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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาควรจะสามารถ 

 1. ระบุหลกัการวดัผลตามแนวทางการปฏริปูหลกัสตูรพทุธศกัราช 2544 ได ้

 2.  อธบิายหลกัการวดัผลตามสภาพทีเ่ป็นจรงิไดถู้กตอ้ง 

 3.  วเิคราะหแ์ละสรา้งขอ้สอบสาระชวีวทิยาได ้

 4.  ออกแบบประเมนิผลสาระชวีวทิยาตามสภาพทีเ่ป็นจรงิในรปูแบบต่าง ๆ ได ้

 

การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้  

ในการวดัผลประเมนิผลในการศกึษามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทดสอบ การวดัผล และการ

ประเมนิผล ทัง้ 3 กระบวนการน้ีมคีวามหมายไมเ่หมอืนกนั แต่เกีย่วขอ้งกนัเพื่อไมใ่หเ้กดิความ

สบัสน จงึควรทาํความเขา้ใจถงึความหมายของคาํเหล่าน้ี 

การวดัผล (measurement) เป็นกระบวนการกําหนดตวัเลข (assignment of numerals) 

ใหแ้ก่คาํสัง่ต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ ์การวดัจะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 สว่น คอื 

1.  จุดมุ่งหมายของการวดัต้องมคีวามชดัเจนว่าต้องการวดัอะไรในสถานการณ์เช่นไร 

และวดัไปทาํไม 

 2.  เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั เชน่ แบบสอบ (Test) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) แบบสมัภาษณ์ (Interview guide) มาตรการประเมนิค่า (Rating scale), 

การสงัเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นตน้ โดยเครื่องมอืตอ้งมหีน่วยทีใ่ชใ้นการวดั มมีาตร

เปรยีบเทยีบระหวา่งหน่วย 

 3.  การแปลผลและนําผลไปใช ้

 การทดสอบ (Testing) เป็นการใช้เครื่องวดัประเภทหน่ึงที่เรยีกว่าแบบทดสอบ เพื่อ

รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีต่อ้งการวดั แบบทดสอบมหีลายประเภท หลายลกัษณะ ไดแ้ก่แบบทดสอบ

อตันยั แบบทดสอบปรนยั แบบทดสอบขอ้เขยีน แบบทดสอบปากเปล่า แบบทดสอบภาคปฏบิตั ิ

เป็นตน้ 

บทท่ี 5 
การวดัและการประเมินผลสาระชีววิทยา 
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 การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการตดัสนิคุณค่า (Value judgment) ของ

สิง่ต่าง ๆ ตามเกณฑ์หรอืมาตรฐาน โดยทัว่ไปการประเมนิต้องอาศยัขอ้มูลจากการวดัที่เป็น

ปรนัย แต่บางครัง้การประเมนิตอ้งอาศยัการสงัเคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตดัสนิคุณค่า

ของสิง่นัน้ การประเมนิมอีงค์ประกอบทีส่ําคญั 3 ส่วน คอื ขอ้มูลจากการวดั การตคีวามหมาย 

และการกาํหนดคุณคา่ตามเกณฑห์รอืมาตรฐาน 

 การวดัและประเมนิผลมคีวามสมัพนัธก์นั ขอ้มลูจากการวดัอย่างเป็นทางการ เช่น จาก

การสอบขอ้เขยีน การสอบภาคปฏบิตั ิการสมัภาษณ์ การสงัเกตและจดบนัทกึอย่างเป็นระบบ 

เป็นตน้ และ/หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดั เช่น การสงัเกตอย่างไม่เป็นทางการ การสอบถามจาก

ผูอ้ื่น เป็นต้น ขอ้มูลจากแหล่งดงักล่าว ถูกนําไปใชใ้นการประเมนิดว้ยการตดัสนิคุณค่าผลการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยการเปรยีบเทยีบกบัปกตวิสิยัของกลุ่ม (norm) หรอืเกณฑม์าตรฐาน 

(Criteria Standard) 

 

ความสาํคญัของการประเมินผล 

 การประเมนิผลมบีทบาทสําคญัยิง่ในการพฒันาคุณภาพการศกึษา เพราะผลจากการ

ประเมนิจนเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจของครแูละนกัการศกึษาในการปรบัปรุงการเรยีนการสอน 

การแนะแนว การประเมนิ หลกัสูตรแบบเรยีน การใช้สื่อการสอน ตลอดจนการจดัระบบการ

บรหิารทัว่ไปของโรงเรยีน 

 การประเมินผลมีประโยชน์ต่อคร ู 

 1.  ช่วยใหค้รูทราบระดบัความสามารถของผูเ้รยีนว่าเก่งอ่อนเพยีงไร เก่งอ่อนดา้นใด 

เพือ่หาทางชว่ยเหลอืและสนบัสนุนใหด้ขีึน้ 

 2.  ชว่ยใหค้รทูราบวา่นกัเรยีนบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูห้รอืไม ่เพยีงไร ซึง่สะทอ้นให้

เหน็วา่เทคนิคการสอนทีค่รใูชเ้หมาะสมหรอืไม ่

 3.  ช่วยให้ทราบถึงประสทิธิภาพในการสอนของครูว่ามปีระสทิธิภาพเพยีงไร จะได้

พฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนการปรบัปรงุเทคนิคการสอน 

 4.  ชว่ยในการจดักลุ่มนกัเรยีน 

 5.  เป็นเครือ่งมอืของครทูีจ่ะกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจเรยีนยิง่ขึน้ 

 การประเมินผลมีประโยชน์ต่อนักเรียน  

 1.  ทําให้ทราบระดบัความสามมารถในวิชาต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเองในแนวทางที่

เหมาะสมใหด้ยีิง่ขึน้ 

 2.  ชว่ยกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 
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 3.  ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนได้ชดัเจนยิ่งขึ้น เน่ืองจากต้อง

ทบทวนเพือ่การสอบ 

 4.  ทาํใหท้ราบความสามารถของตนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนต่อและเลอืกอาชพี  

 ประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร 

 1.  ทาํใหท้ราบมาตรฐานความรูข้องนกัเรยีน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีน 

 2.  ทาํใหท้ราบคุณภาพของการสอนของครใูนโรงเรยีนวา่มคีุณภาพเพยีงไร 

 3.  ใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจแกป้ญัหาและการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ  

 ประโยชน์ด้านการแนะแนว 

 1.  ใหข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบันกัเรยีนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 

 2.  ชว่ยใหเ้ขา้ใจปญัหาของนกัเรยีนมากขึน้ 

 3.  ชว่ยใหค้รสูามารถแนะแนวทางแกป้ญัหาการเรยีนและปญัหาสว่นตวัของนกัเรยีน 

 4.  ชว่ยในการแนะแนวทางใหน้กัเรยีนเลอืกวชิาเรยีนและอาชพีไดเ้หมาะสม 

 5.  ชว่ยในการแนะแนวทางใหน้กัเรยีนเลอืกวชิาเรยีนและอาชพีไดเ้หมาะสม 

 6.  ชว่ยใหผู้ป้กครองรูจ้กัและเขา้ใจเดก็ของตนยิง่ขึน้ 

 หลกัการประเมินผล 

 1.  ระบุถงึสิง่ทีจ่ะประเมนิอย่างชดัเจนว่าผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการประเมนิประกอบดว้ย

คุณลกัษณะ (Traits) ทีส่าํคญัอะไรบา้ง ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีเ่หมาะสม 

 2.  เลือกเทคนิคการประเมินให้เหมาะสม เครื่องมือ รูปแบบคําถามที่ใช้จะต้อง

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีมุ่ง่จะประเมนิ และตอ้งคาํนึงถงึความเป็นปรนยั 

 3.  ควรใช้เทคนิคการประเมนิหลายอย่างประกอบกนั เครื่องมือต่างชนิดกนั มขี้อดี

ขอ้เสยีแตกต่างกนั จงึควรเลอืกเครื่องมอืหลายอยา่งใหค้รอบคลุมผลสมัฤทธิแ์ละพฒันาการดา้น

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทีต่อ้งการประเมนิ และควรทาํการวดัหลาย ๆ ครัง้ 

 4.  ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการวดัใหเ้กดิน้อยทีส่ดุ 

 5.  ใชส้ารสนเทศจากการประเมนิสาํหรบัการตดัสนิใจ การประเมนิกระบวนการของการ

ปรับปรุงและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีขึ้น การประเมินมิได้สิ้นสุดลงตรงที่ทราบผลการประเมินแต่

ความสําคญัอยู่ที่การนําผลไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการตดัสนิใจและพฒันาประสทิธภิาพของ

การเรยีนการสอน 
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 ประเภทของการวดัและประเมินผล 

 จาํแนกตามขัน้ตอนของการเรียนการสอน 

    การวดัและการประเมนิทางการศกึษา สามารถกระทําไดท้ัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการ

เรยีนการสอน โดยมบีทบาท จุดมุง่หมาย และเทคนิคทีแ่ตกต่างกนัดงัน้ี 

 1.  การประเมนิผลก่อนเรยีน (Placement Evaluation) เป็นการประเมนิก่อนเริม่เรยีน

เพื่อความพร้อม ความสนใจ ทกัษะพื้นฐานที่สําคญัต่อการเรยีนรู้ เครื่องมอืที่ใช้วดัอาจเป็น 

Readiness test, Aptitude test, pretest, Self-report inventories, Observation techniques 

เป็นตน้ 

 2.  การประเมนิผลขณะเรยีน (Formative Evaluation) เป็นการประเมนิขณะการเรยีน

การสอนยงัดําเนินอยู่ หรอืการประเมนิหลงัการจบแต่ละหน่วยการสอน เพื่อมุ่งชีพ้ฒันาการและ

ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ของผู้เรยีน เพื่อที่ครูสามารถปรบัปรุงแก้ไขและเรยีนซ่อมเสริม 

เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัอาจเป็น Teacher-made test, Unit test, Observational techniques, Portfolio 

เป็นตน้ 

  3.  การประเมนิผลเพื่อศกึษาปญัหาการเรยีนรู ้(Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมนิผล

เพื่อวนิิจฉยัสาเหตุของปญัหาการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ระหว่างการเรยีนการสอน เช่น ปญัหาเกีย่วกบั

ผูเ้รยีน สิง่แวดลอ้ม เน้ือหาวชิา ผูส้อน เป็นตน้ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาไดถู้กตอ้ง เครื่องมอืที่

ใชว้ดัอาจเป็น Published diagnostic test, Teacher-made diagnostic tests, Observational 

techniques, Portfolio เป็นตน้ 

   4. การประเมนิผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิรวมสรุป เพื่อตดัสนิ

คุณค่าการเรยีนรู ้เพื่อตดัสนิระดบัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน เครื่องมอืทีใ่ชว้ดั อาจเป็น Teacher-

made test, Performance rating scales, Oral interview Portfolio เป็นตน้ 

  จาํแนกตามวิธีการแปลความหมายคะแนน 

   1. Norm-Referenced Evaluation เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูเ้พื่อบรรยายและ

ตดัสนิความสามารถหรอืผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน โดยเปรยีบเทยีบกนัเองภายในกลุ่มเครื่องมอืทีใ่ช้

วดัองิกลุ่ม เช่น Standardized achievement test, Teacher-made test, Observational 

techniques, Portfolio เป็นตน้ 

   2. Criterion-Referenced Evaluation เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูเ้พื่อบรรยาย

และตดัสนิความสามารถหรอืผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน โดยเปรยีบเทยีบเกณฑห์รอืมาตรฐาน เช่น 

ปรเิขตของความรูท้ีก่ําหนดไว ้(Domain) วตัถุประสงค์เฉพาะที่สําคญั ๆ มาตรฐานของการปฏบิตัิ

ทางวชิาชพี เป็นตน้ เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัองิเกณฑ ์เช่น Teacher-made mastery test, Observational 
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techniques, Portfolio เป็นต้น ลกัษณะของแบบทดสอบจะเขยีนขอ้สอบตามเน้ือหาและ

จุดมุง่หมายทีไ่ดว้างไว ้

 การประเมินผลท่ีแบง่ตามจดุประสงคข์องการประเมินผลตามหลกัสตูร  

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลฉบับปจัจุบัน ได้กําหนดการ

ประเมนิผล 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  การประเมนิผลเพื่อปรบัปรุงการเรยีนเป็นการประเมนิผลทีค่วรกระทาํอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดระยะการเรยีนการสอน เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนในแต่ละหน่วยย่อย เมื่อครูพบว่า

ผู้เรียนคนใดมีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ของแต่ละจุดประสงค์ ครูควรได้ศึกษาว่าผู้เรียนมี

ขอ้บกพรอ่งในเรือ่งใด แลว้จดัสอนซ่อมเสรมิให ้แลว้จงึประเมนิผลอกีครัง้หน่ึง 

   การประเมนิผลเพือ่ปรบัปรงุการเรยีนจะมกีารประเมนิ 2 ระยะ คอื 

   การประเมนิผลก่อนเรยีน (Pre-evaluation) การประเมนิผลก่อนเรยีนมจุีดมุง่หมาย

เพื่อตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐานและทกัษะของผูเ้รยีนว่ามคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะเรยีนต่อในรายวชิา

ใหม ่หรอืเน้ือหาใหมห่รอืไม ่ถา้พบวา่มพีืน้ฐานความรูไ้มพ่อ หรอืไมม่พีฤตกิรรมขัน้ตน้ก่อนเรยีน 

ใหผู้ส้อนจดัใหม้กีารสอนซ่อมเสรมิใหแ้ก่ผูเ้รยีนจนมคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะเรยีนในเน้ือหาทีค่รสูอน

ต่อไปได ้ถอืวา่เป็นการสอบเพือ่วนิิจฉยั (Diagnostic test) 

   ประโยชน์ของการประเมินผลก่อนเรียน 

  1) ทําใหค้รูทราบว่าผูเ้รยีนมคีวามรูเ้บื้องต้นเพยีงพอเป็นพืน้ฐานและทกัษะในการ

เรยีนทีค่รจูะสอนมากน้อยเพยีงใด 

  2) ช่วยให้ครูวางแผนการจดัการเรยีนรู้ได้เหมาะสม โดยพจิารณาได้ว่าจะเริม่ต้น

อย่างไรจงึจะเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีน หรอืจะใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใด สื่อประเภทใด

เพือ่ชว่ยในการเรยีนการสอน 

  3) ทําให้ทราบว่ากลุ่มที่เรยีนนัน้เก่งอ่อนเพยีงไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตดัสนิใจเลอืกวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้ละมอบหมายงาน 

   การประเมนิผลระหว่างเรยีน การประเมนิผลระหว่างเรยีนเป็นการวดัและประเมนิผล

ความสามารถของผูเ้รยีนว่า ไดบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรยีนทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่เพยีงใด มขีอ้บกพรอ่ง

ในเรือ่งใด ตอนใด การประเมนิผลระหวา่งเรยีนเป็นกจิกรรมทีส่อดแทรกไปกบัการเรยีนการสอน

ตลอดเวลา โดยมจุีดมุ่งหมายดงัน้ี เพื่อศกึษาว่าผูเ้รยีนบรรลุจุดประสงค์การเรยีนที่กําหนดไว้

หรอืไม ่เพยีงใด หากพบว่ามขีอ้บกพรอ่งในจุดประสงคใ์ด กจ็ดัการสอนซ่อมเสรมิใหก้บัผูเ้รยีน 

และเพื่อจุดประสงคก์ารสอนซ่อมเสรมิ เมื่อผูส้อนทราบปญัหาหรอืขอ้บกพร่องของผูเ้รยีนแลว้ก็

นําขอ้มลูมาใชใ้นการพจิารณาจดัการสอนซ่อมเสรมิใหแ้ก่ผูเ้รยีน ฉะนัน้ในทางปฏบิตัเิมื่อสอนจบ
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แต่ละหน่วย ผูส้อนควรประเมนิผลทนัท ีเมื่อพบว่าผูเ้รยีนคนใดไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่

ระบุไวใ้นหน่วยนัน้กจ็ะไดจ้ดัซ่อมเสรมิใหท้นัท ี

   การสอบระหว่างเรยีนเป็นการสอบย่อย (Formative test) ในเน้ือหาทีส่อนเท่านัน้ 

เป็นการสอบเพือ่ตรวจสอบวา่ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามจุดประสงคก์ารเรยีนทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่

  ประโยชน์ของการประเมินผลระหว่างเรียน 

   1) ทาํใหท้ราบวา่ผูเ้รยีนไดบ้รรลุตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ําหนดไวก่้อนการสอบ

หรอืไม ่เพยีงไร 

  2) ทาํใหผู้ส้อนทราบวา่การสอนใดบรรลุผลสมัฤทธิเ์พยีงใด 

  3) ทําใหท้ราบว่าผูเ้รยีนมขีอ้บกพร่องในเรื่องใด ตอนใด เพื่อจะไดจ้ดัการปรบัปรุง

การเรยีนการสอน และจดัการสอนซ่อมเสรมิเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มต่อไป 

  2. การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินผลงาน (Summative 

evaluation) หลงัจากทีส่ิน้สุดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อศกึษาว่า

นกัเรยีนมคีวามรูท้ ัง้สิน้เท่าไร ผลจากการประเมนิผลประเภทน้ีใชใ้นการตดัสนิผลการเรยีนหรอื

ตดัสนิวา่ผูเ้รยีนคนใดควรจะไดร้บัคะแนนใด 

 การประเมนิผลรวม ผูส้อนจําเป็นต้องประเมนิใหค้รอบคลุมทุกจุดประสงคท์ีสุ่ด หรอืถ้า

หากเวลาไมพ่อ ครอูาจใชว้ธิเีรยีงจุดประสงคต์ามความสาํคญัเสยีก่อน แลว้จงึสุม่จากจุดประสงค์

ทีส่าํคญันัน้ ๆ 

 ความมุ่งหมายของการประเมินผล 

 1. เพื่อจดัประเภทหรอืจดัตําแหน่ง (Placement) เป็นการวดัเพื่อเปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่น

ว่านักเรยีนแต่ละคนมคีวามรูค้วามสามารถอยู่ในระดบัใด เพื่อจะไดจ้ดัประเภทและจดัตําแหน่ง

ของเขาไดถู้กตอ้ง 

 2. เพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เป็นการสอบวัดเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุข้อบกพร่องเพื่อ

หาทางแกไ้ข มกัเป็นการสอบเฉพาะเรื่องเป็นตอน ๆ ไป คะแนนแต่ละตอนดวู่าเดก็คนใดทําผดิ

ตอนไหนมาก จะช่วยใหผู้ส้อนไดรู้ข้อ้บกพร่องของเดก็ จะไดส้อนซ่อมเสรมิหรอืทบทวนในตอน

นัน้ ๆ ได ้การประเมนิผลการสอนเป็นรายวชิาจะทําใหค้รูทราบไดว้่าใครเก่งอ่อนวชิาใด จะได้

สนบัสนุนหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืพเิศษ เป็นกรณี 

    ผลการสอบนอกจากใช้วนิิจฉัยตวันักเรยีนว่าเก่ง อ่อน ในเรื่องใดแล้วยงัใช้วนิิจฉัย

ผูส้อนไดว้า่สอนเป็นอยา่งไร มขีอ้บกพรอ่งทีค่วรปรบัปรงุอยา่งไร 

 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ (Assessment) เป็นการสอบหรือวัดเพื่อดูว่า

นกัเรยีนมคีวามเปลีย่นแปลงไปในทางดขีึน้หรอืตํ่าลงเพยีงไร การวดัแบบน้ีเป็นการเปรยีบเทยีบ
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ความสามารถของนกัเรยีนคนเดยีวกนัหรอืกลุ่มเดยีวกนั ในระยะเวลาต่างกนั เช่น การสอบก่อน

เรยีน (Pretest) และสอบหลงัจากเรยีนจบบทเรยีนแลว้ (Post test) กจ็ะทราบวา่นกัเรยีนเกดิการ

เรยีนรูจ้ากการเรยีนการสอนนัน้เพยีงไร  ดงันัน้ ถ้ามกีารสอบวดับ่อย ๆ กจ็ะทําใหท้ราบระดบั

พฒันาการของนักเรยีนได ้และถา้ปรากฏว่านักเรยีนตํ่าลงกจ็ะเป็นดชันีชีใ้หเ้หน็ว่าเขาควรไดร้บั

การปรบัปรงุตนเองใหด้ขีึน้ ถา้ปรากฏวา่ผลการวดักา้วหน้าขึน้เรือ่ย ๆ กจ็ะเป็นการสรา้งกําลงัใจ

ใหแ้ก่ผูเ้รยีนผูน้ัน้ 

 4. เพื่อพยากรณ์ (Prediction) การวดัชนิดน้ีกเ็พื่อนําผลการสอนไปพยากรณ์ว่าในอนาคต

เดก็คนน้ีสามารถเรยีนไปไดไ้กลเท่าใด จะเรยีนวชิานัน้ ๆ ไดส้าํเรจ็หรอืไม่ หรอืเขาควรจะเรยีน

อะไรจงึจะด ีเป็นต้น ผูอ้อกขอ้สอบชนิดน้ีจะต้องมคีวามชํานาญเป็นอย่างมาก การสอบวดัตาม

จุดมุง่หมายน้ีมกันําผลไปใชใ้นการแนะแนวหรอืสอบคดัเลอืกเรยีนต่อ 

 5. เพื่อประเมนิผล (Evaluation) เป็นการวดัเพื่อประเมนิโดยส่วนรวม ใช้ในการ

ประกอบการตดัสนิใจว่าด ีเลว ปานใด เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด หรอืการกระทํากจิกรรมใด

กจิกรรมหน่ึงไดผ้ลมากน้อยเพยีงใด เช่น การประเมนิผลการเรยีนหลงัจากจบการเรยีนการสอน

ในภาคเรยีนหน่ึง ๆ หรอือาจจะใชป้ระเมนิหลกัสตูรทีใ่ชใ้นปจัจุบนัว่าเหมาะสมเพยีงใด ประเมนิ

การบรหิารงานของครใูหญ่ว่าดหีรอืไม่ ประเมนิการสอนของโรงเรยีนใดโรงเรยีนหน่ึงว่าสมัฤทธิ ์

ผลเพยีงใด 

 

แนวคิดและหลกัการประเมินการเรียนรูต้ามพระราชบญัญติั 

การศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช 2542 

 แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติั 

 การประเมนิผลสําเรจ็ของการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่ผูเ้รยีนสําคญัที่สุดนัน้ เป็นการ

ประเมนิซึง่มุง่เน้นผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยครจูะตอ้งศกึษามาตรา 26 ของพระราชบญัญตั-ิ 

การศกึษาแห่งชาตใินสาระและจุดเน้น การประเมนิเกี่ยวกบัพฒันาการเรยีนของผูเ้รยีน ความ

ประพฤต ิการสงัเกตพฤตกรรมการเรยีน การรว่มกจิกรรมการเรยีนรู ้และการทดสอบเพื่อพฒันา

และคน้หาศกัยภาพ จุดเด่น จุดดอ้ยของผูเ้รยีน และตรวจสอบว่ากระบวนการเรยีนรูไ้ดพ้ฒันา

ผูเ้รยีนตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่อกีทัง้ผลการเรยีนของผูเ้รยีนจะเป็นตวับ่งชี้

ประสทิธภิาพการสอนของครูด้วย  ดงันัน้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็น

สาํคญั ต้องวดัและประเมนิใหค้รอบคลุมทุกดา้นทัง้ในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทัง้ดา้น

ความรู ้ดา้นความรูส้กึ และทกัษะการแสดงออกทุกดา้น และประเมนิตามสภาพจรงิ 
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 นอกจากน้ีแนวทางการวดัและประเมนิผลยงัตอ้งคาํนึงถงึสาระสาํคญัในพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่คณะผู้วิจยัระบบการวดัและประเมนิผลนําเสนอ และภาพ

กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศกึษา และการวดัประเมนิการเรยีน ดงัตาราง 5.1 การวเิคราะห์

แนวทางในการวดัและประเมินผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

(วาสนา ประวาลพฤกษ์, อดัสาํเนา 3-5) 

 

ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์แนวทางในการวดัและประเมินผู้เรียนตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หมวด/

มาตรา 

สาระสาํคญัในพระราชบญัญติั 

การศึกษาฯ 

แนวทางในการวดั 

และประเมินผล 

1/ม.6 

 

 

 

 

 

 

 

1/ม.8 

 

 

 

 

 

 

 

4/ม.22 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒ น า ค น ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ม นุ ษ ย์ ที่

สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย สตปิญัญาความรู ้

แ ล ะคุณธ ร รม  มีจ ริย ธ ร รมแล ะ

วฒันธรรมในการดํารงชวีติสามารถ

อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 

 

การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวติสําหรบั

ประชาชน 

2 .  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา 

3. การพฒันาสาระและกระบวนการ

เรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า

ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้

และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รยีน

สําคญัที่สุด กระบวนการจดัการศกึษา

ตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาต ิและเตม็ศกัยภาพ 

1. ยดึความมุง่หมายของการจดัการศกึษา

ของประเทศเป็นหลกัในการประเมนิ โดย

การกําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึ

ประสงคต์ามพระราชบญัญตักิารศกึษาฯ 

2. เน้นการวดัความรู้ ปญัญา ควบคู่กับ

คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติที่

สอดคลอ้งกบัการดาํรงชวีติในสภาพจรงิ 

 

1. ผูเ้รยีนประเมนิตนเองได ้เพื่อวางแนว

ทางการเรยีนรูส้าํหรบัตนเองและชุมชน 

2. ผูเ้รยีน/ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการศกึษามสี่วน

รว่มในการประเมนิ 

3. วัดผลสัมฤทธิข์องการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง มเีกณฑใ์นการเทยีบโอนความรู ้

มเีครือ่งมอืมาตรฐานในการตรวจสอบ 

 

1. ใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย เพื่อให้

สามารถวดัพฒันาการของการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีนไดทุ้กระดบัและทุกประเภท 

2. ผลการประเมนิจะต้องสะท้อนให้เห็น

ความกา้วหน้าหรอืพฒันาการของผูเ้รยีน

เป็นระยะ ๆ 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

หมวด/

มาตรา 

สาระสาํคญัในพระราชบญัญติั 

การศึกษาฯ 

แนวทางในการวดั 

และประเมินผล 

4/ม.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษา

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการ

ดงัน้ี 

1. การจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์และ

การประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนั

และแกป้ญัหา 

3. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก

ประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้ําได ้

คดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่านและเกิด

การใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสาน 

สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้

สัดส่วนสมดุลย์กัน รวมทัง้ปลูกฝงั

คุณธรรม ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ

จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ

การเรียนและอํานวยความสะดวก 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมี

ความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การ

วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้ ทัง้ที่ผู้สอนและผู้เรียนอาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื่อการเรียน

การสอนและแหลง่วชิาการ 

 

 

 

1. ใชว้ธิกีารวดัทีห่ลากหลายตามลกัษณะ

ของเน้ือหาและกจิกรรม 

 

 

2. การวัดปฏิบัติจริง กระบวนการคิด   

การจัดการและการประยุกต์ความรู้ใน

สภาพชวีติทีผู่เ้รยีนจะตอ้งออกไปเผชญิ 

 

3. วดัการปฏบิตั ิการคดิ และความรูท้ีไ่ด้

จากการแสวงหาดว้ยตนเอง และวดัอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

4. วดัการบูรณาการความารู้ภายในวชิา

เดียวกัน และวิชาที่เกี่ยวข้องควบคู่กับ

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน

วชิาชพี 

 

5. วดัผลการเรยีนรูไ้ดท้ัง้ในหอ้งเรยีนและ

นอกห้อ ง เ รียน  วัดความรู้ที่ ไ ด้จ าก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรวมทัง้วดั

ก า รสร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ที่ ไ ด้ จ ากกา ร

ศกึษาวจิยั 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

หมวด/

มาตรา 

สาระสาํคญัในพระราชบญัญติั 

การศึกษาฯ 

แนวทางในการวดั 

และประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

4/ม.26 

6. จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา 

ทุกสถานที่  มีการประสานความ

ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ อ

รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 

 

ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผล

ผู้เรียนโดยพจิารณาพฒันาการของ

ผู้เรียน ความประพฤติ การสงัเกต

พฤตกิรรมการเรยีน การรว่ม 

กจิกรรมและการทดสอบควบคูไ่ป 

ในกระบวนการเรยีนการสอน ตาม 

ความเหมาะสมของแต่ละระดบั 

และรปูแบบการศกึษา 

6. แหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประเมนิผูเ้รยีน 

ควรมาจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา 

 

 

 

1. วดัพฒันาการของผูเ้รยีน 

2. วดัความประพฤต ิ 

(รวมถงึคุณธรรมและจรยิธรรม) 

3. การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน 

4. การรว่มกจิกรรม 

5. การทดสอบควบคูไ่ปกบัการสอน 

(ไมใ่ชว่ดัแยกจากการสอนเพยีง 

อยา่งเดยีว) 

 

 ลกัษณะของการวดัและการประเมินผลตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตร ใน

ขณะเดยีวกนั สามารถชีแ้นะขอ้บกพรอ่งของหลกัสตูร และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูข่อง

สงัคมการวดัและประเมนิจงึควรม ี3 ลกัษณะ คอื 

 1.  การประเมนิโดยเน้นหลกัสตูร (Embed assessment) คอืการประเมนิสอดคลอ้งกบั

หลกัสตูรอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

 2.  การประเมนินําการสอน (Assessment drives instruction) เป็นการประเมนิเพื่อ

ปรบัปรงุแกไ้ขการเรยีนการสอนเพือ่เป็นการพฒันาการเรยีนการสอน 

 3.  การประเมนิในบรบิท ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ (Contextual quantitative and 

qualitative) โดยเน้นพฒันาการของผูเ้รยีนทัง้ระดบัความสามารถและคุณภาพในสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่ป็นอยู ่
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 หลกัการประเมินการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 

 1.  การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูต้้องควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอน ครูต้องทํา

หน้าทีใ่นการสอนและการสอนเป็นเน้ือเดยีวกนั ในกระบวนการเรยีนการสอน ครผููส้อนจะตอ้งทาํ

การประเมนิผลอยา่งต่อเน่ืองทัง้ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน และหลงัจากเสรจ็สิน้การเรยีนการสอน 

 2.  การวดัผลประเมินผล เน้นการประเมินเพื่อพฒันาผู้เรียนมากกว่า เพื่อชี้ขาดว่า

ผูเ้รยีนเป็นอยา่งไร 

 3.  การวดัผลประเมนิผลการเรยีนต้องครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ พฒันาการของ

ผูเ้รยีนและคุณธรรม เน่ืองจากเดก็ไทยยุคใหม่ ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาฯ ต้องมลีกัษณะ

เก่ง ด ีมสีขุ สามารถใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมสีขุ 

 4.  การวดัผลประเมนิการเรยีน ต้องใช้วธิีการที่หลากหลาย เครื่องมอืวดัไม่ควรเป็น

แบบทดสอบอยา่งเดยีว แต่ควรใชใ้หเ้หมาะกบัสิง่ทีจ่ะวดั เครื่องมอืวดัผลอาจไดแ้ก่ แบบทดสอบ 

การสงัเกตพฤตกิรรม หรอืผลงานของผูเ้รยีน การสมัภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน แฟ้มบนัทกึขอ้มูล

สว่นตวั ฯลฯ 

 5.  ตามมาตรา 22 ถอืว่าในการเรยีนการสอนผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด การประเมนิผล

การเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ใหค้ดิเป็น ทาํเป็น และพฒันา

ตามธรรมชาตขิองผูเ้รยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง ประเมนิเพื่อน 

หรอืให้เพื่อนประเมนิ ผู้เรยีนจะต้องมคีวามเต็มใจ มคีวามสุข และเห็นความสําคญัของการ

ประเมนิผลมากขึน้ 

 6.  ระบบการวดัและการประเมนิผลการเรยีนจะตอ้งมคีวามเทีย่งธรรม โปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ฉะนัน้ 

หลกัฐานทีเ่ป็นผลงานทีแ่สดงศกัยภาพของผูเ้รยีนเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการประเมนิผล 

 ขัน้ตอนในการประเมินผลตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 จากแนวคดิการประเมนิผลทีส่นองพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ2542 การวดัและ

ประเมนิผลจะต้องครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ในส่วนของกระบวนการและผลงานดา้นความรู ้ด้าน

ความรู้สึกและทกัษะการแสดงออกทุกด้าน ซึ่งต้องประเมินระหว่างการเรียนการสอน และ

ประเมนิสรปุรวม โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมนิ 

 2.  พิจารณาขอบเขต เกณฑ์วิธีการ และสิ่งที่จะประเมิน เช่นประเมินการพัฒนา

ทางด้านความคดิและกระบวนการแก้ปญัหาในวิชาวทิยาศาสตร์ ขอบเขตที่จะประเมนิ เช่น 

ประเมนิเรือ่งใด หรอืดา้นใด เชน่ ดา้นความรูห้รอืดา้นการปฏบิตั ิ
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 3.  กําหนดองค์ประกอบและผู้ประเมิน เช่น ประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน หรือ 

ครผููส้อน ผูป้กครอง เป็นตน้ 

 4.  เลอืกใช้เทคนิคและเครื่องมอือะไรให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเกณฑ์ในการ

ประเมนิ ควรจะใชว้ธิกีารที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสมัภาษณ์ การสงัเกตพฤตกิรรม 

ฯลฯ 

 5.  กาํหนดเวลาและสถานทีท่ีจ่ะประเมนิ เชน่ ในขณะทดสอบหรอื 

 6.  วเิคราะหผ์ลและจดัการขอ้มลูการประเมนิ 

 7.  สรุปผลการประเมนิเพื่อพฒันาและปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีน 

รวมทัง้ปรบัปรุงกจิกรรมการเรยีนการสอน ในกรณีที่เป็นการประเมนิสรุปรวม เพื่อตดัสนิการ

เลื่อนชัน้ โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่าํหนดให ้นําผลการประเมนิระหว่างเรยีนมาประกอบการ

พจิารณาดว้ย 

 

 นโยบายประเมินการเรียนรู้ระดบัผูเ้รียน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่องการประเมนิผล

การเรียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางและแนวปฏิบตัิในการ

ดําเนินการวดัและประเมนิการเรยีนรูข้องประเทศต่าง ๆ กบัของประเทศไทย ในส่วนนโยบาย

การประเมนิผลการเรยีนรู ้ระดบัผูเ้รยีน เป็นดงัน้ี (ภทัรา นิคมานนท,์ 2542, หน้า 36) 

 1.  การประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ใหเ้ป็นหน้าทีข่องครผููส้อน โดยถอืว่าการประเมนิ

การเรยีนรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน การประเมนิจะต้องกระทํากบัผูเ้รยีนทุกคน ทุก

ระดบัขัน้การศกึษา และตลอดระยะเวลาของการเรยีนการสอน ครผููส้อน จะตอ้งใชก้ารประเมนิ

กลไกลสาํคญัในการตดิตามพฒันา ช่วยเหลอืผูเ้รยีนทุกคนใหบ้รรลุเป้าหมายแห่งการเรยีนรู ้ไม่

ว่าจะเป็นเดก็เก่ง ปานกลาง หรอือ่อน โดยผูส้อนจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑแ์ละมาตรฐานของการ

ประเมนิการเรยีนรูข้องคณะกรรมการตดิตามและประเมนิการเรยีนรูข้องสถานศกึษา 

 2.  การประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยครผููส้อนประกอบดว้ยเน้ือหาของการประเมนิ 

2 สว่น ไดแ้ก่ สาระความรูแ้ละทกัษะ กบัพฒันาการและคุณธรรม 

   การประเมนิสาระความรู/้ทกัษะ ใหพ้จิารณาเป็นรายวชิา ครผููส้อนจะต้องประเมนิ

ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัสิน้สุดการเรยีนการสอน ครผููส้อนจะตอ้งประเมนิโดยยดึเป้าหมายการ

เรยีนรูเ้ป็นสําคญั ซึ่งควรครอบคลุมความรูพ้ืน้ฐานของวชิา ทกัษะการแสวงหาความรู ้ผลการ

ปฏบิตักิาร พฒันาการทางความรูแ้ละทกัษะ ตามสดัสว่นความสาํคญัของวชิา และแจง้ใหผู้เ้รยีน

และผูเ้กีย่วขอ้งทราบโดยทัว่กนั โดยตอ้งประเมนิผูเ้รยีนระหว่างการเรยีนอยา่งน้อยภาคเรยีนละ 
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2 ครัง้ เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัสําหรบัพฒันาผูเ้รยีน และต้องแจง้ผลการประเมนิใหผู้เ้รยีนและ

ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ และสามารถตรวจสอบได ้

   การประเมนิพฒันาการและคุณธรรมใหพ้จิารณาเป็นรายผูเ้รยีน ครผููส้อนทุกคนทีม่ี

ส่วนเกี่ยวขอ้งในการสอนนักเรยีนร่วมกนั ทําการประเมนิพฒันาการดา้นต่าง ๆ และคุณธรรม

ของนกัเรยีน โดยการวดัและสงัเกตอยา่งต่อเน่ือง อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

 3.  การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยผูเ้กีย่วขอ้ง 

   ใหน้ักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ขึน้ไป ทําการประเมนิตนเองทัง้ดา้นสาระ

ความรู ้ทกัษะ พฒันาการและคุณธรรม ทัง้ก่อนและหลงัสิน้สุดการเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของครผููส้อน 

   ในกรณีที่ชุมชนหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากท้องถิ่นมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการ

สอน เช่น วชิาการงานพืน้ฐานอาชพี ใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมในการประเมนิผลการเรยีนรู้

ของนกัเรยีนดว้ย 

 4.  วธิกีารประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ครูผูส้อนควรใชว้ธิทีี่หลากหลายประกอบกนั 

เช่น การทดสอบ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แฟ้มบันทึกข้อมูลบุคคล (Comprehensive 

Personal Record) การสงัเกตพฤตกิรรม (Observation) เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานเกีย่วกบั

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ 

 5.  ผลการประเมนิประจําภาคการศึกษา ทัง้การประเมนิสาระความรู้/ทกัษะรายวชิา 

และการประเมนิพฒันาการและคุณธรรมรายบุคคล สถานศกึษาจะตอ้งรายงานผูเ้รยีน ผูป้กครอง

และผูเ้กีย่วขอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้

 

 ขัน้ตอนของการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ผูป้ระเมนิจะต้องคดิวางแผนการดําเนินกจิกรรมอยู่บนพืน้ฐานของการตอบคําถาม 4 

คําถามหลกั ไดแ้ก่ วดัและประเมนิไปทําไม? วดัและประเมนิอะไร? วดัและประเมนิอย่างไร? 

และตัดสินผลด้วยวิธีใด? การตอบคําถามดังกล่าวจะช่วยกําหนดทิศทางและกรอบของ

กระบวนการวดัและประเมนิผลใหด้าํเนินไปอยา่งเป็นระบบ ซึง่สามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนสาํคญัได ้

7 ขัน้ตอน ดงัน้ี (ศริชิยั กาญจนวาส,ี อดัสาํเนา) 
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ตารางที ่5.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งแนวคดิพืน้ฐานและขัน้ตอนสาํหรบัการวดัและประเมนิผล 

แนวคิดพืน้ฐาน ขัน้ตอนสาํคญั 

วดัและประเมนิผลไปทาํไม 1. กาํหนดจุดมุง่หมายของการวดัและประเมนิผล 

วดัและประเมนิผลอะไร 2. วเิคราะหเ์ป้าหมายของการเรยีนรูท้ีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 

วดัและประเมนิผลอยา่งไร 3. สรา้งเครือ่งมอื 

    3.1 ออกแบบการสรา้งเครือ่งมอื 

    3.2 ลงมอืสรา้งเครือ่งมอื 

    3.3 ทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 

4. เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. วเิคราะหข์อ้มลู 

ตดัสนิผลดว้ยวธิใีด 6. ตดัสนิคุณคา่ของผลการเรยีนรู ้

7. รายงานและนําผลไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุ 

    การเรยีนรู ้

 

การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

 การประเมนิผลตามสภาพจรงิ หมายถงึการวดัและประเมนิผลกระบวนการทํางานใน

ดา้นสมองหรอืการคดิและจติใจของผูเ้รยีนอย่างตรงไปตรงมาตามสิง่ที่ผูเ้รยีนกระทํา โดยการ

สงัเกต การบนัทกึ และรวบรวมขอ้มูลจากงานและกจิกรรมที่นักเรยีนทํา เพื่อเป็นพืน้ฐานของ

การตดัสนิใจในการศกึษาถงึผลกระทบต่อเดก็เหล่านัน้ เน้นการประเมนิทกัษะการคดิทีซ่บัซอ้น

ในการทาํงานของนกัเรยีน ความสามารถในการแกป้ญัหาและการแสดงออกทีเ่กดิจากการปฏบิตัิ

ในสภาพจรงิ เน้นการพฒันาการเรยีนรู้ของนักเรยีน ให้ความสําคญักบัพฒันาการและความ

ตอ้งการช่วยเหลอืการประสบความสาํเรจ็ของผูเ้รยีนแต่ละคน มากกว่าการประเมนิผลการเรยีน

ที่มุ่งใหค้ะแนนผลผลิต และจดัลําดบัเปรยีบเทยีบกบักลุ่ม การประเมนิผลตามสภาพจรงิจะมี

ความต่อเน่ืองในการใหข้อ้มูลในเชงิคุณภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการ

จดักจิกรรมการสอนใหเ้หมาะสมเป็นรายบุคคลได ้ทัง้น้ีจะช่วยใหผู้ส้อนไดพ้ฒันาการเรยีนของ

ผูเ้รยีนและการสอนของผูส้อน ทาํใหก้ารเรยีนการสอนมคีวามหมายและทาํใหเ้กดิความอยากใน

การเรยีนรูต่้อไป ดงันัน้การประเมนิผลจากสภาพจรงิจงึมุง่เน้นในเรือ่งต่อไปน้ี 

 1.  การประเมนิความสามารถ ความรูส้กึ และทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ 

 2.  คดัเลอืกผลงานเพือ่การประเมนิ ซึง่เป็นผลงานทีม่คีุณค่า (worthy) และทา้ทาย เป็น

สิง่ทีค่รผููส้อนตอ้งการใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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 3.  เป็นกระบวนการสงัเกต การบนัทกึ และรวบรวมขอ้มลูจากงานและวธิกีารทีผู่เ้รยีน

ปฏบิตั ิเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัปรบัปรงุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 4.  ไม่ประเมนิเฉพาะทกัษะพืน้ฐาน แต่มุ่งเน้นประเมนิความคดิซบัซอ้น ความสามารถ

ในการแกป้ญัหา และการทาํงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัใินสภาพทีเ่ป็นจรงิของผูเ้รยีน 

 

 ลกัษณะสาํคญัของการประเมินผลตามสภาพจริง 

 1.  เป็นการประเมนิทีก่ระทําไปพรอ้ม ๆ กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการ

เรยีนรู้ของผู้เรยีน ซึ่งสามารถกระทําได้ตลอดเวลา ทุกสถานการณ์ ทัง้ที่โรงเรยีน บ้าน และ

ชุมชน 

 2.  เป็นการประเมนิทีย่ดึพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาจรงิ ๆ 

 3.  เน้นการพฒันาผู้เรียนอย่างเด่นชดัและให้ความสําคญัในการพฒันาจุดเด่นของ

ผูเ้รยีน 

 4.  เน้นการประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 

 5.  ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสถานการณ์ทีเ่ป็นชวีติจรงิ รวมทัง้การเชื่อมโยงการเรยีนรูไ้ปสู่

ชวีติจรงิ 

 6.  ใชข้อ้มลูทีห่ลากหลาย มกีารวดัขอ้มลูระหว่างการปฏบิตัใินทุกดา้น ทัง้ทีโ่รงเรยีน บา้น 

และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 7.  เน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู ้

ความสามารถหลาย ๆ ดา้นของผูเ้รยีน 

 8.  เน้นการวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง (ทกัษะ การคิดที่ซบัซ้อน) เช่นการ

วเิคราะห ์การสงัเคราะห ์เป็นตน้ 

 9.  ส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิ และอํานวยความสะดวกในการ

เรยีนรูแ้ละผูเ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งมคีวามสขุ 

 10. เน้นการมสีว่นรว่มระหวา่งผูเ้รยีน คร ูผูป้กครอง 

 

 หลกัเกณฑท่ี์จาํเป็นของการประเมินจากสภาพจริง 

 การประเมนิจากสภาพจรงิ เป็นลกัษณะการประเมนิที่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

การศกึษา พ.ศ. 2542 ซึง่ยดึเดก็เป็นสาํคญั มหีลกัการดงัน้ี 

 1.  การประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ใช่การ

เปรยีบเทยีบกบักลุ่ม แต่ใชก้ารเปรยีบเทยีบกบัตวัเอง ดว้ยเครือ่งมอืประเมนิทีห่ลากหลาย 
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 2.  การเรยีนการสอนและการประเมนิ ต้องหลอมรวมกนั และประเมนิอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดเวลาทีม่กีารเรยีนการสอน โดยผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิ 

 3.  การเรยีนการสอนเน้นการปฏบิตัจิรงิในสภาพทีใ่กลเ้คยีงกบัธรรมชาต ิเปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีนคดิคน้ในการทาํงานดว้ยตนเอง 

 4.  การเรยีนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพใหเ้ตม็ทีส่งูสุดตามสภาพทีเ่ป็น

จรงิของแต่ละคน 

 5.  การประเมินผลจากสภาพจริงจะต้องมีรากฐานบนพฒันาการและการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

 6.  ความรูใ้นเน้ือหาสาระทัง้ในทางกวา้งและทางลกึ จะนําไปสู่การพฒันาใหผู้เ้รยีนได้

เรยีนรูม้ากขึน้ และเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูเ้รยีนอยา่งเตม็ที ่

 

 คาํถามสาํคญัเก่ียวกบัการประเมินผลตามสภาพจริง 

 จากความสําคญัและหลกัการประเมินผลตามสภาพจรงิ สามารถสรุปขัน้ตอนที่เป็น

คาํถามในเรือ่งการประเมนิดงัน้ี 

 1. การประเมนิผลตามสภาพจรงิประเมนิอะไร 

  คาํตอบ 1) ประเมนิจากการแสดงออกถงึผลของความรู ้ความคดิ ความสามารถ 

ทกัษะ และเจตคต ิ

    2) กระบวนการเรยีนรู ้กระบวนการทาํงาน 

  3) ผลผลติ ผลงาน ฯลฯ 

 2. การประเมนิผลตามสภาพจรงิประเมนิเมือ่ใด 

  คาํตอบ  เป็นการประเมินอย่างต่อเน่ืองตามสภาพที่แท้จริง เป็นธรรมชาติ

ตลอดเวลา 

 3. การประเมนิผลตามสภาพจรงิประเมนิจากอะไร 

  คาํตอบ ประเมนิจาก  

  1) ผลงาน โครงงาน หนงัสอืทีผ่ลติ แบบบนัทกึรายงาน ฯลฯ 

  2) การสอบในลกัษณะต่าง ๆ  

  3) แบบบนัทกึยอ่ย แบบบนัทกึแสดงความรูส้กึ ความคดิ ฯลฯ 

  4) แบบบนัทกึการสงัเกต 

  5) แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ 

  6) แบบบนัทกึของผูเ้รยีน คร ูผูป้กครอง และกลุ่มเพือ่น 
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  7) แฟ้มสะสมงาน 

  8) หลกัฐาน รอ่งรอยหรอืผลงานทีเ่กดิจากการรว่มกจิกรรมอื่น ๆ 

 4. การประเมนิตามสภาพจรงิใครเป็นผูป้ระเมนิ 

  คาํตอบ   ผูป้ระเมนิ คอื นกัเรยีนประเมนิตนเอง คร ูเพือ่น/กลุ่มเพือ่น 

    ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน 

 5. การประเมนิผลตามสภาพจรงิประเมนิอยา่งไร 

  คาํตอบ ประเมนิไดห้ลายวธิ ีเชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การตรวจงาน 

การทดสอบ ประเมนิจากผูเ้กีย่วขอ้ง การรายงานตนเองของผูเ้รยีน แฟ้ม

สะสมผลงาน 

  

 ลกัษณะและขัน้ตอนการประเมนิจากสภาพจรงิ สรปุเป็นแผนภมูดิงัน้ี 

 

 
ภาพที ่5.1 วงจรการวดัผล/ประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

(ทีม่า :  กรมวชิาการ, 2544. เอกสารแนวทางการนํามาตรฐานหลกัสตูรไปสูก่ารออกแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิตามสภาพจรงิ หน้า 4) 
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 ข้อดีของการประเมินจากสภาพจริง 

 การประเมินจากสภาพจริงจะเอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

มากกว่าการเรยีนการสอนที่เน้นครูเป็นศูนยก์ลาง นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูจ้ากการกระทํามากขึน้    

มคีวามสนใจบทเรยีนมากขึน้ ดงันัน้การประเมนิจากสภาพจรงิของผูเ้รยีนมขีอ้ดดีงัน้ี 

 1.  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน และเชื่อมัน่ในสิง่ทีน่กัเรยีนรู ้

 2.  การจดัเสรมิสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีจะกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และสามารถ

กาํหนดทศิทางการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

 3.  ผูเ้รยีนสามารถสรา้งความรูข้ ึน้ได ้ถา้มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่น 

 4.  ผูเ้รยีนมพีฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ดว้ยอตัรา

ทีแ่ตกต่างกนั 

 5.  กระบวนการแกป้ญัหาจะชว่ยใหค้วามรูค้งอยูม่ากกวา่การทอ่งจาํ 

 6.  ในสถานการณ์ทีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีน จะชว่ยเสรมิสรา้งความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 7.  การประเมนิที่แท้จรงิ จะให้ขอ้มูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกบัผูเ้รยีน รวมทัง้กระบวนการ

ทางการเรยีนรู ้

 องคป์ระกอบของการประเมินจากสภาพเป็นจริง 

 1.  การสงัเกตและการตรวจงาน  การตรวจงานครคูวรชีแ้นะดว้ยวา่ถูก ผดิอยา่งไร  ควร

แกไ้ขอยา่งไร เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 

 2.  มกีารประชุมร่วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รยีน อาจเป็นประชุมวางแผน ทบทวน หรอื

วเิคราะหผ์ลการเรยีนรว่มกนั เพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตัต่ิอไป 

 3.  การประเมนิจากการเขยีน การฝึกเขยีนที่ดตี้องเริม่จากความต้องการของผู้เรยีน 

อาจเขยีนแบบบนัทกึประจําวนั เขยีนสะท้อนถึงความรู้สกึนึกคดิของผูเ้รยีน โดยการเรยีนจะ

เขยีนเมือ่ไรกไ็ด ้ใหก้าํหนดตายตวัแน่นอน 

 4.  การประเมนิตนเอง ผูเ้รยีนอาจประเมนิตนเองว่ามคีวามพงึพอใจในผลงานของตน

มากน้อยเพยีงไร ควรปรบัปรงุอะไรบา้ง 

 5.  การทดสอบขอ้เขยีน การทดสอบในสภาพจรงิอาจใหผู้เ้รยีนเขยีนคําตอบเอง เพื่อ

สะทอ้นถงึแนวความคดิของผูเ้รยีน การตรวจใหค้ะแนน ครูควรกําหนดแนวคําตอบเป็นเกณฑ ์

(rubric) ไว ้การสอบแบบการปฏบิตัจิรงิจะเน้นพฤตกิรรม กระบวนการคดิ การแก้ปญัหา และ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 6.  การทดสอบแบบมาตรฐาน มปีระโยชน์ในแง่การวดัความสามารถพืน้ฐานทีจ่ําเป็น

บางอยา่งทีค่รอูาจนํามาสอบและเกบ็คะแนนไว ้
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 ขอ้มูลที่ได้จากองค์ประกอบทัง้ 6 ขอ้ขา้งต้น จําเป็นต้องมกีารจดบนัทกึไว้อย่างเป็น

ระเบยีบ โดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

 หลกัเกณฑท่ี์จาํเป็นของการประเมินจากสภาพจริง 

 การประเมนิจากสภาพจรงิมหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

 1. การประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ใช่การ

เปรยีบเทยีบกบักลุ่ม แต่ใชก้ารเปรยีบเทยีบทีต่วัเองดว้ยเครือ่งมอืประเมนิทีห่ลากหลาย 

 2.  การเรยีนการสอนและการประเมนิต้องหลอมรวมกนั และประเมนิอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลาทีม่กีารเรยีนการสอน โดยมผีูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิ 

 3.  การเรยีนการสอนเน้นการปฏบิตัใินสภาพทีใ่กลเ้คยีงกบัธรรมชาต ิความเป็นจรงิของ

การดาํเนินชวีติ กจิกรรมการเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิคน้ในการทาํงานดว้ยตนเอง 

 4.  การเรยีนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพใหเ้ตม็ทีส่งูสุดตามสภาพทีเ่ป็น

จรงิของแต่ละบุคคล 

 5.  การประเมนิผลจากสภาพจรงิ จะต้องมรีากฐานบนพฒันาการและการเรยีนรูท้าง

สตปิญัญาทีห่ลากหลาย 

 6. ความรูใ้นเน้ือหาสาระทัง้ในทางกวา้งและทางลกึ จะนําไปสูก่ารพฒันาใหผู้เ้รยีนได้

เรยีนรูม้ากขึน้ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย สนองความตอ้งการและเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูเ้รยีนอยา่งเตม็ที ่

 

การประเมินผลจากสภาพจริงในการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นรปูแบบต่าง ๆ ทีม่กีลยุทธ์ในการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

นัน้ ย่อมต้องการวธิกีารประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั การเปลี่ยนแปลงการประเมนิผล

แบบเดมิทีเ่น้นการเขยีนขอ้สอบแบบถามตอบมาเป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิซึ่งเป็นการ

ประเมินเชิงพฤติกรรมและการปฏิบัติที่หลากหลายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการวัดผล

ประเมนิผลตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2544 

 การประเมนิผลเชงิพฤตกิรรมดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายลว้นเป็นการประเมนิความกา้วหน้า

ในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนักเรยีนทัง้สิน้ กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ให้ได้ผลดีมหีลายอย่าง ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน การเขยีนบนัทึกหรอืการจดในสมุดบนัทึก 

คอมพวิเตอร ์วดิโีอเทป การปฏบิตัหิรอืงานทีแ่สดงพฤตกิรรมการเรยีนรูก้จิกรรมกลุ่ม การประเมนิผล

แบบเขยีนตอบ และขอ้สอบแบบเขยีนตอบ เป็นตน้ 

 นอกจากกลยุทธด์งักล่าวแลว้ ยงัมกีลยุทธก์ารประเมนิผลแบบไม่เป็นทางการ ซึง่ไดแ้ก่ 

การสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในขณะปฏบิตักิจิกรรม การสงัเกตพฤติกรรมทางสงัคม ซึ่ง
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สงัเกตไดจ้ากการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยอาจสงัเกตจากความสนใจ ความมุ่งมัน่ การซกัถาม 

และการเสนอความคดิเหน็ การสงัเกตการณ์ทําการทดลอง การรวบรวมขอ้มูล การลงขอ้สรุป

และการสือ่สาร การตัง้คาํถาม เป็นตน้ 

 การประเมนิสาระความรู้และทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ตลอดการจดัการเรยีนรู ้  

ทัง้ก่อนการสอน ระหวา่งการสอน และหลงัการสอน มจุีดมุง่หมายและกลยทุธ ์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ จดุมุ่งหมาย กลยทุธ ์

1. ก่อนการสอน เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้

ความคดิ ความเชื่อ และ

เจตคต ิทีท่ําใหค้รรููถ้งึพืน้

ความรู้ ความคิด ความ

เชื่อ และเจตคตขิองนกัเรยีน 

1. การใชต้ารางขอ้มลู 

2. การจดบนัทกึ 

3. การวาดภาพ 

4. การสมัภาษณ์, การสนทนา 

5. การตอบแบบสอบถาม 

6. การสรา้งผงัมโนทศัน์ 

2. ระหวา่งการสอน เพื่อการประเมนิผลเสรมิ

ขณะทําการสอน ที่จะทํา

ให้ครู เข้า ใจถึงความรู ้

ความคดิ ความเชื่อ และ

เจตคตขิองนกัเรยีน 

1. แฟ้มสะสมผลงาน 

2. การจดบนัทกึขอ้มลู 

3. กจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร 

4. การสงัเกต 

5. การสมัภาษณ์ 

6. การประเมนิผลจากงานต่าง ๆ 

7. ขอ้สอบ 

3. หลงัการสอน เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม 

กา้วหน้าของนกัเรยีนเป็น

การสะท้อนการจัดการ

เรยีนรูท้ี่มปีระ-สทิธ ิภาพ

และคุณภาพ 

1. สาํรวจความคดิเหน็และเจตคตขิอง

นักเรยีน เช่น แบบสาํรวจความพอใจ

ของนกัเรยีน 

2. การสมัภาษณ์ 

3. การประเมนิผลแบบเขยีนตอบ เช่น 

ขอ้สอบมาตรฐาน หรอืขอ้สอบปลายเปิด 

4. แบบประเมนิการทํางาน เช่น ขอ้สอบ

วดัการแกป้ญัหา 

5. การประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน เช่น 

Scoring Rubric 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก วทิยาศาสตร ์คอื กระบวนการเรยีนรู ้หน้า 193 
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 จากหลกัการประเมนิผลในชัน้เรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 

2544 สถานศกึษาจะต้องดําเนินการสอบควบคู่ไปกบัการประเมนิผลการพฒันาการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน โดยใหม้กีารดาํเนินกจิกรรมเป็นเน้ือเดยีวกนักบัการประเมนิเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ

ใหม้ลีกัษณะหลากหลาย 

 ผูส้อนอาจออกแบบจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละประเมนิผลการเรยีน โดยการกําหนดภาระ

งานหรอืชิน้งาน ซึง่การกําหนดภาระงานหรอืชิน้งาน (Performance Tasks) โดยผูอ้อกแบบการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูต้้องศกึษาทําความเขา้ใจในมาตรฐานการเรยีนรู ้ตามกลุ่มสาระที่หลกัสูตร

กําหนด (Performance Standard) และมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ (Benchmarks) อย่างละเอยีด

รอบคอบ โดยมแีนวทางในการกาํหนดภาระงานดงัน้ี 

 1. พจิารณาเกีย่วกบัความรู ้ความสามารถ ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ ของ

ผูเ้รยีน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

 2. พิจารณามาตรฐานการเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ในกลุ่มสาระแล้ว 

กําหนดมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ (Benchmarks) ทีต่อ้งการนําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้พจิารณาว่าต้องการใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมการเรยีนรูอ้ะไร และทําอะไรบา้ง จะต้องใช้

ทกัษะอะไรบา้ง มหีลกัฐานหรอืตวับ่งชีอ้ยา่งไรทีจ่ะบอกใหผู้ส้อนรูว้่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูห้รอืมี

ทกัษะนัน้แลว้ 

 3. ออกแบบภาระงาน เพื่อกําหนดภาระงาน Performance Tasks) ซึ่งอาจจะ

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื คําสัง่แนวทางขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขของภาระงาน เช่น ใหน้ักเรยีนจดั

กลุ่มทํางานกลุ่มละ 5 คน บนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองลงในแบบบนัทกึขอ้มูลของแต่ละคน 

และผลงานที่คาดหวงั เช่น นักเรยีนสามารถวางแผนในการทดลองตามที่กําหนดใหไ้ด้อย่าง

เหมาะสมและถูกตอ้ง 

 4. ออกแบบหรอืกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจให้

คะแนนของภาระงานนัน้ ๆ ซึง่การกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจจะกําหนดไดใ้น 2 ลกัษณะ 

คอื ใหค้ะแนนในภาพรวม (Holistic Score) ซึ่งเป็นการใหค้ะแนน โดยพจิารณาผลงานของ

ผู้เรียนในภาพรวมว่ามีคุณภาพในระดบัใด เช่น ดี พอใช้ หรือปรงัปรุง และให้คะแนนแบบ

จําแนกเป็นประเดน็ย่อย ๆ (Analytic Score) เป็นการจําแนกสิง่ทีป่ระเมนิออกเป็นประเดน็ ๆ 

ตามระดบัทีเ่ราตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

 5. การประเมนิผลจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิกจิกรรม

ตามภาระงานที่กําหนด ครูผู้สอนควรประเมินผู้เรียนในทุกด้าน คือ ประเมินทัง้ด้านความรู ้

ความคดิ ดา้นการแสดงออกและกระบวนการปฏบิตั ิผลผลติของภาระงาน และดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ตลอดจนคา่นิยมในวทิยาศาสตร ์
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   การประเมินความรู้และความคิด (Knowledge) มวีธิกีารใชก้ารสื่อสาร ซึง่ผูส้อน

อาจประเมนิโดยการถามตอบในชัน้เรยีน การพบปะพดูคุยกบันกัเรยีน การพดูคุยกบัคนอื่น การ

อภิปรายในชัน้เรยีน การสอบปากเปล่า การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ของผู้เรยีน และการตรวจ

แบบฝึกหดัและการบา้น หรอืใชเ้ครื่องมอืวดัทีค่รูเป็นผูส้รา้ง โดยเครื่องมอือาจมรีูปแบบต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ขอ้สอบอตันัย (การเขยีนเรยีงความ, บนัทกึ, การเขยีนรายงาน) ขอ้สอบแบบตอบสัน้ ๆ 

ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

   การประเมินการแสดงออกและกระบวนการปฏิบติั (Performance and Process) 

         การประเมนิในดา้นน้ีผูส้อนตอ้งสงัเกตดพูฤตกิรรมของผูเ้รยีนทัง้รายบุคคล รายกลุ่ม 

ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม เน้นการประเมนิการแสดงออก ครูผูส้อนต้องสงัเกตพฤตกิรรมของ

ผูเ้รยีน ในขณะทีน่กัเรยีนทาํงานและกจิกรรมต่าง ๆ ครผููส้อนจะตอ้งสงัเกตสหีน้าทา่ทาง การพดู

โตต้อบระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน สาํหรบัการประเมนิกระบวนการ ครผููส้อนตอ้ง

สงัเกตผูเ้รยีนควบคู่กบัการแสดงออก โดยครูผูส้อนสงัเกตการเคลื่อนไหว กริยิาท่าทาง ความ

รว่มมอื ความคล่องตวั ความอดทน การใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอืต่าง ๆ ในระหวา่งการปฏบิตังิาน 

  การประเมินกระบวนการและผลผลิต (Process and Product)  

  การประเมนิผลผลติเป็นขอ้มลูสําคญัทีแ่สดงใหผู้ส้อนรูว้่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้าก

การสํารวจ คน้ควา้ ทดลอง และการทําโครงงานต่าง ๆ การประเมนิสภาพจรงิ จะไม่พจิารณา

เฉพาะผลผลติเท่านัน้ แต่จะเน้นทีก่ระบวนการทีท่ําใหเ้กดิผลผลติ ตวัอย่างเช่น แผนงาน โครงงาน 

ผลการสาธติ แผนภาพ แผนภมู ิ

  การประเมินแฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment)  

  วธิกีารประเมนิวธิน้ีีเป็นการประเมนิที่มปีระสทิธภิาพ โดยผูเ้รยีนสามารถเลอืกใช้

วธิกีาร และตดัสนิใจเลอืกผลงานทีเ่ป็นชิน้งานทีด่ทีีสุ่ด  วธิกีารน้ีผูเ้รยีนสามารถประเมนิตนเอง 

และผูอ้ื่นเป็นผูป้ระเมนิดว้ย เชน่ คร ูเพือ่น ผูป้กครอง เป็นตน้ 

   การประเมนิดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์หรอืเจตคต ิคา่นิยม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

ประเมนิ (เชน่ แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบสาํรวจ รายการ แบบประเมนิคา่ เป็นตน้ 

  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) 

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หมายถึงสิง่ที่เก็บรวบรวมผลงานหรอืตวัอย่างของ

ผลงาน หรอืหลกัฐานที่แสดงถงึผลสมัฤทธิ ์ความสามารถ ความพยายาม หรอืความถนัดของ

บุคคลหรอืประเดน็สาํคญัทีต่อ้งจดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
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  วตัถปุระสงคข์องแฟ้มสะสมผลงาน การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานมวีตัถุประสงค ์2 

ประการคอื  

  1. เพื่อใหเ้จา้ของแฟ้มไดป้ระเมนิตนเองว่าผลการเรยีนรูห้รอืงานที่ทําเป็นอย่างไร  

ประสบผลสาํเรจ็ในระดบัใจ มรีะบบหรอืไม ่ควรจะปรบัปรงุแกไ้ขหรอืไม ่อยา่งไร 

   2. เพื่อใหผู้อ้ื่นที่เกี่ยวขอ้งไดป้ระเมนิเจ้าของแฟ้มว่ามคีวามสามารถในการเรยีนรู้

หรอืการปฏิบตัิงานเป็นอย่างไร ประสบผลสําเรจ็ในระดบัใด ควรจะได้รบัการช่วยเหลือหรอื

พฒันาหรอืไม ่อยา่งไร 

  หลกัการเบือ้งต้นของการจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน 

  1. เป็นการรวบรวมผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการระดบัต่าง ๆ  

  2. เป็นการรวบรวมผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ลกัษณะเฉพาะของผูเ้รยีน 

  3. ดาํเนินการควบคูก่บัการจดัการเรยีนการสอน 

  4. มุง่เน้นในสิง่ทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้

  5. ผูส้อนและผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิการเรยีนรู ้

  6. เป็นการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานที่เป็นตวัอย่างที่แสดงใหเ้หน็ความสามารถใน

ดา้นกระบวนการและผลผลติ  

  ความสาํคญัของแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมงานเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากสิง่

ต่อไปน้ี 

  1. ตวัอยา่งผลงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการ (Procure Samples) 

  2. ตวัอยา่งผลงานทีเ่ป็นผลผลติ (Product Samples) 

  3. การสงัเกตของคร ู(Teacher Observations) 

  4. ขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากวดัและประเมนิผลดว้ยวธิกีารหลากหลาย 

  5. ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

  การพฒันาแฟ้มสะสมผลงาน การสรา้งแฟ้มสะสมผลงานสามารถทําไดห้ลากหลาย

รปูแบบ จงึสามารถจาํแนกแฟ้มสะสมผลงานจากความสลบัซบัซอ้นน้อยไปมากได ้6 ระดบั เรยีก

ยอ่วา่ CRADLE  Approach ดงัน้ี 

  C : การเกบ็สะสม (Collecting) 

  R : การสะทอ้นตนเอง (Reflecting) 

  A : การตรวจสอบ (Assessing) 

  D : การจดบนัทกึ (Documenting) 

  L : การเชื่อมโยง (Linking) 
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  E : การประเมนิ (Evaluating) 

  การเกบ็สะสมงาน (Collecting) 

   การพฒันาแฟ้มสะสมผลงาน ครผููส้อนควรเริม่ตน้โดยการสาํรวจพอตโฟลโิอเป็นขัน้

แรก ซึง่ทาํไดจ้ากการเกบ็รวบรวมงานของนกัเรยีน (Student Work) วธิกีารดงักล่าวจาํเป็นตอ้ง

ใช้เวลาในการทดลองว่าควรจัดเน้ือหาสาระ (Contents) อะไรบ้าง ควรจัดเป็นส่วน ๆ 

(Organization) และควรใช้วธิกีารจดัการอย่างไรจงึจะทําใหเ้กดิความเหมาะสมกบัศกัยภาพที่

เกดิปฏสิมัพนัธร์ว่มกนั 

   วธิกีารเกบ็รวบรวมผลงานจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 

   1. ระดมความคดิ (Brainstorm) ผูส้อนตอ้งระดมความคดิกบันกัเรยีนและครอูื่น ๆ 

เพื่อคดิหารายการกจิกรรม โครงงานหรอืนิทรรศการ สําหรบัใชก้บัเน้ือหาวชิาที่ไดเ้ลอืก แฟ้ม

สะสมงานควรจดัเกบ็ในรูปกราฟ ตาราง แผนภูม ิและควรมคีําอธบิายถึงสถานการณ์ของการ

เรยีนรูแ้ละผลของการเรยีนทีแ่สดงออกมา 

   2. คิดหาวิธีที่นักเรียนสามารถแสดงออกเป็นหลักฐานของการเรียนรู้ ข ัน้ น้ี

จาํเป็นตอ้งใชส้ือ่ผสมหลาย ๆ ชนิด เชน่ ใชว้ดิทิศัน์ ใชก้ลอ้งถ่ายรปู คอมพวิเตอร ์ตวัอยา่งงานที่

นกัเรยีนปฏบิตัจิรงิ ควรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขยีนคาํอธบิายกาํกบั 

   3. เขยีนแนวทางสาํหรบัใชเ้ลอืกชิน้งาน ครผููส้อนและนกัเรยีนในกลุ่มช่วยกนัเขยีน

คู่มอืหรอืแนวทางสาํหรบัใชใ้นการเลอืกชิน้งาน โดยถอืว่ากจิกรรมทีล่งมอืปฏบิตัแิละทีส่นใจตอ้ง

เป็นกจิกรรมทีด่งึจากประสบการณ์และภมูหิลงัของนกัเรยีน และเป็นความคดิขัน้สงู และสามารถ

เชื่อมโยงนักเรยีนกบัโลกของความจรงิเป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกชิน้งาน และทีส่าํคญังานทุกชิน้

คดัเลอืกไวต้อ้งจดบนัทกึ วนั เดอืน ปี ใหช้ดัเจน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิความกา้วหน้า 

   การเก็บสะสมงานของเดก็ดงักล่าว ใชเ้ป็นเครื่องมอืที่รวบรวมการแสดงออกของ

นกัเรยีนตามชวีติจรงิ ดงันัน้ในสว่นน้ีตอ้งมคีวามยดืหยุน่ ไมก่าํหนดเป็นเกณฑต์ายตวัวา่เดก็ควร

ตอ้งเลอืกงานชิน้ไหนบา้ง และจะจดัเน้ือหาสาระอยา่งในพอตโฟลโิอบา้ง 

  การสะท้อนตนเอง (Reflecting)  

  วธิกีารฝึกหดัใหน้กัเรยีนสะทอ้นภาพตนเอง อาจทาํได ้2 วธิ ี 

  วธิแีรก ฝึกใหน้ักเรยีนเขยีนตอบลงในแบบฟอรม์แสดงความคดิเหน็ของตนเองต่อ

งานแต่ละขัน้ เป็นต้นว่าให้ระบุ เหตุผลของการเลือกชิ้นงาน ถ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงจะ

เปลีย่นแปลงชิน้งานเป็นอยา่งไร และทาํไม และนกัเรยีนอยากใหค้รรููอ้ะไรบา้งเกีย่วกบัชิน้งานทีท่าํ 

เชน่ สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้เป้าหมาย อนาคตคอือะไร 



TL 474 187 

   วธิทีีส่อง อาจใชเ้กณฑก์ารประเมนิ (Rubric) ทีว่เิคราะหส์่วนต่าง ๆ ไวค้รอบคลุม

แลว้สรา้งเป็นมาตรวดัแบบตรวจสอบรายงาน (Checklist) หรอืมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating 

Scale) แลว้ใหน้ักเรยีนทัง้ชัน้ประเมนิตนเองตามรายการต่าง ๆ ทีก่ําหนดไว ้เพื่อนําเสนอต่อ

เพือ่น ๆ พอ่แม ่ผูป้กครอง และครไูดท้ราบความคดิเหน็ทีน่กัเรยีนไดว้่า วเิคราะหใ์นสว่นน้ีจะทาํ

ใหน้กัเรยีนมสีว่นเขา้มาเกีย่วขอ้งในการประเมนิผลตนเอง (Self-Evaluation) 

   การตรวจสอบ (Assessing)  

  เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของแฟ้มสะสมผลงาน จะใช้สมบัติทางการวัด 

(Psychometric Properties) ม ี2 เรื่อง คอืความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ การพจิารณาความ

เที่ยงตรงนั ้นดูได้จากเน้ือหาสาระที่สอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับหลักสูตร และมี

ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมด้วย โดยปรากฏออกมาในลกัษณะที่เป็นธรรมชาติ ส่วนการ

พจิารณาความเชื่อมัน่จะพจิารณาจากผลการประเมนิตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) ของครู

ผูต้รวจแต่ละคนว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัเพยีงไร ทัง้ชิน้งานย่อยรายชิน้งาน หรอืชิ้นงานรวมทัง้

แฟ้มสะสมผลงาน 

  การจดบนัทึก (Documenting)  

  การสรา้งแฟ้มงานสะสมผลงานเป็นแหล่งบนัทกึและเกบ็สะสมงานทีค่ดัเลอืกไว ้ จะ

เป็นการจดบนัทกึหลกัฐานขอ้มูลของนักเรยีนเป็นรายบุคคล ของหอ้งเรยีน ของโปรแกรมหรอื

ของทัง้โรงเรยีนกไ็ด ้นอกจากผลงานที่เกบ็สะสมไวแ้ล้วอาจมขีอ้สนเทศอื่น ๆ เช่น คะแนนผล

การสอบจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน ข้อสนเทศที่ได้จากแบบฟอร์มใน

อตัชวีประวตั ิการจดับนัทกึประจาํวนั ตลอดจนการจดบนัทกึคาํพดูต่าง ๆ 

   แฟ้มสะสมผลงานต้องใช้แบบฟอร์มในการจดบนัทกึใหเ้ป็นระบบ ดงันัน้จงึควรมี

คู่มอืสาํหรบัใชเ้ป็นแนวทางใหค้รสูามมารถจดบนัทกึใหอ้ยู่ในรปูแบบเดยีวกนั การดาํเนินการใน

ขัน้น้ีจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากตอนตน้ ทีถ่อืวา่นกัเรยีนเป็นเจา้ของแฟ้มสะสมผลงาน 

  การเช่ือมโยง (Linking)  

  ขอ้สนเทศในแฟ้มสะสมผลงาน สามารถจดัแบ่งเป็นระบบเชื่อมโยงสองชนิด  ชนิด

แรกเป็นการเชื่อมโยงระหวา่งบุคคลกบับุคคล  ชนิดทีส่องเป็นการเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานกบั

หน่วยงาน ดงันัน้แฟ้มสะสมผลงานสามารถทาํสิง่ต่อไปน้ีได ้

   1. สรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารระหวา่งโรงเรยีน บา้น และชุมชน 

   2. เอื้ออํานวยต่อการเชื่อมโยงนักเรยีนจากหอ้งหน่ึงไปยงัอกีหอ้งหน่ึง หรอืจากปี

หน่ึงไปยงัอกีปีหน่ึง 
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แบบสะท้อนความคิดของตนเอง 

(เหตุผลทีเ่ลอืกงานชิน้น้ีมาใสใ่นแฟ้มสะสมผลงานของขา้พเจา้) 

ชื่อ_____________________________________________ วนัที_่_____________ 

ชื่อของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย___________________________________________ 

โปรดบรรยายงานดงักล่าว______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
นกัเรยีนใชเ้วลาทาํงานดงักล่าวนานเทา่ใด__________________________________ 

นกัเรยีนทาํงานกบัใครบา้ง_____________________________________________ 

ทาํไมนกัเรยีนจงึเลอืกงานชิน้น้ีมาใสใ่นแฟ้มสะสมผลงาน_______________________ 

_________________________________________________________________ 
ทาํไมนกัเรยีนจงึคดิวา่งานชิน้น้ีสาํคญั_____________________________________ 

 

   เมื่อนําแฟ้มสะสมผลงานมาใช้จนกลายเป็นงานประจําหรือเป็นส่วนหน่ึงใน

ชวีติประจาํวนัในโรงเรยีนแลว้ จะทาํใหน้ักเรยีนเกดิความเขา้ใจในความรบัผดิชอบจนกลายเป็น

ผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ 

  การประเมิน (Evaluating)  

  เมื่อสิน้สุดปีการศกึษาพอตโฟลโิอทีนํ่ามาใชป้ระเมนิควรจะต้องครอบคลุมการสอน

ตามหลกัสูตร ดงันัน้ การประเมนิแต่ละชิ้นงานที่เลอืกเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ต้องมสี่วน

สนับสนุนในการใชป้ระเมนิผลการเรยีนการสอน โดยการประเมนิดว้ยแฟ้มสะสมผลงานเน้นที่

ประโยชน์และการปฏบิตัจิรงิ (Authentic) และมลีกัษณะเป็นการกระตุน้ใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุให้

ดขีึน้ หรอืทดแทนการประเมนิผลแบบเก่าทีมุ่ง่เน้นในการใหเ้กรด 

 

  แฟ้มสะสมผลงานชีววิทยา อาจจะแตกต่างจากวทิยาศาสตรส์าขาอื่น ๆ อยูบ่า้งที่

การศกึษาชวีวทิยานัน้ นอกจากเรยีนรูเ้น้ือหาสาระแลว้ ยงัจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีน (learn how 

to learn) ในแฟ้มสะสมงาน นกัเรยีนจะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูอ้ื่นไดด้ว้ยตนเอง (self 

learning) เช่น การสบืคน้จากอนิเตอรเ์น็ต หอ้งสมุด เป็นตน้ ผลงานทีม่าสะสมแต่ละชิน้จะทํา

บตัรคําขนาด 3x5 น้ิว หรอืแบบสะทอ้นความคดิของตนเองต่อผลงานชิน้นัน้ ๆ เพื่อบอกถงึ

เหตุผลทีเ่ลอืกผลงานนัน้ ๆ มาสะสมไวใ้นแฟ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.2 แบบสะทอ้นความคดิเหน็ของตนเอง 
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การจดัทําแฟ้มสะสมผลงานชวีวทิยา นักเรยีนจะจดัเตรยีมโดยคดัเลอืกผลงานดา้นชวีวทิยามา

จดัทาํรายการ ดงัตวัอยา่ง 

ส่ิงท่ีควรจะมีในแฟ้มสะสมงาน ตวัอย่าง 

1.  การทดลองในห้องปฏิบติัการและรายงาน  

(นกัเรยีนดาํเนินการทดลองคนเดยีว) 

- การทดลองการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื 

2.  การบนัทึกเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต  

(สงัเกตและคน้ควา้ขอ้มลูจากสิง่มชีวีติที่

เลีย้งในหอ้งเรยีนในชว่งเวลาทีก่าํหนด) 

- บนัทกึประจาํวนัการกนิอาหาร (ใบไม)้ 

ของหนอนไหม 

- บนัทกึประจาํวนัการงอกของเมลด็ถัว่และ

การเจรญิเตบิโตของตน้กลา้ 

3.  การเขียนรายงาน 

เขยีนรายงานการคน้ควา้ใหเ้สรจ็ในชัน้

เรยีนตามหวัขอ้และความยาวทีก่าํหนด 

- รายงานโรคทีเ่กีย่วกบัไต 

- รายงานวธิกีารผสมเทยีมในสตัว ์

4.  การพดูรายงาน 

คน้ควา้หาขอ้มลู เรยีบเรยีง จดัทาํสือ่ 

เพือ่การพดูรายงาน 

- รายงานการศกึษามลภาวะในระบบนิเวศ

แหล่งน้ําจดื 

5.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด้าน

นิเวศวิทยา 

การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ศกึษาคน้ควา้ใน

หวัขอ้ทีอ่ยูใ่นความสนใจ 

- โครงงานศกึษาเรือ่งภาวะโลกรอ้น 

6.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด้าน

จริยธรรมทางชีววิทยา 

รว่มทาํงานกบักลุ่ม ศกึษาคน้ควา้

เกีย่วกบัจรยิธรรมในชวีวทิยา 

- โครงงานเรือ่งการทาํแทง้ 

- โครงงานเรือ่งการโคลนในมนุษย ์

- โครงงานเรือ่งการทาํลายสตัวท์ีเ่ป็นพาหะ

ของโรค 

- งานวิจยัอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัชีววิทยา   

     และชีววิทยาประยกุต ์

รายงานเกีย่วกบังานอาชพีดา้นชวีวทิยา

และชวีวทิยาประยกุต ์โดยการพดู การ

เขยีน ฯลฯ 

 

 

- การเลอืกอาชพีทางดา้นชวีวทิยา เชน่ 

นกัวทิยาศาสตรช์วีภาพ ครสูอนชวีวทิยา นกั

อนุรกัษ์ 

- การเลอืกอาชพีทางดา้นชวีวทิยาประยกุต ์

เชน่ เกษตรกร นกัโภชนาการ ฯลฯ 
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ส่ิงท่ีควรจะมีในแฟ้มสะสมงาน ตวัอย่าง 

9.  โครงงานเทคโนโลยี 

รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลูการใช้

เทคโนโลย ี

- เกบ็ขอ้มลูการใชบ้รกิารคอมพวิเตอรใ์นการ 

  รวบรวมขอ้มลูทางชวีวทิยา 

10. โครงงานบริการชมุชน 

 ทาํงานบรกิารสงัคมดา้นชวีวทิยาเป็น    

 เวลาชัว่โมงทีก่าํหนด 

- อาสาทาํงานในชุมชน เชน่ การดแูลผูป้ว่ย 

  ในโรงพยาบาล สถานสงเคราะหค์นชรา  

  สวนสาธารณะ แหล่งน้ําในชุมชน เป็นตน้ 

11. การเสนอรายงานโดยใช้ส่ือผสม   

      (multimedia) 

 ผลติสือ่ผสม เพือ่นําเสนอขอ้มลูในหวัขอ้   

 ชวีวทิยา 

- การนําเสนอรายงานดว้ยสือ่ผสมเรือ่ง 

  ความกา้วหน้าของชวีวทิยา 

- การศกึษาชวีวทิยาในอนาคต 

12. รายงานการปฏิบติัการภาคสนาม 

 วางแผนปฏบิตักิารภาคสนามในแหล่ง 

 เรยีนรูต่้าง ๆ  เชน่ พพิธิภณัฑส์วนสาธารณะ   

 หอ้งปฏบิตักิาร หรอืสถานทีเ่กีย่วกบั  

 ชวีวทิยา 

- การศกึษาระบบนิเวศจาํลองของพพิธิภณัฑ ์ 

  สตัวท์ะเล 

- ศกึษาววิฒันาการของไดโนเสารจ์ากแหล่ง 

  ทีค่น้พบโครงกระดกู 

13. ประสบการณ์การในการสอน 

      วิทยาศาสตรด้์านชีววิทยา 

 จดัทาํบทเรยีนปฏบิตักิารชวีวทิยาสาํหรบั

สอนนกัเรยีนอนุบาลหรอืประถมศกึษา 

- จดัการทดลองทีแ่สดงการเจรญิเตบิโตและ  

  การเปลีย่นวยัของหนอนผเีสือ้วา่มกีาร 

  เปลีย่นแปลงเป็นขัน้ตอนอยา่งไร 

- รว่มจดัทาํระบบนิเวศจาํลองในตูเ้ลีย้งสตัว ์

   น้ํา 

14. การจดัทาํภาพกราฟิกทางชีววิทยา 

 จดัหาและจดัทาํแผนภาพแสดงความ 

 เขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการชวีวทิยา โดย 

 จดัทาํขึน้ใหม ่

 

 

 

 

- จดัทาํภาพ 3 มติทิีแ่สดงแนวคดิหลกัทาง 

  ชวีวทิยา 

- จดัทาํภาพจิก๊ซอวก์ารทาํงานของเอนไซม ์ 

  การจาํลองตวัของ DNA 
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ส่ิงท่ีควรจะมีในแฟ้มสะสมงาน ตวัอย่าง 

15. การอธิบายแนวคิดหลกัด้านชีววิทยา 

 ศกึษาในหวัขอ้ชวีวทิยาในระดบัทีล่กึ  

 กวา่ระดบัทีก่าํลงัศกึษาอยู ่

 

- จดัทาํแผนผงัมโนทศัน์ในหน่วยการเรยีนรู ้

  โดยศกึษาจากตําราชวีวทิยาชัน้สงู 

16. รวมบทความทางชีววิทยา 

 รวบรวมบทความทางชวีวทิยาจากสือ่  

 สิง่พมิพต่์าง ๆ ทุกสปัดาห ์

 

- รวบรวมบทความทีเ่กีย่วกบัชวีวทิยาจาก  

  หนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร 

17. โครงงานท่ีสร้างสรรค ์

 ทาํโครงงานดา้นชวีวทิยาทีส่นใจเป็น  

 พเิศษ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความคดิที ่

 สรา้งสรรค ์ความสามารถพเิศษ และ 

 อารมณ์ขนั 

 

- โปสเตอรแ์สดงแนวคดิดา้นชวีวทิยา เชน่  

  โปสเตอรแ์สดงปจัจยัทีท่าํใหโ้ลกรอ้น  

  โปสเตอรล์อ้เลยีนต่าง ๆ 

 

ทีม่า : ประยุกตจ์าก Science As Inquiry : วทิยาศาสตร ์คอื กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

หน้า 217-220  
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1. ปก ประกอบดว้ยชื่อนกัเรยีน 

ชื่อวชิา และภาพประกอบ 

 

 2. บทนํา เขยีนจุดมุง่หมาย 

 

 

 

3. สารบญั ประกอบดว้ยรายการ

สิง่ทีส่ะสมในแฟ้ม พรอ้มทัง้ระบุ

เลขหน้ารายการ 

 4. ประวตัสิว่นตวั บรรยาย

ประวตัแิละความสนใจสว่นตวั 

 

ภาพที ่5.3 หน้าในแฟ้มสะสมผลงาน 
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วิธีการและเครือ่งมือสาํหรบัการประเมินตามสภาพจริง 

 นกัวชิาการดา้นการศกึษาหลายคนไดเ้สนอแนะวธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ

การเรยีนรูต้ามสภาพจรงิทีห่ลากหลาย ซึง่ลว้นสอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิของกรมวชิาการที่

มุ่งเน้นใหผู้ส้อนสามารถรบัขอ้มูลและผลสําเรจ็จากการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามที่เป็นจรงิทัง้สิ้น 

โดยการประเมนิความก้าวหน้าและพฒันาการของผู้เรยีนด้วยวธิีการและเครื่องมอืที่นํามาใช้

หลายวธิ ีดงัน้ี 

 1.  การสงัเกต เป็นวธิทีีใ่ชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์ และทุกสถานที ่โดยครูอาจมหีรอืไม่มี

เครือ่งมอืในการสงัเกต แต่มเีกณฑใ์นการสงัเกต ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัประเดน็ทีต่อ้งการประเมนิ ระดบั

ความสามารถหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของผูเ้รยีนว่ามคีวามจําเป็นมากน้อยเพยีงใดในการใช้

เครื่องมอื การสงัเกตใชป้ระเมนิผลการเรยีนรูไ้ดทุ้กดา้น คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นทกัษะ

กระบวนการ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และดา้นคา่นิยมทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 2.  การสมัภาษณ์ เป็นวธิกีารประเมนิทีผู่ส้อนใชค้ําถามถามผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เป็น

คาํถามงา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้น ซึง่จะมรีปูแบบการถามอยา่งเป็นทางการหรอืไมก่ไ็ด ้มกัใชป้ระเมนิผล

การเรยีนรูด้า้นความรูค้วามเขา้ใจทีส่งูกว่าความรูค้วามจํา และดา้นความรูส้กึนึกคดิทีส่ะทอ้นถงึ

ความเชื่อ ทศันคต ิและค่านิยมของผูเ้รยีนต่อสิง่ใด ๆ ตลอดจนการรูคุ้ณค่าของสาระการเรยีนรู้

ในรายวชิาทีเ่รยีน 

 3.  การบนัทกึ เป็นวธิกีารเกบ็รวบรวมความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัผูเ้รยีนจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่อาจจะเป็นคร ูเพือ่น และผูป้กครอง เป็นตน้ ขอ้มลูทีบ่นัทกึจะครอบคลุมดา้นความรู ้ความคดิ 

ความสามารถพเิศษ ความถนดั ความสนใจ และพฤตกิรรมทีแ่สดงออก การประเมนิจากขอ้มลูที่

บนัทกึน้ีจะนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุมาตรฐาน

การเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

 4.  แบบทดสอบ เป็นแบบวดัความสามารถทีเ่ป็นจรงิ (authentic test) โดยการใช้

คําถามทีเ่กี่ยวกบัการนําความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ หรอืการสรา้งความรูใ้หม่จากความ

เขา้ใจและประสบการณ์เดมิ หรอืจากสถานการณ์จาํลองทีเ่ลยีนแบบสภาพจรงิ แบบทดสอบทีใ่ช้

อาจเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน หรอืแบบทดสอบทีพ่ฒันาโดยคร ูเป็นขอ้สอบวดัทกัษะดา้นต่าง ๆ 

เช่น ขอ้สอบวดัทกัษะการใชภ้าษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ขอ้สอบวดัทกัษะกระบวน

การณ์ทางวทิยาศาสตรใ์นสถานการณ์ทีส่รา้งขึน้เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความเขา้ใจและ

กระบวนการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้เป็นตน้ 

 5.  การรายงานตนเอง เป็นการประเมนิโดยใหผู้เ้รยีนเขยีนบรรยายความรูส้กึ หรอืการ

นําเสนอดว้ยวาจา เพื่อประเมนิความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจ ความต้องการ การใชว้ธิกีาร และ
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การสรา้งผลงานของผูเ้รยีน ซึ่งจะทําใหผู้ส้อนเขา้ใจผูเ้รยีนไดด้แีละมากขึน้ จนสามารถประเมนิผล

การเรยีนรูด้า้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ รวมทัง้เจตคตต่ิอการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้

ดยีิง่ขึน้ 

 6.  การบนัทึกผลการเรยีนรู้ เป็นการเขยีนผลการเรียนรู้หรอืผลการปฏิบตัิงานของ

ผูเ้รยีน ซึง่อาจเป็นงานเดีย่วหรอืงานกลุ่ม สาํหรบัรปูแบบการบนัทกึผูเ้รยีนกําหนดขึน้โดยมสีิง่ที่

ควรบนัทกึ คอื ระบุวนัที ่เดอืน ปี วธิกีารดําเนินงาน ผลของงาน ปญัหา อุปสรรค ์และแนวทาง

การแกไ้ข 

 7.  การวดัและประเมนิผลดา้นความสามารถ เป็นการประเมนิจากการแสดงออกจาก

การทํางานของผูเ้รยีนในสถานการณ์จรงิหรอืใกลเ้คยีงกบัสภาพจรงิ โดยผูเ้รยีนมโีอกาสแสดง

ความสามารถในการแกป้ญัหาหรอืปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง 

 8.  แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการจดัเกบ็ตวัอย่างผลงานทีค่ดัเลอืกมารวบรวมไวอ้ย่างเป็น

ระบบ ตลอดช่วงชัน้ของหลกัสูตรหรอืแผนการเรยีน เพื่อเป็นหลกัฐานทีแ่สดงถงึความสามารถ

ของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะ ทีผู่เ้รยีนพฒันาจนประสบความสาํเรจ็ นอกจากน้ี

ยงัเป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึ นอกจากน้ียงัเป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึความถนดั ความสนใจ ความพยายาม 

แรงจงูใจ และความกา้วหน้าทางการเรยีนรูอ้กีดว้ย 

 การประเมนิตามสภาพจรงิไม่ควรที่จะใช้วธิกีารหรอืเครื่องมอืเพยีงชนิดเดยีว ควรใช้

วธิีการและเครื่องมอืที่หลากหลายประกอบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน ซึ่งจะทําให้วดั

ความรู ้ความคดิ ความสามารถของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกตามสภาพจรงิ ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมาก

ทีส่ดุ 

 

เกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 

 การประเมนิตามสภาพจรงิตอ้งมกีารกําหนดเกณฑ ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการใหค้ะแนนที่

บรรยายถงึระดบัความสามารถในการแสดงออกของผูเ้รยีน และคุณภาพของผลงานทีผู่เ้รยีนตอ้ง

กระทาํไดใ้นแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน เกณฑก์ารประเมนิจงึตอ้งประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 3 สว่น 

คอื ประเดน็ทีต่อ้งการประเมนิ (Criteria) ระดบัความสามารถทีต่อ้งการประเมนิ (Performance 

level) และการบรรยายคุณภาพของความสามารถในแต่ละระดบั (Quality description) 

 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ (Criteria) ตอ้งเป็นเกณฑป์ระเมนิของการปฏบิตัจิรงิ มากกว่า

มาตรฐานทีส่รา้งขึน้จากผุป้ระเมนิเพยีงฝา่ยเดยีว ดงันัน้เกณฑจ์งึไมเ่ป็นความลบัแบบเดมิ แต่จะ

เป็นสิง่ทีเ่ปิดเผยและเป็นทีย่อมรบัของทัง้ผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิ ซึง่ชว่ยสง่เสรมิกจิกรรมการ

เรยีนรูร้ะหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน โดยสะทอ้นความเป็นจรงิของเป้าหมายและกระบวนการศกึษา
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อยา่งแจม่ชดั ในบทบาทของครคูอืผูฝึ้ก (Coach) นกัเรยีนคอืผูป้ฏบิตั ิ(Performance) และประเมนิ

ตนเอง (Self-evaluators)  

 ส่วนระดบัความสามารถทีต่้องการประเมนิ (Performance level) จะใชก้ารใหค้ะแนน 

และกําหนดค่าคะแนนตามคุณภาพของผลงาน โดยมกีารบรรยายคุณภาพของความสามารถใน

แต่ละระดบัคะแนน (Quality description) การสรา้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ (Rubrics 

score) นกัเรยีนควรมสีว่นรว่ม โดยใชว้ธิกีารดงัน้ี 

 1.  ครูกําหนดโครงร่างคุณลกัษณะทีต่้องการวดัผลจากประสบการณ์การจดัการเรยีนรู้

ของตนเอง วา่การผา่นจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่าํหนดจะตอ้งมลีกัษณะอยา่งไร 

 2.  ชี้แจงนักเรยีนเกี่ยวกบัคุณลกัษณะและระดบัคุณภาพที่ต้องการประเมิน แล้วให้

นักเรยีนช่วยกนัระดมสมองเพื่อเพิม่หรอืตดัคุณลกัษณะบางประการ โดยใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของ

นกัเรยีนเป็นเกณฑต์ดัสนิ เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัไดข้องทุกฝา่ย 

 3.  สรา้งระดบัคณุภาพของคุณลกัษณะทีต่อ้งการประเมนิ 

 4.  แสดงโครงร่าง ซึ่งประกอบดว้ยคุณลกัษณะทีต่้องการวดัและระดบัคุณภาพของแต่

ละคุณลกัษณะ ใหน้กัเรยีนไดร้ว่มกนัพจิารณาอกีครัง้ เพือ่ปรบัปรงุก่อนนําไปใช ้

 

รปูแบบการให้คะแนนของรบูริก 

 การใหค้ะแนนแบบรบูรกิสามารถทําไดห้ลายแบบขึน้อยู่กบัผูส้อน สาํหรบัรปูแบบทีก่รม

วชิาการไดเ้สนอแนะไวเ้พื่อเป็นแนวทางใหค้รูไดนํ้าไปประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระ

การเรยีนการสอน มดีงัน้ี 

 1.  การใหค้ะแนนเป็นภาพรวม (Holistic score) คอืการใหค้ะแนนชิน้งานโดยพจิารณา

ภาพรวมของชิน้งาน ว่ามคีวามเขา้ใจในความคดิรวบยอด การสื่อความหมาย กระบวนการทีใ่ช ้

และผลงานเป็นอยา่งไร แลว้เขยีนอธบิายคุณลกัษณะคุณภาพของงาน หรอืความสาํเรจ็ของงาน

เป็นชิน้ ๆ โดยอาจแบ่งระดบัคุณภาพตัง้แต่ 0-4 หรอื 0-6 การใหค้ะแนนแบบรบูรกิ อาจแบ่งทาํ

ไดห้ลายวธิ ีเชน่ 

  วิธีท่ี 1 แบ่งงานตามคุณภาพเป็น 3 กลุ่ม คอื 

  กลุ่มที ่1 ไดแ้ก่งานทีม่คีุณภาพดเีป็นพเิศษ และเขยีนอธบิายลกัษณะของงานทีม่ี

คุณลกัษณะของงานทีม่คีุณลกัษณะเป็นพเิศษ 

  กลุ่มที ่2 ไดแ้ก่งานทีย่อมรบัได ้และเขยีนอธบิายลกัษณะของงานทีย่อมรบัได ้

  กลุ่มที ่3 ไดแ้ก่งานทีย่อมรบัไดน้้อยหรอืยอมรบัไมไ่ด ้และเขยีนอธบิายลกัษณะของ

งานทีย่อมรบัไดน้้อย 
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  จากนัน้นํางานแต่ละกลุ่มมาใหค้ะแนนเป็น 3 ระดบั คอื 

  งานกลุ่มที ่1 จะใหค้ะแนน 6 หรอื 5 

  งานกลุ่มที ่2 จะใหค้ะแนน 4 หรอื 3 

  งานกลุ่มที ่3 จะใหค้ะแนน 2 หรอื 1 

  วิธีท่ี 2 กําหนดระดบัความผดิพลาด คอื พจิารณาความบกพร่องจากคําตอบว่ามี

มากน้อยเพยีงใด โดยจะหกัจากระดบัคะแนนสงูสดุลงมาทลีะระดบั 

  คะแนน 4 หมายถงึ คาํตอบถูก แสดงเหตุผลถูก แนวคดิชดัเจน 

  คะแนน 3 หมายถงึ คาํตอบถูก เหตุผลถูกตอ้ง แต่มขีอ้ผดิพลาดเลก็น้อย 

  คะแนน 2 หมายถงึ เหตุผลหรอืการคาํนวณผดิพลาด แต่มแีนวทางทีจ่ะนําไปสูค่าํตอบ 

  คะแนน 1 หมายถงึ คาํตอบถูก แสดงวธิคีดิเลก็น้อย แต่ไมไ่ดค้าํตอบ 

  คะแนน 0 หมายถงึ คาํตอบถูก ไมต่อบ หรอืตอบไมถู่กเลย 

  วิธีท่ี 3 กําหนดระดบัการยอมรบัและคําอธบิาย เช่น เกณฑ์การใหค้ะแนนของ

ความสามารถเขา้ใจเน้ือหาสาระ เขยีนไดเ้ป็น 4 ระดบั 

  คะแนน 4 หมายถงึ การสาธติหรอืการแสดงออกใหเ้หน็ถงึการเขา้ใจทีส่มบรูณ์

ครบถว้นถูกตอ้งในหลกัการ ความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิของงาน หรอืสถานการณ์ทีก่าํหนด 

รวมทัง้เสนอแนวคดิใหมท่ีแ่สดงถงึความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ 

  คะแนน 3 หมายถงึ การแสดงออกใหเ้หน็ถงึการเขา้ใจทีไ่มส่มบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้ง

ในหลกัการ ความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิของงาน หรอืสถานการณ์ทีก่าํหนดใหบ้างสว่น 

  คะแนน 2 หมายถงึ การแสดงออกใหเ้หน็ถงึการเขา้ใจทีไ่มส่มบูรณ์ครบถว้นถูกตอ้ง

ในหลกัการ ความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิของงาน หรอืสถานการณ์ทีก่าํหนดในบางสว่น 

  คะแนน 1 หมายถงึ การแสดงออกใหเ้หน็ถงึการเขา้ใจในหลกัการในหลกัการ 

ความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิของงาน หรอืสถานการณ์ทีก่าํหนดไดน้้อยมาก และเขา้ใจไมถ่กูตอ้ง

บางสว่น 

  คะแนน 0 หมายถงึ ไมแ่สดงความคดิเหน็ใด ๆ 

 2.  การใหค้ะแนนแบบแยกส่วน (Analytic score) เป็นวธิกีารใหค้ะแนนผลงานตาม

ประเดน็หรอืคําถามทีไ่ดก้ําหนดไวล้่วงหน้าก่อนแลว้ เมื่อนักเรยีนทําผลงานเสรจ็ ผลงานจะถูก

ตรวจใหค้ะแนนตามประเดน็การใหค้ะแนน ในแต่ละประเดน็จะไดค้ะแนนเท่าใดขึน้อยูก่บัผลงาน

วา่มลีกัษณะตรงตามระดบัคุณภาพใด ซึง่ปกตจิะกาํหนดไวท้ี ่3-4 ระดบัในแต่ละประเดน็ 

  การแยกองคป์ระกอบกเ็พื่อใหเ้หน็ความสามารถของนกัเรยีนไดช้ดัเจนในแต่ละดา้น 

ซึง่ไดแ้ก่ 
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  1. ความเขา้ใจในความคดิรวบยอด/ขอ้เทจ็จรงิ เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนเขา้ใจ

หลกัการในการแกป้ญัหาทีถ่ามอยา่งกระจา่งชดั 

  2. การสือ่ความหมาย/การสื่อสาร คอื ความสามารถในการอธบิาย การนําเสนอ การ

บรรยายเหตุผล แนวคดิ ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดด้ ีมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

  3. การใชก้ระบวนการและยุทธวธิ ีคอื มคีวามสามารถเลอืกใชว้ธิกีารทีจ่ะนําไปสู่

ความสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  4. ผลสาํเรจ็ของงาน ความถูกตอ้งแมน่ยาํในผลสาํเรจ็ของงาน หรอือธบิายทีม่าและ

ตรวจสอบผลงาน 

  การใหค้ะแนนวธิน้ีีมขีอ้ดอียู่ทีก่ารใหค้ะแนนมคีวามเป็นปรนัยและความเทีย่งสงู ซึง่

เหมาะกบัผลงานชนิดทีอ่งิเน้ือหา เช่น วชิาประวตัศิาสตร ์ภาษาศาสตร ์เป็นตน้ สาํหรบัขอ้ดอ้ย

ของการใหค้ะแนนแบบแยกส่วน คอื การจํากดัขอบเขตของการใหค้ะแนน ถา้ผลงานทีเ่กดิจาก

ความคดิสรา้งสรรคท์ีน่กัเรยีนทาํเพิม่ขึน้มา แต่ไมไ่ดถู้กกําหนดประเดน็การใหค้ะแนนไว ้ผลงาน

สว่นน้ีกจ็ะไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหค้ะแนน นอกจากน้ีการวเิคราะหแ์บบแยกสว่นยงัทาํใหม้องไม่

เหน็ภาพรวมทีเ่ป็นความสามารถของนกัเรยีน ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพชวีติจรงิทีผ่ลงานจะตอ้ง

เกดิมาจากการผสมผสานกนัของความสามารถแต่สว่นแสดงออกในภาพรวม  

 3.  การใหค้ะแนนแบบผสมผสาน (Annotated holistic score) เป็นวธิกีารใหค้ะแนนที่

นําจุดเดน่ของการใหค้ะแนนแบบองคร์วมกบัแบบแยกสว่นมารวมกนั โดยกําหนดคะแนนในครัง้

แรกแบบองคร์วม แลว้อธบิายจุดเด่น จุดดอ้ย รายการสาํคญั ๆ 2-3 รายการ กรใหค้ะแนนแบบ

องค์รวมเหมาะสมกบัการผลงานที่ค่อนขา้งซบัซ้อน คําตอบไม่เฉพาะเจาะจง มคีวามยดืหยุ่น 

เป็นงานที่อาจอยู่นอกเหนือจากบทเรยีน ซึ่งอาจเป็นกจิกรรมในชวีติจรงิที่ปฏบิตัทิี่บ้าน ทําให้

นกัเรยีนมโีอกาสไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพทีส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ ส่วนการใหค้ะแนน

แบบแยกส่วนจะเหมาะสมกบัผลงานในวิชาที่มเีน้ือหาเฉพาะเจาะจงในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สงัคม 
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ตวัอย่าง 

แบบประเมินการเขียนผงัมโนทศัน์ (mind map) 

 

ประเดน็การ

ประเมิน 

เกณฑก์ารให้คะแนน น้ําหนัก

คะแนน 4 3 2 1 

1. การออกแบบ   

    ผงัมโนทศัน์  

(2 คะแนน) 

 

รปูแบบสมดุล การ

จัดวางได้สดัส่วน 

สี ส ั น ส ว ย ง า ม 

ดงึดดูความสนใจ 

รู ป แ บ บ ส ม ดุ ล   

ก า ร จั ด ว า ง ไ ด้

สดัส่วน ขาดสีสนั

และความสวยงาม 

ไ ม่ ดึ ง ดู ด ค ว า ม

สนใจ 

รปูแบบสมดุล การ

จั ด ว า ง ไ ม่ ไ ด้

สดัส่วน แต่มสีสีนั

สวยงาม  ดึงดู ด

ความสนใจ 

รูปแบบไม่สมดุล 

การจดัวางไม่ได้

ส ั ด ส่ ว น  ข า ด

ความสวยงาม 

ไม่ดึงดูดความ

สนใจ 

0.5 

2. ความคดิรเิริม่    

    สรา้งสรรค ์

    (2 คะแนน) 

แนวคดิแปลกใหม ่

ไมเ่หมอืนใคร ทัง้

รปูแบบและเน้ือหา

สาระ 

แ น ว คิ ด มี ก า ร

ดัดแปลงมาจาก

ของเดมิทัง้รูปแบบ

และเน้ือหาสาระ 

มีก า ร ดัด แ ป ล ง

บางสว่น ทัง้รปูแบบ

และเน้ือหาสาระ 

เ ลี ย น แ บ บ

ของเดิมที่มีอยู่

แล้ว ทัง้รูปแบบ

และเน้ือหาสาระ 

0.5 

3. เน้ือหาสาระ   

   ครอบคลุม 

   (4 คะแนน) 

เ น้ื อ ห า ถู ก ต้ อ ง 

เ รีย งลํ าดับตาม

ขัน้ตอนรายละเอยีด

ครอบคลุม 

เ น้ื อ ห า ถู ก ต้ อ ง 

เ รีย งลํ าดับตาม

ขัน้ตอน แต่ขาด

รายละเอียดบาง

เรือ่ง 

เน้ือหาถูกต้อง แต่

ไม่เรยีงลําดบัตาม

ขัน้ตอน รายละเอยีด 

ไมค่รบถว้น 

เ น้ื อหาถูกต้อ ง 

แต่ไม่เรยีงลําดบั

ต า ม ขั ้ น ต อ น 

ขาดสาระสาํคญั 

1 

4. เวลา 

   (2 คะแนน) 

เสร็จตามกําหนด 

แ ล ะ ผ ล ง า น มี

คุณภาพ 

เสรจ็ชา้กวา่กาํหนด 

แต่ผลงานมคีุณภาพ 

เสร็จตามกําหนด 

แ ต่ ผ ล ง า น มี

คุณภาพตํ่า 

เ ส ร็ จ ช้ า ก ว่ า

กํ า ห น ด  แ ล ะ

ผ ล ง า น ไ ม่ มี

คุณภาพ 

0.5 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ชว่งคะแนน ระดบัคุณภาพ 

8 – 10 

5.5 – 7.5 

3 – 5 

0.5 – 2.5 

  4      ดมีาก/เยีย่ม 

  3      ด ี

  2      คอ่นขา้งด ี

  1      ปรบัปรงุ 
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แบบสรปุการประเมินการเขียนผงัมโนทศัน์ (mind map) 
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ลงชื่อ.................................. 

ผูป้ระเมนิ   
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ตวัอย่าง 

เกณฑป์ระเมินใบงาน 
 

ใบงาน 

เรือ่ง การเคลื่อนไหวของสิง่มชีวีติ 

คาํแนะนํา : ใหน้กัเรยีนนําตวัอกัษรหน้าขอ้ความใสใ่หต้รงกบัตวัเลขในภาพทีส่มัพนัธก์นั 
  หมายเลขตาม

โครงสรา้ง 

ตวัอกัษร

หน้าขอ้ความ 

A. Flexor 1  

B. Sarcomere 2  

C. Setae 3  

D. Microtubule 4  

E. Cilia 5  

F. Ring canal 6  

G. Tendon 7  

H. Madrepolite 8  

I. Actin 9  

J. Biceps 10  

K. Extensor 11  

L. Ampulla 12  

M. Tube feet 13  

N. Ligament 14  

O. Triceps 15  

P. Myosin 16  

Q. Circular muscle 17  

R. Depressor muscle 18  

S. Longitudinalcle 19  

T. Siphon 20  

U. Dorsorentral muscle 21  

V. Elevator  muscle 22  

W. Forward 23  

X. Sternum 24  

Y. Backward 25  

Z. Sideway 26  

 27  

 28  

 29  

 30  

 

เกณฑก์ารประเมนิ : ตอบถกู 7-8 ขอ้  ได ้4 คะแนน / ดมีาก 

    ตอบถกู 5-6 ขอ้  ได ้3 คะแนน / ด ี

    ตอบถกู 3-4 ขอ้  ได ้2 คะแนน / คอ่นขา้งด ี

    ตอบถกู 0-2 ขอ้  ได ้1 คะแนน / ปรบัปรงุ 
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ตวัอย่างแบบประเมินตามสภาพจริง 

 

แบบประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

ชื่อ ..................................... วนั/เดอืน/ปี ทีป่ระเมนิ ........................................... 

รายการ จรงิมากทีส่ดุ จรงิ ไมจ่รงิ 

นิสยัในการทาํงาน 

1. มกีารวางแผนการทาํงาน 

2. ทาํงานเสรจ็ทนัตามกาํหนดเวลา 

3. มคีวามตัง้ใจในการทาํงาน 

4. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

5. ขอความชว่ยเหลอืเมือ่มคีวามจาํเป็น 

ทกัษะการเรียน 

1. ใชเ้วลาคุม้คา่ 

2. มคีวามตัง้ใจเรยีน 

3. มกีารจดบนัทกึทีด่ ี

4. มกีารทบทวนความรูแ้ละสรปุ 

ทกัษะทางสงัคม 

1. ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

2. มกีารแสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

3. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

4. มลีกัษณะเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

   

 

ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ.............................................................................................................. 

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

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

        ................................... ผูป้ระเมนิ 

 

        o  ตนเอง    o เพือ่น  o คร ู
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แบบบนัทึกการทาํงานกลุ่ม 

 

กลุ่ม ...................................... ชัน้ ........................................ วชิา ........................ 

วนั ................... เดอืน ............................. พ.ศ. ..................... 

 

 1. การแบ่งหน้าที ่.................................................................................................. 

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

 

 2. ขัน้ตอนการทาํงาน ............................................................................................ 

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

 

 3. การใหค้วามรว่มมอืในการทาํงาน ...................................................................... 

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

 

 4. ปญัหาและอุปสรรค ........................................................................................... 

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

 

 5. วธิแีกป้ญัหา ..................................................................................................... 

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

 

 6. ผลการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัใด (กลุม่ประเมนิตนเอง) 

    ดมีาก  ด ี  ปานกลาง       ปรบัปรงุ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 ชื่อกลุ่ม .................................................... ชื่อผูป้ระเมนิ ....................................... 

 ใบงานที ่................................................... เรือ่ง ................................................... 

 คาํชีแ้จง : ใหผู้ป้ระเมนิใสต่วัเองลงในชอ่งตามความเป็นจรงิ   

   3  หมายถงึ  ดมีาก 2 หมายถงึ  พอใช ้ 1 หมายถงึ  ควรปรบัปรงุ 

          ชื่อสมาชกิ 1.......... 2.......... 3......... 4......... 5......... รวม รอ้ยละ 

รายการ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   

1. การมสีว่นรว่มใน 

การวางแผน 

2. การปฏบิตัตินตาม 

บทบาทหน้าที ่

3. การใหค้วามรว่ม 

มอืในการทาํงาน 

4. การแสดงความ 

คดิเหน็ 

5. การยอมรบัความ 

คดิเหน็ของผูอ้ื่น 

6. การเขา้รว่มกจิ 

กรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. ความรบัผดิชอบ 

งานทีไ่ดร้บัมอบ 

หมาย 

                 

รวม                  

รอ้ยละ                  

 

เกณฑก์ารประเมนิ 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั ดมีาก  ลงชื่อ .................................................. 

รอ้ยละ 70 – 79   ระดบั ด ี            ผูป้ระเมนิ 

รอ้ยละ 60 – 69   ระดบั พอใช ้ วนัทีป่ระเมนิ ........../............./.............. 

ตํ่ากวา่รอ้ยละ 60 ระดบั ควรปรบัปรงุ 

หมายเหตุ ......................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลงาน (แบบท่ี 1) 

 

ชื่อนกัเรยีน / คร ูผูป้ระเมนิ ................................................................................................ 

เรือ่ง ................................................................................................................................. 

 

 คาํชีแ้จง : ใหใ้สต่วัเลขในชอ่งตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ดงัแนบ) 

 

รายการ ความเหมาะ 

สมของขอ้มลู 

การคาํนวณ 

ถกูตอ้งตาม 

ขัน้ตอน 

ผลงานสอด 

คลอ้งกบั 

จุดประสงค ์

วธิกีารนํา 

เสนอผลงาน 

ความ

สมบรูณ์ 

ของผลงาน 

รวม   รอ้ยละ 

กลุม่ที ่ 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0   

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

รวม                            

รอ้ยละ                            

เกณฑก์ารประเมนิ 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั ดมีาก  ลงชื่อ .................................................. 

รอ้ยละ 70 – 79   ระดบั ด ี            ผูป้ระเมนิ 

รอ้ยละ 60 – 69   ระดบั พอใช ้ วนัทีป่ระเมนิ ........../............./.............. 

ตํ่ากวา่รอ้ยละ 60 ระดบั ควรปรบัปรงุ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน (แบบท่ี 1) 

 

1. ความเหมาะสมของข้อมลู 

 ได ้4 คะแนน เมือ่มจีาํนวนขอ้มลูเพยีงพอและเหมาะสม 

 ได ้3 คะแนน เมือ่มจีาํนวนขอ้มลูเพยีง แต่ไมเ่หมาะสมเทา่ทีค่วร 

 ได ้2 คะแนน เมือ่มจีาํนวนขอ้มลูไมเ่พยีงพอ และเหมาะสม 

 ได ้1 คะแนน  เมือ่มจีาํนวนขอ้มลูไมเ่พยีงพอ และไมเ่หมาะสม 

 ได ้0 คะแนน เมือ่ไมม่ขีอ้มลู 

2. การคาํนวณถกูต้องขัน้ตอน 

 ได ้4 คะแนน เมือ่คาํนวณถกูตอ้งทุกขัน้ตอน 

 ได ้3 คะแนน เมือ่คาํนวณถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 

 ได ้2 คะแนน เมือ่คาํนวณถกูตอ้งเป็นสว่นน้อย 

 ได ้1 คะแนน  เมือ่มกีารคาํนวณ 

 ได ้0 คะแนน เมือ่ไมม่กีารคาํนวณ 

3. ผลงานสอดคล้องกบัจดุประสงค ์

 ได ้4 คะแนน เมือ่ใชค้วามรูต้ามจุดประสงคท์ุกขัน้ตอน 

 ได ้3 คะแนน เมือ่ใชค้วามรูต้ามจุดประสงคเ์ป็นสว่นใหญ่ 

 ได ้2 คะแนน เมือ่ใชค้วามรูต้ามจุดประสงคเ์ป็นบางสว่น 

 ได ้1 คะแนน  เมือ่ไมไ่ดใ้ชค้วามรูต้ามจุดประสงค ์

 ได ้0 คะแนน เมือ่ไมม่ผีลงาน 

4. ความสมบรูณ์ของผลงาน (คะแนนเตม็ 4 คะแนน) 

 1. นําเสนอตามรปูแบบของรายงาน 

 2. ความถูกตอ้งชดัเจนในการเขยีนหรอืพมิพ ์

 3. การจดัรปูเล่มไดเ้หมาะสม 

 4. มแีผนการปฏบิตังิาน 

   ได ้4 คะแนน เมือ่ม ี4 รายการ 

   ได ้3 คะแนน เมือ่ม ี3 รายการ 

   ได ้2 คะแนน เมือ่ม ี2 รายการ 

   ได ้1 คะแนน  เมือ่ม ี1 รายการ 

   ได ้0 คะแนน เมือ่ไมม่รีายงานสง่ 
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 5. วิธีการนําเสนอผลงาน (คะแนนเตม็ 4 คะแนน) 

ได้ 4 คะแนน เมื่อนําเสนอด้วยวธิกีารที่กระชบั ชดัเจน เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอน ไม่

สบัสนวกวน คาํนวณถูกตอ้งตามหลกัวชิาทุกขัน้ตอน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์การนําเสนอน่าสนใจ 

(น้ําเสยีงชดัเจน มคีวามเชื่อมัน่ กระตอืรอืรน้ เตรยีมเน้ือหา สื่ออุปกรณ์ครบถว้นการใชภ้าษา

ถูกตอ้งตามอกัขรวธิ ีออกเสยีงควบกลํ้าถูกตอ้งทุกคาํ) 

 ได้ 3 คะแนน เมื่อนําเสนอด้วยวธิกีารที่ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอนที่ต่อเน่ือง คํานวณ

ถูกต้องตามหลกัวิชาเกือบทุกขัน้ตอน มคีวามคดิสร้างสรรค์ (นําเสนอด้วยน้ําเสยีงที่มคีวาม

เชื่อมัน่ กระตอืรอืรน้ เตรยีมเน้ือหา สื่อ อุปกรณ์ไดไ้ม่สมบูรณ์นัก การใชภ้าษาบางคําอาจจะมี

การผดิเพีย้นไปบา้ง) 

 ได ้2 คะแนน เมือ่นําเสนอตามลําดบัขัน้ตอน สื่อความหมายไดพ้อสมควร คาํนวณถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิา อาจจะมกีารผดิพลาดบา้ง (กระตอืรอืรน้ มรีอ่งรอยของการเตรยีมสือ่ อุปกรณ์) 

 ได ้1 คะแนน เมื่อนําเสนออย่างไม่มลีําดบัขัน้ตอน ไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะนําเสนอผลงาน 

(ไมม่กีารเตรยีมการทีจ่ะนําเสนอผลงาน ผูนํ้าเสนอถูกกาํหนดอยา่งไมรู่ต้วั) 

 ได ้0 คะแนน เมือ่ไมม่ผีลงาน (ไมม่ใีครออกมาเสนอผลงาน) 

 

หมายเหตุ : ขอ้ความในวงเล็บ หมายถึงการพจิารณาเมื่อมกีารนําเสนอด้วยวธิกีารพูดหน้าชัน้ หรอื

รว่มกนัอภปิราย 
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แบบประเมินผลงาน/โครงการ (แบบท่ี 2) 

 

ชื่อนกัเรยีน / คร ูผูป้ระเมนิ .............................................................................. 

เรือ่ง ............................................................................................................... 

 

 คาํชีแ้จง : ใหใ้สต่วัเลขในชอ่งตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

รายการ การ

ประยกุตใ์ช ้

การคดิ 

คาํนวณ 

การสือ่สาร ความคดิ 

สรา้งสรรค ์

การทาํงาน 

กลุม่ 

รวม รอ้ยละ 

กลุม่ที ่ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

รวม                       

รอ้ยละ                       

เกณฑก์ารประเมนิ 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั ดมีาก  ลงชื่อ .................................................. 

รอ้ยละ 70 – 79   ระดบั ด ี            ผูป้ระเมนิ 

รอ้ยละ 60 – 69   ระดบั พอใช ้ วนัทีป่ระเมนิ ........../............./.............. 

ตํ่ากวา่รอ้ยละ 60 ระดบั ควรปรบัปรงุ 
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แบบสะท้อนความคิดเหน็ของนักเรียนต่อผลงาน 

                                                   

                                            ชื่อชิน้งาน ................................................................     

   1.  เหตุผลทีเ่ลอืกชิน้น้ีเขา้แฟ้ม .................................................................................... 

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

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

   2.  งานชิน้น้ีนกัเรยีนประเมนิวา่ควรไดค้ะแนนเทา่ใด (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) และบอก 

        เหตุผล 

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

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

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

   3.  จุดเดน่จุดดอ้ยของชิน้งานน้ีมอีะไรบา้ง ................................................................... 

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

   4.  ถา้จะปรบปรงุงานน้ีใหด้ขีึน้ควรปรบัปรงอยา่งไร .................................................... 

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

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

  
 
     ลงชื่อ ............................................................... 

     วนัที ่............. เดอืน .................... พ.ศ. ............ 
 
 
  

 ความคดิเหน็ของคร ู...................................................................................................... 

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

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

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

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

  ................................................................................................................................... 
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แบบประเมินแฟ้มผลงาน 

  

  ชื่อแฟ้ม ............................................................................... 

  ชื่อนกัเรยีน ......................................................................... 

 

เกณฑ ์ ไมถ่งึเกณฑ ์

ทีค่าดหวงั 

ถงึเกณฑ ์

ทีค่าดหวงั 

เหนือเกณฑ ์

ทีค่าดหวงั 

คะแนน 

รวม 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

รายการประเมนิ 1 2 3   

การจดัการ 

- การสรา้งสรรคป์ก 

- การประเมนิตนเอง 

- ความสมบรูณ์ของ 

  รายการและการ 

  นําเสนอ 

ความประทบัใจ 

- การวางรปูแบบ 

- ศลิป์ 

- ความคดิสรา้งสรรค ์

หลกัฐานแสดงความ 

เขา้ใจ 

- ความรูใ้นเน้ือหาวชิา 

- การสะทอ้นขอ้มลู 

  ยอ้นกลบั 

- แนวคดิประยกุตใ์ช ้

     

เกณฑก์ารใหค้ะแนน   รวม ...................... คะแนน 

ระดบั   ด ี   (22 – 27 คะแนน) 

ระดบั พอใช ้   (16 – 21 คะแนน) ลงชื่อ ............................................. ผูป้ระเมนิ 

ระดบั ปรบัปรงุ  ( 9 – 15 คะแนน) วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........... 
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การสรา้งข้อสอบ 

 การสรา้งขอ้สอบจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรยีนการสอน เน่ืองจากการ

สรา้งขอ้สอบเป็นการประเมนิผลการเรยีนการสอนว่าบรรลุตามจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ ดงันัน้ 

จะตอ้งวเิคราะหห์ลกัสตูรในส่วนของเน้ือหา จุดประสงคท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนไดร้บั เพื่อเป็นการ

วเิคราะหใ์นรายละเอยีดและเป็นแนวทางในการออกขอ้สอบในแต่ละเรื่อง วธิทีี่นิยมไดแ้ก่การ

สรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร 

 การสร้างตารางวิเคราะหห์ลกัสตูรในการเตรียมแบบทดสอบ 

 ตารางวเิคราะหห์ลกัสตูรมลีกัษณะเป็นพมิพเ์ขยีวในการสรา้งแบบทดสอบ ซึง่จะบ่งบอก

ถึงจํานวนขอ้ และธรรมชาติของขอ้สอบในแบบทดสอบ และจะช่วยเป็นแนวทางในการเขยีน

ขอ้สอบดว้ย ถ้าตารางไดส้รา้งอย่างถูกต้อง และพฤตกิรรมการเรยีนรูช้ดัเจนจะทําใหก้ารออก

ขอ้สอบในแต่ละพฤตกิรรมมคุีณภาพมากขึน้ ในแต่ละช่องจะเป็นน้ําหนักของแต่ละจุดมุ่งหมาย

เชงิพฤตกิรรมในแต่ละเน้ือหาวชิา ซึ่งจะแสดงว่าผูอ้อกขอ้สอบต้องการเน้นในเน้ือหาอะไรของ

พฤตกิรรมชนิดใด ถา้เน้นในเน้ือหาใดในจุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรมชนิดใดกจ็ะใหน้ํ้าหนักในช่อง

นัน้มากขึน้ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่5.3 
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ตารางที ่5.3 ตวัอยา่งตารางแสดงการวเิคราะหส์าระการเรยีนรูห้น่วยการเรยีนรูเ้รือ่งเซลลแ์ละ

กระบวนการของเซลล ์
 1. การวดัความรูค้วามเขา้ใจ  

จดุมุง่หมายเชงิ 

 พฤตกิรรม 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา   คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัข

อ้เ
ทจ็

จร
งิ 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัศ

พั
ทท์

าง
วทิ

ยา
ศา

สต
ร ์

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัจ

นิต
นา

กา
ร 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัส

ญั
ลกั

ษ
ณ์

 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัแ

นว
โน้

ม 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัก

าร
จดั

พ
วก

 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัเ

ทค
นิค

แล
ะ 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัห

ลกั
กา

รแ
ละ

 

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัท

ฤษ
ฎที

าง
 

กา
รพ

สิจู
น์ค

วา
มร

ูใ้น
สิง่

ให
ม ่

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัก

าร
ปร

ะย
ุกต

 ์

 

 

 

 

รวม 

 

เซลลข์องสิง่มชีวีติและ 

กระบวนการของเซลล์

1. สิง่ทีเ่รยีกวา่เซลล ์

2. ประวตักิารคน้ควา้ 

เรือ่งเซลล ์

3. ทฤษฎเีซลล ์

4. ชนิดของเซลล ์

  4.1 เซลลโ์ปรคารโิอต 

  4.2 เซลลย์คูารโิอต 

5. โครงสรา้งของเซลล ์

ยคูารโิอต 

  5.1 ไซโตพลาสซมึ 

    1) ไซโตซอล 

    2) ออรแ์กเนสล ์

    3) โครงสรา้งหลกั 

    4) สิง่ไรช้วีติ 

   5.3 นิวเคลยีส 

6. โครงสรา้งของเซลล ์

โปรคารโิอต 

 

            

รวม             

 

 

 

 



  TL 474  212 

ตารางที ่5.3 (ต่อ) 
 2.การจดัขบวนการแสดงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์  

 

จดุมุง่หมายเชงิ 

2.1 การสงัเกตและการวดั 2.2 การมองเป็นปญัหาและการ 

     หาวธิกีารแกป้ญัหา 

 

พฤตกิรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 

 กา
รส

งัเ
กต

วตั
ถุแ

ละ
เห

ตุก
าร

ณ์
ท

ีเ่ก
ดิข

ึน้ 

กา
รอ

ธบิ
าย

ผล
ขอ

งก
าร

สงั
เก

ต 

กา
รว

ดัข
นา

ด 
นํ้า

หน
กั 

แล
ะป

รมิ
าณ

ขอ
งว

ตัถุ
 

กา
รร

ูจ้กั
เค

รือ่
งม

อืใ
นก

าร
วดั

 

กา
รร

ูจ้กั
ปร

ะม
าณ

ผล
กา

รว
ดัแ

ละ
กา

รถ
กูต

อ้ง
ขอ

ง

เค
รือ่

งม
อื 

กา
รแ

กป้
ญั

หา
 

กา
รต

ัง้ส
มม

ตฐิ
าน

 

กา
รเ

ลอื
กก

าร
ทด

สอ
บ 

กา
รอ

อก
แบ

บก
าร

ทด
ลอ

ง 

 

 

 

รวม 

7. การศกึษาเรือ่งเซลล ์

  7.1 กลอ้งจลุทรรศน์ 

    1) สว่นประกอบของ 

        กลอ้งจลุทรรศน์ เลนส ์

        ประกอบ แบบใชแ้สง 

    2) วธิใีชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

    3) การเกบ็รกัษากลอ้ง 

        จลุทรรศน์ 

    4) การเตรยีมตวัอยา่ง 

        เพือ่ศกึษาดว้ยกลอ้ง 

        จลุทรรศน์ 

  7.2 การศกึษาเซลลพ์ชืและ 

       เซลลส์ตัว ์

    1) ศกึษาเซลลเ์ยือ่บุขา้ว 

    2) ศกึษาเซลลเ์ยือ่หอม 

    3) ศกึษาเซลลค์ุมของพชื 

          

รวม           
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ตารางที ่5.3 (ต่อ) 
จุดมุง่หมายเชงิ 

พฤตกิรรม 

 

3. การนําความรู้

และวธิกีารทาง

วทิยาศาสตรไ์ป

ประยุกต ์

4. ทกัษะใน 

การปฏบิตั ิ

 

5. ทศันคตแิละความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 

กา
รนํ

าไ
ปป

ระ
ยกุ

ตใ์
ช ้

กา
รนํ

าไ
ปป

ระ
ยกุ

ตใ์
ช ้

กา
รนํ

าไ
ปป

ระ
ยกุ

ตใ์
ช ้

กา
รพ

ฒั
นา

ทกั
ษ

ะใ
น 

ทกั
ษ

ะใ
นก

าร
ใช

 ้

กา
รแ

สด
งอ

อก
ขอ

งท
ศัน

คต
 ิ

กา
รเ

กดิ
ทศั

นค
ตทิ

ีด่ตี่
อ 

คว
าม

สนุ
กส

าน
ใน

 

กา
รพ

ฒั
นา

คว
าม

สน
ใจ

 

กา
รพ

ฒั
นา

คว
าม

สน
ใจ

 

 

รวม 

8. การนําสาร 

เขา้และออกจาก 

เซลลโ์ดยผา่น 

เยือ่เซลล ์

   8.1 การลาํเลยีง 

แบบไมใ่ชพ้ลงังาน 

 1) การแพร ่

 2) การออสโมซสิ 

 3) การแพรโ่ดย 

     อาศยัตวัพก 

  8.2 การลาํเลยีงแบบใชพ้ลงังาน 

  8.3 การลาํเลยีง 

โดยการสรา้งทีเ่ยือ่เซลล ์  

  1) Exocytosis 

  2) Eudocytosis 

(1) Phagocytosis 

(2) Phiocytosis 

(3) Recepterediate  

    endocytosis 

           

รวม            
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ตารางที ่5.3 (ต่อ) 
จุดมุง่หมายเชงิ 6. คุณคา่ของวชิาวทิยาศาสตร ์  

พฤตกิรรม 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา กา
รม

อง
เห

น็ค
วา

มส
มัพ

นัธ
์

ระ
หว

า่ง
วทิ

ยา
ศา

สต
ร ์

คว
าม

รูเ้
กีย่

วก
บัข

อ้จ
าํก

ดัข
อง

ปร
ชัญ

าแ
ละ

อทิ
ธพิ

ล 

ปร
ะว

ตัคิ
วา

มเ
ป็น

มา
ขอ

ง 

วทิ
ยา

ศา
สต

ร ์

คว
าม

สมั
พ

นัธ
ร์ะ

หว
า่ง

วทิ
ยา

ศา
สต

รเ์
ทค

โน
โล

ย ี

คว
าม

ระ
มดั

ระ
วงั

เก
ีย่ว

กบั
สงั

คม

ปร
ะเ

พ
ณ

จีา
ก 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

9. ความรูเ้รือ่งเซลลใ์นชวีติ 

   ประจาํวนั 

   9.1 การแพรก่บัการแพทย ์

   9.2 การแพรก่บัการ 

   9.3 กากรแพรก่บัโภชนาการ 

   9.4 การดแูลรกัษารา่งกาย 

   9.5 ประโยชน์ของการถนอม 

        อาหาร 

      

รวม       
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 จาํนวนข้อสอบของแบบทดสอบ 

 จํานวนขอ้สอบของแบบทดสอบจะถูกกําหนดในขณะที่สรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร 

การที่จะใช้จํานวนข้อมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กบัจุดมุ่งหมายในการสอนที่ต้องการให้บรรลุ

จุดประสงคใ์นเรือ่งใด ชนิดของแบบทดสอบระดบัวุฒภิาวะของนกัเรยีน และเวลาทีใ่ชใ้นการสอบ 

สิง่แรกทีจ่ะใชพ้จิารณาถงึจาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ ไดแ้ก่ ขอ้สอบทัง้หมดในแต่ละจุดมุง่หมาย    

เชน่  พฤตกิรรม ซึง่ผูอ้อกขอ้สอบจะตอ้งออกเป็นจาํนวนมาก  เพื่อทีจ่ะไดค้รอบคลุมเน้ือหา และ

เป็นตวัแทนของพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีด่ ี (สมบูรณ์ สุรยิวงศ,์ ม.ป.ป., 53.) ไดเ้สนอแนะว่าการ

ออกข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทัว่ไปในแต่ละพฤติกรรมใช้ 2 – 3 ข้อ สําหรับแต่ละ

วตัถุประสงคใ์นการสอนสาํคญั ๆ ใหอ้อกขอ้สอบประมาณ 10 ขอ้ขึน้ไป 

 

แนวทางในการสรา้งข้อสอบ 

 แนวทางการสร้างข้อสอบแบบหลายตวัเลือก 

 ขอ้สอบแบบหลายตวัเลอืกจะแสดงถงึงานทีใ่หน้กัเรยีนทาํเพื่อแสดงว่านกัเรยีนไดเ้รยีนรู ้

บรรลุจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ ขอ้สอบแบบตวัเลอืกจะมคีําตอบหลายคําตอบใหเ้ลอืก แต่จะมี

คาํตอบทีถู่กตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว โดยขอ้สอบจะแบ่งเป็น 2 สว่น คอื สว่นคาํถาม (stem) และ

ตวัเลอืก (choice หรอื options) แบ่งเป็น ตวัถูก (cessect choice) และ ตวัลวง (decoys หรอื 

distracters) 

 หลกัในการเขียนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบหรือแบบหลายตวัเลือก 

 1.  เขยีนตวัคาํถามใหอ้ยู่ในรปูประโยคคาํถามทีส่มบูรณ์ การถามดว้ยประโยคคําถามที่

สมบรูณ์จะชว่ยใหค้าํถามมคีวามหมายเฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้ ผูส้อบอ่านแลว้สามารถเขา้ใจทนัทวี่า

ผูถ้ามตอ้งตอบในแงใ่ด จะตอ้งมุง่ความคดิไปในทศิทางใด 

 2.  เขยีนคาํถามใหช้ดัเจนตรงจุดและใชภ้าษาทีง่า่ย ไมซ่บัซอ้น คลุมเครอื การใชภ้าษา

คลุมเครอือาจทําใหน้ักเรยีนตอบผดิทัง้ ๆ ทีม่คีวามรูใ้นเรื่องที่ครูต้องการถามกไ็ด ้และคําถาม

ควรจะสัน้และชดัเจน เขา้ใจง่าย ถ้าคําถามยาวเกนิไปจะทําใหว้กวนไปมา ทําใหข้อ้สอบขาด

ความเทีย่งตรงตามสภาพไป 

 3.  พยายามหลกีเลีย่งการใชค้ําถามปฏเิสธหรอืปฏเิสธซอ้น การใชค้ําถามปฏเิสธทําให้

ผูส้อบต้องคดิยอกยอ้นโดยไม่จําเป็น อาจทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไดง้่าย แต่ถ้ามคีวามจําเป็น

จะตอ้งใชจ้รงิ ๆ กค็วรขดีเสน้ใตค้าํปฏเิสธหรอืพมิพด์ว้ยอกัษรเอน 

 4.  ไม่ควรใช้ตวัเลอืกปลายเปิด ประเภท “ถูกทุกขอ้” “ไม่มขีอ้ใดถูก” “ยงัสรุปแน่นอน

ไมไ่ด”้ 
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  5.  ใช้คําถามให้คุ้มกับการสอบ ข้อสอบที่ดีไม่ควรถามด้านความจํามากนัก แต่จะ

พยายามให้คิดลึกซึ้งลงไป และไม่ใช่เป็นข้อสอบที่พลิกแพลงจนกลายเป็นข้อสอบวัด

ความสามารถดา้นภาษาไป 

 ขอ้สอบที่ถามไม่คุ้ม งานสอบจะไม่ใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่การวดัเท่าที่ควร เช่น 

คาํถามทีง่า่ยมากจนผูส้อบส่วนใหญ่ตอบถูกหรอืยากจนไมม่ใีครตอบถูกเลย นอกจากน้ีการถาม

เน้ือหาไมค่วรถามเน้ือหาทีไ่มจ่าํเป็น เพราะเป็นการวดัไมต่รงกบัจุดประสงคแ์ละเสยีเวลา 

 6.  ตวัเลอืกจะตอ้งมคีาํตอบเดยีว ไม่ใช่มขีอ้ถูกหลายขอ้ จนตดัสนิไมไ่ดว้่าขอ้ใดถูก ทํา

ใหเ้กดิปญัหาทหีลงั 

 7.  ตวัเลอืกจะตอ้งเป็นอสิระขาดจากกนั 

 8.  พยายามหลกีเลีย่งคาํถามทีแ่นะคาํตอบ คาํถามทีใ่ชต้วัเลอืกทีม่แีงใ่หเ้ดก็สามารถตดั

ตวัลวงออกไดโ้ดยไมต่อ้งใชค้วามคดิ หรอืชีนํ้าใหเ้ดก็เลอืกคาํตอบไดง้า่ยขึน้ ถอืว่าเป็นคาํถามที่

ชีแ้นะคาํตอบ ตวัอยา่งเชน่ 

  - ตวัคาํตอบใชค้าํทีซ่ํ้าซากกบัคาํถาม หรอืใชค้าํทีเ่กีย่วเน่ืองกนั 

  - ใชค้าํถามซํ้ากนั ไดแ้ก่ การถามคาํถามเรื่องเดยีวกนั แต่ใชค้าํต่างกนั หรอืบางครัง้

ถามเรือ่งเดยีวกนั ต่อเน่ืองกนัเป็นการแนะคาํตอบได ้

  - ตวัถูก ตวัผดิ ยาวไม่สมํ่าเสมอกนั ตวัถูกที่ส ัน้หรอืยาวกว่าตวัอื่น ๆ จะเป็นขอ้ที่

ผูต้อบคาํถามสงัเกตได ้ผูอ้อกขอ้สอบควรแต่งตวัเลอืกใหม้คีวามยาวพอ ๆ กนัถา้ไม่สามารถทํา

ไดค้วรเรยีงตวัเลอืกตามลาํดบัความยาวของขอ้ความ 

  - ตวัเลอืกทีเ่ป็นคาํตอบมกีารใชศ้พัทห์รอืคําทีแ่ปลกกว่าตวัลวงอื่น ๆ ทําใหส้ามารถ

เดาขอ้สอบได ้

  - คาํตอบหรอืตวัลวงเดน่ชดัเกนิไป ทาํใหส้ามารถเดาคาํตอบได ้

 

 ข้อสอบแบบจบัคู่ (Constructing Matching Item) 

 ขอ้สอบแบบจบัคู่ไดป้ระยุกตม์าจากขอ้สอบแบบหลายตวัเลอืก แทนทีจ่ะมตีวัเลอืกใหใ้น

แต่ละปญัหา เหมอืนขอ้สอบแบบหลายตวัเลอืก แต่เปลีย่นมาเป็นเรยีงลําดบั ปญัหาไวข้า้งหน้า 

และคาํตอบไวอ้กีดา้นหน่ึง หลกัการสรา้งขอ้สอบน้ีไดแ้ก่ 

 1.  คาํหรอืขอ้ความทีจ่ะนํามาจบัคู่กนั ควรเป็นเรื่องราวหรอืเน้ือหาเดยีวกนั ถา้ตอ้งการ

ถามหลาย ๆ เน้ือหา หรอืหลาย ๆ เรือ่ง ควรแยกออกเป็นคนละชุด 

 2.  ขอ้สอบจะตอ้งสัน้และไดใ้จความ โดยเฉพาะใหต้วัเลอืกหรอืคาํตอบทีอ่ยูท่างขวามอื

เป็นขอ้ความสัน้ ๆ และสัน้กวา่ตวัคาํถามทางซา้ยมอื 
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 3.  เรยีงลาํดบัคาํหรอืขอ้ความทีเ่ป็นชื่อตามลําดบัตวัอกัษร และถา้เป็นตวัเลขหรอื พ.ศ. 

กค็วรเรยีนตามลาํดบัมากน้อย เพือ่สะดวกในการคน้หาคาํตอบ 

 4.  ขอ้ความแบบจบัคู่ชุดหน่ึงไม่ควรมมีากเกนิไป เพราะทําใหผู้ต้อบสบัสนและยุ่งยาก

มากเกนิไป ชุดหน่ึงควรมคีาํถามไมเ่กนิ 15 ขอ้ 

 5.  คาํทีเ่ป็นคูก่นั ควรจดัใหก้ระจายกนั ไมค่วรใหอ้ยูต่รงกนัหรอืเรยีงกนัอยา่งเป็นแบบ 

 6.  ข้อสอบแต่ละชุดควรจดัให้อยู่ในกระดาษหน้าเดียวกัน ไม่ควรให้ไปต่อหน้าอื่น 

เพราะจะทาํใหยุ้ง่ยากและสบัสนในการตอบ เน่ืองจากตอ้งพลกิกลบัไปกลบัมา 

 7.  วธิกีารตอบไม่ควรกําหนดใหยุ้่งยาก เช่น ไม่ควรใหล้อกขอ้ความทางขวามอืมาใส่

ทางซ้ายมือ หรือโยงเส้นในข้อที่สมัพนัธ์กัน แต่ควรจะใช้วิธีนําตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับ

ขอ้ความมาใสไ่วห้น้าขอ้หรอืหลงัขอ้นัน้ ๆ 

 ตวัอยา่ง  สตัวต่์าง ๆ ดา้นซา้ยมอือยูใ่นๆฟลัม่ทางขวามอื สตัวช์นิดใดอยูใ่นไฟลัม่ใดให้

ใสเ่ฉพาะตวัอกัษรใหต้รงกบัไฟลัม่ทางขวา 

    ไฟลัม่        ชื่อสตัว ์

   _______ 1. คอรด์าตา   ก.  งดูนิ 

  _______ 2. โปรโตซวั   ข. ตวัตดื 

  _______ 3. ฟอรเิฟอรา่   ค. ปลาดาว 

  _______ 4. มอลลสักา   ง. พารามเีซยีม 

  _______ 5. แอนเนลดิา   จ. พลานาเรยี 

  _______ 6. เอคไคโนเดริม์   ฉ. ฟองน้ํา 

         ช. มา้น้ํา 

         ซ. ไสเ้ดอืนดนิ 

         ฌ. หอยงาชา้ง 

  ข้อดีของแบบทดสอบแบบจบัคู่ 

  1.  ใชว้ดัพฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะดบัความรูค้าํความจาํไดด้ ี

  2.  เป็นแบบทดสอบทีส่รา้งงา่ยและใชง้า่ย 

  3.  โอกาสทีผู่ท้าํขอ้สอบจะเดาคาํตอบถูกมน้ีอยมาก 

  4.  มคีวามเป็นปรนยั 

  ข้อเสียของแบบทดสอบแบบจบัคู่ 

  1.  เน้นการวดัความรคูวามจาํทีเ่กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

  2.  ใชว้ดัพฤตกิรรมระดบัสงูไดย้าก 
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  3.  ไมส่ามารถวดักระบวนการคดิ นิสยัการศกึษาคน้ควา้ และการใชภ้าษา 

 

 ข้อสอบแบบเติมคาํหรือข้อความ 

 แบบทดสอบชนิดน้ี ผูส้อบจะตอ้งเตมิคาํ ขอ้ความ ตวัเลข หรอืสญัลกัษณ์ในช่องว่าทีเ่วน้

ไวใ้ห ้เพือ่ใหป้ระโยคหรอืขอ้ความไดค้วามสมบรูณ์ 

  หลกัการสร้างแบบทดสอบแบบเติมคาํ 

 1. ควรเขยีนคาํชีแ้จงวธิกีารทาํขอ้ทดสอบใหช้ดัเจน 

 2. หลกีเลีย่งการลอกขอ้ความหรอืประโยคจากหนงัสอืมาใชเ้ป็นคาํถามโดยตรง 

 3. หลกีเลีย่งการใหเ้ตมิคาํทีค่ลุมเครอืในชอ่งวา่งทีเ่วน้ไวใ้ห ้และใหเ้ตมิเฉพาะคาํทีส่าํคญั

เทา่นัน้ในแต่ละขอ้ของคาํถาม 

 4. คําหรอืขอ้ความที่อยู่ขา้งหน้าช่องว่างที่เว้นไว้ใหเ้ติม ไม่ควรเป็นคําหรอืขอ้ความที่

ชีแ้นะคาํตอบทีจ่ะเตมิได ้

 5. สาํหรบัคาํถามทีเ่กีย่วกบัตวัเลข ควรระบุหน่วยทีจ่ะใชใ้นการวดัดว้ย  

 6. ชอ่งวา่งทีจ่ะเวน้ไวใ้หเ้ตมิคาํทีต่อ้งการ ควรไวท้า้ยขอ้ความของคาํถาม เพราะจะช่วย

ใหผู้ท้ําขอ้สอบสามารถทําความเขา้ใจปญัหาทีเ่ขาตอ้งคดิ เพื่อหาคําเตมิก่อนทีจ่ะพบช่องว่างที่

เวน้ไว ้

 7. ในประโยคของคาํถามหน่ึง ๆ ไม่ควรเวน้ใหเ้ตมิคําหลายแห่ง การเวน้ใหเ้ตมิคาํหลาย ๆ 

แหง่ในขอ้คาํถามเดยีวกนั จะทาํใหข้อ้คาํถามนัน้กลายเป็นการวดั การเดาของผูท้าํขอ้สอบว่าเก่ง

มากน้อยแคไ่หน 

 8. คาํตอบทีเ่ตมิควรเป็นคํามากกว่าทีจ่ะเป็นขอ้ความ ทัง้น้ีเพื่อใหม้คีวามเป็นปรนยัของ

ขอ้สอบเพิม่ขึน้ 

 9. สาํหรบัขอ้ทดสอบทีม่คีวามยาวต่อเน่ืองกนั ควรใส่หมายเลขไวใ้นช่องว่างทีเ่วน้ไวใ้ห้

เตมิคาํดว้ยเหตุผลทีว่า่ เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ท้าํขอ้ทดสอบเกดิความสบัสน 

 10. ช่องว่างทีเ่วน้ไวใ้หเ้ตมิ ควรมคีวามยาวเท่ากนัทุกแห่ง เพราะการชีแ้นะคาํตอบอาจ

เกดิขึน้ได ้

 ตวัอย่าง   

 จงเตมิคาํหรอืขอ้ความลงในชอ่งวา่งใหส้มบรูณ์ 

 1. อนิซลูนิเป็นฮอรโ์มนทีผ่ลติจากต่อม ..................................................... 

 2. ผูศ้กึษาโครงสรา้งของเซลอยา่งจรงิจงัเป็นคนแรกคอื............................... 

 3. ปุ๋ ยยเูรยีมธีาตุซึง่พชืตอ้งการคอื............................................................ 
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 ข้อดีของข้อสอบแบบเติมคาํ 

 1. โอกาสทีจ่ะเดาคาํตอบถกูมน้ีอยมาก 

 2. เป็นแบบสอบทีส่รา้งไดง้า่ย 

 3.ใชว้ดัเน้ือหาไดก้วา้ง 

 4. ใชว้ดัความรูท้างคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรไ์ดด้ ี

 5. การใหค้ะแนนทาํไดง้า่ยกวา่แบบทดสอบชนิดความเรยีง 

 ข้อเสียของแบบทดสอบแบบเติมคาํ 

 1. ความเหมาะสมของขอ้ทดสอบถูกจาํกดัในดา้นการวดัความรู ้ความจาํ 

 2. ขาดความเป็นปรนยั 

 

 ข้อทดสอบแบบถกู-ผิด 

 แบบทดสอบชนิดน้ี ผูท้าํขอ้สอบจะตอ้งเลอืกวา่ขอ้ความทีก่าํหนดใหถู้กหรอืผดิ ใชห่รอืไม ่

 หลกัการสร้างแบบทดสอบแบบถกู-ผิด 

 1. ขอ้ความของแต่ละขอ้ควรใหถู้กหรอืผดิอยา่งสมบรูณ์ 

 2. เขยีนคาํถามใหไ้ดใ้จความทีส่ือ่ความหมายทีต่อ้งการอยา่งชดัเจน 

 3. การหลกีเลีย่งการใชข้อ้ความซอ้นปฏเิสธ 

 4. ถา้คาํถามเป็นขอ้ความหรอืประโยคเชงิแยง้ใหร้ะบุผูท้ีก่ล่าวขอ้ความนัน้ดว้ย 

 5. ควรใหม้คีาํถามทีถู่กและคาํถามทีผ่ดิจาํนวนเทา่หรอืใกลเ้คยีงกนั 

  ตวัอย่าง 

 ขอ้ความต่อไปน้ี  ขอ้ความใดถูกตอ้งใหเ้ขยีนวงกลมลอ้มรอบตวัอกัษร ถ  ขอ้ความใด

ผดิใหเ้ขยีนวงกลมลอ้มรอบตวัอกัษร ผ ทีอ่ยูท่างดา้นซา้ยมอืหน้าขอ้ความนัน้  

 ถ. ผ. 1. ดอกสมบรูณ์เพศทุกชนิดเป็นดอกสมบรูณ์ 

 ถ.  ผ. 2. ประจาํเดอืนคอืเลอืดเสยีทีห่ลัง่ออกมกาพรอ้มกบัผนงัมดลกู 

 ถ. ผ. 3. ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ จดัวา่เป็นทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 

 ถ. ผ. 4. ผูบ้รโิภคอนัดบัสดุทา้ยมอีตัราการเกดิและอตัราการตายตํ่า 

 ถ. ผ. 5. ปลาทุกชนิดมกีารผสมพนัธุภ์ายนอกรา่งกาย 

 ถ. ผ. 6. สตูรปุ๋ ย 16 – 17 – 0 เหมาะสาํหรบัในดนิทีม่ธีาตุโปรตสัเซยีม 

                        อยูม่าก 
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 ข้อดีของแบบทดสอบแบบถกู-ผิด 

 1.  สามารถวดัความรูใ้นเน้ือหาไดก้วา้งในระยะเวลาอนัสัน้ทีก่าํหนดให ้

 2.  งา่ยต่อการใชว้ดัความรูค้วามจาํของขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

 3.  ใชป้ระเมนิผลความสามารถการนําหลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ใหมไ่ด ้

 ข้อเสียของแบบทดสอบแบบถกูผิด 

 1.  สง่เสรมิใหม้กีารเดาคาํตอบ 

 2.  ขอ้มลูทีไ่ดไ้มส่ามารถนําไปใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอน 

 3.  มคีวามเชื่อถอืตํ่า 

 4.  ยากต่อการสรา้งขอ้ความหรอืประโยคทีจ่ะใหเ้ลอืกถูกหรอืผดิอยา่งแทจ้รงิ 

 5.  ทาํใหผู้ท้าํขอ้สอบทีเ่ตรยีมสอบเป็นอยา่งด ีเกดิความไมพ่อใจได ้

 

 ข้อสอบแบบเขียนคาํตอบ 

        ขอ้สอบแบบเขยีนตอบเป็นขอ้สอบทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบได้แสดงออกโดยใชภ้าษาของ

ตนเอง ในการทําขอ้สอบประเภทน้ีผูส้อนจะต้องมคีวามสามารถในการจดัระเบยีบของความรู ้

แสดงความคดิรเิริม่ และรูจ้กัการสงัเคราะหข์อ้ความไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ขอ้สอบเขยีนตอบ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 

 1.  แบบไม่จํากดัคําตอบ (Unstricted-response type) ขอ้สอบลกัษณะน้ีเน้นความลกึ 

และขอบเขตของความรู้ เน้นเสรีภาพของการแสดงออก ยัว่ยุให้ผู้สอบเกิดความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ เช่น จงบอกประโยชน์ของกล้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรอื จงแสดงความ

คดิเหน็เกีย่วกบัคาํขวญัทีว่า่ “ตน้ไมค้อืเพือ่นชวีติ เจา้ชว่ยดแูก๊สพษิแทนขา้” 

 2.  แบบจาํกดัตอบ (Restricted-response type) เป็นขอ้สอบทีต่อ้งการคาํตอบเฉพาะเจาะจง 

ทีจ่ดัระเบยีบของความคดิเป็นอย่างด ีมกีารกําหนดขอบเขตในการตอบได ้2 ลกัษณะ คอื การ

ตอบแบบบรรยายในขอบเขตจํากดั กบัการตอบแบบสัน้ ๆ หรอืเตมิคําหรอืขอ้ความในช่องว่าง

ใหส้มบรูณ์ เชน่ จงยกตวัอยา่งการอยูร่ว่มกนัของสิง่มชีวีติ แบบภาวะทีต่อ้งพึง่พามา 3 ชนิด 

 หลกัการสร้างข้อสอบเขียนตอบแบบบรรยาย 

 1.  การสร้างข้อสอบควรคํานึงถึงลําดบัความสําคญัของจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ตามที่

ปรากฏในตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร วตัถุประสงคห์รอืพฤตกิรรมใดทีม่น้ํีาหนกัความสาํคญัมาก ก็

ออกขอ้คาํถามเพือ่วดัพฤตกิรรมนัน้มาก ใหไ้ดส้ดัสว่นตามตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร 

 2.  ขอ้สอบแบบบรรยายทีจ่ะใชว้ดั จะต้องสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีจ่ะต้องวดั

ขอ้สอบแต่ละขอ้ จะต้องออกแบบในการวดัพฤติกรรมการเรยีนอย่างเดยีว หรอืหลายอย่างที่
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จะต้องกําหนดใหช้ดัเจน และจะต้องอธบิายถงึพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ี่จะทําการวดัได้ ขอ้สอบ

แบบจํากดัขอบเขตสามารถคาดการตอบของนักเรยีนไว้เรยีบรอ้ยแล้วว่านักเรยีนจะต้องตอบ

อยา่งไร นกัเรยีนจะมคีวามชดัเจนในการตอบ สว่นขอ้สอบแบบไมจ่าํกดัขอบเขตในการตอบเป็น

การวดัพฤติกรรมการเรยีนรู้ได้หลายแบบ จะต้องกําหนดให้ชดัเจนว่าเป็นการวดัพฤติกรรม

เกีย่วกบัอะไร 

 3.  พยายามกําหนดใหค้วามยาวของขอ้สอบพอเหมาะกบัเวลาทีใ่ห ้ขอ้สอบเขยีนตอบ

ไมใ่ช่ Speed test แต่ค่อนไปทาง Power test ดงันัน้ การกําหนดเวลาใหเ้หมาะสมจงึมคีวามสาํคญั

มาก ข้อสอบแบบบรรยายจะออกแบบสําหรบัวดัทกัษะของสมอง และความสามารถอื่น ๆ 

จะตอ้งใชเ้วลาในการทีจ่ะใหน้กัเรยีนเขยีน ตอ้งกาํหนดเวลาใหพ้อสมควร ถา้กาํหนดเวลาใหน้้อย

เกนิไปมแีนวโน้มทีจ่ะวดัเกี่ยวกบัความเรว็ในการเขยีนของนักเรยีน นักเรยีนทีเ่ขยีนไดเ้รว็จะมี

โอกาสทีจ่ะไดค้ะแนนสงูมากกวา่นกัเรยีนทีเ่ขยีนไดช้า้ 

 4.  ถามปญัหาทีแ่สดงวา่นกัเรยีนมคีวามรูจ้รงิ ๆ สามารถตอบปญัหาไดโ้ดยพยายามนํา

กฎเกณฑห์รอืความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่ๆ ไมค่วรเป็นคาํถามทีน่กัเรยีนเคยพบหรอืเคยทาํ

มาก่อน เพราะจะกลายเป็นการวดัความจาํไป 

 5.  พยายามใช้คําถามหลาย ๆ แบบ   มใิช่มแีต่คําถามประเภท  ใคร  อะไร ที่ไหน  

เมื่อไรเท่านัน้ เพราะคําถามประเภทน้ีมลีกัษณะไปทางวดัความจํามากกว่าวดัสมรรถภาพอื่น 

คําถามที่ใชว้ดัสมรรถภาพที่สูงขึน้ ควรจะเป็นคําถามประเภท ทําไม อย่างไร หรอืใหบ้รรยาย 

อธิบายเปรียบเทียบหาความสมัพนัธ์ ความขดัแย้ง ตีความ วิเคราะห์เหตุผล วิจารณ์ และ

ประเมนิผล เป็นตน้ 

 6.  เขยีนคาํถามใหช้ดัเจนว่าตอ้งการใหต้อบอยา่งไร พยายามเขยีนใหเ้ฉพาะเจาะจงลง

ไป เชน่ จงอธบิายเกีย่วกบั ......................... ในประเดน็ต่อไปน้ี 

  1. .............................................. 

  2. .............................................. 

  3. .............................................. 

 7.  ควรเขยีนคําตอบเฉลยเตรยีมไวด้ว้ย เพื่อเป็นการตรวจสอบดวู่าขอ้สอบชดัเจนหรอื

ยงัตรงกบัความตอ้งการวดัหรอืไม ่

 8.  ถ้าขอ้สอบมหีลายขอ้ ควรจะเรยีงลําดบัจากง่ายไปหายาก เพื่อยัว่ยุให้อยากตอบ

ยิง่ขึน้ 

 9.  การออกข้อสอบแบบบรรยาย ไม่ควรให้นักเรยีนเลือกตอบ เน่ืองจากไม่สามารถ

นํามาเปรยีบเทยีบในขอ้เดยีวกนัได ้
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

  

 1. จงอธบิายหลกัการวดัผลตามแนวการปฏริปูหลกัสตูรพทุธศกัราช 2544 

 2. หลกัการวดัผลตามสภาพทีเ่ป็นจรงิมลีกัษณะอยา่งไร จงอธบิาย 

 3. วเิคราะห์หลกัสูตรสาระชวีวทิยาในชัน้เรยีนใดชัน้เรยีนหน่ึง ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย และสรา้งขอ้สอบอยา่งน้อย 10 ขอ้ และระบุดว้ยวา่วดัพฤตกิรรมดา้นใด 

 4. สร้างแบบประเมินผลสภาพที่เป็นจริงแบบใดแบบหน่ึง และระบุว่าเป็นแบบวัด

พฤตกิรรมใด 

 5. จดัทาํแฟ้มสะสมผลงานโครงงานความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีจากแหล่งการเรยีนรู้

ต่าง ๆ 

 6. ฝึกสรา้งแบบประเมนิโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ (Rubric) สาํหรบัแฟ้มสะสมผลงาน

ชวีวทิยาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 7. วเิคราะหห์ลกัสตูรสาระชวีวทิยาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 1 เรื่อง เพื่อออกแบบ

การวดัตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ พรอ้มทัง้กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) 

 8. ฝึกสรา้งขอ้สอบแบบต่าง ๆ สาํหรบัใชเ้ป็นแบบทดสอบสาระชวีวทิยาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย แบบละ 10 ขอ้ 


