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 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 ผมได0รับโอกาสจาก ผอ.วิทยา คําฮอม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดเสาหิน          
ให0ร:วมแลกเปล่ียนเรียนรู0ในเรื่องของ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช0การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
 ขอบคุณในทุก ๆ โอกาสที่มอบให0ครับ  

ซึ่งผมถือว:าเปHนโอกาสอันดีท่ีเราจะมาสร0างความตระหนักร:วมกันว:า การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนน้ัน 
ไม:ได0มีแค:แต:งข0อสอบ สอบ ตรวจให0คะแนน รวมคะแนน ตัดเกรด และเขียน ปพ. เท:าน้ัน  

แต:มันมีอะไรที่ซ:อนอยู:ในวิถีความเปHนครูอยู:พอสมควร  
ผมไม:ได0ไปสร0างภาระงานให0ครูเพิ่มข้ึน แต:ผมจะมาช้ีว:าส่ิงท่ีครูทําเปHนประจําน้ัน ตรงข้ันตอนไหนบ0าง        

เปHนข้ันตอนของการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพื่อที่ครูจะได0เข0าใจในข้ันตอนน้ันมากย่ิงข้ึน 
 ภายหลังที่ผมแลกเปล่ียนเรียนรู0เสร็จแล0ว ผมรู0สึกและเช่ือว:าครูทุกท:านจะนําความรู0 ท่ีได0รับในวันน้ี        
ไปประยุกตKใช0ในกระบวนการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน  

เพราะเน้ือหาที่ผมไปบรรยายน้ัน ผมได0อธิบายว:าข้ันตอนของการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนที่ดีและ         
ครูเราสามารถนําไปใช0ได0น้ันมีทั้งหมด 8 ข้ันตอน เริ่มต้ังแต:การกําหนดเปMาหมายในการสอบ การทําตารางวิเคราะหK
ข0อสอบ การเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัด (KAP)  การสร0างเครื่องมือแต:ละชนิด การหาคุณภาพของ
เครื่องมือ (ความยากง:าย อํานาจจําแนก) การสร0าง Rubrics และการคํานวณค:า T score 

เน0นยํ้าตรงที่ว:า จริง ๆ แล0วข้ันตอนท้ัง 8 ข้ันตอนได0แฝงอยู:ในวิถีชีวิตของครูเราอยู:แล0ว หน0าที่ของผมคือ 
แนะนําว:าข้ันตอนการวัดผลฯ แต:ละข้ันตอนน้ัน แฝงอยู:ในวิถีชีวิตของครูเรา “ตรงไหนบ0าง” เท:าน้ันเอง 

แต:ประเด็นวันน้ี ผมจะมุ:งไปท่ีเร่ืองของการสร0าง Rubrics 
เพราะผมคิดว:า Rubrics น้ันเปHนเครื่องมือท่ีใช0ในการประเมินนักเรียนที่ทรงประสิทธิภาพมาก เพราะจะ

ประเมินนักเรียนเปHนภาพรวม (เน0นการตัดสิน) ก็ได0 หรือจะประเมินนักเรียนเปHนรายการย:อย (เน0นการพัฒนา) ก็ได0  
ให0นักเรียนนําเสนองาน ก็ใช0 Rubrics ให0นักเรียนทํางานกลุ:ม ก็ใช0 Rubrics ให0นักเรียนเตะบอล                

ก็ใช0 Rubrics  ให0นักเรียนร0องเพลง ก็ใช0 Rubrics ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคK ก็ใช0 Rubrics ประเมิน
สมรรถนะนักเรียน ก็ใช0 Rubrics หรือประเมินการอ:าน คิดวิเคราะหK เขียน ก็ใช0 Rubrics 

แต:ประเด็นคือ ถ0าครูเราไม:สร0าง Rubrics เอง เราจะมีตัวช:วยในการสร0าง Rubrics จากท่ีไหนบ0าง? 
 รายละเอียดจากประสบการณKเปHนดังน้ี 
 เกณฑKการประเมินคุณภาพ หรือ Rubrics คือ แนวทางในการให0คะแนนเพื่อประเมินความรู0 ความสามารถ 
ช้ินงาน หรือผลการปฏิบัติงานของนักเรียน  
 ซึ่ง Rubrics น้ันจะประกอบด0วยองคKประกอบที่สําคัญอยู: 3 ส:วนได0แก: 
 1.เกณฑKหรือประเด็นท่ีจะประเมิน (Criteria)  เปHนการพิจารณาว:าการปฏิบัติงานหรือผลงานน้ัน
ประกอบด0วยอะไรบ0าง หรือพูดง:าย ๆ คือ “จะดูอะไร” 



 2.ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance Level) เปHนการกําหนดจํานวนระดับของเกณฑK 
(Criteria) ว:าจะกําหนดก่ีระดับ ส:วนมากจะกําหนด 3 - 6 ระดับ การจะกําหนดก่ีระดับน้ัน ควรใช0ประสบการณK
เปHนสําคัญ ว:านักเรียนช้ันน้ี งานประมาณน้ี ควรกําหนดก่ีระดับคุณภาพ และที่สําคัญนักเรียนต0องสามารถทําได0 
 3.การบรรยายคุณภาพของแต:ละระดับความสามารถ (Quality Description) เปHนการเขียนคําอธิบาย
ความสามารถให0เห็นถึงความแตกต:างอย:างชัดเจนในแต:ละระดับ ซึ่งจะทําให0ง:ายต:อการตรวจให0คะแนน จุดน้ีเปHน
จุดที่ยากที่สุดสําหรับการสร0าง Rubrics (เขียนอย:างไร ถึงจะขาดจากกันในแต:ละระดับ) 
 และหากจะแบ:งชนิดของ Rubrics สามารถแบ:งออกได0 2 ชนิด ได0แก: 
 1.เกณฑKการประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric)  เปHนการประเมินภาพรวมของการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน  โดยดูคุณภาพโดยรวมมากกว:าดูข0อบกพร:องส:วนย:อย 

2.เกณฑKการประเมินแบบแยกส:วน (Analytic Rubric)  เปHนการประเมินแบบแยกส:วนของเกณฑK         
การประเมินออกเปHนส:วนย:อย ๆ เกณฑKการประเมินแบบน้ีจะได0ผลสะท0อนกลับค:อนข0างสมบูรณK เปHนประโยชนK
สําหรับผู0เรียนและผู0สอนมาก ซึ่งสามารถทราบ จุดเด:น-จุดด0อย ของผู0เรียนแต:ละคนได0 

ตัวอย:างเช:น  มาตรฐาน ค 5.1  เข0าใจและใช0วิธีการทางสถิติในการวิเคราะหKข0อมูล 
ตัวช้ีวัด   ค 5.1 ป.6/1  เขียนแผนภูมิแท:งเปรียบเทียบและกราฟเส0น 

โจทยK  ให0นักเรียนเขียนแผนภูมิแท:งเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในระดับช้ัน ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนของเรา 
ส่ิงท่ีจะดูเมื่อนักเรียนเขียนแผนภูมิแท:งเสร็จ (เกณฑK) มีดังน้ี 

1. องคKประกอบของแผนภูมิ  
2. ขนาดและระยะห:างของแผนภูมิ 
3. การกําหนดมาตราส:วน 
4. ความครบถ0วนถูกต0องของข0อมูล 

  
จากเกณฑKท่ีกําหนดถ0าเปHนแบบ Holistic Rubric จะเปHนดังน้ี 

 
ดี (3 คะแนน) พอใช� (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

แผนภูมิมี ความ ถูกต0 อ งครบทุ ก
รายการดังน้ี 
1. องคKประกอบของแผนภูมิ  
2. ขนาดและระยะห:างของแผนภูมิ 
3. การกําหนดมาตราส:วน 
4. ความครบถ0วนถูกต0องของข0อมูล 
 

แผนภูมิมีข0อผิดพลาดรายการใด
รายการหน่ึง 

แผนภูมิมีข0อผิดพลาดมากกว:าหน่ึง
รายการ 

 
 
 
 



จากเกณฑKท่ีกําหนดถ0าเปHนแบบ  Analytic Rubric จะเปHนดังน้ี 
 
เกณฑ* ดี (3 คะแนน) พอใช� (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. องคKประกอบของ
แผนภูมิ  
 

มีองคKประกอบสําคัญ 
ครบถ0วน ได0แก: 
ช่ือแผนภูมิ มาตราส:วน 
ช่ือแกนนอน ช่ือแกนต้ัง 

ขาดองคKประกอบสําคัญใด  
1 องคKประกอบ 

ขาดองคKประกอบสําคัญ 
มากกว:า 1 รายการ 

2. ขนาดและระยะห:าง
ของแผนภูมิ 
 

ขนาดและระยะห:างของแท:ง
แผนภูมิเท:ากันท้ังหมด 

ขนาดและระยะห:างของ
แท:งแผนภูมิไม:เท:ากัน  
1 แห:ง 

ขนาดและระยะห:าง 
ของแท:งแผนภูมิไม:เท:ากัน 
มากกว:า 1 แห:ง 

3. การกําหนดมาตรา
ส:วน 
 

กําหนดมาตราส:วน 
ได0เหมาะสมสอดคล0อง 
กับข0อมูล 

กําหนดมาตราส:วน 
ไม:เหมาะสมกับข0อมูล 

ไม:มีการกําหนด 
มาตราส:วน 

4. ความครบถ0วน
ถูกต0องของข0อมูล 

ข0อมูลถูกต0องและครบถ0วน ข0อมูลถูกต0องหรือครบถ0วน
อย:างใดอย:างหน่ึง 

ข0อมูลไม:ถูกต0องและไม:
ครบถ0วน 

 
 จากตัวอย:างที่ผมยกมาน้ัน ครูจะเห็นได0ว:าการสร0าง Holistic Rubrics น้ันมีความง:ายกว:า Analytic 
Rubrics เน่ืองจากการเขียนบรรยายคุณภาพในแต:ละระดับน้ันไม:ยุ:งยาก 
 แต:ส่ิงท่ีผมจะมาจุดประเด็นอยู:ตรงที่ว:า... 
 Rubrics ใด ๆ ก็ตามถ0าครูเราให0นักเรียนช:วยกันคิด ช:วยกันสร0าง และช:วยกันประเมิน จะดีกว:าไหม? 
 ไม:ว:าจะเปHนส่ิงท่ีจะดู (เกณฑK) ก็ให0นักเรียนช:วยกันกําหนดว:า งานครั้งน้ีจะมีก่ีเกณฑKดี และแต:ละเกณฑKจะ
พิจารณาท่ีอะไรบ0าง? 
 ไม:ว:าจะเปHนระดับคุณภาพ ก็ให0นักเรียนช:วยกันกําหนดว:าจะมี 2 – 3 – 4 หรือ 5 ระดับคุณภาพ 
 หรือไม:ว:าจะเปHนคําอธิบายระดับคุณภาพ ก็ให0นักเรียนช:วยกันกําหนดว:า ระดับ 1 น้ันควรเปHนอย:างไร 
ระดับ 2 น้ันควรเปHนอย:างไร หรือระดับ 3 น้ันควรเปHนอย:างไร ซึ่งคําอธิบายระดับคุณภาพน้ันนอกจากบรรยายเปHน
ตัวอักษรแล0ว ครูเราอาจใช0ภาพจริง ๆ หรือผลงานของนักเรียนจริง ๆ มาเปHนตัวกําหนดก็ได0 (นักเรียนประถมศึกษา
ถ0า Rubrics เปHนรูปภาพ น:าจะเกิดความเข0าใจมากกว:า Rubrics ท่ีเปHนตัวอักษร) 
 ถ0านักเรียนมีส:วนร:วมในการคิด Rubrics ต้ังแต:ต0น ผมเช่ือว:านักเรียนจะต้ังใจทํางานช้ินน้ันให0ดีที่สุด 
เพราะนักเรียนจะรู0เปMาหมายของการทํางานว:า เขาต0องทําอย:างไรถึงจะได0 3 คะแนนในเกณฑKน้ัน ๆ  
 ตรงน้ีน่ีแหละคือหลักการท่ีสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
 นักเรียนมีส:วนร:วมในการประเมินต้ังแต:สร0างเกณฑK และประเมินช้ินงานจากเกณฑKท่ีร:วมสร0าง  
 

ขอเคารพด0วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม: 

1 พฤศจิกายน 2562 


