
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การวัดและประเมินผล 

องค์ประกอบในการจัดการศึกษา OLE 

1. O (Objective) : จุดมุ่งหมายทางการศึกษา เป้าหมายหรือสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดกับผู้เรยีน 

2. L (Learning) : ประสบการณ์การเรียนรู ้

3. E (Evaluation) : การประเมินผล ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่วางแผนไว ้

การวัดและประเมินผล 

1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 

2. ลดความคลาดเคลื่อนด้วยเครื่องมอืท่ีมีคุณภาพ กระบวนการวดัที่เหมาะสม การตรวจและเกณฑ์ที่ชัดเจน 

3. ใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายในการวดัพุทธิพิสัย จิตพิสยั และทักษะพสิยั* 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดใหชั้ดเจน 

(*จ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ Bloom, B.S. et.al (1956)) 

ด้านพุทธิพิสัย หรือด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) : 1. ความรู้ ความจ า 2. ความเข้าใจ 3. การประยุกต์  

4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมิน 

ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้วัด : ข้อสอบแบบถูกผิด/แบบจับคู/่แบบเลือกตอบ/แบบตอบสั้น/แบบความเรียง 

ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Domain) : 1. การรับรู้ 2. การตอบสนอง 3. การสร้างค่านิยม 4. การ

จัดระบบ 5. การสรา้งคุณลักษณะ 

ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้วัด : แบบมาตรวัดประมาณค่า/แบบตรวจสอบรายการ/แบบบันทึกพฤติการณ ์

ด้านทักษะพิสัย หรือด้านปฏิบัติการ (Psychomotor Domain) : 1. การเลียนแบบ 2. การท าตามแบบ 3. การพัฒนาความ

ละเอียดถูกต้อง 4. การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 5. การปฏิบัติอย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาต ิ

ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้วัด : แบบประเมินกระบวนการ/แบบประเมินผลงาน/แบบสังเกต 

แนวทางในการประเมินผลการศึกษา 

1. เน้นการประเมินการปฏิบตั ิ

2. เน้นการประเมินตามสภาพจริง 

3. เน้นการใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

4. ใช้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

5. ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีจริยธรรมในการด าเนินการ 

ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

1. การจัดต าแหน่ง ผู้เรียนว่ามีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับใด 

2. วินิจฉัย สาเหตุที่เป็นอุปสรรค/ปัญหาในการเรียน 



3. เปรียบเทียบ ความเจริญงอกงามของผู้เรียนเทียบกับก่อนสอนเป็นระยะ ๆ 

4. พยากรณ์ ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนเป็นอย่างไร 

5. ประเมินผล เพื่อสรุปผลการจดัการเรียนการสอน 

การสร้างข้อสอบต้องตอบค าถาม 5 ข้อ ดังนี้ 

1. สอบใคร  

2. สอบท าไม : เพื่อปรับปรุงการสอน/เพื่อตัดสินผลการเรียน 

3. สอบอะไร 

4. ข้อสอบแบบไหน : ปรนัยหรืออัตนยั 

5. เอาอะไรมาช่วย 

รูปแบบของข้อสอบ 

1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ  

1) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูห้รือผลการเรยีนรู้ที่คาดว่าจะได้ 

2) สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับคณุลกัษณะตามที่ก าหนดไว ้

3) พิจารณาคุณภาพของข้อสอบอย่างครอบคลุมทั้งปัญหาหรือค าถาม ตัวเลือกและเหตุผลการสร้างตัวเลอืก 

4) ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความเป็นปรนยั ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

2. ข้อสอบแบบถูกผิด 

1) ข้อความที่ให้พิจารณาว่าถูกหรือผดิ ต้องเป็นแนวความคิดเดียว 

2) ศัพท์และค าทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ต้องเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ใช้ภาษาถูกต้อง เข้าใจง่าย 

3) ไม่ใช้ค าหรือข้อความที่เป็นการชี้น าค าตอบ ท้ังที่อยู่ในข้อเดียวกันหรอือยู่ในข้ออ่ืน 

4) ไม่ใช่ค าปฏิเสธหรือใช้ค าปฏเิสธซอ้นปฏิเสธ 

3. ข้อสอบแบบจับคู่ จ านวนข้อของปัญหาควรมีประมาณ 6 – 12 ข้อ และจ านวนของค าตอบควรมีมากกว่าค าถาม 

4. ข้อสอบแบบเติมค า  

1) ไม่ควรสร้างค าถามโดยลอกสถานการณต์ามที่มีอยู่ในหนังสือเรียน 

2) ค าหรือข้อความที่ขาดหายไปหรือเว้นว่างไว้ให้เติม ต้องมีความเฉพาะเจาะจง สั้น และมีความชัดเจนให้เข้าใจตรงกัน 

3) ค าหรือข้อความที่ขาดหายไปหรือเว้นว่างไว้ให้เติม ควรมีความหมาย มีความส าคญั และควรอยู่ท้ายประโยค 

5. ข้อสอบแบบเขียนตอบ 

5.1 ข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างสั้น เหมาะกับการวัดความรู้ ความเข้าใจมากกว่าความสามารถด้านการประยุกต์ การ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า 

5.2 ข้อสอบเขียนตอบแบบบรรยาย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน การจัดระเบียบความรู้ การเช่ือมโยงความคิด 

การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา 

1) ก าหนดเนื้อหาสาระเพื่อใช้เป็นปัญหาหรือค าถาม 

2) การตั้งปัญหาหรือค าถามควรหลีกเลี่ยงค าถามที่ใหเ้ขียนสิ่งที่จดจ าได ้ควรให้โอกาสผู้เรยีนสามารถแสดงออกตาม

จุดประสงค์ และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 



3) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยอาจก าหนดสดัส่วนหรือความส าคญัเป็นตอน ๆ เพื่อใหส้ะดวกในการตรวจ 

5.3 ข้อสอบแบบเขียนตอบโดยการสร้างผังมโนทัศน์ 

1) ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู ้

2) จัดล าดับมโนทัศนต์่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นข้ันตอน 

3) แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศนด์้วยเส้นหรือสัญลักษณ์ที่เหมาะสม 

แนวทางการให้คะแนนผังมโนทัศน์ 

1) มโนทัศน์ท่ีเชื่อมโยงกันในผังมโนทัศน์ซึ่งสร้างได้ถูกต้อง ควรก าหนดให้คะแนน 1 มโนทัศน์ ต่อ 1 คะแนน 

2) การจัดล าดับขั้นตอนของการเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ได้ถูกต้อง คะแนนแต่ละขั้นอยู่ในช่วง 3 – 5 คะแนน 

3) การเช่ือมโยงมโนทัศน์ระหว่างกลุม่หรือใช้ค าที่ก ากับการเชื่อมโยงไดถู้กต้อง ควรก าหนดเป็น 5 - 10 คะแนน 

 

แนวปฏิบัติที่ดีนีไ้ด้จากการน าเสนอของอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสรฐิสิน ในโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสติและบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร ์(วันท่ี 1 มิถุนายน 2559) 


