เพราะเหตุใด  และผูเรียนมี 

แนวทางการเขียนเรื่องอยางไร ใหเขียนเรื่องไมนอยกวา ๒ หนา  และตั้งชื่อเรื่อง  
 
 

            ๓. เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผล 
                   ในขั้นตอนนี้  ผูสอนจําเปนตองเลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนด การพิจารณาเลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ดี  ตองใหเหมาะสมกับ
ภาระงานปฏิบัติที่กําหนดไวดวย ดังนั้น ผูสอนจึงตองมองภาพการปฏิบัตขิองผูเรียนใหชัดเจน
วา หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว ในแตละจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ผูเรียนจะ 
มีผลงานหรือผลผลิต ผลการกระทําหรือพฤติกรรม หรือกระบวนการที่มองเห็นได อยางไรบาง 
เพ่ือใชในการประเมินผลการเรียนรู  ดังตัวอยาง 
 

จุดประสงคการเรียน ผลงาน/พฤตกิรรม/กระบวนการ วิธีการ/เคร่ืองมือ 
๑.บอกหลักเกณฑหรือ
วิธีการเขียนเรื่องจากภาพได 

คําตอบของผูเรียน - การสังเกต 
- แบบสังเกตการตอบ 
- คําถาม 

๒.เขียนเรื่องจากภาพได เรื่องที่เขียน - การตรวจผลงาน 
- แบบบันทึกคะแนน 

๓.มีมารยาทในการเขียน 
และนิสัยรักการเขียน 

พฤติกรรมขณะที่เขียนเรื่อง
(กระบวนการเขียน) 

- การสังเกต 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

  ๔. สรางเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
                   การสรางเครื่องมือเพ่ือใชวัดผลและประเมินผลการเรียนรูในขั้นน้ี ผูสอนจะตองศกึษา
หาความรูเก่ียวกับเรื่องลักษณะของเครื่องมือที่สรางดวยวา เคร่ืองมือชนิดน้ันมีจุดเดน จุดดอยอยางไร 
เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลแบบใด มีวิธีการสรางอยางไร เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
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               ผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตองการประเมินผลการเรียนรูวาผูเรียนเขียนเรื่อง 
        จากภาพไดหรือไม และมีวธิีการเขยีนเรื่องอยางไร  จึงกําหนดสถานการณใหผูเรียน 
        ปฏิบัตโิดยใชบัตรงาน เพ่ือใหผูเรียนเลือกภาพที่ชอบจํานวน ๑ ภาพ แลวเขียนเรื่อง 
        ไมนอยกวา ๒ หนา  แจงเกณฑการประเมินผลงานใหผูเรียนทราบ เม่ือผูเรียนเขียน 
        เสร็จแลว จึงนําผลงานมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  และบันทึกคะแนน 
        ลงแบบประเมินที่สรางขึ้น 
 
             จากตัวอยางดังกลาว ภาระงานที่ปฏิบัต ิ คือ การเขียนเรื่องจากภาพที่เลือกไว 
เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ภาพ บัตรงาน เกณฑการประเมินผล และเคร่ืองมือที่ใช
บันทึกผลขอมูล ไดแก แบบบันทึกคะแนน แบบสังเกตพฤติกรรมในขณะที่เขียนเรื่อง ในสวนของ
การสรางเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรูบัตรงาน เกณฑการประเมินผล แบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบบันทึกผลคะแนน  ขอนําเสนอแนวทาง ดังนี้ 

๔.๑ บัตรงานหรือใบงาน หมายถึง คําสั่งที่เขียนสั่งใหผูเรียนปฏิบัติ โดย
อาจปฏิบตัเิปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได บัตรงานจะประกอบดวย ชื่อบตัรงาน เวลาทีใ่ชปฏิบตัิ
กิจกรรมตามบัตรงาน คําสัง่ใหผูเรียนปฏบิัติ และเกณฑการประเมินผล ดังตัวอยาง 

 
บัตรงานที่ ๑ 

“การเขียนเรื่องจากภาพ” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เวลา ๕๐ นาที 
คําส่ัง 

๑. สมมุติวาผูเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนตวัแทนของโรงเรียน ไปเขารวม 
แขงขันเขียนเรียงความในระดับจังหวัด ผูเรียนจับสลากไดหัวขอ “การเขียนเรื่อง 
จากภาพ”  ผูเรียนจะเลือกเขียนเรื่องจากภาพอะไร  เพราะเหตุใด  ผูเรียนอาจตั้ง 
คําถามงาย ๆ เพ่ือสรางโครงเร่ืองในการเขียน ดังนี้ 
  - มองภาพนี้แลว ทําใหนึกถงึอะไรบาง 
  - มองภาพนี้แลว อยากจะบอกอะไรบาง 
  - ภาพนี้เก่ียวของกับอะไรบาง และเกี่ยวของกันอยางไร 
                                        ฯลฯ 
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๒. ผูเรียนลําดับโครงเรื่องที่จะเขียนกอนวาจะเร่ิมนําเร่ืองอยางไร แลวจะ 

ขยายเนื้อความใหละเอียดขึน้อยางไร และจะสรุปเรื่องนี้อยางไร   (อาจจดบันทึก 
หัวขอสําคัญ ๆ และรายละเอียดที่สําคัญไวกันลืมก็ได)  

๓. ผูเรียนเขียนเร่ืองจากโครงเรื่องที่ลําดับไวไมนอยกวา ๒ หนา แลว 
ตั้งชื่อเรื่อง  อานทบทวนและตรวจสอบการเขียนสะกดคาํใหถูกตองกอนสง  

 
 

๔.๒ เกณฑการประเมินผล เปนวธิีการทีไ่ดรับการยอมรับและนํามาใช
ในการประเมินผลกันอยางกวางขวาง เน่ืองจากผลการประเมินที่ไดมีคุณคาตอการนําไปพัฒนา  
การเรียนรูไดมากกวาตัวเลขที่เปนคะแนน การประเมินผลที่นิยมใชกันจะแบงออกเปน ๒ ลักษณะ
ใหญ ๆ  ซึ่งผูสอนจะเลือกใชการประเมินผลลักษณะใดก็ได แตตองใหเหมาะสมกับภาระงาน และ
วิธีการวัดผลและประเมินผลที่กําหนดไวดวย  ลักษณะสําคัญของเกณฑการประเมินผล คือ การเขียน
คําอธิบายคะแนน (Scoring rubrics) หรือคําอธิบายระดับการปฏิบัติ ควรเริ่มจากคําอธิบายคะแนน
สูงสุดกอน โดยกําหนดวาถาผูเรียนไดคะแนนเต็มในองคประกอบหรือรายการประเมินนั้น ผลงาน
หรือผลการปฏิบัติหรือกระบวนการที่สังเกตพบ ผูเรียนมีการปฏิบัตอิยางไร ใหเขียนความเรยีง
อธิบายลักษณะการปฏิบัตนิั้นอยางละเอียด เชน  
 

การประเมินผลการเขียนเร่ืองจากภาพ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
องคประกอบดานเน้ือเรื่อง  กําหนดคะแนนเต็ม ๔ คะแนน  ประเด็นยอยที่ใช 
พิจารณา คือความนาสนใจ ความสอดคลองกับภาพ ความตอเน่ืองเปนลําดับ 
มีแนวคิด และมีสวนประกอบของเรียงความครบ 
 
 

  การเขียนคําอธิบายคะแนน หรือคําอธบิายระดับการปฏบิัติมีแนวทางในการเขยีน  
๒ ลักษณะ  ดังนี้ 
   ลักษณะที่ ๑  เขียนคําอธิบายโดยกําหนดประเด็นยอยที่ใชพิจารณา
เปนเง่ือนไข แลวลดจํานวนเง่ือนไขลงตามลําดับคะแนนที่ลดลง ดังตัวอยาง 
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     ระดับคุณภาพ ๔ คะแนน หมายถึง ผลงานมี ๑) สวนประกอบของเรียงความ 
ครบ คือมีสวนนํา สวนเนื้อเร่ือง และสวนสรุป ๒) เน้ือเรื่องนาสนใจ ๓) เน้ือเรื่อง 
มีความสอดคลองกับภาพทีเ่ลือก ๔) เน้ือเรื่องมีความตอเน่ืองเปนลําดับ ไมวกวน  
และ ๕) เน้ือเรื่องแสดงแนวคิดชัดเจน 
     ระดับคุณภาพ ๓ คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพ ๓ – ๔ รายการจาก 

  ระดับคุณภาพ ๔ คะแนน  
     ระดับคุณภาพ ๒ คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพ ๒ รายการจากระดับ 
คุณภาพ ๔ คะแนน 
     ระดับคุณภาพ ๑ คะแนน หมายถึง ผลงานมีลักษณะ ๑ รายการจากระดับ 
คุณภาพ ๔ คะแนน 
     ระดับคุณภาพ ๐ คะแนน หมายถึง ไมมีงานเขียน หรือไมสงงาน 
 

 

    ลักษณะที่ ๒  เขยีนคาํอธบิายโดยกาํหนดประเด็นยอยทีใ่ชพิจารณาเปน
เง่ือนไขหลัก แลวลดจํานวนเง่ือนไขลงตามลําดับคะแนนทีล่ดลง แตมีเง่ือนไขหลักกําหนดไว ๑ เง่ือนไข 
ดังตัวอยาง 

 
 

      ระดับคุณภาพ ๔ คะแนน หมายถึง ผลงานมี ๑) สวนประกอบของเรียงความ 
ครบ คือมีสวนนํา สวนเนื้อเร่ือง และสวนสรุป  ๒) เน้ือเรื่องนาสนใจ ๓) เน้ือเรื่อง 

  มีความสอดคลองกับภาพทีเ่ลือก ๔) เน้ือเรื่องมีความตอเน่ืองเปนลําดับ ไมวกวน  
  และ ๕) เน้ือเรื่องแสดงแนวคิดชัดเจน 

      ระดับคุณภาพ ๓ คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ 
๔ คะแนน ขอ ๑) และขอ ๒) หรือขอ ๓) หรือขอ ๔) หรือขอ ๕) จํานวน ๓ – ๔ ขอ  
      ระดับคุณภาพ ๒ คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ 
๔ คะแนน ขอ ๑) และขอ ๒) หรือขอ ๓) หรือขอ ๔) หรือขอ ๕) จํานวน ๒ ขอ  
      ระดับคุณภาพ ๑ คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ 
๔ คะแนน ขอ ๑) และขอ ๒) หรือขอ ๓) หรือขอ ๔) หรือขอ ๕) จํานวน ๑ ขอ  
      ระดับคุณภาพ ๐ คะแนน หมายถึง ไมมีงานเขียน 
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   ลักษณะที่ ๓ เขียนคําอธิบายโดยกําหนดประเด็นยอยที่ใชพิจารณาเปน
เง่ือนไข และลดความสําคัญของคะแนนลงโดยใชคําอธบิายเพ่ือใหเห็นความแตกตางของคะแนน  
เชน สวนมาก สวนใหญ สวนนอย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด พอประมาณ บาง 
บางคร้ัง คอนขาง หรือระบุจํานวนที่ปฏิบตัิได เชน จํานวน ๕ ขอ จํานวน ๔ ขอ  จํานวน ๓ ขอ .
เปนตน ดังตวัอยาง 
 

      ระดับคุณภาพ ๔ คะแนน หมายถึง ผลงานมีสวนประกอบของเรียงความ 
ครบ คือมีสวนนํา สวนเนื้อเร่ือง และสวนสรุป เน้ือเรื่องนาสนใจ ชวนใหติดตาม 
มีความสอดคลองกับภาพทีเ่ลือก  มีความตอเน่ืองเปนลําดับ ไมวกวน และแสดง 
แนวคิดที่ชัดเจน  
         ระดับคุณภาพ ๓ คะแนน หมายถึง ผลงานมีสวนประกอบของเรียงความ 
ไมครบ ขาดสวนใดสวนหนึง่ไป ๑ รายการ เน้ือเรื่องคอนขางนาสนใจ มีความ 
สอดคลองกับภาพที่เลือกพอควร เน้ือเรื่องไมเปนลําดับ คอนขางวกวน และ 
แสดงแนวคิดไมคอยชัดเจน 
 หรือผลงานมีสวนประกอบของเรียงความครบ เน้ือเรื่องคอนขางนาสนใจ 
มีความสอดคลองกับภาพทีเ่ลือกพอควร เน้ือเรื่องไมเปนลําดับ คอนขางวกวน 
และแสดงแนวคิดไมคอยชัดเจน 
 หรือผลงานมีสวนประกอบของเรียงความไมครบ ขาดสวนใดสวนหนึ่ง 

  ไป ๑ รายการ แตเน้ือเรื่องนาสนใจ ชวนใหติดตาม มีความสอดคลองกับภาพที่ 
  เลือกพอควร เน้ือเรื่องเปนลําดับ ไมวกวน แตแสดงแนวคิดไมคอยชัดเจน 
  หรือ ............................................................................................. 
  ระดับคุณภาพ ๒ คะแนน หมายถึง ................................................ 
  ระดับคุณภาพ ๑ คะแนน หมายถึง ................................................. 
  ระดับคุณภาพ ๐ คะแนน หมายถึง .................................................. 
 
 

  จะเห็นไดวา การกําหนดคําอธิบายคะแนน    หรือระดับการปฏิบตัใินลักษณะนี ้
คอนขางยุงยาก เน่ืองจากผูประเมินตองเขียนอธิบายลกัษณะของผลงาน หรือพฤติกรรมที่พบ 
หรือกระบวนการทีต่องการใหเกิดขึ้นอยางละเอียด เพ่ือใหคะแนนไดตรงกับลักษณะของงานที่พบ 
กลาวคือ ตองมีคะแนนใหสาํหรับทุกผลงานที่ประเมินนั่นเอง  
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การประเมินผลการเขียนเร่ืองจากภาพ 
 

องคประกอบ คําอธิบายคะแนน 
ท่ีประเมิน ๔ คะแนน ๓ คะแนน  ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

  มี ๒ รายการ   มี ๑ รายการ   มี ๓ - ๔  ๑. เน้ือเรื่อง - นาสนใจ 
ในคําอธิบาย ในคําอธิบาย รายการใน - สอดคลอง 
๔ คะแนน ๔ คะแนน คําอธิบาย    กับภาพ 

๔ คะแนน - เปนลําดับ 
  ไมวกวน 
- มีแนวคิด 
- มีสวนนํา    
  เน้ือเรื่อง 
  และสรุป 

ไมมีงานเขียน 

๒. การใชภาษา   เขียนผิดเปน
สวนใหญ และ
เลือกใชภาษา
ไมเหมาะสม 

   เขียนถูกตอง 
ทุกคํา เลือกใช
ภาษาไดอยาง
เหมาะสม 
 

  เขียนผิดเปน
สวนนอย การ
เลือกใชภาษา
คอนขางเหมาะสม 
หรือ เขียน 
ถูกตองทุกคํา 
แตเลือกใช
ภาษาไมคอย
เหมาะสม 

ไมมีงานเขียน 

๓. ความสะอาด     ผลงาน
สะอาด ไมมี
รอยลบ 

  ผลงานมี 
รอยลบบาง 

ไมมีงานเขียน 

๔. เวลา  เขียนเสร็จ
ทันเวลาท่ี
กําหนด 

เขียนเกินเวลา 
ท่ีกําหนดหรือ 
ไมมีงานเขียน 

  

   จากตัวอยางและวิธีการประเมินผลแบบจําแนกดังกลาวขางตน  จะพบวามีความเหมาะสม
สําหรับการวัดผลและประเมนิผลเพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอยของผูเรียน หรือใหขอมูลยอนกลับ
แกผูเรียนเก่ียวกับผลการเรียนรู  ผูเรียนสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลงานหรือการปฏิบัติใหเปนไป
ตามความคาดหวังของระดับการปฏิบตัิไดอยางชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานและผลการเรียนรู
ที่กําหนดไว  
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๔.๓ แบบบนัทึกคะแนนหรอืแบบประเมินผลงาน เปนแบบบันทึกคะแนน
สําหรับใหผูประเมิน ใชกรอกคะแนนที่ไดจากการตรวจผลงาน แบบบันทึกมีสวนประกอบหลัก ดังนี้ 
               - สวนตน ประกอบดวย ชื่อแบบประเมิน กลุมสาระ ชั้น ภาคเรียน 
ปการศึกษา เปนตน 
               - สวนคําชี้แจง ประกอบดวย คําอธิบายสาํหรับผูใช เพ่ือใหรูวา
แบบประเมินน้ัน ประกอบดวยอะไรบาง รายการที่ประเมินมีอะไรบาง ใหคะแนนอยางไร เปนตน 
               - สวนตาราง ประกอบดวย คอลัมนตาง ๆ เชน เลขที่ ชื่อ-สกุล 
รายการประเมิน รวมคะแนน สรุป เปนตน 
               - สวนทาย ประกอบดวย เกณฑการตัดสินหรือการสรุปคะแนน
ที่ได และ ลงชื่อผูประเมิน พรอมวัน เดือน ป 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูลที่นิยมใชในการประเมินผลเรียนรู ไดแก 

๑. แบบทดสอบ (Test) หมายถึง ชุดของคําถามที่ใชวดัพฤติกรรมดานความรู 
แบบทดสอบมีหลายลักษณะ เชน 

   ๑.๑ แบบทดสอบแบบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดปญหาหรือคําถาม
ใหผูตอบเขยีนตอบยาว ๆ ภายในเวลาทีกํ่าหนด นิยมใชวัดความสามารถในการใชภาษาความคิด 
การแสดงออกของอารมณ เจตคติ ฯลฯ 

 ตัวอยาง 
 0  ขุนชางและขุนแผนมีนิสัยเหมือนและตางกันอยางไร จงอธิบาย 
                  ตอบ ...............................................................................   
   ๑.๒ แบบทดสอบแบบปรนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหตอบสั้น ๆ หรือ

กําหนดคําตอบใหเลือก เชน แบบถูก- ผิด แบบเติมคํา แบบจับคู และแบบเลือกตอบ 
 

 ตัวอยางแบบถูก- ผิด  
คําสั่ง เขียนเครื่องหมาย หนาขอความที่ถูกตอง และเขียนเครื่องหมาย   

หนาขอความที่ไมถูกตอง 
  0 …… พยัญชนะไทยมี ๔๔ รูป ๒๔ เสียง 
  0 ....... พยัญชนะไทยลําดับที่ ๑๑ คอื “ ม ” 
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ตัวอยางแบบเติมคํา  
คําสั่ง เขียนเตมิคําลงในชองวางของประโยค เพ่ือทําใหประโยคมีความสมบูรณ 
0 ภาษาไทยเปนภาษาตระกลู ............. 
 

ตัวอยางแบบจับคู  
คําสั่ง  นําอักษร ก ข ค .... ดานขวามือ มาเขียนเติมลงหนาขอที่มีความสัมพันธกัน 
…….  ๑. กวาถั่วจะสุก   ก.  น้ําเย็นปลาตาย 
......... ๒. น้ํารอนปลาเปน  ข.  เสือพ่ึงปา 
......... ๓. น้ําพ่ึงเรือ   ค.  งาก็ไหม 
 

ตัวอยางแบบเลือกตอบ 
คําสั่ง  เขียนวงกลมลอมรอบอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

  0  ประโยคใดมีคําสรรพนามมากที่สุด 
          ก. ฉันเกลียดเขามาก ข.   คุณอยามายุงกับฉัน 
          ค.   เอ็งไปใหพนหนาขา ง.   เราเห็นเธอคุยกับเขา 

 

  ๒. แบบสอบถาม (Questionnaires) หมายถึง รายการคาํถามที่สงไปใหคนกลุมหน่ึง
เปนผูเขียนตอบเกี่ยวกบัเรือ่งที่เราตองการทราบ อาจเปนคําถามที่ถามขอเท็จจริง ความเห็น 
ความรูสึก การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ ลักษณะของคําถามมี ๒ ประเภท คือ แบบคําถาม
ปลายเปด และแบบคําถามปลายปด 

  ๒.๑ แบบคําถามปลายเปด เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบเขียนตอบ
ไดอยางอิสระ ไมมีการกําหนดคําตอบไว  

ตัวอยาง  
 0  ผูเรียนชอบเรียนภาษาไทยเพราะเหตใุด 
      ...................................................................................................... 
 

  ๒.๒ แบบคําถามปลายปด เปนแบบคําถามที่ใหผูตอบเลือกตอบจาก
คําตอบที่กําหนดไวแนนอน ลักษณะของคําตอบแบงได คือ 

   ๒.๒.๑ แบบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง จากสองคําตอบ เชน  
                      0  ผูเรียนชอบนางวันทอง หรือไม 

         (    )   ชอบ 
         (    )   ไมชอบ  เพราะ ............................... 
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   ๒.๒.๒ แบบเลือกคําตอบเดียว จากหลายคําตอบ เชน 
             0  ผูเรียนคิดวาขุนแผนเปนคนอยางไร 
         (    )   เกง 
         (    )   เจาชู 
         (    )   รักชาต ิ
         (    )   รักเดียวใจเดียว 
         (    )   กลาหาญ 
         (    )   ชอบผจญภัย 
 

   ๒.๒.๓ แบบเลือกคําตอบเดียวไดหลายคําตอบ เชน 
            0  ผูเรียนชอบเรียนภาษาไทย เพราะเหตุใด  

                                                            (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 
         (    )   เปนภาษาประจําชาต ิ
         (    )   หลักสูตรกําหนดใหเรียน 
         (    )   รักวิชาภาษาไทย 
        (    )   ตองการอนุรักษภาษาไทย 
        (    )   เปนเคร่ืองมือใชเรียนรูวิชาตาง ๆ 
        (    )   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
 

   ๒.๒.๔ แบบจัดเรียงลําดับความสําคัญ โดยใสหมายเลข ๑ ๒ 
                                                        ๓ .... ตามลําดับ เชน 

            0  ผูเรียนชอบวรรณคดีไทยเรื่องใด (เรียงลําดับโดยเขียน 
                                                              หมายเลข ๑ ๒ ๓ ๔) 

         (    )   พระอภัยมณี 
         (    )   ขุนชางขุนแผน 
         (    )   รามเกียรติ ์
         (    )   อิเหนา 
 

   ๒.๒.๕ แบบมาตราประมาณคา  เปนแบบเลือกตอบจากลําดับ 
                                                        ความสําคัญที่กําหนดให ซึ่งอาจมีความสําคัญ ๓-๕ ลําดับ                 
                                                        ดังนี้ 
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           - แบงเปน ๓ ลําดับ คือ  มาก เทากับ ๓ คะแนน  
                                                                                         ปานกลาง เทากับ ๒ คะแนน  

                                           นอย เทากับ ๑ คะแนน 
           - แบงเปน ๔ ลําดับ คือ  มาก เทากับ ๔ คะแนน 

                                                                                         ปานกลาง เทากับ ๓ คะแนน                 
                                                                                         นอย เทากับ ๒ คะแนน 
                                                                                         นอยที่สุด เทากับ ๑ คะแนน 

           - แบงเปน  ๕ ลําดับ คือ  มากท่ีสุดเทากับ ๕ คะแนน 
                                                                                          มาก เทากับ ๔ คะแนน 
                                                                                          ปานกลาง เทากับ ๓ คะแนน 
                                                                                          นอย เทากับ ๒ คะแนน   

นอยที่สุด เทากับ ๑ คะแนน                                              
 

คําสั่ง  เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดของผูเรียนในเรื่อง “คําควบกล้ํา” 
 

ขอ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ปานกลาง   มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

       

……… ……… ……… ……… ……… ๑ ผูเรียนออกเสียง ร ล ชัดเจน 
๒ ผูเรียนออกเสียงคําควบกลํ้า ชัดเจน ……… ……… ……… ……… ……… 
       
       
       

 
๓. แบบสัมภาษณ (Interview) เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากผูเรียนหรือ

กลุมตัวอยาง ซึ่งตองใชเวลามากในการเก็บขอมูล เพราะผูสัมภาษณตองอานคําถามและจดบนัทึก
คําตอบในขณะที่สัมภาษณดวย ผูสัมภาษณควรฝกและสาธิตการสัมภาษณกอนไปสัมภาษณจริง 
แบบสัมภาษณแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ 

  ๓.๑ แบบสัมภาษณที่มีคําถามที่แนนอน (Structured interview) เปน
แบบสัมภาษณที่มีคําถามกําหนดไวแนนอน เชน 

   0  ผูเรียนมีเวลาในการฝกทกัษะการอานออกเสียงหรือไม 
   คําตอบ  ............................................................... 
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  ๓.๒ แบบสัมภาษณที่ไมมีคําถามที่แนนอน (Unstructured interview) 
เปนแบบสัมภาษณที่ไมมีคําถามกําหนดไวแนนอน ผูสัมภาษณสามารถเปลี่ยนคําถามไดตาม
สถานการณ แตตองสูจุดหมายเดียวกัน เชน 

   0  ผูเรียนมีขอเสนอแนะในการสอนภาษาไทยอยางไรบาง 
   คําตอบ  ............................................................. 

 

๔. แบบสังเกต (Observation) เปนเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลที่ทาํไดงาย ผูสังเกต
จะสังเกตพฤตกิรรมเปนรายบุคคลหรือกลุมในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ขึ้นอยูกับวตัถปุระสงคของ
การสังเกต วาตองรูหรือไดขอมูลอะไรจากผูสังเกต ซึ่งตองสังเกตขณะที่ผูถูกสังเกตมีการปฏิบตัิ
กิจกรรม เชน พฤติกรรมการทํางานกลุม มารยาทในการพูด วิธีการอานออกเสียง บรรยายการ
ในการอภิปราย เปนตน ในการสังเกตแตละครั้ง ผูสังเกตควรจะเตรยีมแบบบันทกึการสังเกตให
พรอมดวย การสังเกตแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
   ๔.๑ การสังเกตโดยเขาไปรวม (Participant observation) เปนการสังเกต
ที่ผูสังเกตเขาไปมีสวนรวมหรือเปนสมาชิกของกลุม และคอยสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมที่พบ 
เชน แบบสังเกตการพูดแสดงความคิดในการทํางานกลุม 
 

คําชี้แจง   ๑. สังเกตการพูดแสดงความคิดเห็นของสมาชกิทุกคนในขณะที่ทาํงานกลุม โดยเขียน
        เครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกบัพฤติกรรมทีส่ังเกตพบ 
    ๒. ระดับของพฤติกรรมที่สังเกตแบงเปน ๓ ระดับ คือ 
    ๒  หมายถึง  ดี   
                         ๑  หมายถึง  พอใช   
                         ๐ หมายถึง  ตองปรับปรุง 

พฤติกรรมท่ีสังเกต  
 

เลขท่ี 

 
ชื่อ 

นามสกุล 
เสียงดัง
ฟงชัดเจน 

 

ออกเสียง
ถูกตอง 

 

ออกเสียง
ชัดเจน 

 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
มั่นใจ 

 

  
รวม

คะแนน 
สรุป 

  ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๕  
                   
                   
                   
                   

 

     (ลงชื่อ) .................................... ผูประเมิน 
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   ๔.๒ การสังเกตโดยไมเขาไปรวม (Non – participant observation) เปน
การสังเกตที่ผูสังเกตไมเขาไปมีสวนรวมหรือเปนสมาชิกของกลุม แตจะคอยสังเกตอยูนอกกลุม
และจดบนัทึกพฤติกรรมทีพ่บ โดยที่กลุมอาจรูตวัหรือไมรูตัวก็ได ลกัษณะของแบบสังเกตเหมือนกับ
ขอ ๔.๑ เพียงแตผูประเมินไมไดเขาไปอยูในกลุมที่ประเมิน 
 

  ตวัอยางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย ดังกลาวขางตนเปน
เพียงตวัอยางที่เสนอแนะเปนแนวทางในการที่จะไปศกึษาหาความรูเพ่ิมเติม จึงหวังวา นักศึกษา
จะไปศึกษาเอกสารตาง ๆ เพ่ิมเติม และฝกฝนการสรางแบบประเมนิลักษณะตาง ๆ ใหชํานาญ
ตอไป 
 
บทสรุป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหขอมูลผูเรยีน 

ดานคุณภาพวา    เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวใน 
       หลักสูตรหรือไม ดังนั้นผูสอนจึงตองกระทําควบคูไปกับการจัดการเรียนรู 
       และตองเลือกใชเครื่องมืออยางหลากหลาย ดําเนินการวัดและประเมินผล 
       ใหครอบคลุม ตอเน่ือง ตลอดปการศึกษา 
              การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน    อาจดําเนินการไดทั้งกอนสอน 
       ระหวางสอน และหลังสอน โดยใชแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริง 
       หรือการประเมินการปฏิบัติ หรือการประเมินจากแฟมงาน ไดตามความ 
       เหมาะสม 
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แบบฝกหัด 
 
คําสั่ง  จงตอบคําถามตอไปน้ีสั้น ๆ พอเขาใจ 
 
๑.  การวัดผลและการประเมินผลหมายถึงอะไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๒.  การวัดผลและการประเมินผลมีหลักการสําคัญอยางไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๓.  การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) มีลักษณะอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๔.  การประเมินผลตามสภาพจริงตองใชวิธีการที่หลากหลาย มีอะไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๕.  เกณฑการประเมินผล (Rubrics assessment) มีลักษณะอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๖.  เครื่องมือการวัดผลและการประเมินผลมีอะไรบาง จงยกตัวอยาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๗.  การใหคะแนนแบบ Holistic rubrics และ Analytic rubrics แตกตางกันอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 
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