




การเรียนรู้
(Learning)
ของผู้เรียน

การเปล่ียนแปลง พฤตกิรรม
(ในทางท่ีดีขึน้) ที่ ค่อนข้างถาวร อนัเน่ืองาากดดรรบั

ประสบการณ ์ (ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5)

ผลการเรียนรู้/สมรรถนะประจ ารายวิชา



จ า (Remember) : ระลกึสิ่งตา่ง ๆ ท่ีบนัทกึดวรในหน่วยความทรงา า
ของสมองดดร

เข้าใจ (Understanding) : แปลความ ตีความ ขยายความ ดดร

ประยุกตใ์ช้ (Application) : น าความรู รความเขราใาดปประยกุตใ์ชรในสถานการณใ์หมด่ดร

วเิคราะห ์(Analysis) : แยกแยะใหรเห็นสว่นประกอบส าคญั/โยงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สว่นประกอบตา่ง ๆ /ระบหุลกัการท่ีท าใหรสว่นประกอบตา่ง ๆ อยูร่วมกนัดดรอยา่งสมดลุ

สังเคราะห ์(Synthesis) : การรวมสว่นยอ่ยตา่ง ๆ เขราดรวยกนัภายใตรโครงรา่งใหม่
อยา่งเหมาะสม เพื่อสรรางสรรคใ์หรเกิดสิ่งใหมท่ี่มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างดปาากเดมิ

ประเมินค่า (Evaluating) : การตดัสินคณุคา่ของสิ่งประเมินเทียบกบัเกณฑ์
ทกัษะ
การคดิ
ขั้นสูง



[Consistent with learning objective(s)]

Measurement
ใชรการวดัผล-----เพื่อใหรดดรขรอมลู

Evaluation
น าขรอมลูท่ีดดรมาวิเคราะห ์ประเมินเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์

น าผลการประเมิน
Feedback

เพื่อพฒันาผูรเรยีน



การวัดผล 
(Measurement)

การน าเคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่ง ไปกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ตอบสนอง และแสดงขอ้มูลออกมา

การประเมินผล 
(Evaluation)

การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัผล
มาท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

แลว้ตดัสินคุณค่าส่ิงประเมิน





การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัช้ันเรียน

-ด าเนินการระหว่างการเรียนการสอน
อย่างตอ่เน่ือง

- เน้นการใหข้้อมูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์

-ด าเนินการหลังจบบทเรียน
กลางภาคและปลายภาค

- ใหค้ะแนนเพือ่เป็นส่วนหน่ึง
ในการตดัสินผลการเรียน



สอนคร้ังที่ 1 สอนคร้ังที ่2 สอนคร้ังสุดทา้ย



กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

หลากหลาย
วธีิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัช้ันเรียน



ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัไดต้รง รวมทุกขอ้ตอ้งครอบคลุมสิง่ทีต่อ้งกรรวดั

ขอ้สอบแต่ละขอ้ตอ้งชดัเจน อ่รน ตรวจ และแปลควรมหมรยตรงกนั

ขอ้สอบแต่ละขอ้ตอ้งไมย่รก หรอืงร่ยจนเกนิไป (เน้นเฉพระแบบทดสอบองิ
กลุ่ม) 

ขอ้สอบแต่ละขอ้สรมรรถจ รแนกคนเก่ง (รอบรู)้ และออ่น (ไมร่อบรู)้ ออก
จรกกนัได ้(เก่งตอบถูกหรอืไดค้ะแนนมรก อ่อนตอบผดิหรอืไดค้ะแนน
น้อย)

ผลกรรสอบรวมทัง้ฉบบัตอ้งมคีวรมคงเสน้คงวร วดักีค่ร ัง้กไ็ด้
ผลกรรวดัเหมอืนเดมิ หรอืใกลเ้คยีงกบัของเดมิ (ไมม่ปัีจจยัอื่น
แทรก)



กระบวนการเก็บรวบรวมขรอมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู รของผูรเรียน ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติาริงตามภาระงานที่ผู รสอนดดรออกแบบดวร แลรวน าขรอมูลที่ดดรมาวิเคราะหใ์หรดดร 
สารสนเทศส าหรบัพฒันาผูรเรยีน หรอืตดัสินคณุภาพการเรยีนรู ร ซึ่งพฤติกรรมการเรยีนรู รที่ 
มุ่งประเมิน โดยทั่วดปมกัเป็นทกัษะตา่ง ๆ  ทัง้ทกัษะการปฏิบตัิ (Practical skills or manual skills) 
และทกัษะทางสมองหรอืทางสติปัญญา (Cognitive skills) และบางงานที่ปฏิบตัิอาาประเมินรวม
ดปถงึคณุลกัษณะนิสยัในการท างาน หรอืเาตคติตอ่การท างาน



กระบวนการวดัและประเมินศกัยภาพของผูรเรยีนแบบองคร์วม
ทัง้ดรานพทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และาิตพิสยัผ่านการลงมือปฏิบตัิงานที่

สอดคลรองกบัชีวิตารงิและมีความหมายตอ่ผูรเรยีน ผูรเรยีนดดรตอบสนองหรอืแสดงออกอยา่ง
หลากหลาย ดดรใชรทัง้ความเขราใาที่ลุม่ลกึ   เาตคติ   ทกัษะในการแกรปัญหาและทกัษะทางสงัคม 
มีโอกาสดดรประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง ผูรสอนใชรวิธีการและเครือ่งมือที่หลากหลาย 
ส าหรบัใชรในการวดัและประเมินการปฏิบตัิงานของผูรเรยีน เพ่ือใหรผลการประเมินสิ่งที่ผู รเรยีน
ดดรเรยีนรู รมีความถกูตรองแม่นย า สอดคลรองความสามารถแทรารงิของผูรเรยีน ส าหรบัใชรเป็น
สารสนเทศในการใหรขรอมลูยรอนกบัเพ่ือพฒันา การเรยีนรู ร หรอืเพ่ือตดัสินผลการเรยีน



วิธีการประเมินผลการเรียนรู รอย่างหนึ่งที่มีสิ่งประเมินคือ “แฟ้มสะสมผลงาน” ซึ่ง
ผูรเรยีนาดัท าขึน้โดยการรวบรวมผลงานาากการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขรองกบัการเรยีนการสอน
อย่างมีาดุมุ่งหมาย และมีการวางแผนลว่งหนราอย่างเป็นระบบ ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ในการรวบรวมผลงานนัน้ ผูรเรยีนตรองมีส่วนรว่มในการเลือกรายการผลงาน เกณฑก์ารคดัเลือก
ผลงาน เกณฑต์ัดสินคุณภาพผลงาน รวมถึงเกณฑต์ัดสินคุณภาพแฟรมสะสมผลงาน 
ผูรเรยีนตรองมีการสะทรอนความคิดเห็นตอ่ผลงานและประเมินตนเอง ผลการประเมินแสดง
ใหรเห็นถึงความพยายาม ความสามารถทางปัญญา ความสามารถดรานการเขียน 
ความกราวหนราในการเรยีนรู ร รวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามเปราหมายการเรยีนรู รที่ก  าหนด



แฟรมสะสมผลงานนี ้เสมือนเป็นศนูยร์บัฝากผลงานตา่ง ๆ ของผูรเรยีน
ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปฏิบตัิงาน เพื่อรอการกราวดปสูค่วามส าเรา็ 

เพื่อใหรผูรสอนประเมินคณุภาพการเรยีนรู รตามเกณฑท่ี์ดดรก าหนดดวรลว่งหนราระหวา่งผูรสอนกบัผูรเรยีน 
ซึง่การเก็บรวบรวมผลงานลงในแฟรมนัน้ อาาใชรผลงานทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีคดัมาเป็นผลงานดีเดน่

แฟรมสะสมผลงานนีา้ดัท าขึน้โดยมีาดุมุ่งหมายเพื่อคดัเลือก
ผลงานดีเดน่ส าหรบัน าเสนอผูรสอนหรอืน าดปาดัแสดงตอ่ดป



Rubrics เป็นชุดของเกณฑห์รือมาตรฐานที่ออกแบบ
อย่างสอดคลรองกับเปราหมายการเรียนรู ร ส  าหรบัใชรเป็น
แนวทางในการใหรคะแนนคณุภาพการปฏิบตัิงานของ
ผูรเรียน ทัง้ในส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติ และ/หรือผลผลิต 
รวมถึงพฤติกรรมการท างาน โดยมีการแยกแยะและ
อธิบายคณุภาพของเกณฑห์รอืมาตรฐานการประเมิน
ดวรอย่างชดัเานในแต่ละระดบัความส าเรา็ าากระดบั
ที่ตรองปรบัปรุงานถงึระดบัเยี่ยม

A scoring guide used to evaluate the quality of students' constructed responses.   
Put simply, it is a set of criteria for grading assignments. 













ตอ้งการใหผู้เ้รียน 
รู้อะไร / ท ำอะไรได้
/มีคุณลกัษณะอย่ำงไร

ขัน้ 1 ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
(Identify desired results)

O

ประเมินจากอะไร
และประเมนิอย่างไร

ขัน้ 2 ก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้
(Determine  acceptable  evidence)
รวมทัง้ระบวุิธีการวดัและประเมิน
เครือ่งมือท่ีใชร และเกณฑต์ดัสนิ

E

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างไร ผูรเรยีนางึาะสามารถ
ผลิตหลกัฐานการเรยีนรู รนัน้ ๆ ดดร

ขัน้ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
(Plan learning experience 

or instruction)
L





สามารถออกแบบ สรา้ง และหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเร่ืองที่ประเมิน บรบิท และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีน 
สะทอ้นผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรยีนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะเฉพำะหลกัของรำยวชิำ

1. สามารถออกแบบ สรราง และหาคณุภาพของแบบทดสอบประเภทตา่ง ๆ ดดรแก่ แบบทดสอบอตันยั
แบบทดสอบปรนยัชนิดถกูผิด าบัคู ่เตมิค า ตอบสัน้ และเลือกตอบ 

2. สามารถออกแบบ สรราง และหาคณุภาพของ Rubrics ส าหรบัใชรประเมินการปฏิบตังิานของผูรเรยีน 
3. สามารถออกแบบการวดัและประเมินผลประา าหน่วยการเรยีนรู ร ตามแนวคดิ Backward design

สมรรถนะเฉพำะย่อยของรำยวชิำ



ผลงานการออกแบบ สรราง และหาคณุภาพของ Rubrics ส าหรบัใชรประเมินการปฏิบตัิงานของผูรเรยีน

ก ำหนดหลกัฐำนกำรเรียนรู้ (ภำระงำน/ช้ินงำน) ที่สอดคล้องกบัสมรรถนะเฉพำะย่อย

ผลงานการออกแบบการวดัและประเมินผลประา าหน่วยการเรยีนรู ร ตามแนวคดิ Backward design

ผลงานการออกแบบ สรราง และหาคณุภาพของแบบทดสอบประเภทตา่ง ๆ

1. สามารถออกแบบ สรราง และหาคณุภาพของแบบทดสอบประเภทตา่ง ๆ ดดรแก่ แบบทดสอบอตันยั
แบบทดสอบปรนยัชนิดถกูผิด าบัคู ่เตมิค า ตอบสัน้ และเลือกตอบ 

3. สามารถออกแบบการวดัและประเมินผลประา าหน่วยการเรยีนรู ร ตามแนวคดิ Backward design

2. สามารถออกแบบ สรราง และหาคณุภาพของ Rubrics ส าหรบัใชรประเมินการปฏิบตัิงานของผูรเรยีน 



บทที ่1 แนวคดิเบือ้งตรนเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศกึษาและการเรยีนรู ร

บทที ่2 ความส าคญั ประเภท หลกัการ และาดุมุง่หมาย
ของการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ร
บทที ่3 การวดัและประเมินผลการเรยีนรู รโดยใชรแบบทดสอบ

บทที ่4 การประเมินาากการสื่อสารระหวา่งบคุคล

บทที ่5 การประเมินการปฏิบตัิ

บทที ่6 การประเมินตามสภาพารงิในชัน้เรยีน

บทที ่7 การใชร Rubrics ในการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ร

บทที ่8 การประเมินโดยใชรแฟรมสะสมผลงาน

บทที ่9 การออกแบบการวดัและประเมินผลประา าหน่วยการเรยีนรู ร



1. มีวินัยในการเรียน

2. มเีจตคตทิีด่ตี่อการวัด
และประเมนิผลการเรียนรู้

3. มสัีมพนัธภาพทีด่ตี่อผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
สามารถท างานเป็นทมีและท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ 



1. รัก ศรัทธาและภมิูใจในวิชาชพีครู มีจติวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. มีวินัยในการเรียน 

คุณธรรม
จริยธรรม

1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี และเนือ้หาสาระ
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้

ความรู้



ทกัษะ
ทางปัญญา

1. สามารถออกแบบ สรราง และหาคณุภาพเครือ่งมือวดัและประเมินผล
การเรยีนรู ร ดรวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลรองกบัลกัษณะ
ของสาระส าคญัในเรือ่งท่ีประเมิน บรบิท และความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ของผูรเรยีน สะทรอนผลการประเมินเพื่อพฒันาการของผูรเรยีนและพฒันา
คณุภาพการาดัการเรยีนรู ร

2. มีความสามารถในการคิดขัน้สงู อาทิ คิดวิเคราะห ์คิดแกรปัญหา
คิดสรรางสรรค ์คิดเชิงประเมิน และมีความสามารถในการตดัสินใา
อยา่งเหมาะสม รู รากัวางแผนการท างาน รวมทัง้สามารถสืบครนขรอมลู
วิเคราะห ์ท าความเขราใา และน าดปประยกุตใ์ชรดดร



ทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. ท างานร่วมกับผู้อืน่ ท างานเป็นทมี เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ ีและมีสัมพันธภาพทีด่ี
กับผู้สอนและผู้เรียนดว้ยกัน

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. วิเคราะหข้์อมูลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดยใช้สถติหิรือวิธีการวิเคราะหท์ีเ่หมาะสม และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพือ่ช่วยในการวิเคราะหข้์อมูลไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง



วธีิการจัดการเรียนรู้

1. มีความสามารถในการออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและ  
ประเมินผลการเรียนรู้ ทีส่อดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเร่ืองทีป่ระเมิน
บริบท และความแตกตา่งระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะทอ้นผลการประเมิน
เพือ่พฒันาการของผู้เรียนและพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 








