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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3   และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง                 
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การวัดและประเมินผล 
  1.1  ความหมายของการวัดและประเมินผล 
  1.2  ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
  1.3  หลักการวัดผลการศึกษา 
  1.4  ปรัชญาของการวัดผล 
  1.5  ประเภทของการประเมินผล 
  1.6  กระบวนการประเมินผล 
  1.7  ความมุ่งหมายของการประเมินผล 
  1.8  ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.9  คุณธรรมของผู้ท่ีทําหน้าท่ีประเมิน 
  1.10  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 1.11  การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

 2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ความหมายของการวัดและประเมินผล 
 1.1 การวัด (Measurement) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 1,059) ให้ความหมายของการวัดผล 
หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดเชาวน์ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ บุคลิกภาพ เป็นต้น  โดยวิธีการ
แบบใดแบบหนึ่ง 
 กังวล เทียนกัณฑ์ เทศน์ (2536, หน้า 16)  ให้ความหมายของการวัดผล หมายถึง 
กระบวนการบอกปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ตกลงกันไว้
แล้ว ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของสิ่งที่จะวัดและวัตถุประสงค์ของการวัด 
 โกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ (2527, หน้า 20) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง ขบวนการหรือวิธีการใด 
ๆ ที่จะให้ได้มาซ่ึงปริมาณจํานวนหนึ่ง อันมีความหมายแทนขนาดสมรรถภาพ นามธรรมที่นักเรียนผู้นั้น
มีอยู่ในตน 
 ต่าย เซี่ยงฉี (2523, หน้า 9) ให้ความหมายของการวัดผล หมายถึง การกําหนดปริมาณ
หรือจํานวนตัวเลขแทนพฤติกรรมหรือผลงานที่ผู้ถูกทดสอบหรือวัดแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้านั้นออกมา 
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 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (2545, หน้า 1) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง การตรวจสอบสิ่งท่ีเราต้องการวัด
หรือศึกษาว่ามีปริมาณ จํานวนหรือคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยการกําหนดสิ่งท่ีมีความหมายแทน
คุณลักษณะคุณภาพให้กับสิ่งท่ีจะวัด 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544, หน้า 3) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือ
คุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด 
 ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการวัดผลไว้ดังนี้ การวัดผล หมายถึง 
การใช้เทคนิควิธีการซ่ึงเรียกว่าเครื่องมือวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อศึกษา ค้นหา หรือตรวจสอบคุณลักษณะ
ของบุคคล ผลงาน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ของสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการศึกษา 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549, หน้า 5) ให้ความหมายของการวัดผล หมายถึง กระบวนการบ่งชี้
ผลผลิตหรือคุณลักษณะที่วัดได้จากเคร่ืองมือวัดผลประเภทใดประเภทหน่ึงอย่างมีระบบ 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หน้า 10) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง 
กระบวนการกําหนดตัวเลขให้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือบุคคลก็ได้ เพื่อจุดประสงค์ท่ีจะ
ชี้ให้เห็นความแตกต่างของคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด 
 สุธรรม์ จันทน์หอม (2525, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการวัดผล หมายถึง การกระทํา
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้ถึงปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งที่ถูกวัด ให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่อย่างไร และหรือมีอยู่
เท่าไร 
 จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการได้มา
ของตัวเลขซ่ึงเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราต้องการวัดอย่างมีกฎเกณฑ์และเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมืออย่าง
ใดอย่างหน่ึง  
 1.2 การประเมินผล (Evaluation) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 664) ให้ความหมายของการ
ประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้           
การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง การวัดคุณค่าหรือผลความก้าวหน้าการศึกษา 
 กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2536, หน้า 16) ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการประเมินค่าข้ันสุดท้าย ว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาใดบรรลุวัตถุประสงค์เพียงไร ท้ังน้ี
โดยการพิจารณาผลที่ได้จากผลของการวัดและส่วนประกอบอ่ืนเพื่อการประเมินค่าที่เหมาะสม  
 โกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ (2527, หน้า 23) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจในทางการศึกษาเป็นการตัดสินใจเก่ียวกับนักเรียน ครู หรือโปรแกรมทางการศึกษา 
ต่าย เซ่ียงฉี (2523, หน้า 11) ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง การนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากการวัดมาประเมินหรือตีราคาอีกครั้งหนึ่ง เช่น สอบได้ – ตก ดี – เลว 
 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (2545, หน้า 1) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การนําเอาผลจากการวัด
หลาย ๆ อย่างมาพิจารณา หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งที่จะวัดมาเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องแล้วสรุปผลออกมา 
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 บุญธรรม กิจปรีดาบริส ุทธิ ์ (อ ้างใน พ ิช ิต ฤทธิ ์จรูญ, 2544, หน้า 5) กล่าวว ่า                                
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อสรุปว่า
สิ่งน้ันดี - เลวปานใด 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544, หน้า 3) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณค่าหรือ               
การตีราคาข้อมูลท่ีได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืน ๆ หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 พิสณุ ฟองศรี (2549, หน้า 86) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการ
ตัดสินลงข้อสรุปเก่ียวกับคุณค่าของความคิดทุกชนิด เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ี
กําหนดให้ 
 ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ดังน้ี                  
การประเมินผล หมายถึง การนําเอาข้อมูลทั้งหลายท่ีได้จากการวัดมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการหา
ข้อสรุปตัดสินประเมินค่าหรือตีราคาโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืน ๆ หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ (2543, หน้า 12) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตัดสินท่ีเป็นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
 สุธรรม์ จันทร์หอม (2525, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง                  
การกําหนดคุณค่า ตีราคาหรือตัดสินคุณค่าโดยอาศัยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าสิ่งนั้นมีความเหมาะสม 
ตามเกณฑ์นั้น ๆ เพียงใด 
 จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสินข้อมูลที่ได้
จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
 2.  ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544, หน้า 7-11) กล่าวถึงธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา ไว้ดังน้ี                   
การวัดผลทางการศึกษามีลักษณะเป็นการวัดทางด้านจิตวิทยามากกว่าเป็นการวัดทางกายภาพซ่ึงมี
ผลให้การวัดผลทางการศึกษามีลักษณะเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก ดังน้ันครูจึงควรทําความเข้าใจ
เก่ียวกับธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษาให้ดีก่อนเพื่อจะได้ใช้และแปลผลให้ถูกต้อง 
 ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา มีดังน้ี 
 2.1  การวัดผลการศึกษาเป็นการวดัทางอ้อม 
 การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดลักษณะที่เป็นนามธรรมของบุคคลท่ีไม่สามารถสัมผัสได้หรือ
สังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น การวัดความรู้สึก เจตคติ สติปัญญา ความถนัดของบุคคล  เป็นต้น                  
ซ่ึงแตกต่างจากการวัดทางกายภาพหรือการวัดทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงสามารถจับต้องได้ เราสามารถ
นําเครื่องมือไปวัดได้โดยตรง เช่น ใช้เครื่องชั่ง ไม้เมตร เทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น  แต่การวัดทาง
การศึกษานั้นจะต้องแปลงคุณลักษณะที่จะวัดออกมาเป็นพฤติกรรมที่วัดได้หรือสังเกตได้ก่อน จากนั้นจึง
ใช้เคร่ืองมือไปกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองแสดงพฤติกรรมออกมา ผลท่ีได้ครูจะไปสรุปอ้างอิงไปยัง
คุณลักษณะท่ีต้องการจะวัดอีกคร้ังว่ามีปริมาณหรือคุณภาพอย่างไร 
 2.2  การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์การวัดผลการศึกษานั้นเป็นการวัดท่ียังไม่
สมบูรณ์เน่ืองจาก 
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   2.2.1 ครูไม่สามารถตรวจวัดหรือทดสอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีจะวัดได้ 
เนื่องจากจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่กําหนดไว้มีมากมาย แต่ด้วยข้อจํากัดของเวลา งบประมาณและ
สภาพท่ีเกิดข้ึนจริง ครูไม่สามารถตรวจวัดหรือทดสอบให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นของเนื้อหาและ
พฤติกรรมท่ีจะวัดได้ 
      2.2.2  ข้อมูลท่ีได้จากการวัดผลการศึกษาส่วนใหญ่คือจํานวนหรือตัวเลข ซ่ึงเรียกว่า
คะแนน (Score) ซ่ึงมีการวัดอยู่ในระดับอันตรภาค (Interval Scale) นั่นคือ คะแนน 0 คะแนน 
ในทางการศึกษาน้ันไม่ได้มีความหมายว่าไม่มีคุณลักษณะที่จะวัด คะแนน 0 คะแนน เป็นศูนย์เทียม 
เนื่องจากเคร่ืองมือไม่สามารถวัดลงไปได้ครบถ้วนถึงจุดท่ีเป็นศูนย์ที่แท้จริง ดังนั้นผู้เรียนที่สอบได้
คะแนน 0 คะแนนจากแบบทดสอบฉบับหนึ่ง จึงบอกได้แต่เพียงว่าผู้เรียนคนนั้นทําข้อสอบไม่ถูกเลย
แม้แต่ข้อเดียว ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนคนนั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาน้ันเลย 
 2.3  การวัดผลการศึกษาเป็นการวดัในเชิงสัมพัทธ์ 
 ในการวัดผลการศึกษาคะแนนที่ได้จากการวัดยังไม่มีความหมาย ยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ท่ี
ได้คะแนนน้ันมีความสามารถอยู่ในระดับใด จนกว่าจะได้นําคะแนนนั้นไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐาน คะแนนนั้นจึงจะมีความหมาย  
 2.4  การวัดผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนเสมอ 
 เนื่องจากการวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางจิตวิทยา ซ่ึงสิ่งท่ีจะวัดมีลักษณะเป็นนามธรรม
ค่อนข้างมากและมีตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ผู้ดําเนินการวัดผลอาจจะไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรเหล่าน้ันได้ครบถ้วน ดังน้ัน ในการสอบผู้เรียนแต่ละครั้งคะแนนท่ีได้ จากการวัด 
(Obtained Score) จะเป็นผลรวมของคะแนน 2 ส่วน คือ คะแนนที่แท้จริง (True Score)  กับ
คะแนนความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Error Score) โดยคะแนนความคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นบวก
หรือลบก็ได้ สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 
   
 
 
 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดผล มีสาเหตุอยู่หลายประการคือ 
      2.4.1  เครื่องมือท่ีใช้วัดไม่มีคุณภาพ เช่น ข้อสอบยากหรือง่ายเกินไป ข้อสอบไม่มี
ความเท่ียงตรงหรือไม่ได้หาความเชื่อม่ัน เป็นต้น 
      2.4.2  ผู้ดําเนินการวัดผลขาดความชํานาญ เช่น การคุมสอบไม่รัดกุมไม่รอบคอบทํา
ให้นักเรียนลอกกันได้หรือมีการทุจริตเกิดข้ึน เป็นต้น 

     2.4.3  ความผันแปรของผู้เข้าสอบ เป็นความผิดปกติของผู้เข้าสอบ เช่น มีอาการ
เจ็บป่วย หรือมีความกังวล ความตื่นเต้นตกใจ เป็นต้น ซ่ึงสภาพดังกล่าวมีผลให้ผู้เรียนมีคะแนนต่ํากว่า
ความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามอาจส่งผลให้ผู้เข้าสอบได้คะแนนสูงกว่าความเป็นจริงก็ได้ เช่น การรู้
ข้อสอบล่วงหน้า การเก็งข้อสอบได้ถูกต้อง เป็นต้น 
      2.4.4  ความคลาดเคลื่อนในการคํานวณ เช่น การบวกคะแนนผิด การตรวจให้
คะแนนท่ีขาดความเป็นปรนัย การกรอกคะแนนลงในรายชื่อคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซ่ึงทําให้คะแนนของ
ผู้เรียนคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและเม่ือนําไปประเมินผลก็คลาดเคล่ือนไปด้วย 

คะแนนท่ีได้จากการวัด = คะแนนท่ีแท้จริง + คะแนนความคลาดเคลื่อน 
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      2.4.5 ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มเนื้อหาและพฤติกรรม การวัดผลการศึกษานั้น
เป็นการสุ่มตัวอย่างของเน้ือหาและพฤติกรรมมาเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นตัวแทนเน้ือหาและ
พฤติกรรมของประชากร ถ้าหากสุ่มมาเป็นตัวแทนถูกต้องตามหลักวิชาผลท่ีได้จากการวัดก็น่าเชื่อถือ 
ขณะเดียวกันหากผู้สร้างข้อสอบสุ่มตัวอย่างเนื้อหาและพฤติกรรมมาไม่เหมาะสมไม่เป็นตัวแทนที่ดี
แล้ว คะแนนที ่ได้จึงมีความคลาดเคลื ่อนไม่สามารถแสดงถึงความรู ้ตามเนื้อหาและพฤติกรรมท่ี
ครอบคลุมได้ และเม่ือนําไปประเมินผลก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย 
 2.5  เคร่ืองมือวัดผลการศึกษาไม่สามารถวัดได้ละเอียดพอ 
 การวัดผลการศึกษาในโรงเรียนครูส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการวัดผล
และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ซึ่งโดยทั่วไปเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมาใช้เอง   ยังไม่มี
การวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบ ยังไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพดีจึงใช้วัดได้ไม่
ละเอียดพอ 
 2.6  มาตรา (Scale) หรือหน่วยคะแนนที่วัดได้มีขนาดไม่เท่ากัน 
 ในการวัดผลการศึกษาคะแนนที่วัดได้สูงสุดจะอยู่ในมาตราอันตรภาคซ่ึงเป็น การวัดท่ีมีศูนย์
เทียม และคะแนนแต่ละคะแนนขนาดไม่เท่ากันไม่เหมือนกับจํานวนที่วัดได้ในมาตราอัตราส่วน (Ratio 
Scale) ซ่ึงเป็นการวัดที่มีศูนย์แท้ 
 
 3. หลักการวัดผลการศึกษา 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หน้า 11-13) กล่าวถึงหลักการวัดผลการศึกษา        
ไว้ดังน้ี เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
จิตวิทยาการเรียนรู้ ควรยึดหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
 3.1  วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย  
 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนที่ ได้จัดให้กับผู้ เรียนนั้น ผู้ เ รียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ดัง น้ัน            
การวัดและประเมินผลแต่ละคร้ังจึงต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการวัด และในการสอนครูก็ต้องยึด
หลักสูตรเป็นหลักโดยการวิเคราะห์หลักสูตร แล้วตั้งจุดมุ่งหมายและวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย หาก
การวัดแต่ละคร้ังไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีจะวัด ผลของการวัดก็จะไม่มีความหมายแต่ก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการนําผลการวัดไปใช้ ความผิดพลาดท่ีทําให้การวัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายมีดังน้ี 
  3.1.1  ไม่ศึกษาหรือนิยามคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน บางครั้งผู้วัด          
ไม่เข้าใจสิ่งที่จะวัดแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงพอ หรือเข้าใจในสิ่งที่วัดผิดทําให้วัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ี
ต้องการจะวัด ข้อมูลท่ีได้จากการวัดไม่สามารถแปลความหมายได้อย่างม่ันใจ ดังน้ันเพื่อให้การวัดตรง
กับจุดมุ่งหมายที่จะวัดและเป็นรูปธรรม ผู้วัดควรนิยามหรือให้ความหมายคุณลักษณะท่ีจะวัด ให้
ชัดเจนก่อน 
   3.1.2  ใช้เคร่ืองมือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วัดผลมีหลายชนิด เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น ซ่ึงเครื่องมือแต่ละชนิดมี
ลักษณะและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการวัดคุณลักษณะที่ต่างกันออกไป หากเลือกใช้เคร่ืองมือ               
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ไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีต้องการจะวัด ข้อมูลจากผลการวัดย่อมมีความเชื่อถือได้น้อยอันจะ
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินผลตามไปด้วย 
     3.1.3  วัดได้ไม่ครบถ้วน ในทางการศึกษาคุณลักษณะหน่ึง ๆ อาจมีองค์ประกอบ
หลายอย่าง การวัดผลจําเป็นต้องวัดให้ครอบคลุมทุกส่วนของคุณลักษณะนั้น ๆ หากวัดเพียงบางส่วน
หรือด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านแต่ไม่ครอบคลุมย่อมทําให้ผลการวัดนั้นคลาดเคลื่อนและการ
ประเมินผลก็คลาดเคลื่อนตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การวัดผลสมบูรณ์มากท่ีสุดควรใช้เคร่ืองมือหลาย ๆ 
ชนิดช่วยด้วย เพราะไม่มีเคร่ืองมือชนิดใดที่วัดผลได้ครบถ้วน 
     3.1.4 เลือกกลุ ่มตัวอย่างที่จะวัดไม่เหมาะสม การเลือกกลุ ่มตัวอย่างในที่นี้
หมายถึง   กลุ่มตัวอย่างของเน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด หากเลือกกลุ่มตัวอย่างของเนื้อหา
และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เลือกเอารายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปแทนที่จะใช้สาระหลักของ
องค์ประกอบนั้น ๆ ผลการวัดท่ีได้ย่อมไม่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายที่จะวัด และการแปลความหมายของผล
การประเมินย่อมขาดความเชื่อถือ 
    3.2 ใช ้เครื ่องม ือที ่ม ีค ุณภาพ แม ้ว ่า เราจะมีจ ุดประสงค์ในการวัดที ่ช ัด เจน                      
เลือกเครื่องมือวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์แล้วก็ตาม แต่หากเครื่องมือขาดคุณภาพผลการวัดก็            
ขาดคุณภาพไปด้วย และเม่ือนําผลการวัดไปประเมินผล ผลการประเมินย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ 
ดังน้ันเพื่อให้ผลของการวัดมีความเชื่อถือได้จึงควรเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ 
    3.3 คํานึงถึงความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่งของผู้ที่ทํา
หน้าที่ประเมินผล เป็นสิ ่งที ่ครูจะต้องคํานึงถึงทุกครั้งที่ทําการวัดและประเมินผลการศึกษา 
กล่าวคือจะต้องวัดและประเมินผลด้วยใจเป็นกลางไม่ลําเอียงหรืออคติ ตัดสินตามหลักวิชา เช่น  
การตรวจข้อสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน จัดกระทําให้ผู้ถูกวัดอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน 
ตัดสินผลการวัดโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน เป็นต้น หากการดําเนินการข้ันใดข้ันหนึ่งขาดความยุติธรรมแล้ว 
ก็ย่อมส่งผลให้การวัดผลและประเมินผลขาดความเชื่อถือตามไปด้วย 
 3.4 การแปลผลให้ถูกต้อง การวัดและประเมินผลการศึกษามีเป้าหมายเพื่อนําผลไปใช้อธิบาย
หรือเปรียบเทียบกันในคุณลักษณะนั้น ๆ ดังนั้นการแปลผลที่ได้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนท่ีจะ
ลงข้อสรุป โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการแปลความหมายเป็นสําคัญ พิจารณาตามหลักตรรกวิทยา 
ความสมเหตุสมผล ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการประเมินในครั้งนั้นว่าเป็นแบบอิงเกณฑ์หรือ
อิงกลุ่ม นอกจากนั้นครูจําเป็นต้องมีความรู้ในมาตราการวัดและสถิติที่นํามาใช้ด้วย 
 3.5 ใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ ้มค่า การวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง         
เป็นงานท่ีต้องลงทุนท้ังในด้านพลังความคิด กําลังกาย เวลา และงบประมาณ เพื่อให้สามารถวัดผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หากผลการวัดท่ีครูทํานํามาเพียงตัดสินได้ – ตกให้ผู้เรียนเท่าน้ัน นับว่า เป็น
การลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะผลการวัดและการประเมินสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีก เช่น 
ใช้สําหรับวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครู เป็นข้อมูลสําหรับแนะแนวผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําปีของครู หรือปรับปรุงการ
บริหารงานในโรงเรียน เป็นต้น 
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 4. ปรัชญาของการวัดผล 
 กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2536, หน้า 13-14) กล่าวถึงปรัชญาของการวัดผลไว้ดังน้ี                    
วิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษานี้ ถือว่าเป็นศาสตร์ข้ันสูง เพราะมีการจัดระบบเน้ือหาความรู้เป็น
ข้ันตอน มีระเบียบกฎเกณฑ์และแบบแผนวิธีการ สามารถพิสูจน์ทดลองความจริงและตรวจสอบ
ผลได้ มีปรัชญาหรือแนวคิดหรือความเชื่อในระยะแรก ๆ ท่ีมีการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบว่า การวัด
และการประเมินผลในชั้นเรียนนั้น เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนว่าผู้เรียนคนใดควรสอบได้
และผู้เรียนคนใดควรสอบตก ในระยะต่อมาหลังจากที่ศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลได้รับการ
พัฒนาและค้นคว้าอย่างจริงจัง ประกอบกับการพัฒนาทางด้านจิตวิทยาที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษย์มีมากข้ึน ในทางการศึกษาได้ยอมรับว่าการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมากกว่ามุ่งตัดสิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการวัดผลของไทยได้ให้
ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปในวงการศึกษาไว้ว่า “ทดสอบ
เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์” (ชวาล แพรัตกุล, 2518, หน้า 34) จากปรัชญานี้เรา
ต้องการ 
     1.  เพื่อค้นหาสมรรถภาพของผู้เรียนว่า ใครมีอะไร ใครไม่มีอะไรและมากน้อยแค่ไหน 
     2.  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนโดยการส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ให้มากข้ึน และ            
ถ้าไม่มีก็ปลูกฝังสิ่งใหม่ข้ึนมา 
 นอกจากปรัชญาข้ันสูงสุดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีคติหรือแนวคิดที่สําคัญเก่ียวกับการวัดและ
การประเมินผลอีก ดังต่อไปน้ี 
     1.  สิ่งใดที่มีอยู่ ส่ิงนั้นต้องวัดได้ 
     2.  การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
     3.  การสอนกับการสอบเป็นกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกันจนมีคํากล่าวว่า“ที่ใดมี              
การสอน ที่นั่นย่อมมีการสอบ เพราะการสอนที่ไม่มีการสอบเป็นการกระทําท่ีโง่เขลายิ่ง”  
     4.  การสอนมิใช่เพื่อการสอบหรือสอนเฉพาะท่ีตรงกับข้อสอบแบบสอนกวดวิชาเท่าน้ัน 
     5.  ผู้สอบหรือผู้วัดผลควรเป็นผู้สอนเองเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดผู้เรียน 
     6.  ไม่ควรประเมินเม่ือไม่ประสงค์จะทราบผล 
 
 5. ประเภทของการประเมินผล  
 ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 14–20) กล่าวว่า การประเมินผลมีหลายประเภท จําแนกตาม
เกณฑ์การแบ่งที่แตกต่างกันดังน้ี 
 5.1  แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมินผลตามหลักสูตร  
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลฉบับปัจจุ บันทั้งระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้กําหนดให้มีการประเมินผล 2 ประเภท คือ            
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน มีรายละเอียดและ
หลักการดังต่อไปนี้ 
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 5.1.1 การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ควรกระทําอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเรียน
การสอนหรือเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยย่อย เม่ือครูพบว่าผู้เรียนคนใดมีความสามารถ
ไม่ถึงเกณฑ์ของแต่ละจุดประสงค์ ครูควรได้ศึกษาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องในเรื่องใด แล้วจัดสอนซ่อม
เสริมให้แล้วจึงประเมินผลอีกคร้ังหน่ึง การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนจะมีการประเมิน 2 ระยะ 
คือ 

       5.1.1.1การประเมินผลก่อนเรียน (Pre - Evaluation) การประเมินก่อนเรียน                  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียน ว่ามีความรู้เพียงใดท่ีจะเรียนต่อ       
ในรายวิชาใหม่หรือเนื้อหาใหม่หรือไม่ ถ้าพบว่ามีพื้นฐานความรู้ไม่พอหรือไม่มีพฤติกรรมข้ันต้น ก่อน
เรียน ให้ผู้สอนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนจนมีความรู้เพียงพอท่ีจะเรียนในเนื้อหาท่ีครูจะ
สอนต่อไปได้ การสอบก่อนเรียนไม่ใช่การสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เพราะครูยัง
ไม่ได้ทําการสอนในเนื้อหาน้ันมาก่อน แต่เป็นการสอบเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Test) 

   5.1.1.2 การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลความ สามารถของ
ผู้เรียนว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีข้อบกพร่องในเร่ืองใดตอนใด 
การประเมินผลระหว่างเรียนเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกไปกับการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยมี
จุดมุ่งหมายดังนี้ 

        5.1.1.2.1เพื่อศึกษาว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนท่ีกําหนดไว้หรือไม่
เพียงใด หากพบว่ามีข้อบกพร่องในจุดประสงค์ใดก็จะได้ใช้ข้อมูลนั้น ๆ เป็นแนวในการปรับปรุงการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และเป็นการพัฒนาวิธีการสอนของครูต่อไปด้วย 

       5.1.1.2.2 เพื่อจัดการซ่อมเสริม เม่ือผู้สอนทราบปัญหาหรือข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้ว ก็นําข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน ฉะน้ันในทางปฏิบัติเม่ือ
สอนจบแต่ละหน่วยผู้สอนควรประเมินผลทันที เ ม่ือพบว่าผู้เรียนคนใดไม่สามารถบรรลุตาม
จุดประสงค์ท่ีระบุไว้ในหน่วยนั้นก็จะได้จัดสอนซ่อมเสริมให้ทันที 

5.1.2 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินผลรวม (Summative 
Evaluation) หลังจากที่สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือโปรแกรมการสอน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่านักเรียนมีความรู้ท้ังสิ้นเท่าไร เก่งหรืออ่อนในวิชาใด เป็นการประเมินผลโดย
ส่วนรวมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ผลจากการประเมินผลประเภทน้ีใช้ในการ
ตัดสินผลการเรียนหรือตัดสินว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้ระดับคะแนนใด และนอกจากนี้ยังใช้ในการ
พยากรณ์ผลสําเร็จในรายวิชาที่จะเรียนต่อเนื่องต่อไปด้วย ในการประเมินผลรวมผู้สอนจําเป็นต้อง
ประเมินให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์ แต่เน่ืองจากมีจุดประสงค์ที่จะต้องประเมินจํานวนมาก ผู้สอนจึง
ต้องเลือกประเมินบางจุดประสงค์ ซ่ึงมีการเลือกได้หลายวิธีดังน้ี 
      5.1.2.1 สุ่มจุดมุ่งหมาย เป็นวิธีการท่ีรวดเร็วท่ีสุดโดยการสุ่มจุดประสงค์จาก
จุดประสงค์ทั้งหมด แต่วิธีการนี้อาจทําให้จุดประสงค์ที่สําคัญ ๆ บางจุดประสงค์ไม่ได้รับการเลือก 
      5.1.2.2 สุ่มจุดประสงค์ท่ีสําคัญ วิธีการนี้ผู้สอนควรจะเรียงจุดประสงค์ตาม
ความสําคัญเสียก่อน แล้วจึงสุ่มจากจุดประสงค์ที่สําคัญนั้น ๆ 
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 5.2. แบ่งตามระบบของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   5.2.1 การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm – Referenced Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบ หรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กับบุคคลอ่ืนที่ทํางานหรือทําแบบทดสอบอย่างเดียวกัน จุดมุ่งหมายของการประเมินผลนี้เพื่อต้องการ
จําแนกหรือจัดลําดับบุคคลในกลุ่มนั้น โดยยึดระดับผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือในการจําแนก นั่นคือ
จําแนกตามระดับคะแนนสูงสุดจนต่ําสุด ตัวอย่างการตัดสินโดยใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม เช่น                
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา การสอบชิงทุนการศึกษา เป็นต้น 
   เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแบบนี้ ต้องการกระจายบุคคล ให้แตกต่าง
กันมากเพื่อสามารถเปรียบเทียบกันได้ ฉะนั้นคุณภาพของแบบทดสอบแบบนี้จึงมีความสําคัญมาก 
แบบทดสอบที่ใช้ควรมีเนื้อหาท่ีเป็นตัวอย่างเน้ือหาของทั้งหมดได้ มีความยากง่ายพอเหมาะไม่ยาก
หรือง่ายเกินไปและมีค่าอํานาจจําแนกสูง การประเมินผลแบบอิงกลุ่มนี้ต้องการแบบทดสอบที ่มี
คะแนนกระจายมาก ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างผู้เข้าสอบได้ดี และความเที่ยงตรงทุก
แบบของแบบทดสอบมีส่วนสําคัญยิ่ง 
   การประเมินผลแบบอิงกลุ่มนี้เป็นการประเมินตัวนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ การได้
คะแนนสูงต่ําของนักเรียนถือเป็นเพราะความแตกต่างของนักเรียนเอง และเป็นความสามารถของ
แบบทดสอบที่สามารถทําให้นักเรียนแตกต่างกันมาก 
   5.2.2  การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion – Referenced Evaluation) 
เป็นการประเมินเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้น ๆ มีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ การประเมินผลต้องนําคะแนนที่ได้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ข้างต้น การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์จะใช้ได้ผลดีในสถานการณ์ที่ต้องการวัดสมรรถภาพเป็น
รายบุคคล และเน่ืองจากการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ว่านักเรียนมีสัมฤทธิผลตาม
จุดมุ ่งหมายหรือไม่ จึงต้องมีการกําหนดเกณฑ์เพื ่อใช้ในการแปลผลจากคะแนนของผลงาน 
โดยท่ัวไปนิยมใช้เกณฑ์ 80–90 % ของข้อสอบท้ังหมดเป็นเกณฑ์พิจารณา ถ้านักเรียนทําข้อสอบได้
ถูกต้องถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้ก็ถือว่าได้เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายแล้ว 
   การประ เม ินผลแบบอ ิง เกณฑ ์เหมาะสําหร ับการ เร ียนกา รสอน การ ใ ช้             
การประเมินผลแบบนี้เน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ลําดับข้ันของการสอน การสอนรายบุคคล และ
แบบเรียนสําเร็จรูป นอกจากนี้ยังเน้นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าทุกคนอาจเรียนรู้ได้ถ้าให้เวลาเขาเพียงพอ 
ฉะนั้นการเรียนแบบนี้ถือว่าผู้เรียนเกือบทุกคนจะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเหมือนกัน แต่อาจใช้เวลา
ต่างกันตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล เม่ือเป็นเช่นน้ีจะเห็นได้ว่าการวัดผลแบบอิงเกณฑ์
ความยากง่ายของแบบทดสอบจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญ แต่ต้องเขียนข้อสอบตามเน้ือหาและจุดหมายที่ได้
วางไว้ แนวคิดนี้ถือว่าผู้เรียนเกือบทั้งหมดสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ ดังนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่จึง
ควรทําข้อสอบได้ 
     การสอบและการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็นกระบวนการท่ีควบคู่ไปกับการเรียน
การสอน เป็นการสอบวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เม่ือผู้เรียนไม่สามารถทําข้อสอบได้ถึงเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ ต้องมีการเรียนซ่อมเสริมในเนื้อหาน้ันจนกว่าจะผ่านถึงเกณฑ์ จึงสามารถเรียนหน่วยต่อไป
ได้ การสอบแบบอิงเกณฑ์จึงเหมาะกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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ตาราง 1  ข้อแตกต่างระหว่างการประเมินแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ 
 

ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ ์
1. หลักการ ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน) 
ยึดการเรียนเพื่อรอบรู้ (ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายได้
แต่อาจใช้เวลาตา่งกัน) 

2. จุดมุ่งหมาย เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียน 
แต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับเพื่อน          
ในกลุ่มเดียวกัน 

เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียน 
แต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือมาตรฐาน 

3. การแปล  
    ความหมาย    
    ผลการประเมิน 

1. แปลโดยใช้คะแนนมาตรฐาน 
2. ผลการประเมินจะออกมา                
    ในรูประบบทวิพันธ์ เช่น ได้-ตก  
    เหมาะสม-ไม่เหมาะสม แต่ก็ 
    สามารถแปลงเป็นระบบเกรด  
    เช่น A, B, C, D หรือ F ได้ 
3. แสดงให้ทราบว่าผู้เรียนมี 
    ความสามารถเท่าใดเม่ือเทียบ        
    กับปริมาณท้ังหมดที่ทดสอบ 

1. แปลโดยใช้คะแนนดิบ 
2. ผลการประเมินจะออกมาในรูป 
    ระบบเกรด A, B, C, D หรือ F 
3. แสดงให้ทราบว่าผู้เรียนมีความ  
    สามารถเทา่ใดเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 

4. คะแนนท่ีได้    
    จากการวัดผล 

1. ลักษณะและรูปแบบการกระจาย 
    ของคะแนนเป็นสาระท่ีจะต้อง 
    พิจารณา ควรมีการกระจายมาก 
    เพื่อให้ได้ค่าอํานาจจาํแนกท่ีสูง 
2. บอกได้ว่าผู้เรียนทําได้มากน้อย 
    เพียงใด แต่บอกไม่ได้ว่าทําอะไร 
    ได้บา้ง 

1. ลักษณะและรูปแบบของ 
    การกระจายของคะแนน 
    ไม่มีความสาํคัญ 
2. บอกได้แต่เพียงว่าผู้เรียนทําอะไร
ได้บ้างเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 

5. การนาํไปใช ้ 1. ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
    สาํหรับผู้เรียนทุกคน 
2. ใช้ในกรณีต้องการคัดเลือกผู้เรียน 
    หรือใช้จัดตําแหน่ง 

1. ใช้ในกรณีต้องการทราบวา่ผู้เรียน
ได้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เพียงใดและใช้เพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
2. ไม่จําเป็นต้องใช้แบบทดสอบ 
    ฉบับเดียวกัน เพราะไม่ม ี
    การเปรียบเทียบกับคนอ่ืน 

6. การสรา้ง 
    เคร่ืองมือ 

เขียนตามจุดประสงค์ทั่วไปและ 
ต้องสุ่มเนื้อหามาเป็นอย่างดี 
 
 

เขียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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ประเด็น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ ์
7. การหาคุณภาพ 
    ของเครื่องมือ 
7.1 การวิเคราะห์  
      รายข้อ 

 
 
เน้นความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก
ของข้อสอบเป็นสําคัญ 

 
 
ไม่คํานึงถึงความยากง่ายของ
ข้อสอบเน้นความแตกต่างระหว่าง
การสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นสําคัญ 

7.2 ความเที่ยงตรง เน้นความเท่ียงตรงทุกประการ เน้นความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและ
โครงสร้าง 

7.3 ความเชื่อม่ัน วิเคราะห์ผลจากการวัดคร้ังเดียวหรือ
วัดสองคร้ังหลังสอนก็ได้ เพื่อดู ความ
คงท่ีภายในหรือความคงที่       ของ
คะแนน 

วิเคราะห์ผลจากการวัดก่อนเรียน
และหลังเรียน ว่าผู้ที่มีความรอบรู้
แล้วกับไม่รอบรู้แตกต่างกันอย่างไร 

 
ตาราง 2  ข้อดีข้อเสียของการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ 
    ของนักเรียนกับบุคคลอ่ืน 
2. ใช้ได้ดีในการสอบคัดเลือกและพยากรณ์ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
    เพราะต้องนําคะแนนไปเปรียบเทียบกับ 
    คนอ่ืน 
4. สะดวกในการออกข้อสอบ เน่ืองจากใช ้
    ข้อสอบเดียวกันท้ังห้อง 

1. การเปรียบเทียบคะแนนกันภายในกลุ่ม  
    ก่อให้เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่นขาด 
    การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2. ไม่สามารถนําคะแนนไปใชป้ระเมินผล    
    แบบอิงเกณฑ์ได้ 
3. เป็นการประเมินผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่  
    ไม่ได้ประเมินผู้สอนหรือกระบวนการเรียน 
    การสอน 
4. เป็นผลเสียทางดา้นจิตใจต่อผู้ได้คะแนนต่ํา 
    กวา่ผู้อ่ืน 
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ตาราง 3  ข้อดีข้อเสียของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน     
    การสอนให้ดีข้ึน สอดคล้องกับปรัชญา  
    “สอบเพื่อค้นและพัฒนา” 
2. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
    ระหวา่งผู้เรียน 
3. เป็นการประเมินท้ังตัวผู้เรียนและผู้สอน  
    รวมท้ังกระบวนการเรียนการสอนด้วย 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
 

1. ไม่คํานึงถึงความยากงา่ยและอํานาจจาํแนก
ของข้อสอบ อาจทําให้คุณภาพการเรียนการ
สอนต่ําได ้
2. การกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมทําได้ยาก  
    เนื่องจากมีลักษณะเป็นอัตนัย 
3. วิธีดาํเนินการสอบเป็นภาระยุ่งยากแก่ผู้สอน 
 

 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 พ ิช ิต  ฤทธิ ์จร ูญ  (2544, หน้า  18-20)  กล ่าวถ ึงกระบวนการประ เมินผล ไว ้ด ังนี้ 
กระบวนการประเมินผลการศึกษามีความเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูและผู้เรียน การประเมินผลมีกระบวนการ 6 ข้ันตอน ดังแสดงในรูป 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1  กระบวนการประเมินผล 
 
  

กําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 

กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

สร้างเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ 

ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดกระทําข้อมูล 

ตัดสินผลการเรียน 
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รายละเอียดของกระบวนการประเมินผลแต่ละข้ันตอนมีดังน้ี 
 ข้ันท่ี 1 กําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน ข้ันนี้เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ครูกับผู้เรียนก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูจะนําเสนอเอกสารท่ีเป็นสาระและกิจกรรม
ตลอดทั้งภาคเรียน ซ่ึงเรียกว่าแนวการเรียนการสอน (Course Syllabus) เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกัน
พิจารณาและตกลงกันตั้งแต่ต้นภาคเรียนว่า จุดประสงค์ของวิชานี้เป็นอย่างไร กิจกรรมการเรียน
การสอนต้องทําอะไรบ้าง เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนมีวิธีอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพตลอดทั้ง
ภาคเรียน และมีสิทธิ์ที่จะขอเพิ่มหรือลดหรือปรับสาระและกิจกรรมท่ีครูนําเสนอได้ 
 ข้ันที่ 2 กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้ันนี้เป็นการแปลงจุดมุ่งหมายท่ัวไปหรือ
จุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละบทหรือหน่วยการเรียน เพื่อให้ครู        
มีความชัดเจนในพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และเพื่อให้สามารถวัดได้สังเกต
ได้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วยเงื่อนไขที่แสดงพฤติกรรม พฤติกรรมและเกณฑ์ข้ันต่ําท่ี
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  

ข้ันท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ ข้ันน้ีครูต้องรู้ว่าเครื่องมือวัดผลมีก่ีประเภท  แต่ละ
ประเภทมีลักษณะเฉพาะข้อดีและข้อจํากัดอย่างไร เพื่อท่ีจะเลือกใช้ให้เหมาะกับจุดประสงค์             
เชิงพฤติกรรมที่จะวัด เคร่ืองมือท่ีใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลายประเภท เช่น แบบทดสอบ 
แบบวัดความรู้สึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงโดยทั่วไปครู
มักนิยมใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบท่ีครูสร้างข้ึน  
 ข้ันที่ 4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล เม่ือครูสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วก่อนนําไปรวบรวม
ข้อมูลควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หลังจากนั้นก็นําไปราบรวมข้อมูลซึ่งสามารถ
ดําเนินการได้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเรียน ระหว่างการเรียนการสอน และเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 ข้ันที่ 5 จัดกระทําข้อมูล ในข้ันน้ีครูจะต้องรู้ว่าจะจัดกระทําข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใด เพื่อ
บรรยายเก่ียวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือต้องการบรรยายเป็นกลุ่ม หากต้องการบรรยายเป็นกลุ่มจะ
บรรยายเฉพาะกลุ่มหรือจะสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มใหญ่ โดยอาศัยกลุ่มที่ศึกษานี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ
ข้อมูลที่วัดมาได้นี้อยู่ในระดับมาตราใด บอกประเภท ลําดับท่ี หรือบอกช่วง น่ันคือครูต้องมีความรู้
เรื่องมาตรการวัดและมีความรู้เร่ืองสถิติ ทั้งสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง 
 ข้ันท่ี 6 ตัดสินผลการเรียน การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนท่ีปฏิบัติกันมากในปัจจุบัน คือ
การตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียนซ่ึงกระทําเม่ือประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และ
อาจจะกระทําเฉพาะสิ ้นสุดการเร ียนการสอนแต่ละตอนก็ได้ เช่น ให้เกรดในการสอบย่อย         
แต่ละคร้ัง ให้เกรดงานท่ีนํามาส่ง การให้เกรดตอนท้ายของบทเรียนแต่ละบทเรียน เป็นต้น ซ่ึงครูจําเป็น 
ต้องมีความรู้เก่ียวกับหลักในการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรดท่ีดี 
 กระบวนการประเมินผลจะมีคุณภาพเพียงใดข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ประเมิน ดังนี้ 
  1. ผู้ประเมินต้องมีความรอบคอบในการตัดสิน โดยก่อนตัดสินใจต้องมีข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ 
    2. ผู้ประเมินต้องมีคุณธรรมในการประเมินท่ีจะทําให้การประเมินไม่เกิดความลําเอียงใน
การตัดสินใจ มีความพยายามที่จะวัดสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด และด้วยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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     3.ผู้ประเมินต้องใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพดี มีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันได้ 
     4.ผู้ประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่ ง ท่ีจะวัดและประเมินเป็นอย่างดี                   

มีความรู้ความเข้าใจในตัวผู้เรียน รู้หลักในการวัดและประเมินผลรวมทั้งมีความรู้และคุ้นเคยใน
เครื่องมือแต่ละชนิดอย่างถ่องแท้ สามารถเลือกเครื่องมือมาใช้วัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
 7.  ความมุ่งหมายของการประเมินผล 
 พิสณุ ฟองศรี (2549, หน้า 20-22) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการประเมินผล ไว้ดังน้ี      
การประเมินผลการเรียนการสอนมีความมุ่งหมายหลายประการ ซึ่งครูอาจเลือกใช้ให้เหมาะกับ
ความต้องการใช้ดังนี้ 
 7.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน   
 ผลการประเมินโดยเฉพาะการประเมินผลย่อย หรือการประเมินระหว่างการเรียนการสอน
สามารถนํามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้สูงข้ึนได้ โดยนําผลมาแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อเร้าหรือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น หรืออาจใช้วิธีการซักถามหรือกําหนดปัญหาให้ฝึกฝนเพื่อ
จูงใจให้ผู้เรียนเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 7.2 เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน 
 การตรวจสอบความรู้พื้นฐานเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
พื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้บทเรียนใหม่ เนื่องจากเนื้อหาบางบทเรียนอาจจําเป็น ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะพื้นฐานบางประการ ครูจึงต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะพื้นฐาน
เพียงใด หากพบว่าไม่มีความรู้หรือมีความรู้ไม่เพียงพอในเรื่องใดก็จะได้ปรับพื้นฐานเสียก่อน                    
การตรวจสอบความรู้พื้นฐานอาจทําได้โดยใช้แบบทดสอบหรือใช้การซักถามก็ได้ 
 7.3 เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ผลการประเมินทั้งก่อนการเรียนการสอนและระหว่างการเรียนการสอน สามารถนํามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนได้โดยนํามาพิจารณาว่า ผลการสอนไม่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์อาจเป็นเพราะว่าวิธีสอน และกิจกรรมที่ครูผู้สอนกําหนดไว้อาจไม่เหมาะสมกับผู้เรียน 
หรือเพราะสื่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสม นอกจากครูจะนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนใน
คร้ังต่อไปแล้ว ผู้เรียนก็ยังได้ทราบสถานภาพการเรียนของตนเองว่าอยู่ในระดับใด หากอยู่ในระดับ
ไม่น่าพึงพอใจจะได้ปรับปรุงการเรียนของตนเองให้ดีข้ึน 
 7.4 เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
 การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องในการเรียนของผู้เรียนและ
การสอนของครู เช่น ใช้แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องในการอ่านภาษาไทยที่มีเนื้อหาท้ังการ
อ่านคําควบกล้ํา ร ล ว การอ่านตัวสะกดการันต์ และการอ่านจับใจความ ทดสอบกับผู้เรียนถ้าตรวจ
ให้คะแนนแล้วพบว่าผู้เรียนคนใดทําผิดเร่ืองใดก็จะช่วยให้ครูผู้สอนได้รู้ข้อบกพร่องของผู้เรียน                
เพื่อสอนซ่อมเสริมหรือทบทวนในเรื่องนั้น ๆ ได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ครูได้พิจารณาทบทวนการสอน
ของตนเองว่าบกพร่องอย่างไร แล้วหาทางปรับปรุงต่อไป 
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 7.5  เพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ผลการประเมินโดยเฉพาะการประเมินเมื่อสิ ้นสุดการเรียนการสอน หรือการประเมิน
ผลรวมเพื่อสรุปคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาหรือ
ในระดับชั้นน้ันเพียงใด โดยนําผลการวัดท้ังหมดตลอดภาคเรียนหรือตลอดปี มาเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินผลข้ันสุดท้ายในรูปของการให้เกรด เป็น 4 – 3 – 2 – 1 – 0 หรือ A – B – C – D – F เป็นต้น 
หรือในรูปของระดับคุณภาพ เช่น ผ่านยอดเยี่ยม – ผ่าน – ไม่ผ่าน หรือสอบได้ – สอบตก หรือในรูป
เกรดเฉลี่ย เป็นต้น 
 7.6 เพื่อจัดตําแหน่งหรือจัดประเภท 
 การจัดตําแหน่งหรือจัดประเภทเป็นการนําผลท่ีได้จากการวัดมาเปรียบเทียบหรือจัดอันดับ
ความสามารถในกลุ่มเดียวกัน เพื่อจะตอบว่ามีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่ม เช่น สอบ
ได้เป็นอันดับท่ีเท่าไร ได้เกรดอะไร ในการจัดตําแหน่งเหล่าน้ีแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
     7.6.1 เพื่อการจําแนก (Classification) ความสามารถของผู้เรียน เช่น สอบได้ – สอบตก เม่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเพื่อจําแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มสูง – ปานกลาง – ต่ํา เป็นต้น 
     7.6.2 เพื่อการคัดเลือก (Selection) บุคคลเข้าทํางานหรือศึกษาต่อ เป็นต้น                          
ซ่ึงการประเมินลักษณะนี้ต้องใช้เคร่ืองมือที่ต้องการความยากและความลึก 
 7.7 เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ 
 การเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเป็นการสอบหรือตรวจวัดดูว่าผู้เรียนมีพัฒนาการเพียงใด มี
ความงอกงามหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนคน
เดียวหรือกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาท่ีต่างกัน เช่น ก่อนเรียนกับหลังเรียนภาคเรียนท่ี 1 กับภาคเรียนท่ี 
2 เป็นต้น ถ้าผลการเรียนต่ําลงก็จะเป็นข้อมูลชี้ว่าผู้เรียนคนน้ันหรือกลุ่มน้ันควรจะต้องปรับปรุง และ
ครูผู้สอนรายวิชานั้นควรจะต้องทบทวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ขณะเดียวกันหากผล
การเรียนมีพัฒนาการดีข้ึนก็เป็นการสร้างกําลังใจให้แก่ผู้เรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นต่อไป 
 7.8 เพื่อพยากรณ์หรือทํานาย 
 การพยากรณ์เป็นการนําผลจากการวัดในปัจจุบันไปทํานายในอนาคตว่าผู้เรียนคนนี้จะเรียน
วิชานั้น ๆ สําเร็จหรือไม่ หรือในอนาคตเขาควรจะเรียนอะไรจึงจะดี การประเมินลักษณะนี้มักจะ
นําไปใช้ในการแนะแนวหรือสอบคัดเลือกเพื ่อศึกษาต่อ ซึ ่งอาจใช้แบบทดสอบวัดความถนัด 
(Aptitude Test) หรือผลการเรียนในอดีตมากทํานายก็ได้ อย่างไรก็ตามข้อท่ีควรตระหนักของการ
พยากรณ์ก็คือแบบทดสอบท่ีใช้จะต้องมีคุณภาพ กล่าวคือ มีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันสูง เพราะ
แบบทดสอบที่มีคุณภาพตํ่าผลการพยากรณ์จะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 7.9  เพื่อประเมินค่า 
 การประเมินค่าเป็นการประเมินที่มุ่งสรุปคุณภาพการศึกษาโดยส่วนรวม เช่น     ดูความ
เหมาะสมของหลักสูตรกับโรงเรียน ดูการจัดบริการในโรงเรียนว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียนหรือไม่ ดูแนวโน้มการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต เป็นต้น 
ซ่ึงการประเมินลักษณะน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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 8. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 23 - 24) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผล ไว้ดังน้ี 
ประโยชน์ของการประเมินผลที่สําคัญ คือมุ่งนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงผลจากการประเมินจะคุ้มค่าเพียงใดข้ึนอยู่กับผู้เก่ียวข้องจะนําไปใช้กับใคร ในกิจการใดและอย่างไร
บ้าง ซ่ึงในที่น้ีจะพิจารณาประโยชน์ของการประเมินดังน้ี 
 8.1  ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
      8.1.1  ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจาก 
ผลการประเมินความสามารถของตนเอง 
     8.1.2  ทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะรักษามาตรฐานไว้ และช่วย
ให้ผลการเรียนดีข้ึนตามลําดับ 
     8.1.3  ทําให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะการสอบแต่ละครั้ง
ทําให้ผู้เรียนต้องอ่านหนังสือทบทวนเน้ือหา มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทําให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
     8.1.4  ทําให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะก่อนสอนครูจะแจ้ง
จุดประสงค์ท่ีจะประเมินให้ทราบ 
  8.2 ประโยชน์ต่อครู 
     8.2.1  ทําให้ครูได้ทราบผลการเรียนของผู้เรียนว่าเก่ง – อ่อนเพียงใดเพื่อหาทาง
ช่วยเหลือ 
     8.2.2  ทําให้ครูทราบผลการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนของผู้เรียน ว่ามีผู้เรียนผ่าน
จุดประสงค์มากน้อยเพียงใด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพียงใด 
เทคนิควิธีสอนท่ีครูใช้เหมาะสมเพียงใด อันจะนําไปสู่การปรับปรุงตนเองของครู 
     8.2.3 ผลการประเมินจะทําให้ครูใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนยิ่งข้ึน 
     8.2.4  ช่วยให้คร ูได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่ามีความยากง่ายเพียงใด           
มีค่าอํานาจจําแนก ความเชื่อม่ัน และความเที่ยงตรงเพียงใด 
 8.3.  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
     8.3.1  ทําให้ทราบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ เช่น มาตรฐานความสามารถ
ของผู้เรียน มาตรฐานความสามารถของครู เป็นต้น 
     8.3.2  ใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ให้ผู้ปกครองและประชาชนทราบ 
     8.3.3  ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา พัฒนา และดําเนินงานบริหารโรงเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 8.4.  ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 
     8.4.1  ทําให้ทราบความสามารถหรือสมรรถภาพในการเรียนของบุตรหลาน 
     8.4.2  ช่วยทําให้ผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจบุตรหลานได้ดียิ่งข้ึน 
     8.4.3  เป็นข้อมูลสําหรับผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการทํางานหรือ
การศึกษาต่อของบุตรหลาน 
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 8.5  ประโยชน์ต่อการแนะแนว 
     8.5.1  ใช้เป็นข้อมูลในการให้คําปรึกษา แนะนําผู้เรียนท้ังในด้านการเลือกอาชีพ 
การศึกษาต่อและปัญหาส่วนตัว 

     8.5.2  เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับโรงเรียนใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือแนะนํา
โรงเรียน 
 8.6.ประโยชน์ต่อการวิจัย 
     8.6.1 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการทํา
วิจัยได ้
     8.6.2  ข้อมูลของการวัดและประเมินผลสามารถนําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย
ต่อไปได้ 

9. คุณธรรมของผู้ที่ทําหน้าทีป่ระเมิน 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549, หน้า 24-25) กล่าวถึงคุณธรรมของผู้ท่ีทําหน้าท่ีประเมินไว้ดังนี้  ผู้ที่ทํา
หน้าที ่ประเมินผลจําเป็นที ่จะต้องมีคุณธรรม เพราะผู ้ที ่ทําหน้าที ่ประเมินผลเปรียบเสมือน            
ผู้พิพากษาต้องตัดสินใจให้คุณให้โทษผู้ถูกประเมิน ผู้เรียนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง การประเมินผลจะมี
คุณภาพเพียงใดข้ึนอยู่กับความมีคุณธรรมของผู้ท่ีทําหน้าท่ีประเมินผลเป็นสําคัญ ซ่ึงควรมีคุณธรรมใน
การประเมินผลดังนี้ 
 9.1 มีความยุติธรรม การดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวัดหรือการประเมินผล                
หากข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งขาดความยุติธรรมแล้ว ผลการวัดและประเมินผลย่อมขาดความเชื่อถือได้ 
และหากนําผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจย่อมก่อให้เกิดความผิดพลาดซํ้าสอง ดังนั้น สิ่งท่ีครู
ควรคํานึงก็คือทําหน้าท่ีวัดและประเมินตามหลักวิชา ตัดสินใจด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีความลําเอียง 
 9.2 มีความซ่ือสัตย์ นักวัดผลต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อวิทยาการวัดผลของตน ไม่นําความรู้
ความสามารถของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเกิดผลเสียหายต่อหน้าท่ี เช่น บอกข้อสอบหรือขายข้อสอบ 
เปลี่ยนแปลงคะแนนหรือผลการเรียนโดยไม่ยึดหลักวิชา เป็นต้น 
 9.3 มีความรับผิดชอบ เนื่องจากความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมสําคัญที่ทําให้ผู้ทําหน้าท่ีวัดและ
ประเมินผลทํางานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกําหนดเวลา เช่น               
ส่งข้อสอบหรือผลการประเมินตามเวลาที่กําหนด ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบให้เป็นระเบียบ เป็น
ต้น 
 9.4 มีความละเอียดรอบคอบ งานวัดและประเมินผลเป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
ในการวัดและการตัดสินใจ เพื่อให้การวัดและประเมินผลมีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได้มากที่สุด 
กิจกรรมท่ีต้องการความละเอียดรอบคอบ เช่น การออกข้อสอบ การให้คะแนน การตรวจทานคะแนน การ
รวมคะแนน การตัดเกรด เป็นต้น 
 9.5 มีความอดทน เนื่องจากงานวัดและประเมินผลเป็นงานท่ีต้องการความละเอียดรอบคอบ 
อดทนทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและกําลังสติปัญญาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมท่ีต้องการความ
อดทน เช่น การตรวจข้อสอบอัตนัยซ่ึงต้องใช้เวลามาก การตรวจแบบฝึกผู้เรียนในแต่ละคร้ังท่ีสอน 
การประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการวัดท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้วัดได้ตามสภาพท่ีแท้จริงและมีความ
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ครอบคลุม การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ การนําผล   การวัดและประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
 9.6 มีความรู้และสนใจใฝ่รู้ในหลักวิชาการวัดและประเมินผล เนื่องจากวิชาการวัดและ
ประเมินผลเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีวิทยาการทางการวัดผลเกิดข้ึนใหม่ ๆ เสมอ ผู้ทําหน้าท่ีประเมินผล
จําเป็นต้องสนใจใฝ่รู้เก่ียวกับการวัดและประเมินผลอยู่เสมอ เพื่อพัฒนางานและวิชาชีพของตน 
 

10. การวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 

การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบผลสําเร็จน้ัน  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนดําเนินการเป็นปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม  
 การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
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คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดย
เขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ี
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน           
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง 
ๆ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จําแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็น
ข้อกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  

10.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
1. การตัดสิน การให้ระดบัและการรายงานผลการเรียน 

 1.1 การตัดสินผลการเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคํานึงถึงการพัฒนาผู้เรียน          
แต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้ เรียนทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละ                
ภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
 ระดับประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
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 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
 4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ระดับมัธยมศึกษา 
 1.ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
 2.ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 4.ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษากําหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะ
เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซํ้าชั้นได้ 
ทั้งนี้ให้คํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษาในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้

ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบ
ร้อยละ และระบบที่ใช้คําสําคัญสะท้อนมาตรฐาน  
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาทั้ ง เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม                    
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
 ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวชิา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาทั้ ง เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม                  
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
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1.3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กําหนดเกณฑ์กลางสําหรับการจบการศึกษาเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน        
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  

2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 

4.ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 2.2  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด  

2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 63 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

3.  ผู้ เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิ เคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 

5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

 2.3 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พื้นฐาน  39  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา

พื้นฐาน 39 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 38 หน่วยกิต 



27 

 

3.  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 

5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3.เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสําคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล
และออกเอกสารน้ีให้ผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล เม่ือผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6) จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6)  หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  

1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

1.3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  
 2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสําคัญ 
เก่ียวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้ 

4.การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากน้ี ยังสามารถเทียบโอนความรู้ 
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ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการ
ฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได้  ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ ใ ห้ ข้อมูลแสดงความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง           
ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 11.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 36) ได้ให้ความหมายของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ไว้ว่า การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนใน
การอ่านหนังสือเอกสารและสื่อต่างๆเพื่อหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้
แล้วนําเน้ือหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นําไปสู่การแสดงความคิดเห็นการสังเคราะห์สร้างสรรค์การ
แก้ปัญหาในเร่ืองต่างๆและถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีสํานวนภาษาถูกต้องมีเหตุผลและ
ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถ
ในแต่ละระดับชั้นกรณีนักเรียนมีความบกพร่องในกระบวนการด้านการเห็นหรือที่เก่ียวข้อง ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการอ่านสถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น
การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและสรุปผลเป็น
รายปี/รายภาคเพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลื่อนชั้นตลอดจน
การจบการศึกษาระดับต่างๆ 

11.1 ความสําคัญและประโยชน์ของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 , หน้า 46)  ได้กล่าวไว้ว่า  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ถือ

เป็นความสามารถหลักท่ีสําคัญซ่ึงจําเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดข้ึนกับนักเรียนด้วยกระบวนการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตร ขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องตรวจสอบว่า  ความสามารถดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว
หรือไม่  เน่ืองจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาตามลําดับอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดข้ึนทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะดําเนินการไป
ด้วยกันในกระบวนการ 
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11.2 หลักการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 , หน้า 40 – 42) ได้ให้หลักในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนไว้ดังนี้ 
1. เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนานักเรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อนชั้น

และจบการศึกษาระดับต่างๆ 
2. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ

ดังกล่าวอย่างเต็มตามศักยภาพและทําให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อม่ัน 
3. การกําหนดภาระงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็น             

การประเมินท่ีกําหนด 
4. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
5. การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถ                    

ในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่านแนวดําเนินการพัฒนา
และประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาและประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นกระบวนการอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบ             
การดําเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน  

สถานศึกษาอาจดําเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ของสถานศึกษา ซ่ึงอาจประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
ครูผู้สอนผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน 
ปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปีใน
ระดับประถมศึกษา รายภาคในระดับมัธยมศึกษา และจบการศึกษาแต่ละระดับ 

2. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กําหนด
ขอบเขตและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

3. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนดรูปแบบวิธีการ
พัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา 

4. กําหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่กําหนดในข้อ 2 และกําหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์                      
ในการประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายปีในระดับ
ประถมศึกษา รายภาคในระดับมัธยมศึกษา และจบการศึกษาแต่ละระดับ 

5. ดําเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนตามรูปแบบและวิธีการท่ีกําหนดอย่างต่อเนื่อง 

6. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถ                       
ในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ต่อผู้เก่ียวข้องแนวดําเนินการดังกล่าวข้างต้น  
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11.3 รูปแบบการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 , หน้า 51) กําหนดไว้ว่า การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน เป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้นและผ่านการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
ซ่ึงถือเป็นมาตรการสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีจะช่วยนักเรียนทุก
คนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยสถานศึกษาอาจเลือก
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
โรงเรียน ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1  การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนร่วมกับ
การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สํารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมีอยู่
ในหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้นําเข้าไปบูรณาการในหน่วย
การเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ของรายวิชาน้ัน เม่ือนําหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเป็นผลงานในรายวิชาน้ัน นับเป็นผลการประเมินความสามารถ
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนด้วย หากมีการวางแผนกําหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใน
แต่ละปี (ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุก
รายวิชา ในสัดส่วนท่ีเพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทนความสามารถในการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากําหนด แล้วนําผลการ
ประเมินท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน รายปี / รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติท่ีเหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียน
และมีครูพิเศษบ้าง 

รูปแบบที่ 2  การใช้เคร่ืองมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
สถานศึกษาสามารถท่ีจะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถ

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องม่ันใจในความเท่ียงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได้ 
(Reliability) ของแบบทดสอบนั้น ๆ ท่ีจะนํามาประเมินกับนักเรียนทุกคน หรือติดต่อขอใช้บริการ
แบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีให้บริการแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เช่น สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 

รูปแบบท่ี 3 การกําหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ให้นักเรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ 

ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมิน
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม
หรือเป็นรายบุคคลหรือการมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงาน เก่ียวกับการ
อ่าน  การคิดวิเคราะห์และการเขียนหรือรวบรวมและนําเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมิน
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ศักยภาพของนักเรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้ว
นํามาคิดสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเร่ืองท่ีอ่าน นําไปสู่การ
สังเคราะห์สร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการ
เขียนสื่อความที่สะท้อนถึงสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า เช่น โครงการรักการอ่าน รักการ
เขียน เป็นต้น รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 

รูปแบบที่ 4 การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมิน
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วบูรณาการเข้ากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนนําแผนการจัดกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้
เรียนรู้ ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามกิจกรรม 
นับเป็นผลการประเมินที่นําข้อมูลมาตัดสินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ โดยนําไป
เทียบกับเกณฑ์และแนวทางให้คะแนน (Rubric) ตามท่ีสถานศึกษากําหนด รูปแบบนี้มีความเหมาะสม
กับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูท่ีครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบ้าง ครูคนหนึ่งอาจรับผิดชอบ     
ทั้งเป็นงานสอนและงานพิเศษ 

11.5 วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 , หน้า 53) กําหนดวิธีการประเมินไว้ดังนี้  วิธีการประเมิน

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ควรจัดในระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน
ตามปกติเป็นดีที่สุด ไม่ควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายปีของการจบการศึกษา
ภาคบังคับ และการจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยกเว้นถ้าสถานศึกษาได้พัฒนาแบบทดสอบหลาย ๆ ชุด 
นํามาใช้ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระหว่าง
การเรียนการสอนแล้วนํามาสรุปผลเป็นระยะ ๆ สําหรับรายงานผลความก้าวหน้า เม่ือเทียบกับเกณฑ์  
การประเมินที่สถานศึกษากําหนดไว้ ทั้งนี้ก่อนท่ีจะทําการประเมินผลสิ่งใด ผู้ที่ประเมินควรทําความ
เข้าใจสิ่งท่ีจะประเมินให้ชัดเจนครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

1.อะไรคือสิ่งท่ีจะทําการประเมิน 
ผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย ขอบเขตและตัวชี้วัดของความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน ให้เข้าใจว่าเราต้องการให้นักเรียนคิดในสิ่งที่ อ่าน อ่านโดยใช้กระบวนการคิดที่ มี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ควรคํานึงถึงการประเมินผลให้เป็นการประเมินลักษณะองค์รวมโดยประเมินผลงาน
ที่เป็นงานเขียนตามเกณฑ์ท่ีครอบคลุมความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และความสามารถในการเขียน ท่ีอธิบายระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ไว้ก่อน และควรแจ้งให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน 

2.อะไรคือเป้าหมายของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ก่อนจะเลือกวิธีการหรือเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสม การกําหนดเป้าหมายของการ

ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจ เป็นอันดับแรก                  
มีเป้าหมายเพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินการเลื่อนชั้น การตัดสินการจบการศึกษาภาค
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บังคับและการจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังเพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากผลการประเมินไปใช้วางแผน
ปรับปรุง พัฒนาความสามารถนักเรียนไปสู่เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.ขอบเขตและตัวชี้วัดอะไรบ้างที่จะทําการประเมิน 

การเตรียมการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเก่ียวกับความสามารถการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ครูควรพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษาจะสามารถ
ทําได้ ผลงานจากการเขียนสื่อสารความรู้ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ แล้วผลงานเขียนยังเป็นเอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์อีกด้วย และถ้าหากผลงานเขียนชิ้นเดียวท่ีมา
จากการคิด คิดในสิ่งที่อ่าน จึงเป็นผลงานที่เป็นหลักฐานท่ีใช้ประเมินได้ทั้งการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ดังน้ัน ครูต้องศึกษาขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมินก่อนเลือกวิธีการที่จะใช้ในการประเมินการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 4.ผลการประเมินจะรายงานอย่างไร 

การรายงานผลการประเมินเป็นสิ่งสําคัญ ครูจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ มี
ความถูกต้องครบถ้วน การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ข้ึนอยู่กับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวางแผนร่วมกันของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประเมิน              
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จะจัดให้มีการรายงานก่ีครั้ง ทั้งน้ีควรจัดให้มีการรายงานผลการ
ประเมินระหว่างพัฒนาการและผลการประเมินสรุป แบบรายงานผลการประเมินควรออกแบบอย่าง
ง่ายต่อการสื่อความหมายและทําให้เห็นร่องรอยของพัฒนาการ ไม่ควรเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอ่ืน 
และเป็นการรายงานที่รวดเร็ว ให้ความยุติธรรมแก่นักเรียน เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
 5.วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ทําได้อย่างไร 

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตาม
แนวทางการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วร่วมกันกําหนดรูปแบบการประเมินท่ี
เหมาะสมกับสภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการประเมินความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากสถานศึกษามักจะบูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือใช้หลาย ๆ รูปแบบ เช่น การมอบหมายงานให้นักเรียน
ปฏิบัติ จัดทําเป็นโครงการ / กิจกรรมการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานทดสอบนักเรียนทุกคนท้ังน้ีควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานศึกษา และไม่ควร
เพิ่มภาระงานและเวลาของครูมากนัก 
 6.จะประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ที่ไหน และเวลาใด 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ควรประเมินระหว่างในห้องเรียนตามปกติเป็นดี
ที่สุด หรือใช้เวลานอกห้องเรียนจากการมอบหมายให้นักเรียนทํางานกลุ่มที่สะท้อนความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเป็นครั้ง ๆ 
แล้วนําผลมาสรุปรวม โดยควรแบ่งระยะเวลาสรุปเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินควรร่วมกัน
พิจารณา เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
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11.6 เครื่องมือและวิธีการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553 , หน้า 49) ได้ให้ข้อแนะนําเก่ียวกับ

เครื่องมือและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไว้ดังนี้ 
• ลักษณะภาระงานที่กําหนดให้นักเรียนปฏิบัติ 

-   สื่อที่ให้นักเรียนต้องอ่านมีความสอดคล้องกับขอบเขตการประเมิน 
ในแต่ละระดับ 

-   การกําหนดเง่ือนไขการปฏิบัติให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบ 
-   ประเด็นคําถาม กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ  

ความคิดเก่ียวกับสิ่งที่อ่าน และเขียนถ่ายทอดความรู้ความคิดของตนเอง 
• ลักษณะเครื่องมือ / วิธีการประเมิน 

-   ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
-   ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
-   การให้นักเรียนประเมินตนเอง / เพื่อนประเมิน 
-   การพูดคุย ซักถาม ถามตอบปากเปล่า 
-   การตรวจผลงาน 

• การใช้ผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน 

สําหรับการปรับปรุง พัฒนา ดูความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการเรียนเน้นลักษณะการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) มีผลการวิจัยระบุว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยคําพูดจะกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนา 

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนเพื่อเลื่อนชั้น และ
จบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และสถานศึกษากําหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วน
การตัดสินการจบระดับการศึกษา ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนกําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานน้ันยังมีข้อบกพร่องท่ีต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
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นําผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื่อประกาศให้
นักเรียนและรายงานผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 สกล สุทธิจิระพันธ์ (2530) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นและการปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของครูประถมศึกษาในกลุ่มแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการปฏิบัติของครูประถมศึกษาในกลุ่มแม่จะเรา อําเภอ        
แม่ระมาด จังหวัดตาก เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียน โดยจําแนกตามคุณวุฒิทาง การศึกษา
และขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกัน จากประชากรท่ีใช้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น จํานวน 
84 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อการสังเกตและการสัมภาษณ์เก่ียวกับการปฏิบัติ จํานวน 30 คน คือ 
ครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2530 ในกลุ่มแม่จะเรา 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการจําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษาและขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน 
จํานวน 9 โรงเรียน โดยใช้แบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง จํานวน 3 ฉบับ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ์การปฏิบัติ พบว่าความคิดเห็นและการปฏิบัติของครูต่อ
การวัดและประเมินผลการเรียน ทั้ง 4 ข้ันตอน คือ การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การวัดผลระหว่าง
เรียน การวัดผลปลายภาคเรียน ความคิดเห็นท่ีมีต่อเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวัดผลและการสร้าง
เครื่องมือในการวัดผลของครู ซ่ึงจําแนกครูตามคุณวุฒิทางการศึกษาและขนาดของโรงเรียนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 นลิน ศรีธุวนนท์ (2541) ได้ทําการศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจําเป็น ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง ด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจ จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญและวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจําเป็นด้านการวัดและประเมินผลการเรียนระดับ
ประถมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี จากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 35 คน และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จํานวน 221 คน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  ปีการศึกษา 2540 โดยใช้เครื่องมือท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึนเอง คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการจําเป็น จํานวน 2 ฉบับ สําหรับผู้บริหารโรงเรียน 1 
ฉบับ และสําหรับครูผู้สอน 1 ฉบับ และแบบเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญรายคู่ของความต้องการ
จําเป็น พบว่า มีความต้องการจําเป็น 32 ประเด็น จําแนกเป็นความต้องการจําเป็นระดับปานกลาง 
จํานวน 10 ประเด็น ความต้องการจําเป็นระดับน้อย จํานวน 21 ประเด็น และความต้องการจําเป็น
ระดับน้อยที่สุด จํานวน 1 ประเด็น ผลการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น 10 
ประเด็น และผลการวิเคราะห์สาเหตุด้วยเทคนิคแบบฟอลท์ทรี มีดังนี้ ครูไม่ได้วางแผนการประเมิน 
ผลการเรียนโดยให้นักเรียนมี  ส่วนร่วมในการประเมินอย่างเต็มที่ มีสาเหตุเบื้องต้นที่มีความน่าจะเป็น
สูงสุดมาจากการขาดงบประมาณ ครูทําการวัดและประเมินผลการเรียนโดยไม่เน้นกระบวนการ     มี
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สาเหตุเบ้ืองต้นที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจากการขาดงบประมาณ ครูใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดที่ไม่
หลากหลาย   ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ มีสาเหตุเบื้องต้นท่ีมีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจาก
การขาดงบประมาณ ครูไม่ได้รับการอบรม / ประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการสร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการเรียน มีสาเหตุเบ้ืองต้นที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจากผู้บริหารระดับสูงไม่เห็น
ความสําคัญในการจัดอบรม โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนไม่
เพียงพอ มีสาเหตุเบ้ืองต้นที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจากการขาดงบประมาณ โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน
ไม่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ มีสาเหตุเบื้องต้นที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจากครูและผู้บริหารไม่เห็น
ความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อสอบ ครูไม่ได้สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร มีสาเหตุเบื้องต้นที่มีความ
น่าจะเป็นสูงสุดมาจากครูไม่เห็นความสําคัญของการวิเคราะห์หลักสูตร โรงเรียนได้รับ การประเมินผล
การเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดน้อย มีสาเหตุเบื้องต้น
ที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจากการขาดงบประมาณ  ครูได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากหน่วยงานต้นสังกัดน้อย  มีสาเหตุเบ้ืองต้นท่ีมีความ
น่าจะเป็นสูงสุดมาจากครูและผู้นิเทศไม่เห็นความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ผู้ปกครองนักเรียน มีความเข้าใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้น้อย มี
สาเหตุเบื้องต้นท่ีมีความน่าจะเป็นสูงสุดมาจากการขาดงบประมาณ 
 สันต์ เกษมทรัพย์ (2541) ได้ทําการศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปัญหา และความต้องการในการวัด
และประเมินผลของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลทั้งก่อนและหลังกลางภาค 
และปลายภาคของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาปัญหาในการวัด
และประเมินผลของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบการประเมินผล การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือวัดผล วิธีการวัดและประเมินผล และการตัดสิน
ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อสํารวจความต้องการในด้านการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 จํานวน  
93 โรง จํานวน 244 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน โดยใช้เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยดัดแปลงจาก
แบบสอบถามของปรีชา สามัคคี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปัญหาและ
ความต้องการของครูคณิตศาสตร์ ในการวัดและประเมินผล ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย    เขต
การศึกษา 11 แบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สํารวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติจริงด้านการวัดและประเมินผล ลักษณะของ
คําถามท่ีใช้เป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 10 ข้อ ตอนที่ 3 ปัญหาในการวัดและ
ประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ในแต่ละด้านเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ด้านที่ 1 ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผล ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พ.ศ.2533 จํานวน 9 ข้อ ด้านที่ 2 ปัญหา
ด้านการสร้าง การปรับปรุงเคร่ืองมือวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 20 ข้อ ด้านท่ี 3 ปัญหาด้าน
วิธีการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 18 ข้อ ด้านที่ 4 ปัญหาด้านการตัดสินผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 6 ข้อ ตอนท่ี 4 ความต้องการความช่วยเหลือด้าน การวัดและประเมินผล 
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ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 20 ข้อ ตอนท่ี 
5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะของคําถามท่ีใช้เป็น
แบบปลายเปิด (Open Ended) พบว่า สภาพการปฏิบัติในการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์  
การเลือกใช้วิธีการวัดผลระหว่างเรียนส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบ การให้ทําแบบฝึกหัด และการซักถาม 
จุดประสงค์ของการประเมินผลระหว่างภาคส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
เก็บคะแนน และเพื่อทราบระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียน แบบทดสอบส่วนใหญ่ครูสร้างเอง การ
วิเคราะห์ข้อสอบมีการวิเคราะห์เป็นส่วนน้อย การเฉลยคําตอบหลังสอบมีเป็นส่วนน้อย การสร้างคลัง
ข้อสอบส่วนใหญ่ไม่มี ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พ.ศ. 2533 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้น การกําหนด
อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียนมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านการสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้น การกําหนด
เกณฑ์หรือวิธีตรวจให้คะแนนมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านวิธีการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้น การใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ
การใช้ข้อสอบแบบให้ตอบยาว ๆ หรือแบบให้แสดงวิธีทํามีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการตัดสินผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ความต้องการความช่วยเหลือในด้านการ
วัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมี   ความต้องการ
มากกว่าข้ออ่ืน ๆ คือ ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหาคู่มือหรือข้อสอบในการวัดและประเมินผล
บริการครูอย่างทั่วถึง รองลงมา คือ ต้องการให้กรมวิชาการจัดทําคลังข้อสอบหรือข้อสอบมาตรฐาน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือให้ครูยืมใช้ และข้อที่มีความต้องการน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ คือ ให้
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์แนะนําช่วยเหลือด้านการวัดและประเมินผลแก่ครู ในหมวด ส่วนความ
ต้องการด้านอ่ืน ๆ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก เช่น ต้องการให้มีการอบรมการวัดและประเมินผล
วิชาคณิตศาสตร์ ต้องการให้ครูปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผลมากข้ึน และต้องการให้ศูนย์
คณิตศาสตร์ในจังหวัดมีบทบาทในการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน เป็นต้น  
 ฐิติมา นันทศักดิ์ (2546) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับการปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูคณิตศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของครูคณิตศาสตร์ต่อการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติของครู
คณิตศาสตร์เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 จําแนกตามวิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล และการนําผลไปใช้ และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูคณิตศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูคณิตศาสตร์     
ที่สอนในช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จํานวน 302 
คน โดยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบวัดเจตคติต่อการวัดและประเมินผล    
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบบวัดเป็นข้อความท่ีมีลักษณะการ
ตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ท จํานวน 45 ข้อความ และแบบวัด   การ
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ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ แบบวัดเป็นข้อความที่มีลักษณะ การตอบ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ พบว่าครูคณิตศาสตร์มีเจตคติทางบวกต่อการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครูคณิตศาสตร์ปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามด้านวิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล และการนําผลไปใช้ พบว่าครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติมากในทุกด้าน และเจตคติต่อการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กับการปฏิบัติงาน
ของครูคณิตศาสตร์เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

 สังวร จันทรกร (2546) ได้ทําการศึกษาปัญหาการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาพละศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา  
ปัญหา การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาพละศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูพละศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 185 คน จาก 50 เขต ๆ ละ 2 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง แบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบเป็นแบบสํารวจรายการและแบบปลายเปิด ตอนที่ 2 ขอบข่าย
การวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพละศึกษา เป็นแบบสํารวจรายการและแบบปลายเปิด แบ่งเป็น 3 
ด้าน คือ องค์ประกอบท่ีนํามาตัดสินคะแนน อัตราส่วนในการให้คะแนนการวัดและประเมินผลการ
เรียน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพละศึกษา ตอนที่ 3 ปัญหาการวัดและประเมินผลการ
เรียนวิชาพละศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด โดยแยกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะกีฬา ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านเจตคติและคุณธรรม พบว่า องค์ประกอบ
ที่นํามาตัดสินคะแนนวิชาพละศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพุทธิพิสัยท่ีครูพละศึกษาวัดมาก
ที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาการเล่น องค์ประกอบด้านทักษะพิสัยท่ีครูพละศึกษาวัดมาก
ที่สุด คือ ด้านทักษะเบื้องต้น องค์ประกอบด้านสมรรถภาพท่ีครูพละศึกษาวัดมากที่สุด ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ องค์ประกอบด้านเจตคติท่ีครูพละศึกษาวัดมากท่ีสุด คือ ความมีระเบียบวินัย การให้
คะแนนในการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพละศึกษา กําหนดให้คะแนนทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้
ความเข้าใจ ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย พฤติกรรมทางเจตคติและคุณธรรมด้านละ 2 คะแนน 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพละศึกษา ด้านความรู้ ครูพละศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการวัดผล
โดยสอบข้อเขียนแบบปรนัย ด้านทักษะกีฬา ครูพละศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการวัดผลโดยวิธีทดสอบ
ปฏิบัติ ด้านสมรรถภาพทางกาย ครูพละศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการวัดผลโดยการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ด้านเจตคติและคุณธรรม ครูพละศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการวัดผลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะเรียน ปัญหาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพละศึกษา ด้านความรู้และด้าน
ทักษะกีฬา ประสบปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพละศึกษาในระดับน้อย  ด้าน
สมรรถภาพทางกายและด้านเจตคติและคุณธรรม ประสบปัญหาด้านการวัดและประเมินผล การเรียน
วิชาพละศึกษาในระดับมาก 

 อรุณ โยธสิงห์ (2546) ได้ทําการศึกษาความเข้าใจ สภาพการปฏิบัติและสภาพปัญหาใน  
การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครูผู้สอนในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่าย
การใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ สภาพการปฏิบัติและสภาพปัญหาในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครูผู้สอนในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
โดยรวมและจําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนนําร่อง    และ
โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 จํานวน 48 คน และผู้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 
จํานวน 6 คน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการของโรงเรียน  นําร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 จํานวน 6 คน และนักเรียนในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่าย
การใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 จํานวน 75 คน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองจํานวน 
2 ฉบับ คือ แบบทดสอบความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 25 ข้อ 
แบบทดสอบมีลักษณะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก โดยกําหนดว่าตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพปฏิบัติ 
และปัญหาการวัดและประเมินผล   การเรียนตามสภาพจริงของครูผู้สอน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ข้อคําถามมีลักษณะปลายเปิด โดยสร้างคําถามเก่ียวกับการสอนและการวัดผล
ประเมินผลการเรียนของครู พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการเรียน  ตาม
สภาพจริงคิดเป็นร้อยละ 56.34 จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มท่ี 
1 มีค่าเฉลี่ยความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มที่ 2 สภาพการปฏิบัติ การวัด
และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของกลุ่มตัวอย่าง ด้านหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า โรงเรียนกําหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียน โดยให้ครูผู้สอนทําการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ประเมินควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอน ใช้เครื ่องมือการประเมินที ่หลากหลายและมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ ซ่ึงกล่าวว่าโรงเรียนกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ประเมินผลการเรียนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
และให้ทําการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ด้านการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างทําการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกรมวิชาการแจกมาให้ท่ีโรงเรียน 
โดยทําการวิเคราะห์ร่วมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในช่วงระหว่างการเข้าอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ซ่ึงทุกโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไว้เป็นอย่างดี ด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทําการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการ  ท่ี
หลากหลาย วิธีการท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุด คือ การสังเกตพฤติกรรมขณะทําการเรียนการสอน 
รองลงมาคือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินโดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง การตรวจ
ผลงานนักเรียน การสนทนาซักถาม และการใช้ข้อสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ และนักเรียน ซ่ึงกล่าวว่า ครูทําการประเมินผลโดยการ
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สังเกต และแฟ้มสะสมงาน มากท่ีสุด ด้านหลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง พบว่า 
หลักการที่กลุ่มตัวอย่างนํามาใช้ มากท่ีสุด คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมา คือ เน้น
การปฏิบัติ เน้นการประเมินผลงานนักเรียน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน และประเมินผล
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน สภาพปัญหาที่พบเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
มีดังนี้ ด้านวิธีการและสร้างเครื่องมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลว่าเคร่ืองมือท่ี
สร้างข้ึนอาจไม่ถูกต้องตามหลักการ ขาดความรู้ในการสร้างเคร่ืองมือ ขาดความชํานาญในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคล้องกับผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการ ท่ี
กล่าวว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การสร้างเครื่องมือไม่ถูกต้อง สิ่งท่ีน่าสังเกต คือ ผู้บริหารพบว่า
ครูผู้สอนยังไม่ใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย และไม่ทําการวัดและประเมินผลอย่างจริงจัง ด้านเอกสารท่ีใช้
ศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์และเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างขาดแหล่งค้นคว้า ศึกษาเอกสารแล้วยังไม่เข้าใจ 
มีภาระการสอนและงานพิเศษมากเกินไป โรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินไป ส่วนปัญหาเก่ียวกับวัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอพบเพียงส่วนน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการหรือครูวิชาการ ที่พบว่ามีปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์เล็กน้อย 
 ไพศาล คงภิรมย์ชื่น (2547) ได้ทําการศึกษาสภาพการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติในด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ของครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และ
เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนใน
ระดับชั้นที่ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้แก่ครูในช่วงชั้นท่ี 1 – 4 จํานวน 
100 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองจํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เก่ียวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติ
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นแบบสํารวจ
รายการ (Check List) จํานวน 26 ข้อ ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จํานวน 24 ข้อ ตอนท่ี 4 ความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 28 ข้อ ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จํานวน    
4 ข้อ พบว่า ครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ส่วนมาก ทําการประเมินก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินผลระหว่างเรียนครูส่วนมากใช้วิธีการประเมินด้วยวิธีการถามตอบระหว่างการทํากิจกรรมการ
เรียน การมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทําเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนแสดง สาธิต และปฏิบัติกิจกรรม
ตามท่ีกําหนด การปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เป็นจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ส่วนวิธี การ
ประเมินท่ีครูใช้น้อย ได้แก่ การทําโครงงานรายบุคคล ส่วนการประเมินหลังเรียนครูส่วนมาก ใช้
แบบทดสอบในการประเมิน ครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์มีสภาพปัญหาในการประเมินผลด้านการ
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ประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระ แนวทางในการปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์มีความต้องการพัฒนา
ตนเองในด้านการสร้างเคร่ืองมือและการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ และในด้านความ
ช่วยเหลือในการประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการในด้าน แนวปฏิบัติ
และวิธีการในการประเมินผล   การเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

 แก้วตา ฉัตรอนุสรณ์ (2547) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพในการวัด
และประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วยปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
การปฏิบัติ ด้านเครื่องมือและการบริการจากหน่วยงาน จําแนกตามสถานภาพของอาจารย์                           
ซ่ึงได้แก่ เพศ ระดับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2      
ปีการศึกษา 2546 จํานวน 384 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน โดยใช้เคร่ืองมือท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง คือ แบบสอบถามเรื่องการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน                 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ตอนท่ี 3 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 พบว่า ด้านสภาพการวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองมือใน
การวัดผลภาคทฤษฎี คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ สําหรับการวัดผลภาคปฏิบัติใช้แบบบันทึก
กิจกรรมและดูคุณภาพของผลงาน การวัดด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใช้แบบสังเกต และการวัด
ความรู้ความสามารถของนักเรียน ส่วนใหญ่วัดในระดับการนําไปใช้ การประเมินผลการเรียนจะทํา
ภายหลังส้ินสุดการสอนเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียนของ
นักเรียน สําหรับการตัดสินผลการเรียนใช้ท้ังแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ อาจารย์ผู้สอนมีปัญหาการวัด
และประเมินผลโดย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และอาจารย์ผู้สอนมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน และมีปัญหาของการวัดและประเมินผลแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจารย์ผู้สอนมีปัญหาการวัดและประเมินผลโดยพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติ อาจารย์ที่มีเพศต่างกันและสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีปัญหา
ในการวัดและประเมินผลต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจ   
ด้านเครื่องมือและบริการจากหน่วยงาน ไม่พบความแตกต่าง  

   
 


