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ความส าคญัของการประเมินผล 

 Sir William Osler (1913) : การ
ประเมนิผลเป็นเคร่ืองมอืทีท่รงอานุภาพมากจน
ผู้ใช้เคร่ืองมอืต้องใช้อย่างระมดัระวงั  

 Lowry S. (1993) : ……..the tail that 
wags the dog 
 



ศัพท์ทีใ่ช้ในการวดัและประเมินผล 
 Measurement :  

 การวดัผล 
 Assessment :  

 กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพือ่น ามาใช้ในการประเมนิผล 
 Evaluation :  

 การตดัสินคุณค่า (Assessment + Judgement) 

 



 Formative evaluation :  

 การประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนเพือ่วดั
ความก้าวหน้าและช่วยพฒันาการเรียนรู้ 

 Summative evaluation :  

 การประเมินผู้เรียนเมือ่ส้ินสุดการเรียนการสอนเพือ่
ตดัสินคุณภาพว่าสมควรผ่านหรือไม่ 

 
 



การประเมินผลการศึกษา 

กระบวนการที่ท าอย่างเป็นระบบเพือ่บอกให้ทราบว่า
ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุตวัวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้หรือไม่  
มากน้อยเพยีงไร  โดยใช้ผลจากการวดัหรือการสังเกต
ซ่ึงอาจเป็นปริมาณหรือคุณภาพมาพจิารณาตดัสิน 

 



 ขั้นตอนการประเมินผล 
 
   What 

   When 

   Why 

   By Whom 

   How 

 



กระบวนการประเมินผล 
 วดัผลให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้  

 เลอืกเคร่ืองมอืวดัผลให้ตรงกบัส่ิงทีต้่องการวดั 

สร้างเคร่ืองมอืวดัผลโดยค านึงถึง 
 - validity (ความตรง) 

 - reliability (ความเที่ยง / ความเช่ือมั่น ) 

 - objectivity (ความเป็นปรนัย) 

 - feasibility / practicability (ความเป็นไปได้) 



กระบวนการประเมินผล 

ก าหนดมาตรฐานการตัดสินผล : องิเกณฑ์ องิกลุ่ม 
วเิคราะห์เคร่ืองมือวดัผล 

รายงานผล : ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร 



Validity 

การใช้เคร่ืองมือวดัผลมาวดัตรงกบัส่ิงที่ต้องการจะวดั 
1. Content validity : ความตรงตามเนือ้หา หมายถึง 

เคร่ืองมอืน้ันสามารถวดัเนือ้หาได้ครบตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ทีก่ าหนดไว้ 

2. Construct validity : ความตรงตามโครงสร้าง 
หมายถึง เคร่ืองมอืน้ันสามารถวดัความสามารถได้ตรง
ตามระดบัทีต้่องการตามวตัถุประสงค์ 
 



Validity 

3. Criterion-related validity  

 - Concurrent validity : คะแนนทีไ่ด้จากเคร่ืองมือทีว่ดั
มีความสอดคล้องกบัเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ในปัจจุบนั 

 - Predictive validity : คะแนนทีไ่ด้จากเคร่ืองมือทีว่ดัมี
ความสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในอนาคต 

4. Face validity : ความตรงผวิเผนิ เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงที่ต้องการวดั 
 



 Reliability : 

 ความเที่ยง / ความเช่ือมั่น ของเคร่ืองมือวดัผล หมายถึง ความคง
เส้นคงวาของเคร่ืองมือ 

 Objectivity : 
 ความชัดเจน ความถูกต้องทางวชิาการ การเข้าใจตรงกนั      (มี
อทิธิพลจากความคดิเห็นหรือความรู้สึกน้อย ตรงข้ามกบั ความ
เป็นอตันัย) 

 Feasibility / Usability : 

 ความเป็นไปได้ในการน าแบบทดสอบไปใช้ 

 

 

 





Techniques of  Assessment 
- Examination  การใช้วธีิการสอบ  
 
-  Observation  การใช้วธีิการสังเกต 

 
 



Examination 
1.  Objective Examination  
      MCQ, True-false, Matching  
       Strength :  - high reliability 
                             - ease of scoring  
                       - good content sampling  
        Weakness : -  time consuming  
                               - วดั knowledge  ส่วนใหญ่ 

                                  - วดั problem solving ได้จ ากดั  



2.  Essay  Tests 
    poor content sampling  
    low reliability of scoring  
    ใช้ใน formative evaluation  
 ปัจจุบัน หลายสถาบันโดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร์ 
 การแพทย์ จะใช้ข้อสอบอตันัยดดัแปลง ได้แก่ Modified  
 essay question (MEQ) และ Constructed 

response question (CRQ) 



3.  Oral examination  
  poor content sampling  
  low intergrader reliability 
  high administration cost  
    นิยมใช้ใน Formative evaluation 



Observation 

1. การสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ 

 - การปฏิบัติงาน 

 - การเขยีนรายงาน 

 - การเรียนในห้องเรียน 

2. การสอบปฏิบัต ิ 



Observation 

เคร่ืองมือที่ใช้วดั 
 Rubrics 

 Rating scale 

 Multistation examination 

 Portfolio 



 
Authentic Assessment 

 การประเมนิทีส่อดคล้องกบัสภาพจริงของผู้เรียน 
 การประเมนิความสามารถของผู้เรียนในโลกแห่งความ
เป็นจริง 

มใิช่การประเมนิเฉพาะขนาดหรือปริมาณความรู้ 
 เน้นคุณค่าของ Process ควบคู่กบั Outcome 



ลกัษณะส าคญั  
(กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ) 
 เป็นการประเมนิทีเ่น้นให้เห็นพฒันาการของผู้เรียน
อย่างเด่นชัด 

 เสริมสร้างพฒันาการและการเรียนรู้ 
ประเมนิบนพืน้ฐานการปฏิบัตขิองผู้เรียนใน
สถานการณ์ทีเ่ป็นจริงและการแสดงออกของผู้เรียน 

สอดคล้องกบัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางตามพรบ.การศึกษาพ.ศ.2542 

 



หลกัเกณฑ์ที่ส าคญั 
1. การเรียนการสอนและการประเมินต้องหลอมรวมกนัและมี 

การประเมินอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาทีม่ีการเรียนการสอน   
เพือ่เสริมสร้างพฒันาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการประเมิน เช่น มีการประเมินตนเอง (self 

assessment)  

2. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ควรใช้
การเปรียบเทยีบกบักลุ่ม แต่ใช้การเปรียบเทยีบกบัตนเองและ
เกณฑ์มาตรฐาน 

 



วธีิการประเมิน 

 ต้องไม่ใช้เคร่ืองมอืวดัผลเพยีงชนิดเดยีว 
 Single measurement is no 

measurement 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ ต้องสามารถวดัได้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์การเรียนการสอนทีต่ั้งไว้และครอบคลุม  
ทั้งหมวดความรู้ ทกัษะ และเจตคต ิ



การวดัผลในหมวดความรู้ 

  ควรวดัให้ได้ถึงระดับการแก้ปัญหา 

  เคร่ืองมือที่ใช้ :  

  - MCQ  

  - Essay/Modified essay 

  - Oral examination 



การวดัผลในหมวดทักษะ 
ควรวดัให้ได้ถึงระดบัความสามารถในการปฏิบัติได้เอง
อย่างถูกต้อง 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 - การสอบปฏิบัต ิ/ lab 

 - การใช้แบบประเมนิในการสังเกตการปฏิบัตจิริง : 
Rubrics, Rating scale 

 - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 



การวดัผลในหมวดเจตคติ 

ควรวดัถึงระดบัพฤตินิสัยที่แสดงออก 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ :  

 - การใช้แบบประเมนิในการสังเกตพฤติกรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ : Rubrics, Rating scale 

 - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

 



สรุป 
1. วธีิการประเมนิต้องยุตธิรรมและโปร่งใส 

2. ต้องประเมนิให้ตรงและครอบคลุมตามวตัถุประสงค์
การศึกษา 

3. การประเมนิควรหลอมรวมไปกบัการเรียนการสอน มทีั้ง 
formative และ summative evaluation 

4. ไม่มเีคร่ืองมอืวดัเพยีงชนิดใดชนิดหน่ึงสามารถวดัได้
ครอบคลุม 

 



สรุป 

5. การสร้างเคร่ืองมอืต้องค านึงถึงความตรง ความเทีย่ง 
ความชัดเจน และสามารถน าไปใช้ได้สะดวก 

6. การตดัสินต้องอยู่บนรากฐานของการประเมนิทีต่รงกบั
พฤตกิรรมทีก่ าหนด ไม่ใช่อยู่บนรากฐานของความจ า 

7. บรรยากาศในการแปลผลการประเมนิต้องเหมาะสมต่อ
การตดัสินใจ 

 


