
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

สทศ.สพฐ.

ดร.ณัฐำ เพชรธนู
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ PISA 

สทศ.สพฐ.

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยใช้กำรวัดและประเมินผลแนวใหม่



การวดัและประเมินผลแนวใหม่
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ดร.วิษณุ ทรพัยส์มบติั 

ผูอ้ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา
สพฐ.



5. ใช้เครื่องมือที่ส่งเสริมกำรคิดขั้นสูง 
และใช้ข้อสอบเขียนตอบ

1. ลดภำระกำรประเมิน

2. ยืดหยุ่นตำมบริบทและสถำนกำรณ์

4. พัฒนำเครื่องมือมำตรฐำน และบริกำร
คลังข้อสอบ

3. ประเมินแนวใหม่ เพื่อพัฒนำกำรเรยีนรู้ 
ของผู้เรียน

Student 

Assessment

Classroom 
Assessment

School 
Assessment

National 
Assessment

จุดเน้นเชิงนโยบำยด้ำนกำรทดสอบและประเมินผล



กำรประเมินและ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก

TCAS

GAT/PAT

วิชำสำมัญ 9 วิชำ

• O-NET
• V-NET
• N-NET
• I-NET

กำรทดสอบระดับชำติ
สพฐ. สทศ.

สมศ. ทปอ.

กำรทดสอบ
และกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

กำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

สถำนศึกษำ

• NT
• RT
• กำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพภำยใน

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ภำรกิจและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง



- คุณภำพผู้เรียน
- กำรบริหำรและกำร

จัดกำร 
- กำรจัดกำรเรียน

กำรสอนฯ

ก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำ

จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

ติดตำมและตรวจสอบ

ประเมินคุณภำพภำยใน

จัดท ำ SAR

น ำผลกำรประเมินไปใช้
ในกำรพัฒนำ

สถำนศึกษำ

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

• TCAS
• GAT/PAT
• 9 วิชำสำมัญ

กำรประเมินและกำร
ประกันคุณภำพภำยนอก

O-NET , V-NET
N-NET , I-NET

สทศ.

สมศ.

ทปอ.

RT , NT ,
กำรประเมินในชั้นเรียน ,

กำรประกันคุณภำพภำยใน

สพฐ.

คุณภำพผู้เรียน 
(ควำมรู้/

ทักษะกระบวนกำร/
คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค)์

กำรจัดกำรเรียนรู้

กำรพัฒนำสื่อ
/แหล่งเรียนรู้

กำรวัดและ
ประเมินผล

หลักสูตรสถำนศึกษำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรภำยใน
ของสถำนศึกษำ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ



ศึกษำนิเทศก์
กับกำรนิเทศ

พัฒนำกำรเรียนรู้

คุณภำพผู้เรียน

กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

กำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน

กำรพัฒนำสื่อ และแหล่งเรียนรู้

กำรจัดกำรเรียนรู้

กำรวัดและประเมินผล

กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ



องค์ประกอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดจุดหมำย 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และมำตรฐำน
กำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำย และกรอบทิศทำง
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญำ 
มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในเวทีระดับโลก 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
กำรเรียนรู้ จ ำนวน 

8 กลุ่มสำระ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์และ

เขียน

กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน

คุณภำพ
ผู้เรียน



สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนระดับชำติมีหน้ำที่ก ำกับดูแล
คุณภำพของผู้เรียนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมที่หลักสูตรก ำหนด

กำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำ
วัดและประเมินผลกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
และผลกำรเรียนรู้ และตรวจสอบพัฒนำกำร
และควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้. 

กำรประเมินระดับชั้นเรยีน

ตรวจสอบผลกำรเรียนของผู้เรียนรำยปี/รำยภำค ผลกำร
ประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ

ประเมินคุณภำพผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประเมินควำมคิดรวบยอดตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำงฯ (NT,O-NET)
กำรประเมินระดับชำติ

ระดับกำรทดสอบและประเมินคุณภำพ



หลักสูตร
และเป้ำหมำย

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
(Objective: O)

กำรจัดกำรเรียนรู้
(Learning: L)

กำรประเมินผล 
(Evaluation: E)

สอดคล้อง สอดคล้อง

สอดคล้อง

องค์ประกอบส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้



กำรวัดและประเมินผลแนวใหม่
: แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือ



แนวคิดกำรประเมินที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคัญแบบเดิม กับแนวคิดกำรประเมินแบบใหม่

รำยกำร แนวคิดประเมินแบบเดิม แนวคิดประเมินแบบใหม่ (เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ)
1. พื้นฐำนผู้เรียน • คล้ำยกัน เรียนรู้วิชำเดียวกัน • แตกต่ำงกัน กำรเรียนกำรสอนต้องเหมำะกับแต่ละคน
2. ตัวบ่งช้ีควำมรู้ที่ดี • ดูจำกแบบทดสอบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มเท่ำนั้น • ทำงตรง จำกกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย ผู้เรียนจัดท ำปรับปรุง

และพัฒนำตนเอง
3. เครื่องมือกำรประเมิน • แบบทดสอบประเภทกำ ขีด เขียนตอบ เหมะสมสุดในกำรประเมิน

ควำมก้ำวหน้ำ
• แฟ้มสะสมงำน โดยมีสำรสนเทศที่หลำกหลำย

4. รูปแบบกำรประเมิน • แยกจำกหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน • กลมกลืนกับหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
5. คุณภำพเครื่องมือ • เป็นกำรทดสอบจำกภำยนอก • เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องของผู้เรียน
6. ผลจำกกำรสอน • นิยำมชัดเจนว่ำต้องกำรเกิดอะไรในโรงเรียน สำมำรถตอบข้อสอบได้

เกณฑ์ใด
• ประเมินวิธีเรียน วิธีคิด และวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีหลำกหลำย

7. วิธีกำรประเมิน • แบบทดสอบปรนัย มำตรฐำน รูปแบบเดียวกัน • ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้
8. มุมมองต่อผู้เรียน • ผู้รับ ภำชนะว่ำงเปล่ำ • มีศักยภำพ มีส่วนร่มในกำรวำงแผนกำรประเมิน
9. กำรขับเคลื่อนของโรงเรียน • กำรทดสอบและคะแนนสอบ • ศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
10. กำรตัดสินผู้เรียน • แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง ปำนกลำง อ่อน • ดูที่ควำมเจริญงอกงำมของผู้เรียน
11. ทฤษฏีจิตวิทยำ • พฤติกรรมนิยม • พัฒนำกำรมนุษย์
12. เกณฑ์กำรประเมิน • ปกปิด • เปิดเผย
13. กำรเรียนกำรสอน • ตำมสำระของหลักสูตร • สัมพันธ์กับชีวิต
14. กำรเรียนรู้ • รอบรู้ข้อเท็จจริง สำรสนเทศต่ำงๆ • ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคนในกำรปรับเปลี่ยน เสริมต่อ
15. ควำมส ำเร็จของผู้เรียน • บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแบบทดสอบ • ตระเตรียมชีวิตที่มีประสิทธิภำพตลอดช่วงชีวิต

ที่มา: ชวลิต ชูก าแพง (2553), Wiener & Cohen, (1994)



Assessment AS

learning

occurs when students

reflect on and monitor

their progress to inform

their future learning goals.

Assessment FOR

learning

occurs when teachers

use inferences about

student progress to

inform their teaching.

Assessment OF

learning

occurs when teachers

use evidence of student 

learning to make

judgements on student

achievement against

goals and standards.

กำรประเมินกำรเรียนรู้



ประเภทของกำรวัดและประเมิน
(Types of Assessment)

จุดมุ่งหมำยหลัก
(Main purpose)

จุดเน้น
(Focus)

กำรประเมินผลเพือ่กำรเรียนรู้
(Assessment For Learning)

Formative Assessment

เพื่อเข้ำใจและปรบัปรุง
กำรเรียนรู้ของผู้เรยีน

(ยึดควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล)

กระบวนกำรเรียนรู้
(พัฒนำ ปรับปรุงกำรเรียนรู)้

กำรประเมินผลคือกำรเรียนรู้
(Assessment As Learning)

Formative Assessment

เพื่อพัฒนำให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่ำงอิสระ

(ส่วนบุคคล)

วิธีกำรเรียนรู้แบบก ำกับตนเอง
ของผู้เรียน (ส่งเสริมกำรเรียนรู้

แบบก ำกับหรือน ำตนเอง)

กำรประเมินผลของกำรเรียนรู้
(Assessment Of Learning)
Summative Assessment

เพื่อตรวจสอบกำรบรรลุเป้ำหมำย
หรือวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน (แต่ละบุคคล)

ผลกำรเรียนรู้
(ตรวจสอบผลกำรเรยีนรู้)

บทบำทกำรวัดและประเมินผล



Assessment 
as Learning

กำรวัดและประเมินผลแนวใหม่

Assessment As Learning : 
ใช้กำรประเมินเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ใช้กำรประเมินเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

มุ่งน ำข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุง และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

มุ่งเน้นกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น พูดแนะน ำ เขียนสะท้อนผลกำร
ประเมินลงในชิ้นงำน ด้วยถ้อยค ำที่สร้ำงสรรค์ และเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ครู ผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้น ผู้ปกครอง 

1

2

3

4



Assessment 
for Learning

มีลักษณะวิธีกำรประเมินคลำ้ยกับ Assessment as learning คือ กำรประเมินระหว่ำง
เรียน และมีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรยีน

1

น ำคะแนนของนักเรียนมำท ำเป็นขอ้มูลสำรสนเทศที่แสดงถึงพฒันำกำรของผู้เรยีน2

กำรวัดและประเมินผลแนวใหม่

Assessment For Learning : 
เป็นกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน



Assessment 
of Learning

น ำคะแนนจำกกำรประเมินผลย่อยระหว่ำงเรียน และผลกำรทดสอบปลำยภำคเรียนมำ
รวมกันเพื่อตัดสินผล

ตัดสินผลโดยน ำเสนอเป็นระดับผลกำรเรยีน (เกรด) ตัดสินเป็นระดับคุณภำพ (3 = ดีมำก 
2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง) และตัดสินผ่ำน ไม่ผ่ำน

Assessment Of Learning : 
เป็นกำรประเมินเพื่อตัดสินผลกำรเรียนรู้ 

1

2

กำรวัดและประเมินผลแนวใหม่



Assessment As Learning 

ครูสลำสอนวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหน่วยกำรเรยีนรู ้เรื่อง กำรเขียนเรื่อง
เชิงสร้ำงสรรค์ โดยก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำเมื่อจบหน่วยกำรเรียนรู้ ผู้เรียนสำมำรถเขียนเรื่องเชิงสร้ำงสรรค์ได้

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์

ให้นักเรียนท ำแบบฝึกกำรเรียบเรียงค ำให้เป็นประโยค ครูตรวจให้คะแนน พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง1

ให้นักเรียนท ำแบบฝึกเรียบเรยีงประโยคให้เป็นเรื่องรำวที่ต่อเนื่อง ครูตรวจให้คะแนน พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักเรียน
ปรับปรุงตนเอง

2

ให้นักเรียนท ำแบบฝึกกำรใช้ค ำเชื่อมประโยคใหไ้ด้ใจควำมที่สมบูรณ์ สละสลวย ครูตรวจให้คะแนน พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ   
เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง

3

ให้นักเรียนท ำแบบฝึกกำรเขียนเรือ่งจำกภำพ ครูตรวจให้คะแนน พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงตนเอง4

หลังจำกครูประเมินผลงำนแล้ว ครูให้เพื่อนประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และนักเรียนประเมินตนเอง และเสนอแนะ5



Assessment For Learning 
ให้นักเรียนเขียนเรื่องเชิงสร้ำงสรรคห์ลำยครั้งแล้ว แล้วน ำคะแนนของนักเรียนมำบันทึกผล เพื่อแสดงถึงพัฒนำกำรด้ำนกำรเขียนเรื่อง
เชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียน แล้วแจ้งผลให้นักเรียนทรำบ 

จำกข้อมูลสำรสนเทศดังกลำ่ว

- ท ำให้ได้ทรำบพัฒนำกำรควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน เร่ืองเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนในชั้น
- พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนำกำรดขีึ้น ยกเว้น ด.ญ.มำลี เพียงคนเดียวที่ครูต้องหำสำเหตุและ

วิธีกำรช่วยเหลือ ด.ญ.มำลี โดยกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน เร่ือง กำรพัฒนำ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรเขียนเรื่องเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 3 โดยใช้แบบฝึก 

- หลังจำกที่ครูท ำวิจัยเสร็จ ด.ญ.มำลี มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนเรื่องเชิงสร้ำงสรรค์ อยู่ในระดับดี



Assessment Of Learning 
ครูสลำวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด ชั้น ป.3 โดยกำรท ำแบบฝึก 
และแบบทดสอบระหว่ำงเรียนแต่ละหนว่ยกำรเรียนรู้

1

ทดสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 โดยกำรก ำหนดอัตรำส่วนในกำรเก็บคะแนนเป็น 60 : 40 แล้วน ำคะแนนมำบันทึก
ผล เพื่อใช้ในกำรตัดสินผลกำรเรียนปลำยภำคเรียนที่ 1

2



ครูเรย่ำสอนวิชำภำษำอังกฤษชั้น ม.3 มีกำรจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชำติ ครูเรย่ำให้นักเรียนแสดงละครภำษำอังกฤษบนเวที
เกี่ยวกับพระคุณของแม่ ครูเรย่ำวำงแผนกำรวัดและ
ประเมินผลทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ในขณะที่

นักเรียนแสดงละครบนเวท ีโดยกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
เครื่องมือ วิธีกำร และเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์เป้ำหมำย
นักเรียนสำมำรถพูด
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
โดยใช้กิจกรรมกำรแสดงละคร

เครื่องมือ
แบบประเมินควำม
สำมำรถด้ำนกำรพูด
ภำษำอังกฤษ

วิธีกำร

ประเมินควำมสำมำรถ
จำกกำรแสดงละคร

เกณฑ์กำรให้
คะแนน

ให้คะแนนเป็นระดับ
คุณภำพ (Rubric Scores) 

กำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic Assessment)

เป็นกำรประเมินควำมรู้และทักษะของผู้เรียนจำกผลงำน หรือกำรปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง โดย
กำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นระดับคุณภำพ (Rubric Scores)



เกณฑ์ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร



กำรประเมิน Performance-
standards Assessment แตกต่ำง
จำก Authentic Assessment 
ตรงที่กำรประเมิน Performance-
standards Assessment มุ่ง
ประเมินผลด้ำนควำมสำมำรถ 
ทักษะ และคุณลักษณะ ส่วน 
Authentic Assessment มุ่งเน้น
กำรประเมินผลทั้งด้ำนควำมรู้ 
ทักษะและเจตคติ

เป็นกำรประเมินผลจำกกำร
แสดงออกของผู้เรียนทำงด้ำนกำรพูด 
กำรแสดงท่ำทำง กำรสำธิต กำร
ทดลอง กำรแสดงบทบำทสมมติ 
และอื่น ๆ ท ำให้ผู้ประเมินสำมำรถใช้
กำรสังเกต เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้เรียน
แสดงออกมำว่ำมีควำมสำมำรถ 
ทักษะ และคุณลักษณะตำมที่ก ำหนด
ไว้ในเป้ำหมำยของกำรเรียนกำรสอน
หรือไม่

กำรประเมินกำรปฏิบัติมีควำมแตกต่ำงจำก
กำรวัดภำคปฏิบัติที่นิยมท ำมำแต่เดิม 
เนื่องจำกกำรประเมินที่ผ่ำนมำแบ่งเป็น
ภำคทฤษฎีและภำคปฏบิัติ ซึ่งกำรวัด
ภำคปฏิบัติดังกล่ำวเป็นเพียงกำรตรวจสอบ
หนึ่งหรือสองทักษะย่อยๆ เท่ำนั้น แต่กำร
ประเมินกำรปฏิบัติ (Performance-
standards Assessment) ผู้ได้รับกำร
ประเมินต้องมีกำรแสดงออกที่ซับซ้อนกว่ำ  
ทั้งด้ำนควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่มีอยู่ร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำที่ก ำหนดไว้
ในกำรประเมินนั้น

1 2 3

กำรประเมินกำรปฏิบัติ 
(Performance-standards Assessment)



ครูทศพรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ก ำหนดภำระงำนให้นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 5 ประกอบอำหำร
เพื่อสุขภำพจำกวัสดุในท้องถิ่นเป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์

เป้ำหมำย   : นักเรียนสำมำรถประกอบอำหำรเพื่อสุขภำพจำกวัสดุในท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
เครื่องมือ : แบบประเมินทักษะกำรประกอบอำหำร และแบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
วิธีกำร : ประเมินทักษะ และสังเกตพฤติกรรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  : ให้คะแนนเป็นระดับคุณภำพ (Rubric Scores)



วิธีกำรและเครื่องมือประเมิน
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน



กำรประเมินเพ่ือกำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินแบบต่ำงๆ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ และสำมำรถปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ

วิธีกำรและเครื่องมือประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

เทคนิคกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียน 

เทคนิคกำรตั้งค ำถำมกระตุ้นกำรคิด 

เทคนิคกำรฝึกให้คิด

เทคนิคกำรสรุปและส่ือสำรควำมคิด

เทคนิคกำรประเมินโดยนักเรียน

เทคนิคกำรให้ผลสะท้อนกลับของครู

1
2
3
4
5
6



1.เทคนิคกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย

ของกำรเรียน

ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย
ระยะยำวและเป้ำหมำย
ระยะสั้น (Long and 
Short term) 

1.1
เป้ำหมำยระยะสั้นเป็น
เป้ำหมำยประจ ำบทเรียน 
(Lesson Target Setting) 
หลังจบกำรเรียนในแต่ละ
บทเรียน นักเรียนควรแสดง
ให้เห็นว่ำได้บรรลุตำม
เป้ำหมำยของบทเรียนที่
วำงไว้

1.2

ก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำร
ประเมินตนเอง (Self-
assessment Targets) 

1.3

ครูใช้ค ำถำมให้นักเรียนช่วยกัน
ก ำหนดเป้ำหมำยของงำนที่ดี 
(What is good?) เช่น 
• คิดว่ำผลงำนที่ดีควรเป็น

อย่ำงไร 
• รู้สึกอย่ำงไรกับข้อเสนอแนะ

ของครู 
• รู้หรือไม่ว่ำควรจะท ำอะไร

ต่อไป 
• รู้ได้อย่ำงไรว่ำงำนที่ท ำนั้นดี

หรือไม่ดี ฯลฯ

1.4

ครูน ำเสนอตัวอย่ำงงำน (Exemplar 
Work) เพื่อให้นักเรียนใช้ตัวอย่ำงท่ีดีให้
เป็นเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง

1.5



เป็นเทคนคิของกำรประเมินทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้โดยเฉพำะกำร
สร้ำงทักษะกำรคิดระดับสูง 

2.1

ตั้งค ำถำมโดยใช้เทคนิค Might คือ ให้
นักเรียนคิดหำค ำตอบที่เป็นไปได้ที่
หลำกหลำย เช่น 
• เปลี่ยนจำกถำมว่ำประชำธิปไตย

หมำยถึงอะไร เป็นประชำธิปไตย
หมำยถึงอะไรได้บ้ำง (ค ำถำมแรกถำม
เพื่อให้ได้ค ำตอบเดียวให้ตรงกับที่ครูรู้ 
ส่วนค ำถำมหลังเปิดกว้ำงให้นักเรียนได้
แสดงควำมเห็นได้มำกกว่ำ) 

2.3
ปรับค ำถำม (Invert the Question) ที่วัด
ควำมรู้ควำมจ ำเป็นค ำถำมที่แสดงเหตุและ
ผล เช่น 
• ปรับจำกค ำถำมว่ำประเทศไทย

ปกครองโดยระบอบประชำธิปไตย
หรือไม่ เป็นประเทศไทยเป็นประเทศ
ประชำธิปไตย หมำยถึงอะไร 

• ปรับจำกค ำถำมว่ำงูเป็นสัตว์ชนิดใด 
เป็นงูเป็นสัตว์เลื้อยคลำนเพรำะเหตุใด

2.4

ใช้กำรตั้งค ำถำมปลำยเปิดกว้ำงๆ น ำเข้ำสู่
เรื่อง (Scene-setting) เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียน ฝึกคิด พูด และสื่อควำมเข้ำใจ 

2.2

2.เทคนิคกำรตั้ง
ค ำถำมกระตุ้นคิด



• เปลี่ยนกำรถำมแบบควำมจ ำ ให้เป็นค ำถำมที่ต้องใช้
กำรคิด มีค ำตอบที่เป็นไปได้หลำยค ำตอบ

• ใช้ค ำถำมที่ผู้เรียนผ่ำนกำรเรียนรู้และมีควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนที่ก ำหนดให้มำแล้ว 

• ใช้ค ำถำมแบบน ำให้ผู้เรียนใช้กำรตัดสินใจว่ำค ำตอบใด
ถูก หรือใกล้เคียงที่สุด เพรำะเหตุใด และที่ไม่ถูก เพรำะ
เหตุใด 

วิธีที่ 1 ให้ถำมเพื่อหำค ำตอบที่เป็นไปได้หลำกหลำย 

• ให้ผู้เรียนได้อภิปรำยกัน
• ให้ผู้เรียนยกตัวอย่ำงสนับสนุนควำมเห็นของตน สะท้อนควำมคิดเห็น ปกป้อง หรืออธิบำย
• ให้มีโอกำสเปลี่ยนแปลงควำมคิดเห็น โดยผ่ำนกระบวนกำรอภิปรำยครู 
• ให้เกิดกำรอภิปรำยอย่ำงมีคุณภำพ ระหว่ำงเด็กต่อเด็ก และให้ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำแก่

นักเรียนทุกคน

วิธีที่ 2 ให้เปล่ียนค ำถำมประเภทควำมจ ำ เป็นค ำถำมที่ต้องแสดงควำมคิดเห็น พร้อมเหตุผล

• ใช้ถำมเนื้อที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น จ ำนวนในวิชำคณิตศำสตร์ กำรสะกดค ำ โครงสร้ำง
ไวยำกรณ์ในวิชำภำษำ เป็นต้น

• ใช้ค ำถำมว่ำท ำไมท ำเช่นนี้ถูก แต่ท ำเช่นน้ีผิด หรือท ำไมผลบวกนี้ถูก แต่ผลบวกน้ีผิด 
หรือ ท ำไมประโยคน้ีถูกไวยำกรณ์ แต่ประโยคน้ีผิดไวยำกรณ์ เป็นต้น

• เปิดโอกำสให้ผู้เรียนคิดและอภิปรำย มำกกว่ำเพียงถำมว่ำท ำไม โดยไม่มีกำร
เปรียบเทียบกัน และวิธีกำรน้ีใช้กับกำรท ำงำนคู่มำกกว่ำถำมทั้งห้อง แล้วให้ยกมือตอบ

วิธีที่ 3 ใช้ค ำถำมหำสิ่งตรงกันข้ำม หรือสิ่งที่ใช่/ถูก สิ่งที่ไม่ใช่/ผิด และถำมเหตุผล
• เป็นกำรให้ผู้เรียนต้องอธิบำยขยำยควำมเพิ่มเติม

วิธีที่ 4 ให้ค ำตอบประเด็นสรุป แล้วตำมด้วยค ำถำมให้คิด

• เป็นวิธีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถมำกทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
เพรำะมีประเด็นที่ต้องอภิปรำยโต้แย้งเชิงลึก 

• เหมำะส ำหรับใช้อภิปรำยประเด็นที่เกี่ยวกับสภำพเศรษฐกิจ 
สังคม ปัญหำสุขภำพ ปัญหำเชิงจริยธรรม เป็นต้น 

วิธีที่ 5 ให้ต้ังค ำถำมจำกจุดยืนท่ีเห็นต่ำง

วิธีกำรใช้ค ำถำม (Questioning) ให้มีประสิทธิภำพ



ชนิดค ำ เป้ำหมำย ตัวอย่ำง
1.ส ำรวจ • ตรวจหำข้อเท็จจริงและควำมรู้พ้ืนฐำน • มีหลักฐำนจำกผลกำรวิจัยสนับสนุน... อย่ำงไรบ้ำง
2.ท้ำทำย • ส ำรวจหำข้อสมมติฐำน ข้อสรุป และ ข้อตีควำม • มีอย่ำงอื่นอีกบ้ำงไหมที่เรำควรท ำ
3.เปรียบเทียบ • ถำมเพื่อเปรียบเทียบประเด็นหลัก แนวควำมคิด หรือประเด็น • เปรียบเทียบระหว่ำง......กับ..........เป็นอย่ำงไร
4.วินิจฉัย • แจกแจงหำแรงกระตุ้น หรือสำเหตุ • ท ำไม ....
5.ถำมหำกำรด ำเนินกำร • หำข้อสรุป หรือข้อปฏิบัติ • เพื่อสนองต่อ....สิ่งที่.....ควรทำ คือ......
6.เหตุและผล • ถำมควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล   ระหว่ำงแนวควำมคิด กำรกระท ำ หรือ 

เหตุกำรณ์
• ถ้ำ....เกิดขึ้น จะเกิดอะไรข้ึนตำมมำ

7.กำรขยำยผล • ขยำยกำรอภิปรำย • มีแนวทำงหรือควำมคิดเพิ่มเติมอย่ำงไร บ้ำง
8.สมมติฐำน • เสนอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือ ประเด็น • สมมติว่ำ....เกิดขึ้น ผลจะเป็นอย่ำงเดิม หรือไม่
9.ล ำดับควำมส ำคัญ • เสำะหำประเด็นที่ส ำคัญที่สุด • จำกที่เรำหำรือกันมำ เรื่องไหนส ำคัญท่ีสุด
10.สรุป • ให้ข้อสังเครำะห์ • เรำได้ข้อสรุปอย่ำงไรบ้ำง
11.ปัญหำ • ท้ำทำยผู้เรียนให้หำทำงแกปัญหำ สมมติ หรือปัญหำจริง • จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ำ.... (ควรมีหลำยค ำตอบ)
12.ตีควำม • ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจควำมหมำยหลำยควำมหมำยของแต่ละเรื่อง • จำกสิ่งที่เรำได้เห็นได้ยินหรือได้อ่ำน ตีควำมได้ว่ำอย่ำงไร

13.ประยุกต์ • ตรวจหำควำมสัมพันธ์และขอให้ ผู้เรียนเชื่อมโยงทฤษฎีเขำกับปฏิบัติ • เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว จะท ำอย่ำงไรต่อไป
14.ประเมิน • ให้ผู้เรียนได้ประเมินและตัดสินใจ • อันไหนดีกว่ำ ข้อเปรียบเทียบน้ีส ำคัญอย่ำงไร จะท ำอะไรต่อ
15.ตรวจสอบควำมแม่นย ำ • ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของถ้อยค ำข้อโต้แย้ง และข้อสรุป และเพื่อ

วิเครำะห์ควำมคิด และท้ำทำย สมมติฐำนของตนเอง
• เรำรู้ได้อย่ำงไร ข้อมูลหลักฐำนเป็นอย่ำงไร 
• หลักฐำนน่ำเชื่อถือแค่ไหน

ที่มา :จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560)

ตัวอย่ำงค ำถำมที่ช่วยกระตุ้นควำมคิดของผู้เรียน



ให้นักเรียนตั้งค ำถำม
และเปิดโอกำสให้คิด
อย่ำงอิสระ 

3.1
เปิดโอกำสให้นักเรียนตั้งค ำถำม
ด้วยตนเอง และมีตัวอย่ำง
แนวกำรตั้งค ำถำมที่ดี (Good 
Question Stems)

3.2

ให้ตั้งค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรเรียนรู้ เช่น 
• อะไรคือสิ่งที่นักเรียนต้องกำร

เรียนรู้ 
• ให้ตั้งค ำถำมเพื่อถำมครูหรือ

เพื่อนนักเรียนเพื่อประเมินกำร
เรียนรู้ ถำมเกี่ยวกับผลงำนของ
ตนเอง 

3.3
• ใช้กำรตั้งค ำถำมของ

นักเรียน กระท ำด้วย
วำจำ (Students ask 
Questions) 

• ใช้วิธีกำรเขียนลงใน
กระดำษ (Students 
write Questions) 

3.4
ครูจัดกล่องส ำหรับรับ
ค ำถำมของเด็ก 
สำมำรถท ำได้
ตลอดเวลำ แล้วครูหรือ
เพื่อนนักเรียนสำมำรถ
ตอบค ำถำมในภำยหลัง 

3.53.เทคนิค
กำรฝึกให้คิด



ให้เวลำ (Wait-time) 
นักเรียนคิดก่อนตอบ หรือ
หลังจำกที่นักเรียนตอบแล้ว 
อำจจะไม่ตอบสนองในทันที

3.6
ให้นักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกันระดมสมอง บันทึก
ผลกำรระดมสมอง และอภิปรำยในกลุ่มใหญ่ 
ช่วยให้นักเรียนฝึกกำรคิดในระหว่ำงที่พูด 
(Think through Talking) 

3.7

นักเรียนอำจมีปัญหำในกำร
ตอบค ำถำม เนื่องจำกไม่
เข้ำใจควำมหมำยของค ำใน
ค ำถำม ให้พูดคุยเกี่ยวกับค ำ
ในค ำถำมก่อน (Discuss 
Words) เช่น 
• มีค ำไหนที่นักเรียนไม่

เข้ำใจ 
• เข้ำใจควำมหมำยของค ำ

ว่ำอย่ำงไร 

3.8
นักเรียนที่ไม่ชอบคิดด้วยตนเองหรอืตอบ
ค ำถำมตำมเพื่อน อำจใช้เครื่องมือเป็นบัตร
ค ำตอบ A B C D ให้นักเรียนเลือกชูพร้อม
กัน เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดตัดสินใจด้วย
ตนเอง

3.9

3.เทคนิค
กำรฝึกให้คิด



ให้สรุปควำมรู้หลังจำก
กำรเรียน 1 ประโยค 
(One-sentence 
Summary)

4.1
ให้เวลำ 1 นำที เพื่อให้ระบุสิ่ง
ส ำคัญที่ได้เรียนรู้ (Minute Paper) 
หรือใช้กระดำนไวท์บอร์ดขนำดเล็ก
เขียนสรุปควำมคิด

4.2

น ำผลกำรเขียนสรุปควำมรู้มำ
รวบรวมเป็นเล่ม (Learning 
Journal) แล้วเพิ่มค ำอธิบำย
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท ำเป้ำหมำย
และผลกำรประเมินสรุป

4.3
สื่อสำรควำมคิดด้วยกำรพูด เช่น 
• พูดให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับควำมคิด

ของตนเอง (Tell your 
neighbor) 

• ให้อภิปรำยควำมคิดกับกลุ่มแล้ว
หำฉันทำมติเป็นค ำตอบของกลุ่ม 
(Group Answers) อีกครั้ง

4.4นอกจำกกำรสังเกตจำกกำรตอบ
ค ำถำมของนักเรียนแล้ว ครูอำจ
ใช้เทคนิคอื่น ๆ เพ่ิมเติม

4.เทคนิคกำรสรุป
และสื่อสำรควำมคิด



เปิดโอกำสให้นักเรียนประเมิน
ตนเอง ประเมินเพื่อน และ
ประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
สำมำรถน ำผลมำใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

5.1
• ให้นักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้เดิมของตนเอง 

(All You Know) ก่อนเรียน 
• ถำมค ำถำมหลักสำมค ำถำม (Know Want 

Learnt) นักเรียนรู้อะไร อยำกรู้อะไร และได้
เรียนรู้อะไรบ้ำง (สองค ำถำมแรกให้ถำมก่อนเรียน 
และค ำถำมสุดท้ำยถำมหลังเรียน)

5.2

ข้อมูลที่ได้จำกนักเรียน 
น ำไปใช้เพื่อกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อต่อยอดควำมรู้เดิม 
และหลีกเลี่ยงกำรจัด
เนื้อหำที่ซ้ ำซ้อน 

5.3
หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน ครู
ถำมค ำถำมให้นักเรียนตอบ เช่น 
• ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ บ้ำง 
• มีอะไรที่ง่ำย อะไรที่ยำก 
• อยำกจะเรียนอะไรในอนำคต 
ให้สนทนำกับเพื่อนหรือเขียนติด
ไว้บนกระดำน (Post-it) 

5.4
ใช้เครื่องมือต่ำงๆ ช่วยใน
กำรประเมิน เช่น สัญลักษณ์
ไฟจรำจร สัญลักษณ์ใบหน้ำ 
สัญลักษณ์นิ้วมือ กำรระบำย
สีในช่องสี่เหลี่ยม 
(แดง -> ไม่เข้ำใจ, 
เหลือง -> ไม่แน่ใจ และ 
เขียว -> เข้ำใจ) 

5.5

5.เทคนิคกำร
ประเมินโดย

นักเรียน



กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มอบหมำย
ให้นักเรียนท ำชิ้นงำน สำมำรถ
เปิดโอกำสให้นักเรียน
ประเมินผลงำนของตนเอง 
(Student Marking) 
และประเมินเพื่อน 
(Peer Marking) ได้

5.6
กำรประเมินตนเองหรือ
เพื่อน ช่วยให้นักเรียน
เข้ำใจงำนได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
สำมำรถตรวจสอบ
ผลงำนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ และปรับปรุง
ผลงำนให้ดีขึ้น

5.7
นอกจำกให้นักเรียน
ตัดสินผลงำนเป็น
คะแนนแล้ว ฝึกให้
นักเรียนให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
งำนเพื่อกำรปรับปรุง 
(Student Review)

5.8

ให้นักเรียนเลือกผลงำนที่ดีที่สุด
ในกำรประเมินปลำยภำค/
ปลำยปี พร้อมอธิบำยเหตุผลกำร
เลือกผลงำนแต่ละชิ้น 
(Why is it best?) 
เมื่อเปรียบเทียบกับเปำ้หมำย 
เกณฑ์ และระดับคุณภำพ 

5.9
กำรประเมินเพื่อน โดยให้
จับคู่กันประเมินผลงำน 
(Response Partners) ใช้
แผนภูมิและแผนภำพ 
(Graphic Organizers) 
เป็นตัวช่วยในกำรประเมิน
ตนเองหรือประเมินเพ่ือน

5.10
ให้บอกสิ่งที่ดี จำกงำนที่
ประเมิน 2 อย่ำง และ
บอกสิ่งที่ควรปรับปรุง
เพื่อให้งำนดีขึ้น 1 อย่ำง

5.11

5.เทคนิคกำร
ประเมินโดย

นักเรียน



กำรให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับผลงำน (task) 
• ผลงำนที่ปฏิบัติดีหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ 
• กำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ถูกต้อง หรือกำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ผิด

6.1
กำรให้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนกำร (process) 
• กระบวนกำรท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องอย่ำงไร 
• จะแก้ข้อบกพร่องของกระบวนกำรอย่ำงไร 
• มีทำงเลือกในกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธีอื่นหรือไม่ 
• กำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ ยังมีข้อบกพร่องตรงไหน 
• กำรแก้โจทย์ปัญหำข้อนี้ถูกต้องแล้ว แต่มีวิธีกำรแก้โจทย์ปัญหำ     

วิธีกำรอื่นหรือไม่ 
• ขณะที่แก้โจทย์ปัญหำ นักเรียนคุยกับเพื่อนอยู่ นักเรียนลองนั่งท ำ     

คนเดียว ไม่คุยกับเพ่ือน ว่ำค ำตอบจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

6.2

กำรให้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับ
กำรก ำกับติดตำมตนเอง 
(self-regulation) 
• นักเรียนตรวจสอบ

ผลงำนได้อย่ำงไร
• นักเรียนท ำแบบฝึกหัด

ไม่ทันเวลำ ครำวหน้ำ
นักเรียนจะท ำอย่ำงไร
ให้ทันเวลำ

• ครำวนี้นักเรียนลืมน ำ
งำนมำส่งครู จะท ำ
อย่ำงไร ไม่ให้นักเรียน
ลืมอีก 

6.3

กำรให้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับกำรประเมินตนเอง (self-personal 
evaluation)
• ผลงำนของตนเองเป็นอย่ำงไร เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
• มีคุณภำพระดับใด 
• นักเรียนพอใจในผลงำนของตนเองหรือยัง 
• ผลงำนของนักเรียนมีคุณภำพระดับใด 
• ถ้ำให้โอกำสปรับปรุงผลงำนอีกครั้ง นักเรียนจะปรับปรุง

หรือไม่ ถ้ำปรับปรุงจะปรับปรุงอย่ำงไร

6.4

6.เทคนิคกำรให้ผล
สะท้อนกลับ



เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ และน ำพำให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้สู่คุณภำพ1

เพ่ือเป็นกำรก ำกับ และช่วยเหลือกระบวนกำรเรียนกำรสอน2

เพื่อเป็นกำรสะท้อนกระบวนกำรสอนของครู ให้เห็นถึงพัฒนำกำรของผู้เรียน น ำไปสู่กำรพฒันำ/ปรับปรุงผูเ้รียน  
ได้อย่ำงตรงตำมควำมต้องกำรเป็นรำยบุคคล

3

เพื่อเป็นกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอันน ำไปสู่กำรซอ่มเสริมตรง จุดที่มีควำมบกพร่อง 4

เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีอิสระโดยในกำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถ เติมเต็ม ในส่วนท่ีตนมี
ควำมบกพร่องได้อย่ำงยั่งยืน

5

วัตถุประสงค์ของ feedback

กำรให้ผลสะท้อนกลับผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Feedback) 



อำจให้รำงวัล กล่ำวชมเชย หรือ
กำรประทับรูปภำพที่แสดงนัยใน
ทำงบวก เช่น
• ภำพใบหน้ำที่มีรอยยิ้ม 
• ติดสติกเกอร์รูปที่สวยงำม 

มำกกว่ ำที่ จ ะ เป็ น ก ำ ร ให้
คะแนนที่เป็นตัวเลข

• เขียนข้อควำมเพื่อให้พัฒนำ
หรือปรับปรุงเพียงอย่ำงเดียว 

• เป็นสิ่งที่ครูต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ ำ

• ค ำนึงว่ำกำร 
feedback จะต้อง
ไม่เป็นกำรสร้ำงแรง
กดดันให้กับผู้เรียน 
แต่เป็นกำรกระตุ้น 
สร้ำงแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์

• feedback ที่มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ควรมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
ผู้เรียนได้ทรำบเทคนิค 
วิธีกำรปรับปรุงผลงำน และ
เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทำง
ในกำรสร้ำงผลงำนที่มี
ประสิทธิผลต่อไป

1 2 3

กำรให้ผลสะท้อนกลับผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Feedback) 



6. สร้ำงให้เกิดควำมรู้สึกที่ดี (ติเพื่อก่อ)

5. เข้ำใจง่ำย 

4. ทันเวลำ ทันกำรณ์ 

3. มีควำมเป็นปรนัย ตรวจสอบได้ 

2. มีควำมเฉพำะเจำะจง ตรงประเด็น

1. มีควำมชัดเจน ไม่คลุมเครือแนวทำงกำร
ให้ผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) 



1 หลีกเลี่ยงกำรใช้ปำกกำหมึกสีแดงเพรำะท ำให้ผู้เรยีนรู้สึกว่ำงำนของตนมีข้อผิดพลำด

2 เขียน feedback ด้วยลำยมือที่อ่ำนง่ำย

3 เขียน feedback ด้วยข้อควำมที่เข้ำใจง่ำย มีนัยทำงบวก

4 เขียน feedback โดยใช้เทคนิค Sandwich กำรเขียนข้อควำมชมเชย น ำข้อดีของผู้เรียนกล่ำวขึ้นต้น 
จำกนั้นให้เขียนข้อควำมที่ต้องกำรให้ปรับปรุง แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ

5 ให้เขียนข้อควำมที่เป็นเชิงบวกโดยกล่ำวถึงสิ่งทีจ่ะเป็นผลจำกกำรปรับปรุงผลงำนนั้น ๆ

วิธีกำรเขียน Feedback ที่ดี



1.ก ำหนดเป้ำหมำยของประเมิน
• ระบุเป้ำหมำย (เพ่ือตัดสินผลกำรเรียน เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ หรือเพื่อวินิจฉัยกำรเรียนรู้) น ำมำสู่กำรระบุ

คุณลักษณะท่ีต้องกำรวัด เช่น ควำมรู้ ทักษะกำรอ่ำน ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เป็นต้น

2.ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน
• ก ำหนด และสร้ำงเครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ให้เกิดควำมเหมำะสมกับคุณลักษณะที่ต้องกำรประเมินมำกที่สุด

แนวทำงกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินกำรเรียนรู้



3. กำรตัดสินผลกำรวัดและประเมิน 
• น ำผลกำรวัดและประเมินผู้เรียนมำเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนด เพื่อตัดสินคุณค่ำ            

ผลกำรเรียนรู้ 
• ใช้เกณฑ์กำรประเมินที่เหมำะสม เช่น เกณฑ์กำรประเมินแบบอิงกลุ่ม                      

เกณฑ์กำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ หรือเกณฑ์กำรประเมินแบบเทียบกับตนเอง 
เป็นต้น

แนวทำงกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินกำรเรียนรู้แนวทำงกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินกำรเรียนรู้



• ตัวชี้วัดสื่อสำรให้รู้สิ่งทีค่ำดหวังให้เกิดกำรเรียนรู้
• ตัวชี้วัดเป็นพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรูแ้ละสร้ำง

ภำระงำนกำรประเมิน และสะท้อนว่ำสิง่ที่จะวัด
และประเมินนั้น จัดเป็นเป้ำหมำยประเภทใด 

• กำรรู้และเข้ำใจตัวชี้วัดว่ำเป็นเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ประเภท
ใด จะท ำให้ผู้สอนสำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้หรือ
แผนกำรสอน ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำร
ประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ผู้สอนจะได้ภำพที่บ่งชี้ชัดเจนขึ้นว่ำผู้เรียนควรรู้อะไร ท ำ
อะไรได้

ด้ำนควำมรู้ (K) ด้ำนกระบวนกำร (P) ด้ำนเจตคติ (A)

ตัวชี้วัด : เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ประเภทต่ำงๆ 





กำรจัด

กำรเรียนรู้

ตำมหลักสูตร

พัฒนำ
ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน

คุณภำพตำม
มำตรฐำน/ตัวชี้วัดคุณภำพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพตำม
สมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องต่อยอด

ให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สมรรถนะประยุกต์ใช้
สถำนกำรณ์ 
ภำระงำน 

ชิ้นงำน (Task)

ควำมรู้ควำมคิด

ทักษะกระบวนกำร

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์



สมรรถนะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด

คิดพื้นฐำน 1. จ ำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูล และ
เปรียบเทียบข้อมูลในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว

2. เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว
3. ระบุรำยละเอียด คุณลักษณะ และควำมคิดรวบยอดของข้อมูลต่ำง ๆ 

ที่พบเห็นในบริบทที่เปน็สิ่งใกล้ตัว
คิดขั้นสูง 1. คิดสังเครำะห์เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือสำรสนเทศ 

ประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
2. คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือ

สำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ สังคมได้อย่ำง
เหมำะสม

3. คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศ ประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม

ตัวอย่ำงของสมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ 



สมรรถนะกำรจัดกำรตนเอง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรู้จัก รัก เห็นคุณค่ำ ในตนเองและผู้อื่น ตั้งเป้ำหมำยในชีวิตและก ำกับ

ตนเอง กำรจัดกำรอำรมณ์และควำมเครียด รวมถึงกำรจัดกำรปัญหำและภำวะวิกฤต สำมำรถฟื้นคืนสู่สภำวะสมดุล (resilience) เพื่อไปสู่

ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยในชีวิต มีสุขภำวะที่ดี และมีสัมพันธภำพกับผู้อื่นได้ดี

ตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน



ข้อท่ี รายการประเมิน
การปฏิบติั

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั
ด้านการเหน็คณุค่าในตนเอง

1. นักเรียนบอกเพศของตนเองได้                      
2. นักเรียนบอกช่ืออาหารท่ีชอบรบัประทานได้        
3. นักเรียนบอกได้ว่าชอบกีฬาประเภทใดมากท่ีสดุ    
4. นักเรียนบอกได้ว่าส่วนใดของรา่งกายท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสดุ 
5. นักเรียนบอกได้ว่าส่วนใดในรา่งกายถ้าเปล่ียนแปลงแล้วจะท าให้ดดีูขึน้ 
6. นักเรียนบอกได้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรในตวัเรา  
7. นักเรียนบอกได้ว่าวิชาใดบ้างท่ีนักเรียนสอบแล้วมกัจะได้คะแนนสูง  

8. นักเรียนบอกได้ว่าเล่นกีฬาประเภทใดได้บ้าง  
9. นักเรียนบอกได้ว่าเรียนวิชาใดได้ดีท่ีสุด    

10. นักเรียนบอกได้ว่ามีความสามารถพิเศษในด้านใด   
รวมคะแนนรายด้าน

ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต
11. นักเรียนท ากิจกรรมประจ าวนัได้ด้วยตนเอง           
12. นักเรียนรกัษาอปุกรณ์การเรียนของตนเอง           
13. นักเรียนก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมประจ าวนัของตนเองภายใต้

การดแูลของผูอ่ื้น   
14. นักเรียนปฏิบติัตนตามข้อตกลงของชัน้เรียนตามท่ีครกู าหนด 
15. นักเรียนส่งงานท่ีได้รบัมอบหมายตรงตามเวลาท่ีครกู าหนด    
16. นักเรียนท างานท่ีได้รบัมอบหมายส าเรจ็ด้วยตนเอง  
17. นักเรียนตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมในโรงเรียน  
18. นักเรียนช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านจากผูป้กครอง    
19. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                    

รวมคะแนนรายด้าน

ข้อท่ี รายการประเมิน
การปฏิบติั

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั

ด้านการจดัการอารมณ์และความเครียด
20. นักเรียนย้ิมแย้ม เม่ือได้เล่นกบัเพ่ือน                    

21. นักเรียนแสดงอาการไม่พอใจ เม่ือถกูเพ่ือนรงัแก       
22. นักเรียนแสดงอาการต่ืนเต้น เม่ือเจอสถานการณ์ใหม่ๆ  

23. นักเรียนไม่พดูจาหยาบคาบ แม้เพ่ือนท าให้โกรธ

24. นักเรียนให้อภยั เม่ือเพ่ือนท าผิดโดยไม่ได้ตัง้ใจ
25. นักเรียนไม่ใช้ก าลงั เม่ือทะเลาะกนั

26. นักเรียนไม่ส่งเสียงดงัโวยวาย เม่ือถกูขดัใจ     

27. นักเรียนยอมรบัและแก้ไข เม่ือถกูต าหนิ       

28. นักเรียนไม่ชอบเล่นกบัเพ่ือน เพราะเพ่ือนชอบแกล้งนักเรียน 

29. นักเรียนปรึกษาผูป้กครอง เม่ือรู้สึกมีเร่ืองไม่สบายใจ    

30. นักเรียนสบายใจ หลงัจากได้รบัค าแนะน าจากคร ู       

31. นักเรียนขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน เม่ือท าการบา้นไม่ได้   
รวมคะแนนรายด้าน

ด้านการจดัการปัญหาและภาวะวิกฤต

32. นักเรียนปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน              
33. นักเรียนเข้าแถวต่อคิวเพ่ือซ้ือของ                              
34. นักเรียนมีมารยาทในการรบัประทานอาหาร                 

35. นักเรียนเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  

36. นักเรียนขออนุญาตคณุครกู่อนออกจากห้องเรียนทุกครัง้   

37. นักเรียนไม่หยิบของเพ่ือนก่อนได้รบัอนุญาต                 
38. นักเรียนไม่ว่ิงเล่นในห้องเรียน                                 

39. นักเรียนเกบ็ของได้ แล้วบอกคณุครเูพ่ือคืนให้เจ้าของ      

40. นักเรียนยอมรบัในความผิดของตนเอง                        

41. นักเรียนขอโทษ เม่ือทะเลาะกบัเพ่ือน                         
รวมคะแนนรายด้าน

รวมคะแนนทัง้หมด

ตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรยีน





สมรรถนะกำรสื่อสำร หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำรบนพื้นฐำนควำมเข้ำใจและควำมเคำรพใน

ควำมคิดหรือวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ตลอดจนสำมำรถเลือกใช้กลวิธีกำรสื่อสำรทั้งวัจนภำษำและอวัจนภำษำ หรือกำรสื่อ
ควำมหมำยผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำร
สื่อสำร

ตวัอย่างแบบประเมินตนเองกลวิธีการส่ือสาร ชัน้ ป.4 – ป.6
ช่ือ ................................................................................................................ชัน้...................เลขท่ี..........................
โรงเรียน .................................................................................................................................................................

ค าช้ีแจง พิจารณาว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
ผูต้อบแบบประเมิน

 คร ู  ผูป้กครอง

ตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน



ข้อ พฤติกรรม ปฏิบัติ

สม่ ำเสมอ

ปฏิบัติ

บำงครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

1 พูดอย่ำงสุภำพ

2 พูดประชดประชัน

3 พูดแทรก / ส่อเสียด

4 พูดขอโทษ / ขอบคุณ

5 ชักสีหน้ำ / ไม่เก็บควำมรู้สึก

6 รู้จักสังเกตท่ำทีของคู่สนทนำ

7 แสดงออกสีหน้ำ ท่ำทำง เหมำะสม

ต่อข้อมูลที่ได้รับ

8 รอตำมล ำดับก่อน-หลัง

9 ท ำควำมเคำรพจนเป็นนิสัย

10 ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อผู้ใหญ่

ข้อ พฤติกรรม ปฏิบัติ

สม่ ำเสมอ

ปฏิบัติ

บำงครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

1 พูดอย่ำงสุภำพ 2 1 0

2 พูดประชดประชัน 0 1 2

3 พูดแทรก / ส่อเสียด 0 1 2

4 พูดขอโทษ / ขอบคุณ 2 1 0

5 ชักสีหน้ำ / ไม่เก็บควำมรู้สึก 0 1 2

6 รู้จักสังเกตท่ำทีของคู่สนทนำ 2 1 0

7 แสดงออกสีหน้ำ ท่ำทำง เหมำะสม

ต่อข้อมูลที่ได้รับ

2 1 0

8 รอตำมล ำดับก่อน-หลัง 2 1 0

9 ท ำควำมเคำรพจนเป็นนิสัย 2 1 0

10 ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อผู้ใหญ่ 2 1 0

รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน



คะแนน ระดับ

1 – 6 คะแนน  เริ่มต้น (ระดับ 3)

7 – 13 คะแนน ก ำลังพัฒนำ (ระดับ 4)

14 – 20 คะแนน สำมำรถ (ระดับ 5)

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

สื่อสำรเรื่องรำวใกล้ตัวโดยใช้ภำษำ ภำพ 

เสียง ท่ำทำง กำรแสดงออกทำงศิลปะ

อย่ำงง่ำย ๆ พร้อมทั้งค ำนึงถึงประโยชน์ 

โทษ ที่เหมำะสมกับบุคคล และกำลเทศะ

สื่อสำรง่ำย ๆ อย่ำงมีจุดมุ่งหมำย โดย

เลือกใช้สื่อหลำกหลำยและเหมำะสม 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ค ำนึงถึง

ผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเองในระยะ

ยำว

สื่อสำรอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย มีมำรยำทและ

จริยธรรมเบื้องต้น โดยเลือกใช้สื่อ

หลำกหลำยระหว่ำงโลกจริงและโลก

เสมือน โดยค ำนึงผลกระทบต่อตนเอง 

และประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่มในระยะ

ยำว 

เกณฑ์กำรประเมินและกำรแปลผล



การประเมินแนวใหม่ตามกรอบการประเมิน PISA
ดร.ณัฐา เพชรธนู ผูอ้ านวยการศนูย์ PISA สพฐ.



ความฉลาดรู้ (Literacy) หมายถึง 
สมรรถนะของนักเรียนท่ีไม่เพียงแค่

ใช้ความรู้และทกัษะในวิชาหลกั แต่หมายถึง
การข้ามขอบเขตสาขาวิชาท่ีได้เรียนมาใน

โรงเรียน เพื่อประยกุตใ์ช้/แก้ปัญหา
ในสถานการณ์หรือบริบทในชีวิตจริง

อา้งองิ : https://www.oecd-ilibrary.org/



ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
ความสามารถทีจ่ะท าความเขา้ใจกบัสิง่ทีไ่ดอ้่าน สามารถน าไปใช ้
ประเมนิ สะทอ้นออกมาเป็นความคดิเหน็ของตนเอง และมคีวามรกัและ
ผกูพนักบัการอ่าน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย พฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ 
และการมสีว่นรว่มในสงัคม

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
▪ รูต้ าแหน่งขอ้สนเทศในเนื้อเรือ่ง
▪ มคีวามเขา้ใจในเนื้อเรือ่ง
▪ ประเมนิและสะทอ้นความคดิเหน็ต่อเนื้อเรือ่ง

กรอบการประเมิน

ความฉลาดรูด้้านการอ่าน

แหลง่ขอ้มลู: https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/



ความฉลาดรูด้้านคณิตศาสตร์

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
การใชค้ณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จริงในโลก โดยผนวกการใหเ้หตุผลเชิงคณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาโดย
ใชห้ลกัการ กระบวนการ ขอ้เทจ็จริง และเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ไวด้ว้ยกนั 
เพื่อน าไปใชใ้นการอธิบาย การใหเ้หตุผล และการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
กรอบประเมิน

▪ การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร์
▪ กระบวนการแกปั้ญหา

❖ คดิ/แปลงปัญหา
❖ ใชค้ณติศาสตร์
❖ ตคีวามและประเมนิ

อา้งองิ: PISA-2021-mathematics-framework.pdf (oecd.org)

https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-mathematics-framework.pdf


ความฉลาดรูด้้านวิทยาศาสตร์
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถของนกัเรยีนในการมสีว่นรว่มกบัประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์
และแนวคดิทางวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมวีจิารณญาณในฐานะพลเมอืงทีรู่จ้กัไตรต่รอง 
การมสีว่นรว่มในการสนทนาอภปิรายอยา่งมเีหตุผลเกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีีม่รีากฐานมาจากวทิยาศาสตรซ์ึง่จ าเป็นตอ้งมคีวามรูท้ีด่ใีนเรือ่งของ
ขอ้เทจ็จรงิและทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายปรากฏการณ์ในเชงิวทิยาศาสตร์

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
กรอบการประเมิน

▪ การอธบิายปรากฏการณ์เชงิวทิยาศาสตร์
▪ การประเมนิและออกแบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู้
▪ การแปลความหมายขอ้มลูและการใชป้ระจกัษพ์ยานเชงิวทิยาศาสตร์



การประเมินแนวใหม่

01

02

กระบวนการประเมนิ

เครือ่งมอืประเมนิ
องิสถานการณ์

1.1 การประเมนิองิสมรรถนะ
1.2 บรูณาการความรูแ้ละทกัษะ
1.3 รปูแบบกลุ่มขอ้สอบ
1.4 การสอบดว้ยคอมพวิเตอร์
1.5 การตคีวามหมายคะแนน

2.1  สถานการณ์ทีซ่บัซอ้นไมคุ่น้เคย
2.2  สถานการณ์หลากหลายและจ านวนมาก
2.3  สถานการณ์มรีปูแบบหลากหลาย
2.4  ค าถามสะทอ้นสมรรถนะการคดิขัน้สงู
2.5  ค าถามปลายเปิด ค าตอบถกูมมีากกวา่ 1 ค าตอบ



การประเมินแนวใหม่

1
5

4
3

2

การประเมินอิงสมรรถนะ

ความสามารถในการน าความรูแ้ละทกัษะในวชิาหลกัไป
ประยกุตใ์ชเ้พือ่การแกปั้ญหาในสถานการณ์ชวีติจรงิ

บรูณาการความรู้และทกัษะ
ขอ้สอบแต่ละขอ้ผูเ้รยีนตอ้งประมวลและดงึความรูแ้ละทกัษะ

ทีห่ลากหลายสหวชิารว่มกนั เพือ่การแกปั้ญหาในสถานการณ์/ภาระงาน

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์
นกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธ ์(interactive) 

กบัขอ้สอบไดม้ากขึน้ อาท ิ click drag drop

รปูแบบกลุ่มข้อสอบ
โดยขอ้สอบถูกจดัเป็นกลุม่ตามเรื่องราวทีม่เีน้ือหา
เชื่อมโยงกบัสถานการรใ์นชวีติจรงิ

การตีความหมายคะแนน
ความสามารถของนกัเรยีนแบล่งตามความยากงา่ยของสถานการณ์/ภาระงาน
และความซบัซอ้นของความรูแ้ละทกัษะทีจ่ะถูกน ามาใชแ้กปั้ญหา

1. กระบวนการประเมิน



บรบิทหลากหลาย (จากใกลต้วัไปไกลตวั) เนือ้หาตอ่เน่ือง (ประโยค 

ขอ้ความ) ไม่ตอ่เน่ือง ( ภาพ กราฟ) แบบผสม  

5. รูปแบบสถานการณห์ลากหลาย

สถานการณท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ไม่บ่อย

แตส่ง่ผลกระทบในวงกวา้ง 

1. สถานการรท่ี์ซบัซ้อน ไม่คุ้นเคย

ค าถาม คดิวเิคราะห ์ตคีวาม ประเมนิคา่ โดยตอ้งใชค้วามรู/้ทกัษะ เพือ่แกปั้ญหา

สถานการณท์ีโ่จทยก์ าหนดขึน้

2. ค าถามสะท้อนสมรรถนะการคิดขัน้สงูเช่ือมโยงกบัสถานการณ์

ในความสามารถระดบัสงู  นร. ตอ้งใชข้อ้มูลจากจ านวนแหลง่ขอ้มูล

มากกวา่ 1 แหลง่ และตอ้งอา่นขอ้มูลจ านวนมากและอา่นใหค้รบถว้น 

3. สถานการณห์ลากหลายแหล่งขอ้มูลและจ านวนขอ้มูลมาก

ค าถามเดยีวกนั ค าตอบต่างกนั สะทอ้นสมรรถนะต่างระดบักนั. 

4. ค าถามอตันยั ปลายเปิด ค าตอบถูกมมีากกว่า 1 ค าตอบ

การประเมินแนวใหม่
2. เครื่องมือประเมินอิงสถานการณ์



กลุ่มข้อสอบ : การใช้สมารท์โฟน

เพือ่สรา้งความเขา้ใจที่
ชดัเจนในการท าขอ้สอบ 

และความเขา้ใจใน
สถานการณ์

บทน า

คิดและแปลงปัญหา
ร่วมกบั

การให้เหตผุล

ข้อท่ี 3/3

ตีความและ
ประเมินร่วมกบั
การให้เหตผุล

ข้อท่ี 2/3ข้อท่ี 1/3

การใช้
คณิตศาสตร์



ตวัอย่างขอ้สอบ

ขอ้ที่ 2

การใชส้มารท์โฟน

ในตวัอยา่งน้ีสถานการณ์ของขอ้สอบอยูใ่นบรบิททางสงัคม 
ซึง่มโีปรแกรมจ าลองเป็นโปรแกรมสเปรดชตี (Spreadsheet) 

ทีแ่สดงขอ้มลูจ านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนของประเทศต่างๆ 
ในทวปีเอเชยี ในการตอบค าถามขอ้น้ีนกัเรยีนตอ้งใชโ้ปรแกรม
ดงักลา่วเป็นเครื่องมอืในการจดัเรยีงขอ้มลู ใชก้ระบวนการคดิ

เชงิค านวณเพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอืหรอืวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมในการแกปั้ญหาเพือ่หาค าตอบในแตล่ะขอ้ย่อย 
โดยนกัเรยีนตอ้งตคีวามและประเมนิผลลพัธท์ีไ่ดร้ว่มกบั

การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรเ์พือ่ประเมนิความสมเหตุสมผล
ของขอ้ความในค าถามแต่ละขอ้ยอ่ย

มีการจ าลองสถานการณ์ มีการน าเสนอข้อมลูของ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในโลกให้กบันักเรียน



ระดบัความสามารถของนักเรียน

แหลง่ขอ้มลู: https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/



แหลง่ขอ้มลู: https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/

ชว่งความสามารถ
ทีก่ าหนดในการทดสอบ
ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

6 ระดบั ของ PISA



นกัเรยีนสามารถท าโจทยต์ามตวัอยา่งหรอืวธิกีารทีบ่อกไวช้ดัเจน รวมทัง้โจทยท์ีต่อ้งเลอืกล าดบั
ขัน้ตอนดว้ย การตคีวามของนกัเรยีนเพยีงพอส าหรบัเป็นพืน้ฐานในการสรา้งแบบจ าลองอยา่งงา่ย
หรอืส าหรบัการเลอืกและการใชก้ลยทุธท์ีไ่มซ่บัซอ้นส าหรบัการแกปั้ญหานกัเรยีนทีร่ะดบันี้สามารถ
ตคีวามและใชก้ารน าเสนอทางคณิตศาสตรจ์ากแหล่งขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัและใชค้วามเป็นเหตุเป็นผล
โดยตรงจากแหล่งขอ้มลูนัน้ ๆ ได ้ซึง่โดยทัว่ไปจะแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยร์อ้ยละ 
เศษสว่นและทศนิยม และหาความสมัพนัธใ์นเชงิสดัสว่น การแกปั้ญหาของนกัเรยีนสะทอ้นใหเ้หน็วา่
มกีารตคีวามและใชค้วามเป็นเหตุเป็นผลในขัน้พืน้ฐานได้

ระดบัที ่3

ระดบัสามารถ: ความฉลาดรูด้า้นคณติศาสตร์



กลุ่มข้อสอบ : ราปานุย

เพือ่สรา้งความเขา้ใจที่
ชดัเจนในการท าขอ้สอบ 

และความเขา้ใจใน
สถานการณ์

บทน า

ประเมินคณุภาพ
และความน่าเช่ือถือ

ของเน้ือเร่ือง

ข้อท่ี 7/7

มีความเข้าใจ
ในเน้ือเร่ือง

ข้อที 6/7ข้อท่ี 1/7

ต าแหน่งข้อสนเทศ
ในเน้ือเร่ือง



ตวัอย่างขอ้สอบ

ขอ้ที ่ 7 

ราปานุย

ส าหรบัค าถามที ่7 นกัเรยีนตอ้งเปรยีบเทยีบขอ้มูลจากทัง้สาม
แหลง่แลว้แสดงความคดิเหน็วา่ อะไรคอืสาเหตุทีท่ าใหต้น้ไม้

ขนาดใหญ่บนราปานุยหายไป โดยตอ้งระบุขอ้มลูที่
เฉพาะเจาะจงเพือ่สนบัสนุนค าตอบของนกัเรยีน ซึง่ขอ้สอบ

ขอ้น้ีจะสะทอ้นความสามารถในการประเมิน
ความน่าเช่ือถือและความสมเหตสุมผล และ

ตดัสินความเหมาะสมท่ีเป็นไปได้ของค ากล่าวอ้าง

มีการจ าลองสถานการณ์ การอ่านบทความ บลอ็กจาก
ส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง

ในโลกให้กบันักเรียน



ชว่งความสามารถ
ทีก่ าหนดในการทดสอบ
ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

6 ระดบั ของ PISA

แหลง่ขอ้มลู: https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/



นกัเรยีนสามารถเขา้ใจในขอ้เขยีนทีค่อ่นขา้งยาวในบทอา่นทีม่เีน้ือเรือ่งเดยีวหรอืหลายเน้ือเรือ่ง 
สามารถตคีวามถงึความหมายของภาษาทีม่คีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยในบางสว่นของบทอ่าน
โดยพจิารณาเทยีบกบับทอ่านทัง้หมดโดยรวมดว้ย โดยในภาระงานดา้นการตคีวาม นกัเรยีนสามารถ
แสดงถงึความเขา้ใจหรอืใชห้มวดหมูเ่ฉพาะได ้สามารถเปรยีบเทยีบมมุมองต่าง ๆ และลงขอ้สรปุจาก
แหล่งขอ้มลูหลายแหล่งได ้นกัเรยีนสามารถคน้หา ระบุ และรวบรวมขอ้มลูหลายชิน้ทีป่ะปนอยูก่บั
ตวัลวงอื่น ๆ ทีเ่ป็นไปไดส้ามารถสรา้งขอ้สรุปจากขอ้ความในภาระงานเพือ่ประเมนิความเกีย่วโยงของ
ขอ้มลูทีเ่ป็นเป้าหมาย สามารถจดัการกบัภาระงานทีต่อ้งจดจ าซึง่อยูใ่นบรบิทก่อนหน้าได้

ระดบัที่ 4

ระดบัสามารถ: ความฉลาดรูด้า้นการอ่าน



การบริการคลงัข้อสอบออนไลน์และแบบฝึกทกัษะ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : http://bet.obec.go.th

ระบบการสอบออนไลน์ : PISA-Style Online Testing คูม่อืและแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาตามแนวทางการประเมนิ PISA



แนวทางการส่งเสริมความฉลาดรู้ของผูเ้รียน
โดยใชค้ลงัขอ้สอบ PISA-Style Online Testing และแบบฝึกทกัษะการคดิแกปั้ญหาตามแนวทางการประเมนิ PISA

หยบิสถานการณจ์รงิมาใชเ้ชือ่มโยงความรู/้ทกัษะใน

หอ้งเรยีน รวมทัง้ความซบัซอ้น ความหลากหลาย

ของสถานการณด์ว้ย 

Real World 

สง่เสรมิการกลยทุธใ์นการอา่น หรอืการแกปั้ญหาจากการลงมอืปฏบิตั ิและมี

แบบฝึกทกัษะเขา้มาเสรมิ เชน่ โดมตากแหง้ หรอื ไฮโดรพอนิกส ์ เป็นตน้

Hands-on Activity 

สง่เสรมิการใชค้ าถามปลายเปิด ทีม่คีวามตอบถกูที่

หลากหลายวธิ ีและสง่เสรมิการสนับสนุบความ

คดิเห็นของตนเองอยา่งมเีหตมุผีล หรอืวพิากษโ์ดยมี

หลกัฐานเชงิประจกัษส์นับสนุน

Learning Environment 

สง่เสรมิการเรยีนรู้
ผา่นสถานการณ์จรงิ

สง่เสรมิการแกปั้ญหาผา่น
การลงมอืปฏบิตัแิละแบบฝึกทกัษะ

เลอืกค าถามทีใ่หน้ร.แสดงความคดิเหน็
ดว้ยการใหเ้หตุผลประกอบ

ศน.เป็นพีเ่ลีย้งใหค้ าปรกึษาการเลอืกใช้
เครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะทีเ่หมาะสม/

สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรู้



Thank You
ส านกัทดสอบทางการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

B


