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วิชาวิทยาศาสตร ์
เล่มที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวนุชจิรา  แดงวันสี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การประเมินคุณภาพทางการศึกษา ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ

ของการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของของ
ครูผู้สอนถึงแม้การจัดการเรียนการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆ ด้านเพียงใดก็ตาม แต่มี
สิ่งหนึ่งที่ต้องควบคู่กับการจัดการเรียนการรู้นั่นคือ การวัดและประเมินผล ในการตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน วัดและประเมินในสิ่งที่ต้องการวัดได้   จัดลำดับความสามารถได้ ทำให้ผู้ เรียนทราบถึง
ความสามารถของตนเอง รวมทั้งให้ความสำคัญของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง จึงได้จัดทำชุดเอกสาร
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินการศึกษาขึ้น เพื่อให้ครูครูวิทยาศาสตร์ได้มีความรู้พื้นฐาน
ในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน และในชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เป็นเอกสารให้ครูศึกษาด้วยตนเอง มีทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ 

คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ 
เล่มที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
เล่มที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
เล่มที่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ  
เล่มที่ 4 การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ  
เล่มที่ 5 การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

เอกสารเล่มนี ้ เป็นเอกสารเล่มที ่ 2 ผู ้จัดทำหวังว่าชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเล่มนี ้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ซึ่งนำไปสู่
เป้าหมาย คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น ขอให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใบ
ความรู้และใบกิจกรรมให้ครบทุกใบกิจกรรม เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป   

 
 
 
 

คำนำ 
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ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 2  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  
เป็นเอกสารฝึกอบรมให้ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันและต่อเนื่องกัน ผู้ฝึกอบรมควร
ทำความเข้าใจศึกษาเอกสารโดยละเอียด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ชุดฝึกด้วยตนเอง  
ทุกขั้นตอน ผู้รับการฝึกอบรบควรศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ ขั้นตอนการศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 
 
 
 

 

ศึกษาภาพรวมเอกสาร/คำแนะนำ 
 

 ศึกษาวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา และสาระสำคัญ 

ประเมนิตนเองด้วยการทดสอบก่อนใช้ชุดฝึกอบรม 
 

  ศึกษาใบความรู้และทำใบกจิกรรม 
 

 

ประเมนิตนเองด้วยการทดสอบหลังฝึกอบรม 
 

 

ศึกษารายละเอียดการดำเนนิใช้ชุดฝึกอบรม 

 สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยผังความคิด 
 

 ไม่ผ่าน  ผ่าน 

ศึกษาเอกสารเล่มที่ 3 

คำชี้แจง 
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การศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  เล่มนี้ 

พัฒนาขึ้นสำหรับครวูิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาควรปฏิบัติดังนี้  
1. การเตรียมตัวเพื่อศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 

1.1 กำหนดเวลาในการศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 ชั่วโมง  
1.2 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุในชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง จะทำให้ผู้ศึกษามีความรู้และ

เข้าใจเร็วขึ้น  
2. การศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  

2.1 ทำแบบทดสอบก่อนศึกษา และตรวจคำตอบด้วยตนเองจากเฉลยแบบทดสอบโดยให้
คะแนน 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง และให้ 0 คะแนนสำหรับคำตอบที่ผิด  

2.2 ควรอ่านเนื้อหาสาระในใบความรู้ในแต่ละเล่มอย่างน้อย 1 จบ แล้วสรุปความคิดรวบยอด  
2.3 ทำกิจกรรมในใบงานแต่ละตอนและตรวจคำตอบด้วยตนเองจากแนวคำตอบในใบ

ความรู ้โดยให้คะแนน 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง และให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบที่ผิด  
2.4 ทำแบบทดสอบหลังศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองและ ตรวจคำตอบด้วยตนเองจาก

แบบทดสอบโดยให้คะแนน 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูกต้องและให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบที่ผิด  
2.5 ให้ศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองต่อเนื่องให้จบเล่ม  
2.6 ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองนี้สามารถที่ศึกษาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่  

3 การประเมินผล 
3.1 ในตอนท้ายของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง จะมีการประเมินผลเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ

แล้วตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองจากเฉลย ให้คะแนน 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูกและ 0 คะแนน 
สำหรับคำตอบที่ผิด โดยต้องผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป  

3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนศึกษาและหลังศึกษาชุดฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 

คำแนะนำในการศึกษา 
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เมื่อศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองนี้แล้ว ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความรู้พ้ืนฐานการวัดและประเมินผล 
 

 
 
 

   
1.  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
2.  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
3.  ประเภทการประเมินผล 
4.  แนวคิดใหม่เกีย่วกับการวัดและประเมินผล 
5.  ความมุ่งหมายการประเมินผล 
6.  ขั้นตอนการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู 
7.  กระบวนประเมินผล 
8.  คุณธรรมของผู้ประเมิน 

 
 

 
 
 

การพัฒนาครูโดยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ใช้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Construction Knowledge)  ครูเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Learning by Doing) ไม่มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนที่
ออกแบบไว้  เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) เริ่มจากการทบทวนความรู้ เดิมในเรื่องที่จะเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากชุด
ฝึกอบรมแล้วนำความรู้เดิม ไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนที่จะสรุปความรู้ ความ
เข้าใจของตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 
ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม่     +    ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิม     =    องค์ความรู้ใหม่   
 

แนวคิด 
 

วัตถุประสงค ์

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
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โดยเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมในเรื่องที่จะเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ นำความเข้าใจข้อมลูเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และเปลีย่นเรียนรู้ก่อนที่จะสรุปองค์
ความรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเอง 

 
 
 

 

การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน การ
ประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าจากการวัดผล การวัดผลเป็นการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับ
สิ่งที่วัด หรือการทดสอบเป็นเทคนิคของการวัดผลที่ใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ ธรรมชาติของการวัดผล
การศึกษาเป็นการวัดเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถนะของมนุษย์หรือผู้เรียนประเภทของการประเมินผล 
ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนหรือประเมิน
ความก้าวหน้า และประเมินผลหลังเรียน ถ้าแบ่งตามระบบการวัดผลแบ่งเป็นแบบอิงกลุ่ม และอิง
เกณฑ์ การประเมินผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้หรือปรับปรุงการเรียนการสอนและยังสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนได้ เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องเพื่อตัดสินผลการเรียน และเพื่อประเมินค่า ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลควรมีคุณธรรมในด้านความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ  มีความรู้ในหลักวิชาการวัดและ
ประเมินผล 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สาระสำคัญ 

              

           ....ไปทำแบบทดสอบก่อนศึกษาชุดฝึกอบรมก่อนนะคับ.... 
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 คำสั่ง ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. องค์ประกอบของการประเมินผล มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ข้อมูล เกณฑ์ การตัดสินใจ 

1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

2. หลักการของการวัดผลการศึกษาต้องวัดให้ตรงกับจุดประสงค์ 
1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

3. การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ คือการวัดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยเปรียบเทียบ  
   กับเพ่ือนในกลุ่มเดียวกัน 

1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

4. การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม คือการวัดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยเปรียบเทียบ 
    กับมาตรฐาน 

1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

5. กระบวนการประเมินผลขัน้ตอนที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินผลการเรยีน  
1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

6. การวัดและประเมินผลทางการศึกษามีกี่ประเภท ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
1. 2 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม และแบบอิงเกณฑ์ 
2. 2 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียน 
3. 3 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียน 
4. 3 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม แบบอิงเกณฑ์และอิงมาตรฐาน 

7.  ข้อใดกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล ไม่ถูกต้อง 
1. เพื่อสร้างกำลังใจในการเรยีน  
2. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง  
3. เพื่อจัดตำแหน่งหรือจัดประเภท  
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนศึกษาชุดฝึกอบรม
อบรม 
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8. ขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดผลและประเมินผลการศึกษาคือข้อใด 

1. การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู ้
2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล   
3. การทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. กำหนดวัตถุประสงค ์

9. คุณธรรมของผู้ประเมินข้อใดสำคัญที่สุด 
   1. ความยุติธรรม 
   2. ความละเอียดรอบคอบ 
   3. ความอดทน 

  4. ความซื่อสัตย ์
10. จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลผู้เรียนคือข้อใด 

1. การประเมนิทักษะ   
2. การประเมนิความรู้ 
3. การประเมนิกระบวนการ  

  4. การประเมนิสมรรถนะ 
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ใบความรู้ที่ 1   
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

 
การวัดและประเมินผลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัด

การศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แล้วจึงจัดกิจกรรมการสอนหลัง
จากนั้ นจึ งทำการวัดและประเมินผลการสอน  ว่าเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นครูต้องวัดและประเมินผลทุก

ครั้งที่มีการสอน ครูจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจหลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถปฏิบัต ิได้อย่างถูกต้อง 

1.1 การทดสอบ  
การทดสอบ ได้มีผู้ให้นิยามไว้ดังนี้ 
ภัทรา นิคมอานนท์ (2538:8) กล่าวว่า การทดสอบเป็นการใช้เครื่องมือวัดประเภทหนึ่งที่

เรียกว่าแบบทดสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ต้องการวดั 
อุทุมพร จามรมาน (2530:6) กล่าวว่า การทดสอบคือการวัดลักษณะโดยการสุ่มลักษณะ

บางอย่างออกมาทำการวัดเพื่อประโยชน์ในการบรรยายสรุป 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552:2) กล่าวว่า การทดสอบคือเทคนิคอย่างหนึ่งของการวัดซึ่งเครื่องมือที่

ใช้วัดคือแบบทดสอบ 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การทดสอบ หมายถึงการใช้เครื่องมือ หรือแบบทดสอบเป็นสิ่งเร้า ให้แสดง

ลักษณะของพฤติกรรมที่ต้องการออกมา การทดสอบจึงเป็นการวัดและประเมินผลอย่างหนึ่ง 
 1.2 การวัดผล  
           การวัดผล ได้มีผู้ให้นิยามไว้ ดังนี ้
  เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger ) (1986:391) กล่าวว่า การวัดผลเป็นการกำหนดจำนวนให้กับวัตถุ
หรือเหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่วางไว้โดยคำว่า จำนวน หมายถึง สัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข  เช่น 1 2 3 4 
เป็นต้น ซึ่งแท้ที่จริงตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเชิงปริมาณ หรือคุณภาพในตัวมันเองแต่อย่างใด 
จะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้น เช่น เพศชายให้เป็นเลข 1 เพศหญิงให้เป็นเลข 2 หรือ
กำหนดปริมาณมากที่สุดเป็น 5 มากให้เป็น 4 ปานกลางให้เป็น 3 น้อยให้เป็น 2 น้อยที่สุดให้เป็น 1 เป็นต้น 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535:15) กล่าวว่า การวัดเป็นกระบวนการเชิงปริมาณ  
ในการกำหนดค่าเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัย
กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ 
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552:2) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึงกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ให้กับบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือ
คุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการกำหนดค่าเป็นตัวเลขให้แก่สิ่ง
ต่าง ๆ อย่างมีกฎเกณฑ ์การวัดวิ่งใดก็ตามจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือ 
หน่วยการวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ 
 

องค์ประกอบของการวัดผล มี 3 ประการ ดังนี ้
 1. ปัญหาหรือสิ่งที่จะวัด 

2. เครื่องมือวัดหรือเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูล 
3. ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพหากเป็นเชิงปริมาณจะต้องมีจำนวนและหน่วยวัด 

หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะซึ่งอาจไม่ใช่ตัวเลข  ตัวอย่าง
องค์ประกอบของการวัดผลแสดงไดด้ังตารางน้ี 

 

ตาราง  ตัวอย่างองค์ประกอบของการวัดผล 

 

จากตัวอย่างข้างต้นเห็นว่าปัญหาที่ 1-4 เป็นการวัดข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้เป็นตัวเลขที่
มีหน่วยวัดซึ่งตัวเลข ตัวแทนขนาดของสิ่งที่วัด ส่วนปัญหาที่ 5-8 เป็นการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวัดที่
ได้เป็นรายละเอียดของสิ่งที่วัด ไม่มีหน่วยหรืออาจเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วย ดังตัวอย่าง ปัญหาในข้อ 7 
ซึ่งตัวเลขที่วัดออกมาได้นี้ไม่มีความหมายเชิงปริมาณ เป็นเพียงจัดประเภทหรือจัดกลุ่มเท่านั้นการวัด
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ก็ใช้เครื่องมือวัดหรือวิธีการวัดเหมือนกัน ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้วัดมีทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น ไม้เมตร ถ้วยตวง ตาชั่งเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบ
สังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เป็นตน้ 

ปัญหา (สิ่งที่จะวัด) เครื่องมือวัด (วิธีการวัด) ผลการวัด (ข้อมูล) 
1. เด็กหญิงขวัญเรียมสอบได้กี่คะแนน  
2. เด็กชายปริญหนักเท่าไหร ่ 
3. รองเท้าคูน่ี้ราคาเท่าไหร่  
4. นักเรียนในห้องน้ีมีจำนวนก่ีคน  
5. คุณพ่อของซาซ่ามีอาชีพอะไร  
6. คุณอนงค์รตันท์ำงานที่ไหน  
7. หมายเลขโทรศัพท์ของเจนนี่  
   หมายเลขอะไร  
8. ขณะนี้คุณอรนภาหน้าตาเป็น
อย่างไรบ้าง 

แบบทดสอบ 
ตาช่ัง 

การสอบถาม 
การนับ 

การสอบถาม 
การสอบถาม 
การสอบถาม 

 
การสังเกต 

70 คะแนน 
35 กิโลกรัม 
500 บาท 
30 คน 

รับราชการคร ู
มหาวิทยาลัย 
02 318 9500 

 
ผอม ผิวดำ ตาลึก ผมร่วง 



 
 

ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
เล่มที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล        9 

 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า การวัดผล หมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวน ปริมาณอันดับ หรือ
รายละเอียดของพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใช้เครื่องมือต่าง  ๆ   
ในการวัดเพื่อให้ได้ตัวเลขหรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้แทนจำนวนและลักษณะที่วัดนั้น 

 
1.3 การประเมินผล  
การประเมินผล ได้มีผู้ให้นิยามไว้ดังนี้  
ศิรชิัย กาญจนวาสี (2552) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง 

ๆ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานการประเมินจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "คุณค่า" ของสิ่งต่าง 
ๆ การประเมินสิ่งใดก็ตามจะต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลจากการวัด 2) เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
และ 3) การตัดสินคุณค่า 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2541) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการใช้ดุลยพินิจ 
(Judgment) และ/หรือค่านิยมและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
การเปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเกณฑ์ที่กำหนดอาจเป็นเกณฑ์แบบสัมพัทธ์หรืออิงกลุ่มหรือเกณฑ์
สัมบูรณ์ 

อีเบลและไฟร์สไบย์ (Ebel and Frisbie 1986:13) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งที่ต้องการประเมิน 

แซค (Sax 1989: 24) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า หรือตัดสินใจที่
เกิดจากการสังเกตจากประสบการณ์และจากการฝึกฝนของผู้ประเมิน 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535:17) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการในการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อสรุปว่าสิ่งนั้นดีเลวปานใด 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552:2) กล่าวว่า การประเมินผล เป็นการตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของผล
ที่ได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่น ๆ หรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้  

สามารถเขียนเป็นสมการได ้ดังนี ้
การประเมินผล  = การวัดผล + การตัดสินคุณค่า 
Evaluation      = (measurement) + (judgement)  
องค์ประกอบของการประเมินผล มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ข้อมูล 
2. เกณฑ ์
3. การตัดสินคุณค่าหรือการตัดสินใจ 
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ตัวอย่างองค์ประกอบ ของการประเมินผลแสดงได้ตาราง 
ตาราง  ตัวอย่างองค์ประกอบของการประเมินผล 

ข้อมูล เกณฑ ์ การตัดสินคณุค่า 
สมคิดสอบได้ 70 คะแนน  
สมใจสอบได้ 40 คะแนน  
สมปองสอบได้ 60 คะแนน 
สมศรีสอบได้ 80 คะแนน 
สมควรสอบได ้30 คะแนน 
สมบูรณ์สอบได้ 55 
คะแนน 

เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู ่
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดคือ  
- คะแนน ≥ 80 ถือว่าเก่งให้เกรด A  
- คะแนน 70-79 ถือว่าค่อนข้างเก่ง
ให้เกรด B 
- คะแนน 60-69 ถือว่าปานกลางให้
เกรด C  
- คะแนน 50-59 ถือว่าอ่อนให้เกรด 
D 
- คะแนนต่ำกวา่ 50 หรือว่าอ่อนมาก
ให้เกรด E 

สมศรีได้คะแนนสูงสุด 
สมควรได้คะแนนต่ำสุด 
สมศรีได้เกรด A  
สมคิดได้เกรด B  
สมปองได้เกรด C 
สมบูรณ์ได้เกรด D  
สมใจและสมควรได้เกรด E 
  
 

 

จากตัวอย่างข้างต้นการประเมินผลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ข้อมูลจากการวัด
เกณฑ ์และการตัดสินคุณค่า หรือการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลเดียวกัน หากใช้เกณฑ์ต่างกันดังตัวอย่าง  
การตัดสินคุณค่าหรือการตัดสินใจย่อมแตกต่างกันด้วย 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ ตีราคา ลง
ข้อสรุปหรือคุณค่าโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
"คุณค่า" ของสิ่งต่าง ๆ 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

 
                            จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 

                         ลองตอบคำถามนะคะ 
คำสั่ง จงตอบคำถามให้ถูกตอ้ง 

1. จงบอกความหมายของ 
1.1 การทดสอบ  

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

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

................................................................................................................................................................ 
1.2 การวัดผล  

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

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

................................................................................................................................................................ 
1.3 การประเมนิผล  

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

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

................................................................................................................................................................ 
2. จากรายการที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้พิจารณาว่าเป็นการวัดผล หรือการประเมินผล 

  2.1 ม้าเบอร์ 4 วิ่งช้าที่สุด…………………………………………………………………………………………..… 
 2.2 อนันต์เป็นนักฟุตบอล……………………………………………………………………………….……………. 
 2.3 ลมพัดด้วยความเร็ว 40 ไมล์/ชั่วโมง………………………………………………………………………… 
 2.4 สมพงษส์อบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ……………………………………………………………….………. 
 2.5 บัตรชมดนตรีหมายเลข 102………………………………………………………………………….……….. 
 
 
 
 
 
 

              

           ....ต่อไป...ให้ท่านศึกษาใบความรู้ที่ 2 กันต่อเลยครับ.... 
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ใบความรู้ที่ 2 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็น ไปอย่ างถูกต้อง  มี

ประสิทธิภาพ ควรยึดหลักในการปฏิบัติการดังนี้ 
2.1 วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ การวัดผลแต่ละครั้งต้องมั่นใจว่า 

สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้อย่างแท้จริง ผลการวัดจึงจะตรงกับความ
เป็นจริง หรือตรงตามสภาพจริงกล่าวคือ ถ้าต้องการวัดความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ถ้าผู้สอบได้คะแนนสูงก็แปลว่าเก่ง

วิทยาศาสตรจ์ริง 
2.2 เครื่องมือมีคุณภาพ ผลจากการวัดขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดถ้า

เครื่องมือดีมีคุณภาพผลการวัดจะตรงกับความเป็นจริงเชื่อถือได้สูง การวัดผลการเรียนรู้ต้องนำผลไป
ใช้แต่ความสามารถของผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งนำไปใช้ในการวิจัย จึงต้องเลือกเครื่องมือ
วัดผลสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวัดผลให้มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน และสิ่งที่ต้องการ
วัดจึงจะได้ผลการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

2.3 มีความยุติธรรม การวัดผลการเรียนรู้ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมเครื่องมือที่ใช้
ในการวัดผลต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้ถูกวัด ต้องใชเ้ครื่องมือชนิดเดียวกัน
มีสภาพเหมือนกัน การนำเครื่องมือไปใช้ต้องใช้อย่างยุติธรรม การดำเนินการวัดผลต้องอยู่ในสถานการณ์
เดียวกันสภาพแวดล้อมเหมือนกันเวลาและกระบวนการเดียวกันทุกประการ 

2.4 แปลผลได้ถูกต้อง การนำผลไปใช้อธิบายหรือเปรียบเทียบคุณลักษณะ ความสามารถ
ต่างๆ ของผู้เรียนทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ และการเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ของผู้เรียนยอ่มแปรได้อย่างถูกต้องโดยไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริง 

2.5 ใช้ผลการวัดได้คุ้มค่า การวัดผลนอกจากเป็นการวัดคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน 
แล้วยังสามารถใช้ในการค้นหาความสามารถที่เด่นและด้อย เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละคนที่ด้อยให้ดีขึ้น และที่เด่นให้เด่นยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังนำไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและใช้ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดผลเองอีกด้วย 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

                                       
                                        จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 

                                         ลองตอบคำถามนะคะ 
 

 
คำสั่ง จงตอบคำถามให้ถูกตอ้ง 

1. จงบอกหลักการของการวัดผลการศึกษา พอมาสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ท่านคิดว่าหลักในการวัดผลที่สำคัญคืออะไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 3 ประเภทการประเมินผล 

 
    

การประเมินผล สามารจำแนกประเภทได้ดังนี้ ( พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2552) 
 3.1 จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล  แบ่งเป็น  3 ประเภท ดังนี้ 
          1) การวัดและประเมินผลก่อนเรียน (Pre-evaluation) เป็นการวัดและ

ประเมินผลก่อนที่จะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียนว่า
มีความรู้เพียงพอที่จะเรียนในรายวิชาใหม่หรือไม่ ตัวอย่างของเครื่องมือวัดประเภทนี้ เช่น แบบสอบ 
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

2) การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน (Formative evaluation) เป็นการวัดและ
ประเมินผลระหว่างที่มีการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ หากพบว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องใดหรือในจุดประสงค์ใด ตัวอย่าง
ของเครื่องมือวัดประเภทนี้ เช่น แบบสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบปากเปล่าเป็นต้น 

3) การวัดและประเมินผลหลังเรียน (Summative evaluation) เป็นการวัดและ
ประเมินผลหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อตัดสิ้นผลการเรียนทั้งหมดของผู้เรียนว่ารอบรู้ใน
เนื้อหามากน้อยเพียงใด มีความสามารถในระดับใด ควนตัดสินได้ -ตก ผ่าน-ไม่ผ่าน ตัวอย่างของ
เครื่องมือวัดประเภทนี้ เช่น แบบสอบ มาตรประมาณค่า 
  3.2 จำแนกตามระบบการวัดผล แบ่งเป็น 2 ประเภทดังน้ี 

1) การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced evaluation) เป็น 
การตัดสินคุณค่าของคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ทำ
การทดสอบ ข้อสอบฉบับเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจำแนกหรือจัดลำดับบุคคลในกลุ่มนั้นๆ เช่น 
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อสอบ
เพื่อหาความตรง ความเที่ยง ความยาก และอำนาจจำแนกมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแบบสอบ
ที่ด ีต้องจำแนกผู้เรียนเก่ง-อ่อนได้ 

2) การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced evaluation) เป็น
การตัดสินคุณค่าของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์  ซึ่งเกณฑ์มีทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่ผู้ประเมินกำหนดขึ้น เพื่อรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอะไร ทำอะไรได้บ้าง 
คะแนนที่ได้แทนความรู้ความสามารถของผู้เรียน ในขอบเขตของเนื้อหาที่สำคัญของวิชา การวัด
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนจึงเป็นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
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การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่งชี้สถานภาพของผู้เรียนแต่ละคน เมื่อ
เทียบเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ทดสอบเพื่อตัดสินว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ 
และมากน้อยเพียงใด อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนไม่สามารถทำข้อสอบได้ถึง
เกณฑ์ต้องมีการสอนซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่านถึงเกณฑ์  

ตาราง  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ 
 

ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ ์
1.หลักการ ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล

ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน 
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้จน
บรรลุเป้าหมายได้แต่อาจใช้เวลา
ต่างกัน 

2.จุดมุ่งหมาย เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนแต่
ละคนโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนใน
กลุ่มเดียวกัน 

เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนแต่
ละคนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือมาตรฐาน 

3. การแปลความหมาย
ผลการประเมนิ 

- แปลโดยใช้คะแนนมาตรฐาน 
- ผลการประเมินจะออกมาใน
รูปแบบทวิภาค ีเช่น ได-้ตก 
เหมาะสม-ไม่เหมาะสม แต่ก็สามารถ
แปลงเป็นระบบเกรดได้ เช่น A B C 
D E 
- แสดงให้ทราบว่าผู้เรียนมีความ 
สามารถเท่าใดเมื่อเทียบกับปริมาณ
ทั้งหมดที่ทดสอบ 

- แปลโดยใช้คะแนนดิบ 
- ผลการประเมินจะออกมาใน
รูปแบบเกรด A B C D E  
- แสดงให้ทราบว่าผู้เรียนมีความ 
สามารถเท่าใดเมื่อเทียบกับเกณฑ ์

4. คะแนนที่ได้จากการ
วัดผล 

- ลักษณะและรูปแบบการกระจาย
ของคะแนนเป็นสาระที่จะต้อง
พิจารณาควรมีการกระจายมากเพื่อ 
ให้ได้ค่าอำนาจจำแนกที่สูง 
- บอกได้ว่าผู้เรียนทำได้มากน้อย
เพียงใดแต่บอกไม่ได้ว่าทำอะไรได้
บ้าง 

- ลักษณะและรูปแบบของการ
กระจายของคะแนนไม่มี
ความสำคัญ 
- บอกได้เพียงว่าผู้เรียนทำอะไรได้
บ้างเมื่อเทียบกับเกณฑ์  

5.การนำไปใช ้ - ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน
สำหรับผู้เรียนทุกคน 
- ใช้ในกรณีต้องการคัดเลือกผู้เรียน
หรือใช้จัดตำแหน่ง 

- ใช้ในกรณีต้องการทราบว่า
ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเพียงใดและใช้เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
- ไม่จำเป็นต้องใช้แบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันเพราะไม่มีการ
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ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ ์
เปรียบเทียบกับคนอื่น 

6. การสร้างเครื่องมือ เขียนตามจุดประสงค์ทั่วไป และต้อง
สุ่มเนื้อหามาเป็นอย่างดี  

เขียนตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

7. การหาคุณภาพของ
เครื่องมือ 
7.1 การวิเคราะห์รายข้อ 
 
7.2 ความเที่ยงตรง  
7.3 ความเชื่อมั่น 

 
 
-เน้นความยากง่ายและค่าอำนาจ
จำแนกของข้อสอบเป็นสำคัญ  
-เน้นความเที่ยงตรงทุกประเภท 
-วิเคราะห์ผลจากการวัดครั้งเดียว
หรือวัด 2 ครั้งหลังสอนก็ได้ เพื่อดู
ความคงที่และความคงที่ของคะแนน  
 
 
 
 

-ไม่คำนึงถึงความยากง่ายของ
ข้อสอบ 
-เน้นความแตกต่างระหว่าง 
การสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นสำคัญ 
-เน้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
โครงสร้าง 
-วิเคราะห์ที่ผลจากการวัดก่อน
เรียนและหลังเรียนว่าผู้ที่มีความ
รอบรู้แล้วกับไม่รอบรู้แตกต่างกัน
อย่างไร 
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ใบกิจกรรมที่ 3 

                                         
                                    จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 

ลองตอบคำถามนะคะ 
 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี ้
 

1. การประเมนิผลก่อนเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน  
มีจุดมุ่งหมายและมคีวามสำคญัอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จากการกระทำต่อไปน้ีให้พิจารณาว่าควรใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์หรือแบบอิงกลุ่ม  
2.1 การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน…………………………………………………………………………… 
2.2 การวินิจฉยัข้อบกพร่องในการอ่านของผู้เรียน ………………………………………………….… 
2.3 การตัดสินการประกวดนางสาวไทย…………………………………………………………………… 
2.4 การตัดสิทธิ์ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) …………………………………………………………… 
2.5 การกำหนดระดับเสียงของท่อไอเสียรถยนต…์………..…………………………………………… 

3. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและองิเกณฑ์ 
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. จงเปรียบเทียบข้อดีและขอ้เสีย ของการประเมินแบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์ 
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ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
เล่มที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล        19 

 

 
  ใบความรู้ที่ 4 ความมุ่งหมายของการประเมินผล 

 
 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
การเรียนการสอนมีความมุ่งหมายหลายประการ ซึ่งครูอาจเลือกใช้ให้ตรง
กับความต้องการได้ดังนี้  
4.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน ผลการประเมินระหว่างการเรียนการ

สอน สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้สูงขึ้น  โดยนำผลมาแจ้งให้ผู้เรียนทราบ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น หรืออาจใช้วิธีการซักถามหรือกำหนดปัญหาให้ฝึกฝนเพื่อ
จูงใจให้ผู้เรียนเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 4.2 เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน เป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานของผู้เรียน ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้บทเรียนใหม่ เนื่องจาก
เนื้อหาบางบทเรียนอาจจำเป็นต้องใช้ความรู้หรือทักษะพื้นฐานบางประการ ครูจึงต้องตรวจสอบก่อน
ว่าผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะพื้นฐานเพียงใดหากพบว่า ไม่มีความรู้หรือมีความรู้ไม่เพียงพอในเรื่องใดก็
จะได้ปรับพ้ืนฐานเสียก่อน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน อาจทำได้โดยใช้แบบทดสอบหรือใช้ 
การซักถามก็ได ้
 4.3 เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ผลการประเมินทั้งก่อนการเรียนการสอนและระหว่าง
การเรียนการสอน สามารถนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนได้โดยนำมาพิจารณาว่า ผลการสอนไม่ทำ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ อาจเป็นเพราะวิธีสอน หรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนกำหนดไว้
อาจไม่เหมาะสม หรือเพราะสื่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสม นอกจากนั้นผู้เรียนก็ยังได้ทราบ
สถานะภาพการเรียนของตนเองว่าอยู่ในระดับใด หากอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจจะได้ปรับปรุงการ
เรียนของตนเองให้ดีขึน้ 
 4.4 เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่อง 
ในการเรียนของผู้เรียนและการสอนของครู รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ครูได้พิจารณาทบทวนการสอนของ
ตนเองว่าบกพร่องอย่างไรแล้วหาทางปรับปรุงต่อไป 
 4.5 เพื่อตัดสินผลการเรียน โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หรือการประเมินผลรวม ก็สรุป
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือในระดับชั้ นนั้น
เพียงใด โดยนำผลการวัดทั้งหมดตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีมาเป็นข้อมูลตัดสินผลขั้นสุดท้าย โดย
การให้เกรด 4 3 2 1 หรือ A B C D หรือยอดเยี่ยม ผ่าน ไม่ผ่าน หรือสอบได้ สอบตก เป็นต้น 
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 4.6 เพื่อจัดตำแหน่งหรือจัดประเภท โดยการนำผลที่ได้จากการวัดมาเปรียบเทียบหรือจัด
อันดับความสามารถในกลุ่มเดียวกัน เพื่อจะตอบว่ามีความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับของกลุ่ม เช่น
สอบได้อันดับที่เท่าไหร่ได้ เกรดเท่าไหร ่
 4.7 เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ การสอบหรือตรวจวัดดูว่าผู้เรียนมีพัฒนาการเพียงใด 
มีความงอกงามหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนคน
เดียวหรือกลุ่มเดียวกัน ในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น ก่อนเรียนกำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 
2 เป็นต้น ถ้าผลการเรียนต่ำลงก็จะชี้ว่า ผู้เรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นควรจะต้องปรับปรุง และครูผู้สอน
รายวิชานั้นควรจะต้องทบทวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ขณะเดียวกันหากผลการเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้นก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นต่อไป 
 4.8 เพื่อประเมินค่า การประเมินค่าเป็นการประเมินที่มุ่งสรุปคุณภาพการศึกษาโดยส่วนรวม 
เช่น ดูความเหมาะสมของหลักสูตรกับโรงเรียนดูการจัดบริบทในโรงเรียนว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนหรือไม่ ดูแนวโน้มการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนใน
อนาคตเป็นต้น ซึ่งการประเมิน ลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
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ใบกิจกรรมที่ 4 

 
                                  จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 

ลองตอบคำถามนะคะ 
 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี ้
 

ครูแก้วกาญสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร เมื่อสอนจบ
บทเรียน ครูแก้ววกาญทดสอบผู้เรียนด้วยข้อสอบเขียนตอบและเลือกตอบ ครูแก้วกาญทำการวัดและ
ประเมินผลผู้เรยีน เพื่ออะไร                                                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

           ....ต่อไป...ให้ท่านศึกษาใบความรู้ที่ 5 กันต่อเลยครับ.... 
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ใบความรู้ที่ 5 กระบวนการประเมินผลการศึกษา 

 

 
กระบวนการประเมินผลการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายการศึกษากิจกรรมการ

เรียนการสอนครูและผู้เรียนการประเมินผล 
5.1 กระบวนการประเมินผลการศึกษา มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : กระบวนการประเมินผล 

 

 

สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
 

ทดสอบได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

จัดกระทำข้อมูล 
 

ตัดสินผลการเรียน 
 

กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 

กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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รายละเอียดของกระบวนการประเมินผลแต่ละขั้นตอนมีดังน้ี 
ขั้นที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน  
ขั้นนี้เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครู

จะนำเสนอกิจกรรมตลอดภาคเรียน ซึ่งเรียกว่าแนวการสอน Course syllabus เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกัน
พิจารณา และตกลงกันตั้งแต่ต้นภาคเรียนว่าจุดประสงค์ของวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร มีมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกี่ข้ออะไรบ้าง แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำอะไรบ้าง เกณฑ์การตัดสิน
ผลการเรียนมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพตลอดทั้งภาคเรียนและมีสิทธิ์ที่จะขอเพิ่มหรือลด 
หรือปรับสาระและกิจกรรมที่ครูนำเสนอให้ 

ขั้นที่ 2 กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ขั้นนี้เป็นการกำหนดพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และเพื่อให้

สามารถวัดได้สังเกตได้ โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ระดับพฤติกรรม 6 ขั้น รายละเอียดจะได้
กล่าวในบทต่อไป 

ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  
ขั้นนี้ครูต้องรู้ว่าเครื่องมือวัดผลมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะข้อดี และข้อจำกัด

อย่างไร เพื่อที่จะเลือกใช้ให้เหมาะ กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่จะวัดเครื่องมือที่ใช้วัดผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน  เช่น แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่ง
โดยทั่วไปครูมักนิยมใช้แบบทดสอบ โดยมีการการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นการวางแผนที่จะสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีขั้นตอนการออกแบบด้งนี ้

การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ก่อนการสร้างเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลจำเป็นต้องมีการวางแผนการวัดและประเมินผลก่อนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ผู้สอนควรยึดตาม
แนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ว่า ในการวางแผนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้มีสิ่งที่ผู้สอนต้องพิจารณาคือ 

1. สิ่งที่ต้องการวัด เป็นการพิจารณาถึงขอบเขตของสิ่งที่ต้องการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน ว่าครอบคลุมตัวชี้วัด มาตรฐานสาระการเรียนรู้ใดตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

2. วิธีการวัด ผู้สอนต้องคิดวางแผนถึงวิธีการวัดให้สอดคล้องและครอบคลุมสิ่ง
ที่ต้องการวัด เช่น ใช้วิธีการสอบ การประเมิน การปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น กรณีที่ใช้การทดสอบ
ทดสอบ อาจจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบของแบบทดสอบ 
 



 
 

ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
เล่มที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล        24 

 

3. สัดส่วนการประเมิน เป็นการกำหนดสัดส่วนคะแนนตามวิธีการประเมินการวัด 
เช่น วิชาวิทยาศาสตร์กำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคกำหนด ร้อยละ 70 ต่อ 
30 โดยระหว่างภาคประกอบด้วยการทดสอบย่อยร้อยละ 10 การประเมินภาคปฏิบัติร้อยละ 30 การ
ประเมินผลงานร้อยละ 20 การสังเกตพฤติกรรมร้อยละ 10 ส่วนปลายภาคใช้การทดสอบร้อยละ 30 
เป็นต้น 

4. จำนวนครั้งในการวัดและประเมิน เป็นการคิดวางแผนเกี่ยวกับจำนวนครั้ง
ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการวัดต่าง  ๆ เช่น มีการทดสอบก่อนเรียน การประเมิน
การทดสอบย่อยร้อยละ 10 หรือแบ่งเป็นการทดสอบจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีหรือมีการทดสอบ
ย่อย เมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยหรือการสังเกตพฤติกรรม ให้มีการบันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมทุกคาบสอน และมีการสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมเดือนละครั้ง เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 การสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ(Test Blueprint) มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สิ่งที่
ต้องการวัด ได้แก่ ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สอน ว่าจะมีการวัด
และประเมินผลครอบคลุมในทุกตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาวิทยาศาสตร์ และยังมีความสำคัญในแง่ของ
การวิเคราะห์การสอน และการสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร  ดังนี ้คือ 

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ผู้สอน
ควรพิจารณาว่าพฤติกรรมที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด ชั้นปี ช่วงช้ันนั้นเป็นพฤติกรรมใดบ้าง ที่เป็นพฤติกรรมใน
ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะหรือกระบวนการ ทั้งนี้ผู้สอนควรพิจารณาควบคู่ไปกับสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว ้

2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายถึงพฤติกรรมที่
ต้องการจะวัดจากผู้เรียนซึ่งต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้  และขอบเขตของ
สาระการเรียนรู้แกนกลางทั้งนี้ต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้  ว่า
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดขึ้นสอดคล้องกับขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ใดคือความรู้  ด้าน
คุณลักษณะ และกระบวนการ ซึ่งบางจุดประสงค์อาจครอบคลุมพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งในขณะที่
บางจุดประสงค ์อาจครอบคลุมทุกขอบเขตพฤติกรรมการเรียนรู ้

3. กำหนดน้ำหนักความสำคัญภายใต้ขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ ของแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่วิเคราะห์ไว้ ขั้นต่อไปเป็นการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของในแต่ละขอบเขต
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีแนวทาง คือ 

- ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ 
การประเมินค่า การสร้างสรรค์    
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- คุณลักษณะ (Attribute) และกระบวนการจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะธรรมชาติ ของสาระการเรียนรู้ จึงไม่จำแนกระดับแต่ให้การกำหนดความสำคัญของ
ขอบเขตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านนี้ไว้ด้วย 

4. พิจารณาวิธีการและเครื่องมือวัด เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี ช่วงชั้น ว่าเน้น
ด้านใดแล้วจากนั้นผู้สอนต้องมาพิจารณาว่าควรใช้วิธีวัดและเครื่องมือวัดประเภทใด ให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละตัวชี้วัด 

5. ระบุผู้มีหน้าที่ในการวัด ขั้นตอนนี้ให้ระบุผู้มีส่วนร่วมหรือมีหน้าที่ในการวัด
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน เพื่อน นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้นรายละเอียดของการกำหนด
แผนผังเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีรูปแบบดังต่อไปนี ้

 

ตัวชี้วัด คำสำคัญ 
พฤติกรรม 

วิธีวัด เครื่องมือวัด 
K A P 

1.สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์
ต่อ การดำรงชีวิต  

- สืบค้นข้อมูล 
- อภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

✓ 
 

 ✓ 
 

-ทดสอบ แบบทดสอบ 

2.วิเคราะห์ผลของการเพิ่มข้ึน
ของประชากรมนุษย์ต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

- วิเคราะห์ผลของการ
เพิ่มขึ้นของประชากร
มนุษย ์

✓ ✓ 
 

 -ทดสอบ แบบทดสอบ 

3.อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต 
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ
และโดยมนุษย์    

- อ ภิ ป ร า ย ผ ล ต่ อ
สิ่งมีชีวิต 

✓   -ทดสอบ แบบทดสอบ 

4.อภิปรายแนวทางในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- อภิปรายแนวทาง  ✓ ✓ 
 

 -ทดสอบ แบบทดสอบ 

5.มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน ท้ อ ง ถิ่ น  
  

- มีส่วนร่วม  ✓ ✓ -ทดสอบ 
-สังเกต 

-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึก 
-แบบสังเกต 
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 เมื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ(Test Blueprint)แล้ว ครูผู้สอนจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมด
ของสิ่งที่ต้องการประเมิน หรือเป้าหมายปลายทางของสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องไปถึง ในแต่ละระดับชั้น 
รวมถึงลักษณะของเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการประเมินในแต่ละขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 ขั้นที่ 4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อครูสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วก่อนนำไปใช้ ควรมี
การตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ หลังจากนั้นก็นำไปรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 3 
ระยะ คือ ระยะก่อนเรียน ระหว่างการเรียนการสอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

ขั้นที่ 5 จัดกระทำข้อมูล ในขั้นนี้ครูจะต้องรู้ว่าจะจัดกระทำข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใด เพื่อ
บรรยายเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือต้องการบรรยายเป็นกลุ่ม หากต้องการบรรยายเป็นกลุ่ม
จะบรรยายเฉพาะกลุ่มหรือสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มใหญ่ โดยอาศัยกลุ่มที่ศึกษานี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
ข้อมูลที่วัดมาได้นี้อยู่ในระดับมาตราใด บอกประเภทลำดับที่หรือบอกช่วงนั้นคือครูต้องมีความรู้เรื่อง
มาตรการวัดและมีความรู้ เรื่องสถิติทั้ งสถิติบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติอ้างอิง 
(inferential statistics)  

 
ขั้นที่ 6 ตัดสินผลการเรียน การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในปัจจุบันก็คือ การตัดเกรด

หรือการให้ระดับผลการเรียน ซึ่งการกระทำเมื่อประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และอาจจะ
กระทำเฉพาะสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละตอนก็ได้ เช่น ให้เกรดการสอบย่อยแต่ละครั้ง ให้เกรด
ผลงาน การให้เกรดตอนท้ายของบทเรียน แต่ละบทเรียนเป็นต้น ซึ่งครูจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักในการตัดเกรดและวธิีการตัดเกรดที่ด ี

 

ตัวอย่าง วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัวอย่างเครื่องมือ 
วิธีการวัด ตัวอย่างเครื่องมือ 

การทดสอบ (Testing) 
แบบสอบข้อเขียน (Written Test) 
แบบสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test)  

การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ ์(interview) 
การสอบถาม (Inquiry) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

การสังเกต (Observation) 
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
แบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 
แบบบันทึก (Record) 

การตรวจผลงาน (Check the results) 
แบบประเมินผลงาน 
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วิธีการวัด ตัวอย่างเครื่องมือ 

การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
แบบบันทึก (Record) 
แบบประเมินผลงาน  
แบบประเมินตนเอง 

การใช้ศูนย์การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
แบบบันทึก (Record) 
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
แบบประเมินพฤติกรรม 
แบบประเมินผลงาน 
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5.2 ขั้นตอนการดำเนนิการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ของครู 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐาน/ตวัช้ีวัด จากหลักสูตร
สถานศึกษา และโครงสร้างรายวิชา 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการประเมิน 
 

ชี้แจงรายละเอียดของแผนการประเมินแก่ผู้เรียน 

ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 

ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน 

ประเมินความสำเร็จหลังเรียน 

ประเมินผลปลายปี/ปลายภาค 

ตัดสินผลการเรียน 

สอบแก้ตัว
ดำเนินการตาม

ระเบียบสถานศึกษา 

ส่งผลการเรียนให ้
- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
- คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฝ่ายทะเบียน 
- ฝ่ายทะเบียนวัดผล 

อนุมัติผลการเรียน 

รายงานผลการเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพ : ขั้นตอนการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของคร ู
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 ผ่าน 

สอนซ่อมเสริม 

เรียนซ้ำรายวิชาตาม
ระเบียบสถานศึกษา 

 

สอนซ่อมเสริม 

- กำหนดภาระงาน 
- เลือกวิธีการประเมิน 
- สร้าง/จัดหาเครื่องมือ/ 
เกณฑ์การประเมิน 
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ใบกิจกรรมที่ 5 
 
 

                          จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 
ลองตอบคำถามนะคะ 

 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี ้
 

1. จงให้เหตุผลจากหลักการประเมินผล อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปนี้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด  

1.1 พรพนาสอบเข้าแพทย์ได้เมื่อเข้าไปเรียนแล้วปรากฏว่าเขาสอบตก  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 อรอนงค์สอบได้ใบขับขี่รถยนต์แต่ขับรถไม่เป็น  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.3 กรรมการตัดสินให้สมรักษ์แพ้คะแนนในการชกมวยแต่ประชาชนที่มาดูไม่เห็นด้วย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 5 (ต่อ) 
 

 

2. ให้ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้และวิจารณ์การประเมินผลการเรียน 
สถานการณ์ : ครูนพดลอายุ 45 ปี รับราชการมา 20 ปี สอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยความ

มุ่งมั่นและทุ่มเทครูนพดลไม่เคยขาดสอนเลย สอนด้วยวิธีบรรยายทุกชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ครู
นพดลสอนนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 3 ห้องๆ เรียนละ 40 คน หลังจากการสอนสิ้นสุดลง ครูนพดล
ออกข้อสอบอัตนัย 5 ข้อให้เวลา 2 ชั่วโมงโดยกำหนดเกณฑ์ในการให้ระดับผลการเรียนดังนี ้

 
คะแนน เกรด 

90 ขึ้นไปได้ 4 
80-89 3 
70-79 2 
60-69 1 

ต่ำกว่า 60 0 
 
ครูนพดลตรวจสอบด้วยความตั้งใจและอดทนได้แม้จะใช้เวลาหลายวัน ครูนพดลรู้สึก

ภาคภูมิใจมากที่ผลการให้คะแนนระดับผลการเรียน ไม่มีนักเรียนคนใดได้เกรด 4 เลย ส่วนใหญ่ได้ 1 
กับ 0 โดยคิดว่าวิชาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนักเรียนคนใดได้ 3 หรือ 2 ก็เก่ง 
ครนูพดลจึงคิดว่าวิธีนี้ดีที่สุดและจะใช้ตลอดไป 
จากสถานการณ์ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

ท่านคิดว่าครูนพดลใช้วิธีการประเมินผลการเรียนเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าไม่
เหมาะสมท่านจะแนะนำครนูพดลทำอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………...…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………...…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………...…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบความรู้ที่ 6 คุณธรรมของผู้ประเมินผล 

 
  ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลจำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรม เพราะผู้ทำหน้าที่ประเมินผลเปรยีบเสมือนผู้พิพากษาต้องตัดสินใหค้ณุใหโ้ทษ  การประเมินผลจะมีคุณภาพ
เพียงใดขึ้นอยู่กับความมีคุณธรรมของผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผล ดังนี้ (พิชติ ฤทธิ์จรูญ, 2558) 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมของผู้ประเมิน 

1.ความยุติธรรม 
การดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวัดหรือการประเมิน หากขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง ขาดความยุติธรรมแล้ว ผลการวัดและประเมินย่อมขาดความเชื่อถือ
ได้ และหากนำผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ ย่อมก่อให้เกิดความผิดพลาด
ซ้ำสอง ดังนั้น สิ่งที่ครูควรคำนึงก็คือ ทำหน้าที่วัดและประเมินผลตามหลักวิชา
ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีความลำเอียง 

4. มีความละเอียดรอบคอบ 
เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ

เพื่อให้การวัดและประเมินผล มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือ
ได้มากที่สุด กิจกรรมที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ 
เช่นการออกข้อสอบ การให้คะแนนการตรวจทานคะแนน 
การรวมคะแนน การตัดเกรด เป็นต้น 

5. มีความอดทน 
เป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ อดทน ทุ่มเท 

กำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญาเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายกิจกรรม เช่น การตรวจข้อสอบอัตนัย ซึ่งต้องใช้
เวลามากการตรวจ เป็นต้น 

3. มีความรับผิดชอบ 
เป็ น คุณ ธรรมสำคัญ ที่ ท ำให้ ผู้ ท ำหน้ าที่ วั ดและ

ประเมินผลทำงานสำเร็จ ลุล่วง ไปด้วยดี ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนดเวลา เช่น การประเมิน
ตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบให้
เป็นไปตามระเบียบ เป็นต้น 

2. มีความซื่อสัตย์ 
นักวัดผลต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการวัดผลและ

หน้าที่ของตน ไม่นำความรู้ความสามารถของตนไปใช้
ในทางทุจริตหรือเกิ ดผลเสียหายต่อหน้าที่  เช่น 
เปลี่ยนแปลงคะแนนหรือผลการเรียนโดยไม่ยึดหลัก
วิชา เป็นต้น 
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ใบกิจกรรมที่ 6 
 
 
 

                                        จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 
ลองตอบคำถามนะคะ 

 
จงตอบคำถามต่อไปนี ้
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           ....ต่อไป...ให้ท่านศึกษาใบความรู้ที่ 7 กันต่อเลยครับ.... 
 

1.ให้ท่านชมคลิปวิดีโอ http://gg.gg/jpcz5 
แล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ท่านคิดว่าครู
ควรมีคุณธรรมในการวัดและประเมินผล
อย่างไร 
 http://gg.gg/jpcz5 
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ใบความรู้ที่  7 ประโยชน์การวัดและประเมินผล 

 

ประโยชน์ของการประเมินผลที่สำคัญ คือมุ่งนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลจากการประเมินจะคุ้มค่ามากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้กับใครในกิจการใด หรืออย่างไรบ้างดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลต่อผู้เรียน 

1. ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางที่
เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ความสามารถตนเอง   

ประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. นักเรียนรู้ระดับความสามารถในแต่ละ

ด้านของตนเอง  

3. ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
เพื่อที่จะรักษามาตรฐานไว้เพื่อช่วยให้ผลการ
เรียนดีขึ้นตามลำดับ  

4. นักเรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเองท่ีจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข  

5. ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนชัดเจน
ยิ่งขึ้นเพราะการสอบแต่ละครั้งทำให้ผู้เรียนต้องอ่าน
หนังสือทบทวนเนื้อหามีการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม 

6. เรียนมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียน  

7.ทำให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ
ก่อนสอนครูจะแจ้งจุดประสงค์ที่จะประเมินให้ทราบ และ
นักเรียนตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ เรียนได้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัด 
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ภาพ ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลต่อครู 

ประโยชน์ต่อครู 

1) ทำให้ครูได้ทราบผลการเรียนของผู้เรียน 
ว่าเก่งอ่อนเพียงใดเพื่อหาทางช่วยเหลือ  

2) ทำให้ครูทราบผลการบรรลุจุดประสงค์
ก าร เรี ย น ข อ งผู้ เรี ย น ว่ า มี ผู้ เรี ย น ผ่ าน
จุดประสงค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนเพี ยงใด เทคนิควิธีสอนที่ ครู ใช้
เหมาะสมเพียงใดอันจะนำไปสู่การปรับปรุง
ตนเองของครู 

3) ผลการประเมินจะทำให้ครูใช้เป็นแรงกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น 

4) ช่วยให้ครูได้ตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อสอบว่ามีความยากง่ายเพียงใดมีค่าอำนาจ
จำแนกความเชื่อมั่นและ มีความเที่ยงตรง
เพียงใด ถ้าเป็นข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนและตรงตามสภาพ
จริง  
 

5) ทำให้ เลือกวิธีการและกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนได้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
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ภาพ ประโยชนข์องการวัดและประเมนิผลต่อผู้บริหาร 

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

1) ทำให้ทราบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานความ สามารถของ
ผู้เรียนมาตรฐานความสามารถของครูเป็นต้น 

   

2) ใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้ผู้ปกครองและประชาชนได้รับ
ทราบ  

4) ช่วยในการสอบคัดเลือกและคัดสรรผู้เรียน 
   

5) ช่วยให้ทราบถึงสภาพหรือคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

6) ทำให้ทราบข้อบกพร่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา 

   

7) เป็ นข้ อมู ลสำหรับวางแผนพัฒ นา
สถานศึกษาและก่อให้ เกิดการวิจัย เพื่ อ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

3) ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา
พัฒนาและดำเนินงานการบริหารโรงเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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ภาพ ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลต่อการแนะแนว 

ประโยชน์ในการแนะแนว 

1) ใช้เป็นข้อมูลให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียน 
ทั้งในด้านการเลือกอาชีพ การศึกษาต่อและ
ปัญหาส่วนตัว  

   

2) เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับโรงเรียน 
 ใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียน  

  

3) เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  

   

4) เป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบปัญหา หรือข้อบกพร่องของผู้เรียน  
  

5) ช่วยให้ทราบปัญหาสาเหตุของการเรียน
การสอน และการปรับตัวของนักเรียนจะช่วย
ให้การสำรวจความสามารถความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน แต่ช่วยในการแนะแนว
ด้านการเรียนและการอาชีพ   

  

6) ช่วยให้ผู้ปกครองรู้ และเข้าใจลูกหลาน
ของตนอย่างแท้จริง  

   

7) ช่วยให้ครูผู้สอนผู้บริหารและผู้ปกครองรับรู้  
และยอมรับสภาพที่แท้จริงของผู้เรียนเพื่อร่วมมือ
กันปรับปรุงแก้ไขปัญหาและส่งเสริมผู้ เรียนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
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ภาพ ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลต่อผู้ปกครอง 

ประโยชนต์่อผู้ปกครอง 

1) ทำให้ทราบความสามารถหรือสมรรถภาพ
ในการเรียนของบุตรหลาน  

   

2) ช่วยให้ผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น  
    

3) เป็นข้อมลูสำหรับผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการทำงานหรือการศึกษาต่อของลูกหลาน 
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ภาพ ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลต่

ประโยชน์ต่อการวิจัย 

1) เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย
ได้  

2) ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลสามารถ
นำไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการทำวิจัยต่อไป  

3) ทำให้ทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอนการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การศึกษา
ค้นคว้าหาความจริงซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การวิจัย
สถาบันหรือวิจัยในโรงเรียนสอนทำให้ได้ข้อมูลต่าง 
ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยใน
ระดับต่าง ๆ 
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ใบกิจกรรมที่ 7 

 
 

                                        จากท่านได้ศึกษาใบความรู้แล้ว 
    ลองตอบคำถามนะคะ 

จงตอบคำถามต่อไปนี ้
 

จงบอกประโยชน์ของการประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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คำสั่ง ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. องค์ประกอบของการประเมินผล มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ข้อมูล เกณฑ์ การตัดสินใจ 

1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

2. หลักการของการวัดผลการศึกษา ต้องวัดให้ตรงกับจุดประสงค ์
1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

3. การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ คือการวัดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยเปรียบเทียบ
กับเพ่ือนในกลุ่มเดียวกัน 

1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

4. การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม คือการวัดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน 

1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

5. กระบวนการประเมินผล ขัน้ตอนที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินผลการเรียน  
1. ถูกต้อง 
2. ผิด 

6. การวัดและประเมินผลทางการศึกษามีกี่ประเภท ข้อใดต่อไปนีถู้กต้อง 
1. 2 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม และแบบอิงเกณฑ์ 
2. 2 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียน 
3. 3 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียน 
4. 3 ประเภท ได้แก่ การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม แบบอิงเกณฑ์ และอิงมาตรฐาน 

7.  ข้อใดกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผลไม่ถูกต้อง 
1. เพื่อสร้างกำลังใจในการเรยีน  
2. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง  
3. เพื่อจัดตำแหน่งหรือจัดประเภท  
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ  

 
 

 

 

แบบทดสอบหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม 
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8. ขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา คือข้อใด 

1. การออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู ้
2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล   
3. การทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. กำหนดวัตถุประสงค ์

9. คุณธรรมของผู้ประเมินข้อใดสำคัญที่สุด 
   1. ความยุติธรรม 
   2. ความละเอียดรอบคอบ 
   3. ความอดทน 

  4. ความซื่อสัตย ์
10. จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลผู้เรียนคือข้อใด 

1. การประเมนิทักษะ   
2. การประเมนิความรู้ 
3. การประเมนิกระบวนการ  

  4. การประเมนิสมรรถนะ 
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ข้อ  ข้อ  
1 1 6 1 
2 1 7 1 

3 2 8 4 
4 2 9 1 
5 2 10 4 

              

                 เยี่ยมมากเลยครับ....ท่านศึกษาจบเล่มแล้วครับ.. 
         ศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเล่มต่อไปเลยนะครับ... 
 

เฉลย 
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