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ถามตอบ 8 ขอ้ค าถามออนไลนก์บัการวดัและประเมนิผลการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกล  

ในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา2019(COVID-19) 
........................................................................................................... ......................................................................  

 
วิษณ ุทรพัยส์มบตั ิ

ผูอ้ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 
ข้อค าถาม🎯 

1. การเรียนการสอนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์ จะท าให้ได้คุณภาพและจะประเมินผลอย่างไร 
2. เป็นการสอนรอโรงเรียนเปิดเทอมใช่ไหม ไม่ได้เอาไปวัดผลการเรียนใช่หรือไม่ 
3. การเรียนถ้ามีการเก็บคะแนนจริง เด็กเล็กเช่น ป.1 เช่ือว่าเขาคงไม่สามารถดูทีวีได้ตลอด ส่วนผู้ปกครองก็ต้องมี

ภาระที่ต้องท าไม่สามารถจะมาน่ังคุมเด็กได้แล้วเด็กจะเรียนรู้เรื่องไหม ผู้ปกครองควรท าอย่างไร 
4. ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม–30 มิถุนายน 2563 ครูสามารถสั่งงานและเก็บคะแนนนักเรียนได้หรือไม่ เพราะมี

หลายโรงเรียนมากที่ครูสั่งงานเก็บคะแนนนักเรียนตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนออนไลน์ด้วยซ้ า และบางโรงเรียนยังมีการ
เช็คช่ือการเข้าเรียนออนไลน์ ถ้านักเรียนเข้าเรียนไม่ทัน ก็จะมีการหักคะแนนนักเรียน เลยอยากทราบว่าต้ังแต่
วันเวลาข้างต้น ครูสามารถเก็บคะแนนนักเรียนได้หรือไม่ 

5. การวัดและประเมินผลในแต่ละระดับช้ัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 
(COVID-19) ควรท าอย่างไร 

6. การวัดและประเมินผลพฤติกรรมด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ควรท า
อย่างไร ในเมื่อนักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน 

7.การวัดและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียน (Summative Assessment) ควรท าอย่างไร ในเมื่อนักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน 

8. การตัดสินผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ควรท าอย่างไร ในเมื่อนักเรียนเรียนรู้จากการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

................................................................................................................................... .............................................. 
ข้อค าถามที่ 1 : การเรียนการสอนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์ จะท าให้ได้คุณภาพและจะประเมินผลอย่างไร  
🎯แนวค าตอบ 

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) สถานศึกษาได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่สอดคล้องกับหลักสูตร ฯ และสภาวะของ
สถานการณ์แต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะจัดท าสื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือ
ประเมินในรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกัน เช่น ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึก การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน และการทดสอบ เป็นต้น เพื่อประเมิน
พัฒนาการและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการเรียนในแต่ละวัน และมีการไปตรวจเยี่ยมที่บ้าน
ในน้อยกว่า 1 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ หรือจัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  เพื่อท ากิจกรรมการเรียนการ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
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สอนควบคู่กับการวัดและประเมนิผล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินความสามารถ
ของนักเรียน และต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ 

✅ดังนั้น ถึงแม้ว่าครูผู้สอนอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนน้อยลงระหว่างการเรยีนการสอน แต่ครูผู้สอนก็
ยังมีติดตาม ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ และประเมินพัฒนาการหรือผลการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ครูผู้สอนมี
ข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
............................................................................................................................. .............................................. ...... 
ข้อค าถามที่ 2 : เป็นการสอนรอโรงเรียนเปิดเทอมใช่ไหม ไม่ได้เอาไปวัดผลการเรียนใช่หรือไม่  
แนวค าตอบ 

กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีทดลองการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในระดับช้ันต่าง ๆ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน และติดตามเนื้อหาหรือกิจกรรม ณ 
ขณะนั้น ๆ ในระหว่างท าการสอนผ่านระบบนี้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมตัว และซักซ้อม
เนื้อหาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทีต่้องเรียนกอ่นเปดิภาคเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนทีเ่กิดข้ึนในช่วงที่
เรียนผ่านการทดลองระบบนี้ จึงไม่ใช่เป็นการวัดผลประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการเรียน แต่เป็นการตรวจสอบ
นักเรียนว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนอยู่หรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน และเป็นการปรับ
พื้นฐานของนักเรียน ดังนั้น ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองไม่ต้องกังวล หรือเครียดใด ๆ ขอให้สนับสนุนให้บุตรหลานของ
ท่านเข้าเรียนผ่านระบบตามที่โรงเรียน หรือครูผู้สอนได้ก าหนด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อน
เปิดภาคเรียนต่อไป 
............................................................................................................................. .................................................... 
🎯ข้อค าถามที่ 3 : การเรยีนถ้ามกีารเกบ็คะแนนจรงิ เด็กเลก็เช่น ป.1 เชื่อว่าเขาคงไมส่ามารถดทูวีีไดต้ลอด ส่วน

ผู้ปกครองก็ต้องมีภาระที่ต้องท าไม่สามารถจะมานั่งคุมเด็กได้แล้วเด็กจะเรียนรู้เรื่องไหม 
ผู้ปกครองควรท าอย่างไร 

🎯แนวค าตอบ 
1. การวัดและประเมินผลนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้ปกครองที่มีเวลา  การประเมิน

นักเรียนระดับนี้เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ
ที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งครูผู้สอนและผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกันในการประเมินผู้เรียน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันโดยครูจะจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเปน็ผู้
ส่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น การบ้าน รวมถึงผลการประเมินของนักเรียนให้ครูผู้สอน นอกจากการพิจารณาจากข้อมูลที่
ได้รับแล้ว ครูมีการตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อตอบข้อสงสัยของนักเรียนที่เกี่ยวกับบทเรียนและตรวจสอบและ
ประเมินความสามารถของนักเรียนด้วย พร้อมกันนี้ ครูอาจจะมีการนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเพื่อประเมินผลการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

2. การวัดและประเมินผลนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล นอกจากครูแล้ว ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและติดตามพัฒนาการและ
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง แต่เนื่องจากเด็กเล็กมีช่วงความสนใจที่
จ ากัดและในบางครั้งผู้ปกครองอาจจะมีภารกิจอื่น ๆ จึงท าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนในช่วงการสอน

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
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สดได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ค านึงถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการออกอากาศโปรแกรม
ซ้ าเป็นเวลาอื่น ๆ นอกตารางการเรียนการสอนที่ออกอากาศปกติ หรือสามารถดาวน์โหลดบทเรียนได้ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ โดยการดูโปรแกรมที่บันทึกไว้ และสามารถใช้ที่ผู้ปกครองเสร็จภารกิจได้ 
............................................................................................................................................................................... .. 
🎯ข้อค าถามที ่4 : ตั้งแต่วนัที ่18 พฤษภาคม–30 มิถุนายน 2563 ครสูามารถสัง่งานและเกบ็คะแนนนกัเรยีนได้

หรือไม ่เพราะมหีลายโรงเรยีนมากทีค่รสูัง่งานเกบ็คะแนนนกัเรยีนตัง้แตย่งัไมไ่ดเ้รยีนออนไลนด์ว้ย
ซ้ า และบางโรงเรยีนยงัมกีารเช็คชือ่การเขา้เรยีนออนไลน ์ถ้านกัเรยีนเขา้เรยีนไมท่นั กจ็ะมกีารหกั
คะแนนนกัเรยีน เลยอยากทราบวา่ตัง้แต่วนัเวลาขา้งตน้ ครูสามารถเกบ็คะแนนนกัเรยีนได้หรือไม่ 

🎯แนวค าตอบ 
 ช่วงตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการทดลอง
ถ่ายทอดสัญญาณส าหรับเรียนการสอน ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเตรียมตัว และซักซ้อมเนื้อหาที่ต้องเรียนการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางไปโรงเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ ดังนั้น การวัดหรือการประเมินที่เกิดข้ึนในช่วงที่
ทดลองระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลนี้ จึงไม่ใช่เป็นการตัดสินผลการเรียน  
✅กรณี ครูสั่งเก็บคะแนน สั่งงาน เช็คช่ือ หรือการหักคะแนน ครูสามารถท าได้ แต่ปริมาณงานที่สั่งต้องเหมาะสม
ตามระดับช้ันของนักเรียน ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐาน ตรวจสอบนักเรียนว่ามีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอน และติดตามเนื้อหา หรือกิจกรรม ณ ขณะนั้น ๆ อยู่หรือไม่ อีกทั้งเป็นการเตรียมการให้นักเรียนได้มีโอกาส
ทราบเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ เมื่อต้องเรียนจริง ๆ ตามระบบปกติต่อไป ส าหรับการเก็บคะแนน
นักเรียนเพื่อตัดสินผมการเรียนนั้นจะเกิดข้ึนเมื่อนักเรียนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
.......................................................................................................................................................................... ....... 
🎯ข้อค าถามที ่5 : การวดัและประเมนิผลในแตล่ะระดบัชั้น ในช่วงสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ควรท าอย่างไร 
🎯แนวค าตอบ 

1. การวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัย เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับการจัดการเรียน
ให้กับเด็กในระดับการศึกษานี้ ยังไม่มุ่งเน้นการอ่านและการเขียนเป็นหลัก ดังนั้น การวัดและประเมินผลส าหรับ
เด็กปฐมวัย ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 การวัดและประเมินผลเด็ก ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การตรวจสอบ
ช้ินงาน เป็นต้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องจัดท าแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ และแบบประเมิน
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 

1.2 มีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมของผู้เรียนย้อนกลับให้ครูผู้สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbq3gnto4nvYAzjiRw5VSHJ9Aj0dwtxHYX-OR5PAgPslXuHObp2CLvVJCQGlbsKUNf6Cg8m73eoSOyR6xnVgj1dvCNZfa5uU3ofuDsHKdbvmY3O8JHqsqJtVftRRRsyl0mepqC8uYYB3vbd0zEArcQwNOwSNm1RDlqwFyEt3npKZweu89gEzLUDQvnMnsuolYhlvAWvS9c7S7AvHwUYY3WrLUQCX48-Y7AyNEstyTdAVLIu6FuYEQjucw7uZ_B59ERGX7fnTlgEi51M8MNUF-QwHRCmSExWa8&__tn__=%2ANK-R
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1.4 สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของเด็ก เพื่อประเมินและตรวจสอบพัฒนาการของเด็กได้อีกด้วย 
2. การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ 

ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรยีนในระดับการศึกษาน้ี จึงมุ่งเน้นใหม้ี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ  ดังนั้น การวัดและประเมินผลส าหรับ
เด็กระดับประถมศึกษา ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 การวัดและประเมินผลผู้เรียน ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ 
เป็นต้น 

2.2 ครูผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
ย้อนกลับให้ครูผู้สอน 

2.3 ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
2.4 สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียน 
2.5 มีการจัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเพื่อประเมินผลการท ากิจกรรมร่วมกัน 
2.6 มีการใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผู้เรียนตามความเหมาะในแต่ละ

ระดับช้ัน 
3. การวัดและประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ 

ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรยีนในระดับการศึกษาน้ี จึงมุ่งเน้นใหม้ี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในด้าน
การใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี ดังนั้น การวัดและประเมินผลส าหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1 การวัดและประเมินผลผู้เรียน ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ 

3.2 อาจมีทั้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบและกระดาษค าตอบ การทดสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ 
การทดสอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นต้น 

3.3 มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารจัดการทดสอบและประเมินผู้เรยีน ดังนั้นในการ
วัดและประเมินผล ครูผู้สอนสามารถจัดระบบใหผู้้เรียนสามารถสง่ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วย
ตนเองไปให้ครูผู้สอน โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ 

3.4 ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
3.5 สามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
3.6 จัดท าตารางนัดหมายผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  เพื่อท ากิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการวัดและ

ประเมินผล ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านนักเรียน 
............................................................................................................................ ..................................................... 
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🎯ข้อค าถามที ่6 : การวัดและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นความรู ้ด้านทกัษะกระบวนการ และดา้นคณุลกัษณะของ

ผู้เรียนควรท าอย่างไร ในเมื่อนักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน 
🎯แนวค าตอบ 
 การวัดและประเมินผลตามพฤติกรรมของมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) และด้านคุณลักษณะ (Attribute) การวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ก าหนดรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ (Knowledge) การวัดและประเมินผลใช้การทดสอบเป็นหลัก ซึ่งข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบมีทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบและข้อสอบแบบเขียนตอบ ครูผู้สอนควรใช้วิธีการทดสอบที่หลากหลาย ได้แก่ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบที่ไม่ได้เช่ือมต่อในคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ออฟไลน์) โดย
ให้ผู้เรียนสอบที่บ้าน มีการมอบหมายงาน นัดหมายเป็นกลุ่ม ส าหรับการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ ครูผู้สอนควร
จัดท าชุดข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด และมีการนัดหมายช่วงเวลาในการทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้า ส่วน
ข้อสอบแบบเขียนตอบ ครูผู้สอนควรก าหนดให้ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบแล้วจัดส่งข้อมูลการท า
ข้อสอบมาให้ครูผู้สอนผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  นอกจากนี้ ครูผู้สอนสามารถวัดพฤติกรรมด้านความรู้
ของผู้เรียนผ่านการท ารายงานที่สะท้อนถึงพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดจัดส่งรายงานย้อนกลับมายังครูผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) การวัดและประเมินผลใช้การประเมินภาคปฏิบัติเป็นหลัก 
เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่บ้าน ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกผลงาน 
และแบบบรรยายการปฏิบัติงาน เป็นต้น วิธีการจัดส่งงานสามารถใช้การถ่ายวีดิทัศน์ การถ่ายรูปภาพผลงาน การ
บันทึกเสียง โดยประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทักษะกระบวนการของ
ผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบความสามารถด้านทักษะและการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน อีกทั้งสามารถมอบหมายงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ปฏิบัติงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา เพื่อ
ครูผู้สอนจะได้ท าการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ 

3. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) การวัดและประเมินผลใช้การสังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป็นหลัก 
เครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนมีหลากหลายประเภท เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ 
และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น โดยครูผู้สอนควรประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียนผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท ากิจกรรมที่บ้าน การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ครูผู้สอนสามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบคุณลักษณะของผู้เรียน มีการมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนปฏิบัติงานนัดหมายร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อครูผู้สอนจะได้สังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบ
คุณลักษณะของผู้เรียน 
.................................................................................................................................................. ............................... 
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🎯ข้อค าถามที่ 7 : การวัดและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (Formative Assessment) และการ

ประเมนิเพือ่ตัดสนิผลการเรยีน (Summative Assessment) ควรท าอยา่งไร ในเมือ่นกัเรยีนเรยีน
รู้อยู่ที่บ้าน 

🎯แนวค าตอบ 
 การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ 1) การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
(Formative Assessment) และ 2) การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
ดังนั้น ครูผู้สอนควรก าหนดรูปแบบและแนวทางในการวัดและประเมินผลในแต่ละจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1. การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Formative Assessment) เป็นการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน ครูผู้สอนจ าเป็นต้องออกแบบและ
วางแผนเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกตพฤตกิรรม 
การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์หรือการซักถาม การเขียนสะท้อนการเรยีนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมนิ
ด้วยแฟ้มสะสมงาน การประเมินตนเอง การประเมินตามสภาพจริง เป็นต้น โดยครูผู้สอนจ าเป็นต้องวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและสะท้อนผลการ
เรียนรู้ (Feedback) กลับไปยังครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรจัดท าแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้เรียน มี
การน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้หรือแหล่งข้อมูลในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน เพื่อมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติงาน 
แล้วจัดส่งข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับไปให้ครูผู้สอนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

2. การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) เป็นการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนหลังสิ้นสุดปีการศึกษา/ภาคเรียน โดยครูผู้สอนควรก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดส าคัญที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องรู้และสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน การทดสอบควรใช้วิธีการหรือรูปแบบ
การทดสอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับจ านวนและลักษณะธรรมชาติของผู้เรียน เช่น การใช้โปรแกรมทดสอบส าเร็จรูป
ในการทดสอบแบบออนไลน์ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง การจัดท าชุดข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดแล้วนัด
หมายช่วงเวลาในการทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้า การนัดหมายผู้เรียนมาสอบเป็นกลุ่มย่อย ๆ  การจัดส่งข้อสอบให้
ผู้เรียนท าที่บ้านแล้วจัดส่งกลับคืนครูผู้สอนผ่านช่างทางการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี ้ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานที่มีการให้บริการจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ระบบคลังข้อสอบ
มาตรฐาน (SIBS)  ระบบคลังข้อสอบตามแนวทางการทดสอบ PISA (PISA Online Testing)  ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาข้ึน ทั้งในการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและการวัดและ
ประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ได้อีกด้วย 
............................................................................................................................. .................................................... 
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ข้อค าถามที ่8 : การตดัสนิผลการเรยีนในแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรู ้ควรท าอย่างไร ในเมือ่นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากการ

เรียนการสอนด้วยด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
🎯แนวค าตอบ 

✅การตัดสินผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ยึดตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้ก าหนดข้ึน โดยการตัดสินผลการเรียนใช้ผลการประเมินระหว่างปี/ภาคเรียน และผลการประเมินภายป/ี
ภาคเรียน ตามสัดส่วนที่สถานศึกษาก าหนด 
........................................................................................... ......................................................................................  
 
CR: ทีมงาน สทศ.สพฐ. 
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