
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบเพื่อค้นและพฒันาสมรรถภาพของมนุษย ์
 

ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล พ.ศ.2516 



คำนำ 

 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือวาเปนกลไกที่สำคัญในการสะทอนใหเห็นถึงความสำเร็จของ

การจัดการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ.2553 รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานกลางทางการศึกษาระดับจังหวัด มีหนาท่ี               

บูรณาการการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาทุกหนวยงานในจังหวัดเชียงใหม จึงไดเล็งเห็นถึง

ประโยชนของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงใหม 

รวมท้ังใหความสำคัญของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนา และ

ปรับปรุงคณุภาพการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหมอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และยั่งยืน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม จึงเห็นความสำคัญของการเตรียมความพรอมเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์                 

ทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จำนวน 3 การประเมิน ไดแก การประเมินความสามารถ

ดานการอาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่  1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (Onet)              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ทั้งนี้เพ่ือใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และผูมีสวน

เก่ียวของไดตระหนัก และเห็นความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสูการเตรียม              

ความพรอมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2563  

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 

2563 เลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาที่จำเปนสำหรับการเตรียมความพรอมสำหรับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ เชน นโยบายดานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 ปฏิทิน           

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2563 รายละเอียดการประเมินความสามารถ                   

ดานการอาน (RT) ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2563 รายละเอียดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(Onet) ปการศึกษา 2563 รายละเอียดการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2563 และ

เนื้อหาอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

ขอขอบคุณสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และสำนักทดสอบทาง

การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใหแนวคิดที่เปนประโยชนสำหรับการจัดทำ

เอกสารเลมนี้ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ผูอำนวยการ                 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผูอำนวยการกลุมงานทุกกลุม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม และผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงานทุกทานที่ใหการสงเสริม สนับสนุน ใหขอคิด และ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน สงผลใหเอกสารเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน               

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2563 เลมนี้สำเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 



สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

ตอนที่ 1 นโยบายการจัดการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ 2564 1 

ตอนที่ 2 ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศกึษา 2563 32 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปการศึกษา 2563 37 

 - การวิเคราะหตัวชี้วัดสำหรับการสอบ ONET ชั้นประถมศกึษาปที่ 6  38 

 - การวิเคราะหตัวชี้วัดสำหรับการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  53 

 - ตัวอยางขอสอบ ONET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 77 

 - ตัวอยางขอสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 98 

 - ตัวอยางขอสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 117 

 - ตัวอยางกระดาษคำตอบ ONET ชั้นประถมศกึษาปที่ 6  137 

 - ตัวอยางกระดาษคำตอบ ONET ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  143 

 - ตัวอยางกระดาษคำตอบ ONET ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 149 

ตอนที่ 4 รายละเอียดแบบทดสอบรูปแบบอัตนัยและรูปแบบอ่ืน ๆ 153 

 - ตัวอยางแบบทดสอบรูปแบบอัตนัยและรูปแบบอื่น ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 162 

 - ตัวอยางแบบทดสอบรูปแบบอัตนัยและรูปแบบอื่น ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 195 

ตอนที่ 5 รายละเอียดการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2563 266 

 - โครงสรางขอสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 267 

ตอนที่ 6 รายละเอียดการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2563 269 

 - โครงสรางขอสอบ NT ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 270 

ตอนที่ 7 บทความที่เก่ียวของกับการประเมินฐานสมรรถนะและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 272 

ตอนที่ 8 บทคดัยอรายงานการวิเคราะหคะแนนที่เก่ียวของกับคะแนน O net ปการศึกษา 2562 329 

ตอนที่ 9 QR Code เอกสารที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 341 

  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 

นโยบายการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ดานการทดสอบ การประเมินคุณภาพผูเรียน  

และการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ตอนที่ 2 
ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  
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กําหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
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กําหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
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ปฏิทินการปฏิบัตงิานการดําเนินการจัดสอบ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 
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กําหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนที่ 3 

การวิเคราะหตัวชีว้ัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ปการศึกษา 2563 
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ตัวชี้วัดที่ใชในการสอบ Onet ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ป.6 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

สาระที่ 1  การอาน 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพ่ือนำไปใชตัดสินใจ  แกปญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน (รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

2. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและขอความที่เปนโวหาร 

4. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

5. อธิบายการนำความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิต 

7. อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 

 

สาระที่ 2    การเขยีน 

มาตรฐาน  ท  2.1  ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ   

(รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

2.  เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม (สำหรับขอสอบอัตนัย) 

5. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน (สำหรับขอสอบอัตนัย) 

6. เขียนจดหมายสวนตัว 

8. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค (สำหรับขอสอบอัตนัย) 
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สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน  ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และ

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค (รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

2. ตัง้คำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟงและดู 

3. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล 

 

สาระที่ 4  หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค       

2. ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

3. รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 

4. ระบุลักษณะของประโยค 

5. แตงบทรอยกรอง 

6. วิเคราะหและเปรียบเทียบสำนวนที่เปน คำพังเพยและสุภาษิต 
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา

และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง (รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

2. ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง 

ชั้น ป.6 

1. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน 

3. อธิบายคณุคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนำไปประยุกตใช ในชีวิตจริง     
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

สาระที่ 1  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช  (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

10.หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0 

11.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกวา 100,000 และ 0 

ชั้น ป.5 

8.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม 2 ขั้นตอน 

ชั้น ป.6 

1.  เปรียบเทียบ  และเรียงลำดับ เศษสวน  และจำนวนคละจากสถานการณตางๆ 

7. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ ของเศษสวนและจำนวนคละ 

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 2 – 3 ขั้นตอน 

 

มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

(รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1.แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปญหาเก่ียวกับแบบรูป 

11.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาอัตราสวน  

12.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหารอยละ 2-3 ขั้นตอน 
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สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัด และ

นำไปใช (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา  

ชั้น ป.5 

1.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูป

ทศนิยม  

2.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูป

ทศนิยม  

ชั้น ป.6 

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม  

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม  

 

มาตรฐาน ค 2.2  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป

เรขาคณิต   และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช (รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

2.จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

ชั้น ป.6 

4.ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลีแ่ละระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ 

 

สาระที่ 3   สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1   เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา (รวมจำนวน 

2 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

1.ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหาคำตอบของโจทยปญหา  

ชั้น ป.6 

1.ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทยปญหา   
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

สาระที่ 1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ 

เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข ปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนาความรู

ไปใชประโยชน(รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

1.บรรยายโครงสราง และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่ง เปนผลมาจาก

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน แตละแหลงที่อยู 

2.อธิบาย ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดำรงชีวิต 

3.เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปน ผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร 

4.ตระหนักในคณุคาของสิ่งแวดลอมที่มี ตอการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตโดยมีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ชั้น ป.6 

ไมมี 

 

มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออก

จากเซลล ความสัมพันธของ โครงสราง และหนาที่ของระบบตางๆ ของสัตวและมนุษยที่ทางานสัมพันธกัน 

ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนาความรูไปใช

ประโยชน (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1.บรรยายหนาที่ของราก ลำตน ใบ และดอกของพืชดอกโดยใชขอมูลที่รวบรวมไว 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1.ระบุสารอาหารและบอกประโยชนของ สารอาหารแตละ ประเภทจากอาหารที่ตนเอง

รับประทาน 

2.บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน อาหารใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวนที่ 

เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยตอสุขภาพ 
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3.ตระหนักถึงความสำคัญของ สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน อาหารที่มีสารอาหาร 

ครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศ และวัยรวมทั้งปลอดภัยตอสุขภาพ 

4.สรางแบบจำลอง ระบบยอยอาหาร และบรรยายหนาที่ของอวัยวะในระบบยอยอาหาร 

รวมทั้ง อธิบายการยอย อาหารและการ ดูดซึมสารอาหาร 

5.ตระหนักถึงความสำคัญของระบบยอยอาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแลรักษา

อวัยวะในระบบยอยอาหารใหทำงานเปนปกติ 

 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1.จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชความเหมือนและความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชวีิต ออกเปน 

กลุมพืช กลุมสัตว และกลุมท่ีไมใชพืชและสัตว 

2.จำแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก โดยใชการมีดอกเปนเกณฑ โดยใชขอมูลท่ี

รวบรวมได 

3.จำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยใชการมีกระดูก

สันหลังเปนเกณฑ โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

4.บรรยายลักษณะ เฉพาะที่สังเกตไดของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินนา

สะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม และยกตัวอยาง

สิ่งมีชีวิตในแตละกลุม 

ชั้น ป.5 

1.อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย 

2.แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการถามคำถามเก่ียวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเอง

กับพอแม 

ชั้น ป.6 

ไมมี 

 

สาระที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ

สสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี (รวมจำนวน 9 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอน และการ

นำไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความ
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แข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน ผาน

กระบวนการออกแบบชิ้นงาน  

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นโดยการอภิปรายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยางมี

เหตุผลจากการทดลอง 

3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากขอมูลที่ไดจากการสังเกตมวล การตองการ

ที่อยู รูปรางและปริมาตรของสสาร  

4. ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารท้ัง 3 สถานะชั้น  

ชั้น ป.5 

1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของสสารเมื่อทำใหสสารรอนข้ึนหรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ  

2. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  

3. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ  

4. วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได 

ชั้น ป.6 

1.  อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็ก

ดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังระบุวิธี

แกปญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 

 

มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาตอวัตถุ 

ลักษณะ            การเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุ รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 9 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1. ระบุผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ  

2. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ 

3. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

ชั้น ป.5 

1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุในกรณีที่วัตถุ

อยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำตอวัตถุที่อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุ  

3. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำตอวัตถุ  

4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ  

5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยูในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ 
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ชั้น ป.6 

1.  อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการ ขัดถูโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ                  

 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 14 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1. จำแนกวัตถุเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการ

มองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุนั้นเปนเกณฑโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

ชั้น ป.5 

1. อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ  

2. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิด เสียงสูง เสียงต่ำ  

3. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิด เสียงดัง เสียงคอย  

4. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง  

5. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและ

ลดมลพิษทางเสียง 

ชั้น ป.6 

1. ระบุสวนประกอบและบรรยายหนาที่ของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยางงายจาก

หลักฐานเชิงประจักษ  

2. เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟาอยางงาย  

3. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการตอ

เซลลไฟฟาแบบอนุกรม  

4. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน

และการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

5. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายการตอหลอดไฟฟาแบบ

อนุกรมและแบบขนาน 

6. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการตอหลอดไฟฟา  แบบอนุกรมและแบบขนาน โดย

บอกประโยชน ขอจำกัด และการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

7. อธิบายการเกิด เงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ 

8. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด เงามืดเงามัว         
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตร โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1  เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิตและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี อวกาศ  (รวมจำนวน 7 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1. อธิบายแบบรูป เสนทางการขึ้น และตกของ ดวงจันทร โดยใช หลักฐานเชิง ประจักษ  

2. สรางแบบจำลองที่ อธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลง รูปรางปรากฏของดวงจันทร และ

พยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร  

3. สรางแบบจำลอง แสดงองคประกอบ ของระบบสุริยะ และอธิบาย เปรียบเทียบคาบ การ

โคจรของ ดาวเคราะหตาง ๆ จากแบบจำลอง 

ชั้น ป.5 

1. เปรียบเทียบความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจำลอง  

2. ใชแผนที่ดาวระบุตำแหนงและเสนทาง การขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา และ

อธิบาย แบบรูปเสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป      

ชั้น ป.6 

1.  สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบ ปรากฏการณ สุริยุปราคาและ 

จันทรุปราคา  

2. อธิบาย พัฒนาการ ของเทคโนโลยี อวกาศ และ ยกตัวอยางการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช

ประโยชนใน ชีวิตประจำวัน จากขอมูลที่รวบรวมได 

 

มาตรฐาน ว 3.2   เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  (รวมจำนวน 14 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

1. เปรียบเทียบปริมาณน้ำใน แตละแหลงและระบุปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใช

ประโยชนได จากขอมูลที่รวบรวมได 

2. ตระหนักถึงคุณคาของน้ำโดยนำเสนอแนวทาง การใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ  

3. สรางแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 

4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง จากแบบจำลอง  

5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากขอมูลที่รวบรวมได 

ชั้น ป.6 

1.  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบาย วัฏจักรหิน

จากแบบจำลอง  
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2. บรรยายและยก ตัวอยางการใชประโยชนของหินและแรในชีวิต ประจำวันจากขอมูลที่

รวบรวมได  

3. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพและคาดคะเนสภาพแวดลอมในอดีต

ของซากดึกดำบรรพ 

4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอมจากแบบจำลอง 

5. อธิบายผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย จากขอมูลที่รวบรวมได  

6. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝงดินถลม แผนดินไหว สึนามิ 

7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝา

ระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณพีิบัติภัยที่อาจเกิดในทองถ่ิน  

8. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจกและผลของปรากฏการณเรือน

กระจกตอสิ่งมีชีวิต  

9. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจกโดยนำเสนอแนวทาง การปฏิบัติตน

เพ่ือลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจก 

 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.2   เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รูเทาทันและมีจริยธรรม (รวมจำนวน 14 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณผลลัพธ จาก

ปญหาอยางงาย  

2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาด

และแกไข  

3. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  

4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย เพ่ือ

แกปญหาในชีวิตประจำวัน 

5. ใชเทคโนโลยี สารสนเทศอยาง ปลอดภัย เขาใจ สิทธิและหนาที่ ของตน เคารพในสิทธิ

ของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ ไมเหมาะสม 

ชั้น ป.5 

1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณผลลัพธจาก

ปญหาอยางงาย  

2. ออกแบบและเขียน โปรแกรมท่ีมีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาด

และแกไข  
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3. ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร และทำงานรวมกัน ประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูล 

4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือ

บริการบนอินเทอรเน็ตที่ หลากหลาย เพื่อ แกปญหาใน ชีวิตประจำวัน 

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง ปลอดภัย มีมารยาท เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพใน

สิทธิ ของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของ เมื่อพบขอมูลหรือบุคคล ที่ไมเหมาะสม 

ชั้น ป.6 

1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ ออกแบบวิธีการ แกปญหาที่พบใน ชีวิตประจำวัน  

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายเพ่ือแกปญหาในชีวิต ประจำวัน ตรวจหา

ขอผิดพลาดของ โปรแกรมและแกไข  

3. ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ทำงานรวมกันอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน 

เคารพในสิทธิของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเมื่อพบขอมูลหรือ บุคคลที่ไมเหมาะสม 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล (รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

3. เลือก/ระบุประโยคหรือขอความสั้นๆ ตรงตามภาพสัญลักษณหรือเครื่องหมายท่ีอาน 

4. บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟงและอาน บทสนทนา  นิทานงายๆ และ

เรื่องเลา  

 

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึก

และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ (รวมจำนวน 5 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1. พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล 

2. ใชคำสั่ง คำขอรอง  และใหคำแนะนำ  

3. พูด/เขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือ ในสถานการณงายๆ  

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

5. พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเอง เก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว กิจกรรมตางๆ พรอมทั้ง

ใหเหตุผลสั้นๆประกอบ 
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มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการ

พูดและการเขียน (รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1. พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว  

2. เขียนภาพ แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงขอมูลตางๆ ตามที่ฟงหรืออาน 

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ (รวมจำนวน 1 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

2. ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา  

 

มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม (รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1. บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การใช

เครื่องหมายวรรคตอน  และ การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศ

และภาษาไทย 

2. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตาง ระหวางเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ 

เจาของภาษากับของไทย 
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สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน (ไมมีตัวชี้วัดในการออกขอสอบ) 

 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชมุชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม                 

(รวมจำนวน 1 ตัวชี้วัด) 

ชั้น ป.4 

ไมมี 

ชั้น ป.5 

ไมมี 

ชั้น ป.6 

1. ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสงัคมโลก (ไมมีตัวชี้วัดในการออกขอสอบ) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวชี้วัดที่ใชในการสอบ Onet ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ม.3 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

สาระที่ 1  การอาน 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพ่ือนำไปใชตัดสินใจ  แกปญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน (รวมจำนวน 9 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

3. ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริง กับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

2. ระบุความแตกตางของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย  

3. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของขอมูล ที่สนับสนุน จากเรื่องที่อาน 

4. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน 

5. วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่อง ที่อานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือใหผูอานเขาใจ

ไดดีข้ึน    

6.  ประเมินความถูกตองของขอมูล ที่ใชสนับสนุนในเรื่องที่อาน   

7. วิจารณความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเปนไปไดของเรือ่ง      

8. วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน        

9. ตีความและประเมินคุณคา และแนวคิด ที่ไดจากงานเขียน  อยางหลากหลายเพ่ือนำไปใช

แกปญหาในชีวิต 

 

สาระที่ 2    การเขยีน 

มาตรฐาน  ท  2.1    ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ             

(รวมจำนวน 7 ตัวชี้วัด) 

ม.1  

2. เขียนสื่อสารโดยใชถอยคำถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   
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ม.2 

2. เขียนบรรยายและพรรณนา 

3. เขียนเรียงความ 

6. เขียนจดหมายกิจธุระ 

ม.3 

4. เขียนยอความ 

6. เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโตแยง  อยางมีเหตุผล 

7. เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง ในเรื่องตางๆ 

 

สาระที่ 3    การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และ

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณแสรางสรรค (รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี  

ม.2 

2. วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตางๆ 

ม.3 

2. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดู เพ่ือนำขอคิดมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

4. พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค 

5. พูดโนมนาวโดยนำเสนอหลักฐานตาม ลำดับเนื้อหาอยางมีเหตุผล และนาเชื่อถือ 

 

สาระที่ 4    หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ (รวมจำนวน 8 ตัวชี้วัด) 

ม.1  

3. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค 

6. จำแนกและใชสำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต  

ม.2 

1. สรางคำในภาษาไทย 

2. วิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซอน 
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ม.3 

1. จำแนกและใชคำภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย 

3. วิเคราะหระดับภาษา 

4. ใชคำทับศัพทและศัพทบัญญัต ิ

6. แตงบทรอยกรอง 

 

สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1    เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น

คุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง (รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ม.1  

ไมมี 

ม.2 

2. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน พรอมยกเหตุผล

ประกอบ 

ม.3 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดวีรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ิน ในระดับที่ยากยิ่งข้ึน 

2. วิเคราะหวิถีไทย และคุณคาจากวรรณคดี  และวรรณกรรมที่อาน  

3. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน  เพ่ือนำไปประยุกต ใชในชีวิตจริง 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

สาระที่ 1  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ และนำไปใช (รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

ม.1  

3. เขาใจและประยุกตใชอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการแกปญหาคณิตศาสตรและ

ปญหาในชีวิตจริง 

ม.2 

1.เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มในการแกปญหา

คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

2.เขาใจจำนวนจริงและความสัมพันธของจำนวนจริง และใชสมบัติของจำนวนจริงในการ

แกปญหาคณิตศาสตรและแกปญหาในชีวิตจริง 

ม.3 

ไมมี 

 

มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช 

(รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด)         

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

1.เขาใจหลักการและการดำเนินการของพหุนามและใชพหุนามในการแกปญหาคณติศาสตร 

2.เขาใจและใชการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแกปญหาคณิตศาสตร 

ม.3 

1.เขาใจและใชความรูเก่ียวกับฟงกชันกำลังสองในการแกปญหาคณิตศาสตร 

 

มาตรฐาน ค 1.3  ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ หรือชวยแกปญหาที่

กำหนดให (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด)         

ม.1 

1.เขาใจและใชสมบัติของการเทากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะหและแกปญหาโดยใช

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับกราฟในการแกปญหาคณติศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
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3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับความสัมพันธเชิงเสนในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหา

ในชีวิตจริง 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1.เขาใจและใชสมบัติของการไมเทากัน เพ่ือวิเคราะหและแกปญหาโดยใชอสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว 

2.ประยุกตใชสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแกปญหาคณิตศาสตร   

3.ประยุกตใชระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรในการแกปญหาคณติศาสตร    

 

สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดและ

นำไปใช (รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

1.ประยุกตใชความรูเรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแกปญหาคณิตศาสตร

และปญหาในชีวิตจริง 

2.ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของ ปริซึมและทรงกระบอกในการแกปญหาคณิตศาสตร

และปญหาในชีวิตจริง 

ม.3 

1. ประยุกตใชความรูเรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแกปญหา

คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

2. ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแกปญหา

คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

 

มาตรฐาน ค 2.2  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณติ สมบัติของเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป

เรขาคณติ และทฤษฎีบททางเรขาคณติ และนำไปใช (รวมจำนวน 8 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

2.เขาใจและใชความรูทางเรขาคณิตในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต

สองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
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ม.2 

2.นำความรูเก่ียวกับสมบัติของเสนขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใชในการแกปญหาคณติศาสตร 

3.เขาใจและใชความรูเก่ียวกับการแปลงเรขาคณติในการแกปยหาคณิตศาสตรและปญหาใน

ชีวิตจริง 

4.เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เทากันทุกประการในการแกปญหาคณิตศาสตรและ

ปญหาในชีวิตจริง 

5.เขาใจและใชทฤษฎีบทพิทาโกรัสและบทกลับในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน

ชีวิตจริง 

ม.3 

1.เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คลายกันในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน

ชีวิตจริง 

2.เขาใจและใชความรูเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน

ชีวิตจริง 

3.เขาใจและใชทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมในการแกปญหาคณิตศาสตร 

 

สาระที่ 3   สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1  เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา (รวมจำนวน 3 

ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1.เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูลและแปลความหมายขอมูล รวมทั้งนำ

สถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ม.2 

1.เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแผนภาพจุด 

แผนภาพตน–ใบ  ฮิสโทแกรม และคากลางของขอมูล  และแปลความหมายผลลัพธ รวมท้ัง

นำสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ม.3 

1.  เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอ และวิเคราะหขอมูลจากแผนภาพกลอง และ

แปลความหมายผลลัพธ รวมทั้งนำสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

มาตรฐาน  ค 3.2  เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช (รวมจำนวน 1 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 
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ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1. เขาใจเก่ียวกับการทดลองสุมและนำผลท่ีไดไปหาความนาจะเปนของเหตุการณ 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

สาระที่ 1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอด   พลังงาน                 

การ เปลี่ ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากรปญ หาและผลกระทบที่ มี ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1.อธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบของระบบนิเวศที่ไดจากการสำรวจ 

2.อธิบายรูปแบบความ สัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ ในแหลงที่อยู

เดียวกัน ที่ไดจากการสำรวจ 

3.สรางแบบจำลองในการอธิบายการถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 

4.อธิบายความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ 

5.อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร 

6.ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทำลายสมดุล

ของระบบนิเวศ 

 

มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออก

จากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน 

ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใช

ประโยชน (รวมจำนวน 35 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1.เปรียบเทียบรูปราง ลักษณะ และโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว รวมทั้งบรรยาย

หนาที่ของผนังเซลล เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวควิโอล ไมโทคอนเดรีย และ

คลอโรพลาสต  

2.ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศึกษาเซลล และโครงสรางตาง ๆ ภายในเซลล 

3.อธิบายความสัมพันธระหวางรูปราง กับการทำหนาที่ของเซลล 

60

CMPEO : Assessment For Life



 

 

4.อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเปน

สิ่งมีชีวิต 

5.อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพร

และออสโมซสิในชีวิตประจำวัน 

6.ระบุปจจัยที่จำเปนในการสังเคราะหดวยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหดวย

แสง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

7.อธิบายความสำคัญของการสังเคราะหดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

8.ตระหนักในคณุคาของพืชที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยการรวมกันปลูกและดูแล

รักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชน 

9.บรรยายลักษณะและหนาที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม 

10.เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืชสังเคราะห

ดวยแสงไปสูสวนตาง ๆ ของพืช 

11.อธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศของพืชดอก 

12.อธิบายลักษณะโครงสรางของดอกที่มีสวนทำใหเกิดการถายเรณ ูรวมทั้งบรรยาย การ

ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 

13.ตระหนักถึงความสำคัญของสัตวที่ชวยในการถายเรณขูองพืชดอก โดยการไมทำลายชีวิต

ของสัตวที่ชวยในการถายเรณู 

14.อธิบายความสำคญัของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต

ของพืช 

15.เลือกใชปุยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณที่กำหนด 

16.เลือกวิธีการขยายพันธุพืชใหเหมาะสมกับความตองการของมนุษย โดยใชความรูเก่ียวกับ

การสืบพันธุของพืช 

17.อธิบายความสำคญัของเทคโนโลย ีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชนดานตาง ๆ 

18.ตระหนักถึงประโยชนของการขยายพันธุพืช โดยการนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน 

ม.2 

1.ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะที่เก่ียวของในระบบหายใจ 

2.อธิบายกลไกการหายใจเขาและออก โดยใชแบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ

แลกเปลี่ยนแกส 

3.ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน

ระบบหายใจใหทำงานเปนปกต ิ

4.ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะ ในระบบขับถายในการกำจัดของเสียทางไต 
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5.ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถาย ในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทาง

ในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถายทำหนาที่ไดอยางปกติ 

6.บรรยายโครงสรางและหนาท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 

7.อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใชแบบจำลอง 

8.ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจ ขณะปกติและ

หลังทำกิจกรรม 

9.ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา

อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดใหทำงานเปนปกติ 

10.ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลางในการควบคุม การ

ทำงานตาง ๆ ของรางกาย 

11.ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง

การปองกันการกระทบกระเทือนและอันตรายตอสมองและไขสันหลัง 

12.ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง โดย

ใชแบบจำลอง  

13.อธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เมื่อ

เขาสูวัยหนุมสาว 

14.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว โดยการดูแลรักษารางกาย

และจิตใจของตนเองในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

15.อธิบายการตกไข การมีประจำเดือน การปฏิสนธ ิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเปน

ทารก 

16.เลือกวิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณท่ีกำหนด 

17.ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ กอนวัยอันควร โดยการประพฤติตนใหเหมาะสม 

ม.3 

ไมมี 

 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 11 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 
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ม.3 

1. อธิบายความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใชแบบจำลอง 

2.อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที ่          

แอลลีลเดนขมแอลลีลดอยอยางสมบูรณ 

3.อธิบายการเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของลูก และคำนวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทป และฟ

โนไทปของรุนลูก 

4.อธิบายความแตกตางของการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส 

5.บอกไดวาการเปลี่ยน แปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำใหเกิดโรคทางพันธุกรรม พรอม

ทั้งยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม 

6.ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรูวากอนแตงงานควรปรึกษา

แพทย เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 

7.อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวติดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีตอมนุษย

และสิ่งแวดลอมโดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

8.ตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม โดยการเผยแพรความรูที่ไดจากการโตแยงทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีขอมูลสนับสนุน 

9.เปรยีบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆ 

10.อธิบายความสำคญัของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ และตอมนุษย 

11.แสดงความตระหนักในคุณคาและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี

สวนรวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

สาระที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ

สสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี (รวมจำนวน 24 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1.อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษท่ีไดจากการสังเกตและการทดสอบ และใชสารสนเทศท่ีไดจากแหลงขอมูลตาง 

ๆ รวมทั้งจัดกลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

2.วิเคราะหผลจากการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังส ีที่มีตอสิ่งมีชีวิต 

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม จากขอมูลที่รวบรวมได 
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3.ตระหนักถึงคณุคาของการใชธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ ธาตุกัมมันตรังส ีโดยเสนอแนว

ทางการใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคา 

4.เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูม ิ

เขียนกราฟ แปลความหมายขอมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ 

5.อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

6.ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

7.อธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแบบจำลอง

และสารสนเทศ 

8.อธิบายโครงสรางอะตอมที่ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช

แบบจำลอง 

9.อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และการ

เคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส โดยใช

แบบจำลอง 

10.อธิบายความสัมพันธระหวางพลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษและแบบจำลอง 

ม.2 

1.อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟ

แบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทำละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

2.แยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟแบบกระดาษ 

การสกัดดวยตัวทำละลาย 

3.นำวิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลย ีและวิศวกรรมศาสตร 

4.ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตวัละลาย ชนิดตัวทำละลาย 

อุณหภูมิที่มีตอสภาพละลายไดของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีตอสภาพละลายได

ของสาร โดยใชสารสนเทศ 

5.ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหนวยความเขมขนเปนรอยละ ปริมาตรตอปริมาตร 

มวลตอมวล และมวลตอปริมาตร 

6.ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรูเรื่องความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยาง

การใชสารละลายในชีวิตประจำวันอยางถูกตองและปลอดภัย 
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ม.3 

1.ระบุสมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุ

ผสม โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และสารสนเทศ 

2.ตระหนักถึงคณุคาของการใชวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม โดยเสนอ 

แนะแนวทางการใชวัสดุอยางประหยัดและคุมคา 

3.อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตวัใหมของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 

โดยใชแบบจำลองและสมการขอความ 

4.อธิบายกฎทรงมวล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

5.วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ความรอนของปฏิกิริยา 

6.อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 

และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม 

การเกิดฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง โดยใชสารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการขอความแสดง

ปฏิกิริยาดังกลาว 

7.ระบุประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และยกตัวอยาง

วิธีการปองกันและแกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบคน

ขอมูล 

8.ออกแบบวิธีแกปญหาในชีวิตประจำวัน โดยใชความรู เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร 

มาตรฐาน ว.2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะการ

เคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถ ุรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 16 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1.สรางแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก 

ม.2 

1.พยากรณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนผลของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำตอ

วัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ   

2.เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำตอวัตถุในแนว

เดียวกัน 

3.ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธ ีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอความดัน

ของของเหลว 

4.วิเคราะหแรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ 

5.เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำตอวัตถ ุในของเหลว 
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6.อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ 

7.ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาดของ

แรงเสียดทาน 

8.เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระทำตอวัตถุ 

9.ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและ

เสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่เปนประโยชนตอการทำกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวัน 

10.ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธ ีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรง เมื่อ

วัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน และคำนวณโดยใชสมการ 

11.เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทางของแรง

ที่กระทำตอวัตถุที่อยูในแตละสนามจากขอมูลที่รวบรวมได 

12.เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนมถวงที่กระทำตอวัตถุ 

13.วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงที่

กระทำตอวัตถุที่อยูในสนามนั้น ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลที่

รวบรวมได 

14.อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใชสมการ v = 

s/t  จากหลักฐานเชิงประจักษ    

15.เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 

ม.3 

ไมมี 

 

มาตรฐาน ว.2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน (รวมจำนวน 34 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1.วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และคำนวณปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยน

อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใชสมการ Q = mc∆t และ Q = mL 

2.ใชเทอรมอมิเตอรในการวัดอุณหภูมิของสสาร 

3.สรางแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสียความ

รอน 

4.ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอน โดย

วิเคราะหสถานการณปญหา และเสนอแนะวิธีการนำความรูมาแกปญหาในชีวิตประจำวัน 
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5.วิเคราะหสถานการณการถายโอนความรอนและคำนวณปริมาณความรอนที่ถายโอน

ระหวางสสารจนเกิดสมดุลความรอนโดยใชสมการ Qสูญเสีย = Qไดรับ 

6.สรางแบบจำลองที่อธิบายการถายโอนความรอนโดยการนำความรอน การพาความรอน 

การแผรังสีความรอน 

7.ออกแบบ เลือกใช และสรางอุปกรณ เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวันโดยใชความรูเก่ียวกับ

การถายโอนความรอน 

ม.2 

1.วิเคราะหสถานการณและคำนวณเก่ียวกับงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำตอวัตถุโดย

ใชสมการ W = Fs และ P = W / t จากขอมูลที่รวบรวมได 

2.วิเคราะหหลักการทำงานของเครื่องกลอยางงายจากขอมูลที่รวบรวมได 

3.ตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครือ่งกลอยางงาย โดยบอกประโยชนและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

4.ออกแบบและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอพลังงานจลน และ

พลังงานศักยโนมถวง 

5.แปลความหมายขอมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและ

พลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีคาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมได 

6.วิเคราะหสถานการณและอธิบายการเปลี่ยนและการถายโอนพลังงานโดยใชกฎการอนุรักษ

พลังงาน 

ม.3 

1.วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน และ

คำนวณปริมาณท่ีเก่ียวของโดยใชสมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ 

2.เขียนกราฟความ สัมพันธระหวางกระแส ไฟฟาและความตางศักย ไฟฟา 

3.ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการวัดปริมาณทางไฟฟา 

4.วิเคราะหความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเมื่อตอตัวตานทานหลายตัว 

แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ 

5.เขียนแผนภาพวงจรไฟฟาแสดงการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและขนาน 

6.บรรยายการทำงานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรจากขอมูลที่รวบรวมได 

7.เขียนแผนภาพและตอชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรไฟฟา 

8.อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟาโดยใชสมการ W = Pt รวมทั้งคำนวณคาไฟฟาในบาน 

9.ตระหนักในคณุคาของการเลือกใชเครื่องใชไฟฟาโดยนำเสนอวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาอยาง

ประหยัดและปลอดภัย 

10.สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสวนประกอบของคลื่น 
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11.อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็ก ไฟฟาจากขอมูลทีร่วบรวมได 

12.ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยนำเสนอการใชประโยชนใน

ดานตาง ๆ และอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจำวัน 

13.ออกแบบการทดลองและดำเนินการทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการ

สะทอนของแสง 

14.เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 

15.อธิบายการหักเหของแสงเม่ือผานตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกัน และอธิบายการกระจาย

แสงของแสงขาวเมื่อผานปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ 

16.เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากเลนสบาง 

17.อธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับแสง และการทำงานของทัศนอุปกรณจากขอมูลที่รวบรวม

ได 

18.เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณและเลนสตา 

19.อธิบายผลของความสวางที่มีตอดวงตาจากขอมูลที่ไดจากการสืบคน 

20.วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง 

21.ตระหนักในคุณคาของความรู เรื่อง ความสวางของแสงที่มีตอดวงตา โดยวิเคราะห

สถานการณปญหาและเสนอแนะ การจัดความสวางใหเหมาะสมในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1  เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ (รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1.อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงจากสมการ F = Gm1m2 

/ r2 

2.สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤด ูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย 

3.สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดขางขึ้นขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของ

ดวงจันทร และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

4.อธิบายการใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยางความกาวหนาของโครงการ

สำรวจอวกาศ จากขอมูลที่รวบรวมได 

 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ภายใน โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศ โลก รวมทั้งผล

ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม (รวมจำนวน 17 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1. สรางแบบจำลองที่อธิบายการแบงชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชนของ

บรรยากาศแตละชั้น 

2.อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของลมฟาอากาศ จากขอมูล ที่

รวบรวมได 

3.เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพาย ุฝนฟาคะนองและพายุหมุนเขตรอน และผลท่ีมีตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและปลอดภัย 

4.อธิบายการพยากรณอากาศ และพยากรณอากาศอยางงายจากขอมูลที่รวบรวมได 

5.ตระหนักถึงคณุคาของการพยากรณอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช

ประโยชนจากคำพยากรณอากาศ 
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6.อธิบายสถานการณและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศโลกจากขอมูลที่รวบรวมได 

7.ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ

ตนภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
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ม.2 

1.เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัต ิและการใชประโยชน รวมทั้งอธิบายผลกระทบจาก

การใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ จากขอมูลที่รวบรวมได 

2.แสดงความตระหนักถึงผลจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ โดยนำเสนอแนวทางการใช

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 

3.เปรียบเทียบขอดีและขอจำกัดของพลังงานทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูล

และนำเสนอแนวทางการใชพลังงานทดแทน ท่ีเหมาะสมในทองถิ่น 

4.สรางแบบจำลองที่อธิบายโครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมีจากขอมูลที่

รวบรวมได 

5.อธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง 

รวมทั้งยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวที่ทำให 

6.อธิบายลักษณะของชั้นหนาตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุ

ปจจัยที่ทำใหดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน 

7.ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอแนวทางการใช

ประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดิน 

8.อธิบายปจจัยและกระบวนการเกิดแหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดิน จากแบบจำลอง 

9.สรางแบบจำลองที่อธิบายการใชน้ำ และนำเสนอแนวทางการใชน้ำอยางยั่งยืนในทองถิ่น

ของตนเอง 

10.สรางแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝง 

ดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด 

ม.3 

ไมมี 

 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพ่ือแกปญหาหรือ

พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม (รวมจำนวน 15 ตัวชี้วัด)    

ม.1 

1.อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
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2.ระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วเิคราะหขอมูลและแนวคิดที่

เก่ียวของกับปญหา 

3.ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเปน 

นำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผนและดำเนินการแกปญหา 

4.ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข

และนำเสนอผลการแกปญหา 

5.ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือ

แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย 

ม.2 

1.คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและวิเคราะห เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลย ีโดย

คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

2.ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ิน สรุปกรอบของปญหา รวบรวม 

วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา 

3.ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเปน

ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ วางแผน

ขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

4.ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ภายใตกรอบเงื่อนไข 

พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนำเสนอผลการแกปญหา 

5.ใชความรู และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

แกปญหาหรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

ม.3 

1.วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและความสัมพันธ

ของเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเพ่ือเปนแนวทางการ

แกปญหาหรือพัฒนางาน 

2.ระบุปญหาหรือความตองการชุมชนหรือทองถิ่นเพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปญหา 

รวบรวมวิเคราะหขอมูลและแนวคดิท่ีเก่ียวกับปญหา โดยคำนึงถึงความถกูตองของทรัพยสิน

ทางปญญา 

3.ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเปน

ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิค

หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนข้ันตอน การทำงานและดำเนินการแกปญหาอยางเปน

ขั้นตอน 

72

CMPEO : Assessment For Life



 

 

4.ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใต 

กรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนำเสนอผลการแกปญหา 

5.ใชความรู และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสให

ถูกตองกับลักษณะของงาน และปลอดภัย เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน 

 

มาตรฐาน ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รูเทาทนั และมีจริยธรรม (รวมจำนวน 12 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

1.ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบใน

ชีวิตจริง 

2.ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

3.รวบรวมขอมูลปฐมภูม ิประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูล และสารสนเทศ                  

ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 

4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกำหนดและขอตกลง 

ม.2 

1.ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการทำงานที่พบใน                  

ชีวิตจริง 

2.ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา 

3.อภิปรายองคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพ่ือประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน 

4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการ

เผยแพรผลงาน 

ม.3 

1.พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค 

2.รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค 

โดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย 

3..ประเมินความนาเชื่อถือของขอมลู วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารที่ผิด 

เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 

4..ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 

 

73

CMPEO : Assessment For Life



 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล (รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1. ปฏิบัติตามคำขอรอง คำแนะนำคำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟงและอาน 

3. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความที่ฟง

หรืออาน 

4. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง 

ประกอบ  

  

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึก

และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ (รวมจำนวน 5 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัวสถานการณ  ขาว  เรื่อง

ที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2. ใชคำขอรอง  ใหคำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายอยางเหมาะสม 

3. พูดและเขียนแสดงความตองการ  เสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให

ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม  

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟงหรืออาน อยางเหมาะสม 
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5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ  กิจกรรม

ประสบการณ และขาว/เหตุการณพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

  

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการ

พูดและการเขียน (รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1. พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเองประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆ ที่

อยูในความสนใจ ของสังคม  

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/

เหตุการณ/สถานการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมประสบการณ  และเหตุการณพรอมทั้งให

เหตุผลประกอบ 

 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ (รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1.เลือกใชภาษา  น้ำเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   

และวัฒนธรรม  ของเจาของภาษา      

2. อธิบาย เก่ียวกับชีวิต ความเปนอยูขนบธรรมเนียม  และประเพณี ของเจาของภาษา   
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มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม (รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัด) 

ม.1 

ไมมี 

ม.2 

ไมมี 

ม.3 

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด

ตางๆ และ การลำดับคำ ตามโครงสรางประโยค ของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา กับของไทย และ นำไปใชอยางเหมาะสม 

 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน (ไมมีตัวชี้วัดในการออกขอสอบ) 

 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม (ไมมี

ตัวชี้วัดในการออกขอสอบ) 

มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก (ไมมีตัวชี้วัดในการออกขอสอบ) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 
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1.  รูปแบบปรนัย 
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1.  ปรนัย 4 ตัวเลือก  เลอืก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด 
      ตัวอย่างข้อสอบ 
 
 

1. Peter: I visited my grandparents in Khonkaen last weekend. 
Mark: Great! ____________ 
Peter: I went shopping and had dinner with them. 

 1.  How did you go back? 
 2.  What did you do there? 
 3.  When did you go shopping? 
 4.  Where did you have dinner? 
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1.  ปรนัย 4 ตัวเลือก  เลอืก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด 
      ตัวอย่างการตอบ 
 
ระบาย 1 ค าตอบท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสุดในแตล่ะข้อ 
 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 
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2.  รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 
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2. รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 
      ตัวอย่างข้อสอบ 
 
แบบปรนัยหลายตัวเลือก เลือก 1 ค าตอบท่ีถูกที่สุดจากตัวเลือก 1-12 เติมในช่องว่างแล้วท าให้  
ข้อความสมบรูณ์ถูกต้อง และน าตวัเลขหน้าข้อความทีเ่ป็นค าตอบไประบายในกระดาษค าตอบ  

1.   ฟิลิปปินส ์       7. รัฐบาล 
2.   มาเลเซยี       8. รัฐสภา 
3.   อินโดนีเซีย       9.  ดินแดนแห่งที่ราบสูง 
4.   พระอภิธรรมปิฎก      10. กระทรวงพาณิชย ์
5.   พระวินัยปิฎก      11. กระทรวงมหาดไทย 
6.   ธนาคาร        12. อู่ข้าวอู่น  า 

 
1. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือได้ชื่อว่า_______________________________ 
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2.  รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 
      ตัวอย่างการตอบ 
 
ระบาย 1 ค าตอบที่เปน็ค าตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อ 
 
1 1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.  รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ 
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3. รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ 
      ตัวอย่างข้อสอบ 

1. แผนภาพสายใยอาหาร 
เหยี่ยว 

         เสือ    
             งู 
       กระต่าย                                      กบ 

   หนู 
                                            กวาง                                                 หนอน 

   พืช 
ข้อความที่ถกูมี 2 ข้อ คือข้อใด 

1.   ผู้บริโภคล าดับที่ 1 ที่ส าคัญที่สุดคือกวาง 
2.   งูเป็นทั งผู้บริโภคล าดับ 2 และล าดับ 3 
3.   ผู้บริโภคล าดับ 2 มี 2 ชนิด คือ กบ และ งู 
4.   ผู้บริโภคล าดับ 3 มี 2 ชนิด คือ งู และ เหยี่ยว 
5.   ถ้ากระต่ายถูกคนจับไปกินเป็นอาหารจนหมด จะท าให้เสือสูญพันธุ์ 
6.   สายใยอาหารนี มีผู้บริโภคล าดับสุดท้าย 2 ชนิด จึงประกอบด้วย 2 โซ่อาหาร 
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3. รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ 
      ตัวอย่างการตอบ 
 
 ระบาย 2 ค าตอบท่ีถูกต้องในแตล่ะข้อ 
 

1 1 2 3 4 5 6 

2 1 2 3 4 5 6 
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4. ระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 
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4. ระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 
      ตัวอย่างข้อสอบ 
 

1. เสื อตัวหนึ่งราคา 375 บาท  ถ้าซื อ 2 ตัว ลดราคาให้ 10%  ซื อเสื อ 2 ตัว   
จ่ายเงินทั งหมดกี่บาท 
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4.  ระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 
      ตัวอย่างการตอบ 

 

●  ให้ใช้ปากกาหรือดินสอเขยีนตวัเลขท่ีเป็นค าตอบลงในช่องว่าง ให้ตรงกับหลักเลข 
     ให้ครบทั งสี่หลัก 
 
●  ใช้ดินสอด า 2B ระบายในวงกลมให้ตรงกับหลักเลขครบทุกหลัก เช่น ค าตอบคือ      
     250 ต้องระบาย 0250 คือ ระบายเลข 0 ท่ีหลักพัน  เลข 2 ท่ีหลักร้อย  เลข 5  
     ที่หลักสิบ  เลข 0 ท่ีหลักหน่วย 
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ข้อ 1 
หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย 

0 6 7 5 
0  0  0   0 
1  1  1   1 
2  2  2   2 
3  3  3   3 
4  4  4   4 
5  5  5   5 
6  6  6   6 
7  7  7   7 
8  8  8   8 
9  9  9   9 
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5. อัตนัย 

 

 

 

91

CMPEO : Assessment For Life



5. อัตนัย 
ตัวอย่างข้อสอบ 
 

     ให้เขียนตอบในกระดาษค าตอบ โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) 

   
1. จงเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 4-7 บรรทัด 

ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง และไม่ตอ้งตั งช่ือเรื่อง 
       ถ้าเขียนเกิน 7 บรรทัด  จะตรวจถึงบรรทัดที่ 7 เท่านั้น 
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      ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................... .. 

      ................................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................... .. 

      ................................................................................................................................................................. 
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5.  อัตนัย 
   ตัวอย่างการตอบ 
    
  จงเขียนเลา่เรื่องจากภาพ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
   

2. จงสรุปใจความส าคญัของบทอ่านต่อไปนี  เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
ความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั 
 
หมู่บ้านหัวปายตั งอยู่ในหุบเขาในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านนี ทุรกันดาร  

ไม่มีสาธารณูปโภคใด ๆ ไม่มีทั งไฟฟ้าและน  าประปา แหล่งก าเนิดไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว
ของชาวบ้านที่นี่คือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เฉพาะตอนกลางคืน 
ส่วนน  านั นหาได้จากแม่น  าในหมู่บ้าน หมู่บ้านนี มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ ๑๕๐ คน 
ในจ านวนนี เป็นเด็กรวมทั งสิ น ๔๘ คน ปะกู จะตีก๋อย ผู้น าชุมชนเล่าให้ฟังว่า มีเด็กที่
อายุเกิน ๗ ปี ประมาณ ๑๕ คนท่ียังไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน  
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   การเดินทางจากหมู่บ้านไปโรงเรียนในหุบเขาโดยใช้รถเครื่องนั นใช้เวลามากกว่าหนึ่ง 
ช่ัวโมง เพราะถนนหนทางมีความสงูชันและมีโค้งมาก การรับส่งเด็กไปโรงเรยีนเป็นเรื่อง   
ยากล าบากส าหรับหลายครอบครวัเนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลและต้องเสียค่าน  ามันรถ     
ปะกูใช้เงินประมาณ ๒๐๐ บาทตอ่สัปดาห ์เป็นค่าน  ามันในการรับสง่ลูกสาวไปโรงเรียน  

   “เด็กทุกคนท่ีนี่อยากไปโรงเรยีนทั งนั นแหละครับ” ปะกูกล่าว “แต่การเดินทาง 
ล าบาก หลายคนเลยไปโรงเรยีนไม่ได้ ถ้ามีโรงเรยีนใกลห้มู่บ้านคงดีมาก เด็กจะไดม้ีโอกาส 
เรียนหนังสือทุกคน”  

 
      ................................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................... .. 

      ................................................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างการตอบ 
 
2. จงเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน 
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ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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1.  รูปแบบปรนัย 
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1.1  ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
        ตัวอย่างข้อสอบ 
 
Direction: Read the excerpt and choose the best answer. 
 
   
        Taurus (April 20-May 20) 
 
       Be inventive, step outside the square and let go things that have               
        been holding you back for some time. Let your imagination run wild and  
        trust yourself to take a risk. Conversations with children will be important. 
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1. In which section of the newspaper is this excerpt likely to be found? 

1.  Entertainment 
2.  Horoscope 
3.  Classified ads 
4.  Business 
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        ตัวอย่างการตอบ 
 
ระบาย 1 ค าตอบท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสุดในแตล่ะข้อ 
 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 
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1.2  ปรนัย 5 ตัวเลือก  2 ค าตอบ 
        1.2.1 ตัวอย่างข้อสอบ 

 
1.   ส านวนในข้อใดต่อไปนี้มีความหมายต่างจากข้ออ่ืน 

1.  เงาตามตัว 
2.  กงเกวียนก าเกวียน 
3.  ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ชั่ว 
4.  ขว้างงูไม่พ้นคอ 
5.  วัวของใครเข้าคอกคนนั้น  
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        1.2.1 ตัวอย่างการตอบ 
 
ระบาย 2 ค าตอบท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

1 1 2 3 4  5 

2  1 2 3 4  5 
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        1.2.2 ตัวอย่างข้อสอบ 

    1.  ดวงใจ .............. ตาข้างขวา   หมอดู .............. ว่าเธอจะโชคด ี

1.  ขยี ้
2.  ขยิบ 
3.  เขม่น 
4.  ทักทาย 
5.  ท านาย  

 
 
 
 
 

ก.  ข. 
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        1.2.2 ตัวอย่างการตอบ 
 
ระบาย 2 ค าตอบจากตัวเลือก  โดยระบาย  ก.  1 ค าตอบ และ ข.  1 ค าตอบ  ที่ถูกต้อง 

 

ข้อ 1 
ก 1 2       3 4 5 

ข 1 2       3 4 5 

ข้อ 2 
ก 1 2       3 4 5 

ข 1 2       3 4 5 
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2.  รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 
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2. รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 
      ตัวอย่างข้อสอบ 
 
แบบปรนัย 12 ตัวเลือก  
ระบาย  1  ค าตอบท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกที่สุดในแต่ละข้อ 
  

1.   นโยบายต่างประเทศ     7.   พายุทอร์นาโด 
2.   ประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศส    8.   แผ่นดินไหว 
3.   ไตรสิกขา       9.   คุ้มครองเด็ก 
4.   ไตรสรณคมน ์      10. คุ้มครองผู้บรโิภค  
5.   สังคมวัฒนธรรม      11. นโยบายการคลัง    
6.   ประเทศโปรตุเกสกับฝรั่งเศส    12. พายุไซโคลน  

 
1. ประชาคมอาเซียนมีจดุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ  

 ความมั่นคง และ__________________________________________ 
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      ตัวอย่างการตอบ 
 
ระบาย 1 ค าตอบที่เปน็ค าตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อ 
 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 3.  รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ 
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3. รูปแบบปรนัย หลายตัวเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ 
      ตัวอย่างข้อสอบ 
 

1. ผสมถั่วดอกสีม่วงกับดอกสีขาว ได้ลูกรุ่นแรก (F1) เป็นสีม่วงทั้งหมด น า F1 ผสมกันเอง  
ได้ลูกรุ่นที่ 2 (F2)  มีลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย = 3 : 1  ข้อใดสรุปถูกต้อง 
 

1.   ดอกสีม่วงเป็นลักษณะด้อย  ดอกสีขาวเป็นลักษณะเด่น 
2.   ลูกรุ่นแรก (F1) มีลักษณะเด่นทั้งหมด 
3.   F1 มีลักษณะเป็นดอกสีม่วงและดอกสีขาว 
4.   F2 มีลักษณะเป็นดอกสีม่วงทั้งหมด 
5.   F2 มีลักษณะเป็นดอกสีม่วงกับดอกสีขาว 
6.   F2 ได้ดอกสีขาว : ดอกสีม่วง = 3 : 1 
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      ตัวอย่างการตอบ 
 
 ระบาย 2 ค าตอบท่ีถูกต้องในแตล่ะข้อ 
 

1 1 2 3 4 5 6 

2 1       2 3 4 5 6 
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4.  ระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 
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      ตัวอย่างข้อสอบ 
 

1. จากตารางที่ก าหนดให้มีช่องทั้งหมด 9 ช่อง ให้เติมจ านวนเต็มบวกลงในช่องสี่เหลี่ยม 
   ช่องละ 1 จ านวน โดยให้ผลบวกของจ านวนในแต่ละแถว ในแต่ละหลัก และในแตล่ะ 
   แนวทแยงมุมมีค่าเท่ากัน ถ้าเตมิจ านวนเตม็บวก 6 , 8 , 10 , 18 , x , y ดังปรากฎใน 
   ตารางแล้ว x + y ในตารางเท่ากับเท่าใด 

 

x 6  

10  18 

 y 8 
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      ตัวอย่างการตอบ 
 

●  ให้ใช้ปากกาหรือดินสอเขยีนตวัเลขท่ีเป็นค าตอบลงในช่องว่าง ให้ตรงกับหลักเลข 
     ให้ครบทั้งหกหลัก 
 
●  ใช้ดินสอด า 2B ระบายในวงกลมให้ตรงกับหลักเลขครบทุกหลัก  
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  ข้อ 1 
0 0 4 2 . 0 0 
0 0 0 0  0 0 
1 1 1 1  1 1 
2 2 2 2  2 2 
3 3 3 3  3 3 
4 4 4 4  4 4 
5 5 5 5  5 5 
6 6 6 6  6 6 
7 7 7 7  7 7 
8 8 8 8  8 8 
9 9 9 9  9 9 
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ตัวอย่างข้อสอบ O-NET   ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 
 

* ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงเล็กน้อย ก่อนใช้จริง 
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1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 
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1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  
    ตัวอย่างขอ้สอบ  
    Reading Comprehension   

    Directions:  Read the extracts and choose the BEST alternative to complete     

                    the statements that follow each extract.  

Extract  

                   A young man was walking along the beach at dawn.  Ahead of him,  
       he saw an old man picking up starfish and tossing them into the water. 

The young man caught up with the old man and asked him, “Why are 
you doing that?”   

      The old man explained that when the sun came up, the starfish  
abandoned on the sand would die. 
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“But the beach goes on for thousands of miles and there are millions  
of starfish on the beach.  “How can your efforts make any difference, Sir?” 

              The old man looked at the little starfish in his hand and, as he  tossed 
it into the waves, he replied: “At least it makes a difference to this one.” 

   Every child is precious.  He/she has the right to live, to grow, to be  
educated, and to be loved. 

Become a World Vision Child Sponsor, and you will make a 
      difference to a child’s life. 
 
 1.  The old man is trying to ___. 

   1.   collect all the starfish on the beach 
2.  walk as far as possible along the beach 

 3.  save as many starfish as possible      
 4.  reach the end of the beach before the sun rises 
 5.  let the waves sweep all the starfish into the water 
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    ตัวอย่างการตอบ  รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 

 
ระบาย 1 คําตอบที่เป็นคําตอบที่ถูกที่สดุในแตล่ะขอ้ 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 
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2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 
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2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 
    ตัวอย่างขอ้สอบ 
     

1. กําหนดให้ตลาดแรงงานในประเทศไทยเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ถา้รัฐบาลอนุญาตให้

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเขา้มาทํางานในประเทศไทยได้ จะเกิดผลตามขอ้ใด  
 
1.  อุปทานของแรงงานจะเพิ่มขึ้น 

2.  อุปสงคส์ําหรับแรงงานจะเพิ่มขึน้ 

3.  ปริมาณการจ้างแรงงานในตลาดจะลดลง  

4.   อัตราคา่จ้างแรงงานในตลาดแรงงานจะลดลง  
5.   การว่างงานในตลาดแรงงานจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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    ตัวอย่างการตอบ  รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 

 
     ระบาย 2 คาํตอบที่เป็นคําตอบทีถู่กต้องในแต่ละข้อ 

1  1  2 3  4 5 

2  1  2 3  4 5 
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3. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
เลือกคําตอบที่ถูกต้องของแต่ละคําถามยอ่ย 
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3. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน  
   เลือกคําตอบที่ถูกต้องของแต่ละคําถามย่อย 
    ตัวอย่างขอ้สอบ   
 

1. นักดาราศาสตร์คนหนึ่งค้นพบดาวฤกษ์ใหม่ 3 ดวง ได้ผลการสํารวจดังนี้ 
 

ดาวฤกษ์ 
มุมแพรลัแลกซ์ 

เมื่อสังเกตจากโลก (พิลิปดา) 
สีของดาวฤกษ์ โชติมาตรปรากฏ 

A 0.2 แดง 2 
B 0.25 น้ําเงิน - 0.5 
C X ขาว 0        

      และระยะทางจากโลกถึงดาวฤกษ ์สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้ 
1  = r p 

     เมือ่   r  =  ระยะห่างระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ มีหน่วยเป็น พาร์เซก 
              p  =  มุมแพรัลแลกซ์ มีหน่วยเป็น พลิิปดา 

 

126

CMPEO : Assessment For Life



จากข้อมูล ขอ้สรุปต่อไปนี้ถูกตอ้งใช่หรือไม ่

 

 

 

 

 

ข้อความ   ใช ่หรอื ไมใ่ช ่

1.1 หากมุมแพรัลแลกซ์ของดาวฤกษ์ C มีคา่มากกว่า 0.25 พิลปิดา  

     แสงจากดาวฤกษ์ C จะใช้เวลาเดินทางมายังโลกนานกว่าดาวฤกษ์ A และ B 

ใช่ / ไมใ่ช่ 

1.2 ดาวฤกษ์ B มีอุณหภูมิที่พื้นผวิสูงที่สุด รองลงมา คือ ดาวฤกษ์ C และ 

     ดาวฤกษ์ A มีอุณหภูมิต่ําที่สดุ 

ใช่ / ไมใ่ช่ 

1.3 เมือ่มองด้วยตาเปล่า จะเห็นดาวฤกษ์ A สว่างที่สุด  รองลงมา คือ  

     ดาวฤกษ์ C และดาวฤกษ์ B สว่างน้อยที่สุด 

ใช่ / ไมใ่ช่ 
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    ตัวอย่างการตอบ  รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน  
                          เลือกคําตอบทีถู่กต้องของแตล่ะคําถามย่อย 

- ระบายคาํตอบของแต่ละคําถามย่อยลงในกระดาษคาํตอบ  
   หากเลือก “ใช่” ให้ระบาย    1      หากเลือก “ไม่ใช่” ให้ระบาย    2   
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4. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 
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4. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 

    ตวัอย่างขอ้สอบ 

1.  ใช้ข้อความตอ่ไปนี้ตอบคําถามขอ้  ก.  และ  ข้อ  ข. 

  ดารณ ี :  หลังสอบโอเน็ตพวกเราไปว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําในเกษตรฯ กันไหม 

     ที่นี่มีสระน้ําตั้งหลายขนาดให้เลือก คา่ใช้บริการก็ไม่แพง 

  นีรนุช  :  ก็อยากไปเหมอืนกัน แต่เรายังว่ายน้ําไม่เป็นเลย ตอนลงสระเธอต้อง 

     ว่ายอยู่ใกล้ ๆ เราด้วยนะ 

  ดารณี  :  .......................................................................... 

 

 

 

130

CMPEO : Assessment For Life



 ก. ข้อใดตรงกับความรู้สึกของนีรนุชเมื่อดารณีชวนไปว่ายน้ํา 

  1. ยินด ี

  2. กังวล 

  3. ตื่นเต้น 

  4. เกรงใจ 

  5. เสียหน้า 
 
 ข. คําตอบของดารณีขอ้ใดที่ทําให้นีรนุชไม่พอใจ 

  1. เธอลงสระลึก 1.20 เมตรก็ได้ พวกเราที่ว่ายน้ําไม่แข็งก็ลงสระนี้ 
  2. ถ้างั้นเราขอไปว่ายน้ําสกั 10 นาทีก่อนแล้วค่อยกลับมาลงสระกับเธอ 
  3. กล้าหน่อยสิเธอ มีเด็กเลก็ ๆ ลงเล่นกันเยอะแยะ ไม่เห็นจะน่ากลวัเลย 
  4. ได้สิ แตท่ี่นั่นมีสระให้เลือกหลายระดับความลึก เธอไมต่้องกลัวหรอกนะ 
  5. ดีเลย เรามีพี่สาวเป็นครูฝึกว่ายน้ําที่นั่น เราจะให้เขามาช่วยสอนเธอว่ายน้ํา 
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    ตวัอย่างการตอบ  รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กนั 

     ระบาย 2 คาํตอบจากตัวเลอืกใน ก. 1 คาํตอบ และ ใน ข. 1 คําตอบที่ถูกตอ้ง/สัมพนัธ์กัน 

     ในแต่ละข้อ 
 

1 
ก 1 2 3 4 5 

ข 1 2 3 4 5 

2 
ก 1 2 3 4 5 

ข 1 2 3 4 5 
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5. รูปแบบระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 
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5. รูปแบบระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข 

    ตัวอย่างขอ้สอบ 

1. ทาสีเหรียญสามอัน ดงันี้ 
เหรียญแรก  ด้านหนึง่ทาสีขาว  อีกด้านหนึ่งทาสีแดง 
เหรียญที่สอง  ด้านหนึง่ทาสีฟา้  อีกด้านหนึ่งทาสีแดง 
เหรียญที่สาม  ด้านหนึง่ทาสีฟา้  อีกด้านหนึ่งทาสีขาว 
 

  ถา้โยนเหรียญทั้งสามอันนี้พร้อมกัน แล้วความน่าจะเปน็ที่เหรียญทั้งสามจะขึ้นหน้าเหรียญ     
    ตา่งสีกันทั้งหมดเทา่กับเท่าใด 
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    ตัวอย่างการตอบ  รูปแบบระบายคําตอบที่เปน็ค่า/ตวัเลข 

- ให้ใช้ปากกาหรือดินสอเขียนตัวเลขที่เปน็คําตอบลงในช่องว่าง ให้ตรงกับหลักเลข  
ให้ครบทั้งห้าหลัก 

- ใช้ดินสอดํา 2B ระบายในวงกลมให้ตรงกับหลักเลขครบทุกหลัก เช่น คาํตอบคือ 0.25 
   ตอ้งระบาย 000.25 

- ต้องระบายคาํตอบให้ถูกต้องจึงจะไดค้ะแนน 
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Pantone 2735U : Thai Y58.ai
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Pantone 527U : Thai Y59.ai
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Pantone 2735U : Social Y58.ai
139

CMPEO : Assessment For Life



Pantone 527U : Eng Y58.ai
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ตอนที่ 4 

รายละเอียดแบบทดสอบรูปแบบอัตนยัและรูปแบบอื่น ๆ 

ปการศึกษา 2563 
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ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification)  

 
 
 
 
     สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ดาํเนินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 
วิชาภาษาไทย ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ดว้ยรูปแบบขอ้สอบอตันยั ตงัแต่ปีการศึกษา  – 2562  โดยในการเตรียมความพรอ้ม
การสอบ O-NET ป.  ภาษาไทย (รูปแบบขอ้สอบอตันยัแบบเขียนตอบ) นกัเรียนไม่จาํเป็นตอ้งกวดวิชา และขอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา    
ครู อาจารย ์ไม่ตอ้งกงัวล เนืองจากเป็นการวดัสาระการเขียนตามหลกัสตูรฯ  เอกสารฉบบันี ไดแ้นะนาํลกัษณะเฉพาะของแบบทดสอบ 
(Test Specification) ทีมีลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบ (Item Specification) O-NET วิชาภาษาไทย ป.  ดงันี 
 
 
 
   ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการทดสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ 
โครงสรา้งและรูปแบบของแบบทดสอบ รวมทังขอบเขตเนือหาของแบบทดสอบทีสอดคลอ้งกับคุณภาพผูเ้รียน สาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู ้ ตวัชีวดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช  และลกัษณะเฉพาะ 
ของขอ้สอบ (Item Specification)  

. วัตถุประสงคข์องการทดสอบ (Purpose of the Test) 
  เป็นการวดัความรู ้ความคิดรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู ้กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนั
พืนฐาน พุทธศักราช  ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  เพือนาํผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
การสอน และใช้เป็นองค์ประกอบหนึงในการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนนําไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน 
ชนัมธัยมศึกษาปีที  (สาํหรบัโรงเรียนทีมีอตัราการแข่งขนัสงู) รวมทงัใชใ้นการประกนัคณุภาพการศึกษา ใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู ้
ของนกัเรยีนระดบัชาติและระดบันานาชาติ และใชใ้นการวิจยัพฒันาองคค์วามรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 

. ขอบเขตของแบบทดสอบ (Scope of Test) 
 เป็นการวดัคณุภาพผูเ้รียนในดา้นพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ในสาระ มาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีวดัทีสาํคญัของกลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ชนัประถมศกึษาปีที  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  ซงึมี  สาระ คือ สาระที  การอา่น  
สาระที  การเขียน  สาระที  การฟัง การด ูและการพดู  สาระที  หลกัการใชภ้าษาไทย  และสาระที  วรรณคดีและวรรณกรรม   
 

. โครงสร ้างและรูปแบบของแบบทดสอบ (Test Structure and Test Format)  
  แบบทดสอบมุ่งวัดดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ในมาตรฐาน  ตัวชีวัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง ซึงประกอบดว้ย
รูปแบบข้อสอบ (Item Format) จาํนวน   รูปแบบ คือ  . ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบท ีมีคาํตอบท ีถูกท ีสุดเพ ียง  ตัวเลือก 
(ร ้อยละ ) และ . ข้อสอบอัตนัยแบบเขยีนตอบ (ร ้อยละ ) คะแนนเตม็  คะแนน  ใช้เวลาในการทดสอบ  นาท  ี

.  ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบท ีมีคาํตอบท ีถูกท ีสุดเพ ียง  ตัวเลือก จาํนวน  ขอ้ คะแนน  คะแนน ใชเ้วลาในการ
ทดสอบ  นาที  

.  ข้อสอบอัตนัยแบบเข ียนตอบ จาํนวน   ข้อ  คะแนน   คะแนน  ใชเ้วลาในการทดสอบ  นาที ประกอบดว้ย สาระ 
มาตรฐาน ตวัชีวดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง  จาํนวนขอ้สอบและคะแนน ดงันี 

 

ฉบับที่ 66 ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 
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    . .    สาระ มาตรฐาน  ตัวชวีัด สาระการเร ียนรู้แกนกลาง จาํนวนข้อสอบ และคะแนนทใีช้ในการทดสอบ 

สาระ มาตรฐาน ตวัชวีัด สาระการเร ียนรู้แกนกลาง 
จาํนวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

การเขียน ท .  ใชก้ระบวนการ 
เขียน เขียนสือสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรืองราวในรูปแบบ
ต่ า ง  ๆ  เ ขี ยนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ  และ
รายงานการศกึษาคน้ควา้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ป. /  เขียนสือสารโดยใช้
คาํไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน และ
เหมาะสม 

การเขียนสอืสาร เช่น จดหมายกิจธรุะ 
ในชีวิตประจาํวนั รายงานการศกึษาคน้ควา้ 

 ขอ้ 
 
 

 
คะแนน 

 
ป. /  เขียนย่อความ 
จากเรอืงทีอ่าน 

การเขียนย่อความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนงัสือเรยีนหรอืสอืตา่ง ๆ 

ป. /  เขียนเรอืงตาม
จินตนาการและสรา้งสรรค ์

การเขียนเรอืงตามจินตนาการ   
การเขียนโนม้นา้วใจ 

     
. .  ตัวอย่างลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  (Item Specification) รูปแบบอัตนัยแบบเขยีนตอบ 

  ลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบ เป็นรายละเอียดของขอ้สอบวา่ วดัตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีวดั หลกัฐาน
รอ่งรอย รูปแบบขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั ระดบัความยาก โมเดลขอ้สอบ และสถานการณที์ใชว้า่เป็นอยา่งไร   
 

ตวัอย่างลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  (Item Specification) ข้อสอบเข ียนเร ืองจากภาพ  
มาตรฐานการเรยีนรู ้
(Learning Standards) 

ท .   ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรยีงความ ย่อความ และเขียนเรอืงราวรูปแบบตา่ง ๆ  
             เขียนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาคน้ควา้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตวัชีวดั (Indicators) 
 

- เขียนเรอืงตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์(ป. / )   
- เขียนสือสารโดยใชค้าํไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม (ป. / )  

หลกัฐานรอ่งรอย 
(Evidence Required) 

เขียนเลา่เรอืงราวจากภาพทีกาํหนดให ้: ใชค้วามสามารถในการเขียนสือสารโดยใชค้าํ ประโยคไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน และเหมาะสม  เขียนแสดงความรูส้กึและความคิดเหน็  เขียนเรอืงตามจินตนาการอย่างสรา้งสรรค ์ 

รูปแบบขอ้สอบ 
(Allowable Item Types) 

 เลอืกตอบ             เติมคาํตอบสนั         เขียนตอบ 

ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั  
(Target Cognitive Levels) 

จดุมุง่หมายทางการศกึษาของบลมู (Revised Bloom’s Taxonomy) :    
 จาํ  เขา้ใจ  ประยกุตใ์ช ้ วิเคราะห ์ ประเมินคา่  สรา้งสรรค ์

ระดบัความยากของขอ้สอบ  
(Level of Difficulty) 

 ง่าย     ปานกลาง    ยาก 

โมเดลขอ้สอบ (Item Model)  
 

สถานการณ ์(Prompts & Stimuli) : กาํหนดภาพทีมีความคมชดัจาํนวน  ภาพ ทีนกัเรยีนระดบัชนั ป.  
สามารถนาํเสนอความคิดทีน่าสนใจ 
คาํถาม : เป็นคาํสงัใหเ้ขียนเรอืงตามจินตนาการและสรา้งสรรคจ์ากภาพทีกาํหนดให ้มีความยาว 4–7 บรรทดั  
คาํตอบ :  เลา่เรอืง (มีตวัละครหรอืใชต้วัเองเป็นตวัละคร)/เลา่เรอืงเพือเป็นตวัอยา่งประกอบการอธิบาย  
เขียน/เลา่เรอืงทีสมัพนัธก์บัภาพ แสดงความคิดสาํคญัของภาพทีกาํหนดให ้มีความยาวจาํนวน -  บรรทดั)  
(เวลาทีใชใ้นการทดสอบ  นาที) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  : คะแนนเตม็   คะแนน แบง่เป็น  สว่น คือ  
 ( ) เขยีนตรงตามคาํสัง (การเขียนตรงตามคาํสงั การเขียน/เลา่เรอืง) (  คะแนน)    
 ( ) เนือหา (การนาํเสนอความคิดสาํคญัของภาพ การเรยีงลาํดบัความคิดและการเชือมโยงความคิด)  
       (  คะแนน)    
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 ( ) ภาษา (การสะกดคาํ และการใชไ้มย้มก การใชค้าํ/ถอ้ยคาํสาํนวน  ประโยค และวรรคตอนถกูตอ้ง)  
       (  คะแนน)   

สถานการณที์ใช ้
(Allowable Stimuli)  

เป็นภาพถ่าย/ภาพวาด เกียวกบัคน สตัว ์สิงของ สถานทีทีนกัเรยีนระดบัชนั ป.  สามารถนาํเสนอความคิด
สาํคญัของภาพได ้โดยตอ้งหลกีเลยีงการใชภ้าพทีมีลิขสิทธิ   

 

ตวัอย่างข ้อสอบเข ียนเร ืองจากภาพ  
คาํสงั จงเขียนเรอืงจากภาพดว้ยตวับรรจงครงึบรรทดั ไมต่อ้งตงัชือเรอืง ไมเ่ขียนเป็นบทรอ้ยกรอง ไมใ่ชค้าํยอ่ และไมใ่ชค้าํทบัศพัท ์ 
  โดยใชภ้าษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) ความยาว -  บรรทดั ถา้เขียนเกิน  บรรทดั จะตรวจถงึบรรทดัที  เทา่นนั  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพข้อสอบการเขยีนเร ืองจากภาพ   ปีการศกึษา            ภาพข้อสอบการเขยีนเร ืองจากภาพ  ปีการศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพข้อสอบการเขยีนเร ืองจากภาพ   ปีการศกึษา             ภาพข้อสอบการเขยีนเร ืองจากภาพ   ปีการศกึษา            
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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เกณฑก์ารตรวจกระดาษคาํตอบการเข ียนเร ืองจากภาพ  (  คะแนน) 
. เข ียนตรงตามคาํสัง (  คะแนน)   
ท  ี เกณฑ  ์ รายละเอยีดเกณฑ  ์ การให ้คะแนน  

1.1 การเขียนตรงตามคาํสงั  เขียนความยาว -  บรรทดั ไมต่งัชือเรอืง ไมเ่ขียนเป็นบทรอ้ยกรอง ไมใ่ชค้าํยอ่ 
ยกเวน้ พ.ศ. และ ค.ศ. ไมใ่ชค้าํทบัศพัท ์

0.5 

มีชือเรอืง เขียนเป็นบทรอ้ยกรอง ใชค้าํยอ่ ใชค้าํทบัศพัท ์ 
เขียนนอ้ยกวา่  บรรทดั หรอืมากกวา่  บรรทดั 

0 

1.2 การเขียน/เลา่เรือง เลา่เรอืง (มีตวัละครหรอืใชต้วัเองเป็นตวัละคร) 
เลา่เรอืงเพือเป็นตวัอยา่งประกอบการอธิบาย 
เขียน/เลา่เรอืงทีสมัพนัธก์บัภาพ 

0.5 

   หมายเหต ุ • ถา้เขียนเกิน  บรรทดั ไมต่รวจขอ้ความทีเกินทกุเกณฑ ์
• ถา้เขียนนอ้ยกวา่  บรรทดั จะได ้  คะแนนทงัขอ้ 

  • เขียน  บรรทดั แตไ่มถ่งึ  บรรทดั ตรวจตามปกติ แตจ่ะไดค้ะแนนแตล่ะเกณฑไ์มเ่กินครงึ 
• กรณีทีเขียนมาแลว้อา่นไมเ่ขา้ใจเกือบทงัหมด จะตรวจเฉพาะ “ความคิดสาํคญัของภาพ” ทีอา่นออก และไม่ตรวจ
เกณฑที์เหลือ   

• ถา้คดัลอกขอ้ความสว่นหนงึสว่นใดของขอ้สอบมาเขียน จะได ้  คะแนนทงัขอ้ 
 

. เนือหา (  คะแนน) 
ท  ี เกณฑ  ์ รายละเอยีดเกณฑ  ์ การใหค้ะแนน 

2.1 การนาํเสนอความคิดสาํคญั
ของภาพ 

นาํเสนอความคิดสาํคญัในการเขียน/เลา่เรอืงจากภาพ พรอ้มทงัใหข้อ้มลูสนบัสนนุ
ความคิด เขียน/เลา่เรอืงจากภาพ นาํเสนอความคิดทีแสดงความคิดสาํคญั โดยมีตวัอยา่ง
จากภาพประกอบการอธิบาย 

2 

เขียน/เลา่เรอืง โดยไมก่ลา่วถึงความคิดสาํคญัของภาพ เนือเรอืงไมเ่กียวขอ้งกบัภาพ 0 
2.2 การเรยีงลาํดบัความคิดและ

การเชือมโยงความคิด 
เรยีงลาํดบัความคิด และเชือมโยงความคิดไดดี้ตลอดทงับท เขียนไมว่กวน 2 
ไมเ่รยีงลาํดบัความคิดและไมเ่ชือมโยงความคิด 0 

     หมายเหต ุ • ถา้นาํเสนอความคิดสาํคญัไมเ่กียวขอ้งกบัภาพ แตมี่องคป์ระกอบทีเกียวกบัภาพ จะได ้  คะแนนในดา้นการนาํเสนอ 
     ความคิด แตต่รวจเกณฑอื์น ๆ ตอ่ไป 

. ภาษา (  คะแนน) 
ท  ี เกณฑ  ์ รายละเอยีดเกณฑ  ์ การใหค้ะแนน 

3.1 การสะกดคาํและ 
การใชไ้มย้มก  

สะกดคาํ และใชไ้มย้มกถกูตอ้ง  1.5 
ผิดตงัแต ่  คาํขนึไป 0 

3.2  การใชค้าํ/ ถอ้ยคาํสาํนวน ใชค้าํ/ถอ้ยคาํสาํนวนถกูตอ้งตามความหมาย ทงัความหมายตรง และความหมายแฝง 
ไมใ่ชค้าํภาษาถิน  

1.5 

ผิดตงัแต ่  คาํขนึไป 0 
3.3  ประโยค เขียนประโยคทีสมบรูณ ์ สือความได ้ เรยีงลาํดบัคาํ/วางสว่นขยายในประโยคถกูตอ้ง 1.5 

ผิดตงัแต ่  แหง่ขนึไป 0 
3.4  วรรคตอน เวน้วรรคไดโ้ดยไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด/ไมท่าํใหต้อ้งอ่านทวนหลายครงั 0.5 

ไมเ่วน้วรรค หรอืเวน้วรรคทกุคาํ 0 
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ตวัอย่างลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  (Item Specification) ข้อสอบเข ียนสรุปใจความสาํคญัของบทอ่าน 
มาตรฐานการเรยีนรู ้
(Learning Standards) 

ท .   ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรยีงความ ย่อความ และเขียนเรอืงราวในรูปแบบตา่ง ๆ  
            เขียนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาคน้ควา้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตวัชีวดั (Indicators) เขียนย่อความจากเรอืงทีอ่าน  (ท .  ป. / ) 
เขียนสือสารโดยใชค้าํไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม (ป. / ) 

หลกัฐานรอ่งรอย 
(Evidence Required) 

เขียนย่อความ สรุปใจความสาํคญัจากบทอ่าน : ใชค้วามสามารถในการย่อความ สรุปใจความสาํคญัจากบทอ่าน 
โดยมีประเดน็สาํคญัของเรอืง มีกลวิธีการสรุปความ เขียนสือสารเป็นประโยค และสะกดถกูตอ้ง 

รูปแบบขอ้สอบ 
(Allowable Item Types) 

 เลือกตอบ             เติมคาํตอบสนั         เขียนตอบ 

ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั  
(Target Cognitive Levels) 

จดุมุ่งหมายทางการศกึษาของบลมู (Revised Bloom’s Taxonomy) :    
 จาํ  เขา้ใจ  ประยกุตใ์ช ้ วิเคราะห ์ ประเมินคา่  สรา้งสรรค ์

ระดบัความยากของขอ้สอบ  
(Level of Difficulty) 

 ง่าย     ปานกลาง    ยาก 

โมเดลขอ้สอบ (Item Model)  สถานการณ ์(Prompts & Stimuli) : กาํหนดเรอืงทีมีเนือหาน่าสนใจเหมาะกบันกัเรยีนระดบัชนั ป.  จาํนวน  เรอืง มี
ประเดน็สาํคญั  ประเดน็ ความยาว /  - /   หนา้ 
คาํถาม :  เป็นคาํสงัใหเ้ขียนสรุปใจความสาํคญัจากบทอ่านทีกาํหนดให ้ความยาวไม่เกิน  บรรทดั  
               (เวลาทีใชใ้นการทดสอบ  นาที) 
คาํตอบ : เขียนสรุปใจความสาํคญัได ้และใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  : คะแนนเตม็  คะแนน  แบง่เป็น  สว่น คือ  
( ) ด้านเนือหา  คะแนน   ประกอบดว้ย  ประเดน็สาํคญั  ประเดน็ สรุปใจความสาํคญัไดค้รบ  ประเดน็    
      (  คะแนน)  การเรยีงลาํดบัความคิดและการเชือมโยงความคิด (  คะแนน) และรูก้ลวิธีการสรุปความ  
      (  คะแนน)   
( ) ด้านภาษา  คะแนน   ประกอบดว้ย การสะกดคาํ การใชไ้มย้มกและการใชอ้กัษรย่อ (  คะแนน)   
      การใชค้าํ (  คะแนน)  และการใชป้ระโยค (  คะแนน)   

สถานการณที์ใช ้
(Allowable Stimuli)  

เป็นบทอ่านทีมีประเดน็สาํคญัของภาพครบถว้น  ประเดน็ ทงันีในกรณีทีดดัแปลง/นาํมาจากเรอืงของบคุคล/ 
แหลง่อืน ตอ้งระบแุหลง่อา้งอิง 

 

 

ตวัอย่างข ้อสอบเข ียนสรุปใจความสาํคัญของบทอ่าน  
คาํสงั  จงสรุปใจความสาํคญัของบทอ่านตอ่ไปนี เขียนดว้ยตวับรรจงครงึบรรทดั โดยใชภ้าษาไทยมาตรฐาน  (ภาษาไทยกลาง) ความยาวไมเ่กิน  บรรทดั 
 
ข ้อสอบเขยีนสรุปใจความสาํคญั วชิาภาษาไทย ป.  ปีการศกึษา   
           โครงการ  “เลียงไก่ไข่เพืออาหารกลางวนั” เป็นโครงการทีสนบัสนนุใหน้กัเรียนในโรงเรียนตามถินทรุกนัดารไดบ้ริโภคไข่ไก่ อาหารทีอดุมไป
ดว้ยประโยชน ์
 ครูผู้ดูแลโรงเลียงไก่กล่าวว่า “รูส้ึกดีใจทีโรงเรียนได้มีโครงการนี ผู้สนับสนุนโครงการได้สรา้งอาคารเลียงไก่ไข่ขนาดกว้าง ๖ เมตร               
ยาว ๑๔ เมตร สงู ๒.๕ เมตร ซึงจะเลียงไก่ไข่ไดไ้ม่เกิน ๕๐๐ ตวั และจดัหาอาหารไก่ให ้รวมถึงใหค้วามรูเ้กียวกบัวิธีการเลียงไก่แก่ครูและนกัเรียน
เพือทีจะดแูลไก่เหล่านี  เด็ก ๆ เองก็ดตืูนเตน้กบัไก่ตวัใหญ่แบบนีเหมือนกนั และวิธีเลียงไก่ก็เป็นแบบทีเป็นระบบมาก ๆ  จากทีเห็นก็จะมีการใหน้าํ
แบบระบบนาํหยดทีประหยดัทงันาํและเวลา ทาํใหเ้ดก็ ๆ ไดเ้ปิดหเูปิดตา และก็ยงั สามารถทาํเป็นอาชีพเสรมิไดใ้นอนาคตดว้ย”  

ผลทีไดจ้ากโครงการนี คือการสอนใหเ้ดก็รูจ้กัช่วยเหลือตวัเอง ซงึเป็นเรอืง ทีดีเพราะเป็นเหมือนการสอนใหเ้ด็กจบัปลามากกว่าทีจะหาปลา
ใหเ้ขา  การเลียงไก่ก็เหมือนกัน วนัหนึงเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็แลว้แต่  แต่อย่างนอ้ยเด็ก ๆ เหล่านีจะมีทกัษะการเลียงไก่ติดตวัเขาไป หรือใน
อนาคตเขาอาจนาํเอาความรูต้รงนีไปประกอบเป็นอาชีพของเขาจรงิ ๆ ก็ได ้
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ข ้อสอบเขยีนสรุปใจความสาํคัญ วชิาภาษาไทย ป.  ปีการศกึษา   
           ความขยนัไมไ่ดเ้ป็นเรอืงเกียวกบักรรมพนัธุแ์ต่เป็นพฤติกรรมทีไดม้าจากการเรยีนรู ้และการฝึกฝน การปลกูฝังในเรอืงนีควรเรมิตงัแต่เดก็ ๆ โดย
มีแนวปฏิบติั เช่น รูจ้กัแบ่งเวลา ใหเ้หมาะสม มีการจดัเวลาสาํหรบัทบทวนบทเรียน ขณะเดียวกนัควรมีเวลาเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ทีโรงเรียนจดัขึนดว้ย 
เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมหารายไดร้ะหวา่งเรยีนฯลฯ 
 การสอนเดก็ใหข้ยนัและมุง่มนัเป็นการปลกูฝังใหเ้ดก็มีความตงัใจและรบัผิดชอบดว้ยความเพียรพยายามอดทนเพือใหง้านสาํเรจ็ตามเปา้หมาย 
สิงเหลา่นีจะติดตวัเดก็ไปจนถึงการทาํงานในอนาคต เพราะฉะนนัความขยนัจงึเป็นคณุธรรมสาํคญัทีตอ้งปลกูฝังใหเ้ดก็ 
  เมือเด็กเหล่านีเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ก็จะมีความตงัใจเพียรพยายามทาํหนา้ทีการงาน อย่างต่อเนืองสมาํเสมอ ไม่ทอ้ถอยเมือพบอปุสรรค สิง
สาํคญัทีสดุคือ เมือพบอปุสรรคก็สามารถใชค้วามขยนัควบคู่กบัการใชปั้ญญาแกไ้ขปัญหา ดว้ยเหตนีุจึงอาจกล่าวไดว้่า ความขยนัเป็นตน้ทนุอนัสาํคญั
ประการหนงึทีจะนาํความสาํเรจ็มาสูชี่วิต ขณะทีความเกียจครา้นจะนาํมาซงึความลม้เหลวและความขดัสน 
 
ข ้อสอบการเขยีนสรุปใจความสาํคัญของบทอ่าน  วชิาภาษาไทย ป.  ปีการศกึษา 1 
 ไรฝุ่ นเป็นสตัวข์นาดเล็กทีมองเห็นดว้ยตาเปล่าไดย้าก เพราะมีขนาดเพียง ๐.๑ - ๐.๓ มิลลิเมตร หรือเทียบไดก้บัจดุดินสอเล็ก ๆ มี ๘ ขา 
รูปรา่งกลมร ีสีขาวขุ่น ตวัไรฝุ่ นมกัจะอยู่ในทีอบัซงึมีเสน้ใยใหเ้กาะเกียว เช่น ทีนอน หมอน ผา้หม่ 
 จริง ๆ แลว้ตัวไรฝุ่ นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนัง แต่จะผลิตสารก่อภูมิแพไ้รฝุ่ น ซึงพบมาในมูลไรฝุ่ น เมือร่างกายไดร้ับสารเขา้ไปจะกระตุน้ให้
เกิดปฏิกิรยิาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคจมกูอกัเสบจากภมิูแพ ้โรคหืด เป็นตน้ 
 ปัจจบุนัยงัไม่มีวิธีใดวิธีหนึงทีสามารถควบคมุหรอืกาํจดัไรฝุ่ นไดอ้ย่างเด็ดขาด จึงตอ้งใชห้ลายวิธีรว่มกนั เช่น การทาํความสะอาดบา้นและ
หอ้งนอนอยู่เสมอ อย่างนอ้ยเดือนละ ๑ - ๒ ครงั โดยเฉพาะหอ้งนอน ควรปัดกวาดเช็ดถูดว้ยผา้ชุบนาํหมาด ๆ ปรบัสภาพใหโ้ล่ง มีอากาศถ่ายเท
สะดวก มีแสงเขา้ถึง และไมค่วรปพืูนดว้ยพรม นอกจากนนั เราควรคลมุเครอืงนอนดว้ยผา้กนัไรฝุ่ น หรอืผา้ทีมีเสน้ใยทอแน่นเพือปอ้งกนัการมดุไชของ
ตวัไรฝุ่ นและปอ้งกนัการเลด็ลอดของมลูไรฝุ่ น ทงันีควรทาํความสะอาดผา้กนัไรฝุ่ นในนาํทีผสมผงซกัฟอก หรอืใชน้าํรอ้นจะช่วยใหส้ามารถกาํจดัไรฝุ่ น
ไดดี้ยิงขนึ 
 
ข ้อสอบการเขยีนสรุปใจความสาํคัญของบทอ่าน  วชิาภาษาไทย ป.  ปีการศกึษา  

เกษตรกรคนหนึงเปิดเผยว่า ตนและภรรยาไดเ้ช่าทีดินจาํนวน ๒๔ ไรเ่พือใชท้าํสวนผกั โดยลองผิดลองถกู ลม้ลกุคลกุคลานมาหลายครงั 
กระทงัไดล้งมือปลกูผกัหลายชนิดสลบัสบัเปลียนกันไป อาทิ มะระ พริก มะเขือ แตงกวา มะเขือเทศ จนมีรายไดดี้ คือประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ 
บาทตอ่วนั ขนึอยู่กบัราคาผกัในตลาด  

“ในการปลูกผักนัน ผมใชร้ะบบนาํหยด ทาํใหล้ดการใชน้าํ ลดตน้ทุนรายจ่ายไดม้าก และมีผลผลิตเพิมขึน นอกจากนียังใชภู้มิปัญญา
ชาวบา้นเสริมดว้ย คือใชข้วดนาํพลาสติกเจาะรู ๒ ดา้น ใส่นาํไวใ้นขวด แลว้แขวนไวใ้นแปลงเพือดกัจบัแมลงวนัทอง แลว้ก็ยงัไดผ้ลิตนาํหมกัชีวภาพ
โดยลองผิดลองถกูดว้ยตวัเอง ไมใ่ชย้าฆ่าแมลงเลย ทีสาํคญัอย่างยิงก็คือพวกเราทาํกนัเองในครอบครวั  ไมมี่การจา้งคนช่วย” เขากลา่ว 

สิ ง ที เ ข าภู มิ ใ จ ที สุ ด คื อ มี ร าย ได้จ นสามา รถ เ ลี ย งดูค ร อบค รัว ใ ห้ มี ค ว ามสุ ข และส ามา รถส่ ง ลู ก ให้ ไ ด้ รับ ก า ร ศึ กษ า 
ขนัสงู  ตอนนีลกูเรียนจบปริญญาตรีแลว้ ๒ คน คนโตจบทางดา้นสาธารณสขุ คนกลางเป็นวิศวกร ส่วนคนเล็กกาํลงัเรียนอยู่การบินพาณิชย ์ นีคือ
ตวัอย่างของความสาํเรจ็ทีน่าชืนชมของชาวสวนธรรมดาคนหนงึ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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เกณฑก์ารตรวจกระดาษคาํตอบการเข ียนสรุปใจความสาํคัญของบทอ่าน (  คะแนน) 
. เนือหา (  คะแนน) 
ท  ี เกณฑ  ์ รายละเอยีดเกณฑ  ์ การใหค้ะแนน 

1.1 ประเดน็สาํคญั สรุปใจความสาํคญัไดค้รบทกุประเดน็ 4 
ไมมี่ประเดน็สาํคญั 0 

1.2 การเรยีงลาํดบัความคิดและ
การเชือมโยงความคิด 

เรยีงลาํดบัความคิดและเชือมโยงความคิดไดดี้ตลอดทงับท เขียนไมว่กวน 1 
ไมเ่รยีงลาํดบัความคิดและไมเ่ชือมโยงความคิด ลอกขอ้ความจากบทอา่นทงัหมด 0 

1.3 กลวิธีสรุปความ  ไมมี่การยกตวัอย่าง  
 ไมมี่การอธิบายเพิมเติม/ ไมเ่ขียนเนือความซาํ  
 ไมร่ะบขุอ้ความทีเป็นรายละเอียด ไมมี่ขอ้ความในเครอืงหมายอญัประกาศ ขอ้ความที   
     เป็นภาษาพดู เช่น มีคาํลงทา้ย คะ่ ครบั คาํสรรพนามบรุุษที 1 หรอืคาํย่อ 
     ทงันี ไมร่วมการเนน้คาํ โดยใชเ้ครอืงหมายอญัประกาศกาํกบั 
 ไมมี่ขอ้ความทีสรุปผิดไปจากเรอืงทีอ่าน  

2 

มีขอ้บกพรอ่ง ตงัแต ่  แบบขนึไป 0 

 
. ภาษา (  คะแนน) 
ท  ี เกณฑ  ์ รายละเอยีดเกณฑ  ์  การใหค้ะแนน 

2.1 การสะกดคาํ การใชไ้มย้มก   
และการใชค้าํย่อ 

สะกดคาํ ใชเ้ครอืงหมายไมย้มกถกูตอ้ง และไมใ่ชค้าํย่อ (ยกเวน้ พ.ศ. และ ค.ศ.) 1 
ผิดตงัแต ่  คาํขนึไป 0 

2.2 การใชค้าํ ใชค้าํถกูตอ้งตามความหมาย ทงัความหมายโดยตรง และความหมายแฝง ไมใ่ชค้าํภาษาถิน 1 
ผิดตงัแต ่  คาํขนึไป 0 

2.3  ประโยค การใชป้ระโยคทีสมบรูณ ์สอืความได ้ชดัเจน เรยีงลาํดบัคาํ/วางสว่นขยายในประโยคถกูตอ้ง 1 
ผิดตงัแต ่  แหง่ขนึไป 0 

หมายเหต ุ

� หากประเดน็สาํคญัได ้  คะแนน จะไมต่รวจสว่นอืน 

� หากเขียนมา  ประโยค ตรวจเฉพาะประเดน็สาํคญั ไมต่รวจสว่นอืน 

� หากเขียนเกิน  บรรทดั ไมห่กัคะแนน และตรวจตอ่ตามปกติ 

� หากประเดน็ไม่ครบทงั 4 ประเด็น แตเ่รยีงลาํดบัความคิดไดเ้หมาะสม ถือวา่เรียงลาํดบัและเชือมโยงความคิดได ้ 

� หากลอกขอ้ความจากบทอา่นทงัหมดแตมี่ประเด็นสาํคญั ใหค้ะแนนในสว่นประเดน็สาํคญั แต่คะแนนการเรยีงลาํดบัความคิด  
กลวิธีสรุปความและภาษา เป็น  คะแนน 

� หากไมไ่ดส้รุปจากเรอืงทีอา่น นาํแคค่าํสาํคญับางคาํมาแตง่เรอืงเองได ้  คะแนน และไมต่รวจสว่นอืน 

� ถา้คดัลอกขอ้ความสว่นหนงึสว่นใดของขอ้สอบมาเขียนจะได ้  คะแนนทงัขอ้    
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดูรายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย )รูปแบบข้อสอบอัตนัยแบบ

เขียนตอบ ( เชน่ ตัวอย่างขอ้สอบ ตัวอย่างกระดาษคําตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ เกณฑ์การตรวจ
กระดาษคําตอบ คําแนะนําการเขียนตอบ ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th 
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ภาพรวมรูปแบบข้อสอบที่นอกเหนือแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2559 – 2562 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ปีการศึกษา รูปแบบข้อสอบ จํานวนข้อ รวมคะแนน 
ภาษาไทย 
2559 แบบอัตนัย 2 20 

2560 แบบอัตนัย 2 20 

2561 แบบอัตนัย 2 20 

2562 แบบอัตนัย 2 20 

คณิตศาสตร ์
2559 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 4 20 

2560 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 5 25 

2561 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 4 20 

2562 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 4 20 

วิทยาศาสตร์ 
2559 แบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 10 

2560 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน 2 10 

2561 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน 2 10 

2562 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน 2 9 
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ข้อสอบ Onet กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2559 – 2562  

จําแนกตามรูปแบบที่นอกเหนือจากปรนัย 4 ตัวเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ปีการศึกษา 2559 
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ปีการศึกษา 2560 
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ปีการศึกษา 2561 
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ปีการศึกษา 2562 
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ข้อสอบ Onet กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2559 – 2562  

จําแนกตามรูปแบบที่นอกเหนือจากปรนัย 4 ตัวเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ปีการศึกษา 2559 
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ปีการศึกษา 2560 
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ปีการศึกษา 2561 
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ปีการศึกษา 2562 
 

179

CMPEO : Assessment For Life



 
 

180

CMPEO : Assessment For Life



 
เฉลย 
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ข้อสอบ Onet กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2559 – 2562  

จําแนกตามรูปแบบที่นอกเหนือจากปรนัย 4 ตัวเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ปีการศึกษา 2559 
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ปีการศึกษา 2562 
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เฉลย 
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ภาพรวมรูปแบบข้อสอบที่นอกเหนือแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2559 – 2562 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ปีการศึกษา รูปแบบข้อสอบ จํานวนข้อ รวมคะแนน 
ภาษาไทย 
2559 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 10 20 

2560 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 10 20 

2561 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 10 20 

2562 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 10 20 

คณิตศาสตร ์
2559 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 5 20 

2560 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 7 28 

2561 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 5 20 

2562 แบบระบายตัวเลขท่ีเป็นคําตอบ 5 20 

วิทยาศาสตร์ 
2559 ปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คําตอบ 5 20 

2560 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน 5   20 

2561 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน 5   20 

2562 แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน 4   20 
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ข้อสอบ Onet กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2559 – 2562  
จําแนกตามรูปแบบที่นอกเหนือจากปรนัย 4 ตัวเลือก 

-------------------------------------------------------------------- 

 
ปีการศึกษา 2559 
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ข้อสอบ Onet กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 – 2562  

จําแนกตามรูปแบบที่นอกเหนือจากปรนัย 4 ตัวเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ปีการศึกษา 2559 
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ข้อสอบ Onet กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 – 2562  

จําแนกตามรูปแบบที่นอกเหนือจากปรนัย 4 ตัวเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ปีการศึกษา 2559 
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ตอนที่ 5  

รายละเอียดการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้น ป.1  

ปการศึกษา 2563 
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โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
องค์ 

ประกอบ 

รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) รวม (ข้อ) 
(คะแนน) จับคู ่ เลือกตอบ เขียนตอบสัน้ ปฏิบัติจริง 

สมรรถนะ 1. การอ่านออกเสียง 

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และ 
ข้อความสั้น ๆ (ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และไม่มรีูปวรรณยุกต์ 
ค าที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไมต่รงมาตรา ค าท่ีมี
พยัญชนะควบกล้ า ค าท่ีมีอักษรน า) 
 

ค า 
20 ค า 

   
20 

       20 
(20 คะแนน) 

   ข้อความ  
 1 ข้อความ 
มี 10 ประโยค 

 รวม 60 – 70 ค า 

   

     1 
1 บทอ่าน 

(30 คะแนน) 

รวม 21 
21 

(50 คะแนน) 
สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เร่ือง 

ท 1.1 ป.1/2  บอกความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/3  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/4  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  
ท 1.1 ป.1/7  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ 
สัญลักษณส์ าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
ท 3.1 ป.1/2 ตอบค าถามและเลา่เรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง 
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

ค า 
10 ค า 10 

   10 
(10 คะแนน) 

ประโยค 
เล่าเรื่องจากภาพ  

5 ภาพ 
ประโยค 

10 ประโยค 

 10 5  

5 
(10 คะแนน) 

10 
(20 คะแนน) 

ข้อความ 
3 – 5 ข้อความ 

 
5   

5 
(10 คะแนน) 

รวม 10 15 5  
30 

(50 คะแนน) 

ขอบข่ายสาระ (สิ่งเร้า) 
    เป็นค า ประโยค ข้อความ หรือบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ที่มีวงค าศัพท์ที่เป็นค าประสมด้วยพยัญชนะและสระ
ประกอบด้วยค าคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ  (ค าที่ม ี
รูปวรรณยุกต์ และไม่มรีูปวรรณยกุต์ ค าท่ีมีตัวสะกด 
ตรงมาตรา และไมต่รงมาตรา ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
ค าที่มีอักษรน า )  
หมายเหตุ ค าท่ีน ามาใช้อยู่ในรายงานผลการศึกษาค า
พ้ืนฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 
2554  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

อักษรสูง        ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
อักษรกลาง     ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ         
อักษรต่ า        ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
สระเสียงสั้น-ยาวท่ีเป็นสระเด่ียวจ านวน 18 ตัว ประกอบด้วยสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ 
อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สระประสม 6 ตัว ประกอบด้วยสระ 
เอียะ เอีย อัวะ อัว เอือะ เอือ และสระเกิน 4 ตัว ประกอบด้วย สระอ า ใอ ไอ เอา สระ
ลดรูป   สระเปลี่ยนรูป  ( ท้ังมีและไมม่ีรูปวรรณยุกต์ ) 

 

267

CMPEO : Assessment For Life



การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2563 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน  2563  ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 
กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพฯ มีมติให้ลดการสอบ 
ลดความซ้ าซ้อน และให้มีการบูรณาการร่วมกันบางตอนของการประเมินความสามารถด้าน      
การอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1 ซึ่ ง เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักทดสอบทางการศึกษาพิจารณาแล้ว  จึ งด า เนินการปรับลดจ านวนตอน 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียง จากเดิมท่ีม ี3 ตอน คือ การอ่านค า  การอ่าน
ประโยค  และการอ่านข้อความ  ให้เหลือ 2 ตอน คือ การอ่านค า และการอ่านข้อความ  
เป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างการประเมินการอ่านออกเสียงประโยคและข้อความให้อยู่ในตอน
เดียวกัน  รายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การอ่านค า จ านวน 20 ค า คะแนน 20 คะแนน  
 ตอนท่ี 2 การอ่านข้อความ  1 ข้อความ  ประกอบด้วย ประโยค 10 ประโยค  และมีค า

ท้ังหมด 60 - 70 ค า  คะแนน 30 คะแนน  
รวม 2 ตอน คะแนนทั้งสิ้น 50 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มเท่าเดิม  ดังโครงสร้างท่ีแนบ 

      

 

                       กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 
                                                                  ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
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ตอนที่ 6  

รายละเอียดการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น ป.3  

ปการศึกษา 2563 
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โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) รวม 

จ านวนข้อ เลือกตอบ ตอบสั้น ตอบอิสระ 
สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  
ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 2   2 
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 2   2 
ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน โดยระบุเหตุผล

ประกอบ 
2 

  
2 

ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 2    2 
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 2    2 
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ 2   2 
สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูล

สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้อย่างชัดเจน  1  1 
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู  1   1 
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ   1  1 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ             

อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   
ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 1    1 
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 1    1 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และ

รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 2    2 
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค 2   2 
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 2   2 
ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  1   1 
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 2   2 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 2   2 
ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน 2   2 

รวมจ านวนข้อ 26 3 1 30 

          หมายเหตุ  การให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบภาษาไทย ดังน้ี 
ข้อสอบเลือกตอบ ข้อละ  3  คะแนน คะแนนเป็น  0, 3 คะแนน   
ข้อสอบเขียนตอบส้ัน ข้อละ  5  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 2.5, 5  คะแนน 
ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ข้อละ  7  คะแนน  คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 คะแนน 

 
  จุดตัด 2562 

   ปรับปรุง  0 – 30.99  พอใช้  31 – 49.99 
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      โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
รูปแบบข้อสอบ (จ านวนข้อ) รวม 

จ านวนข้อ เลือกตอบ  ตอบสั้น วิธีท า 

สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ  
                     สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 1    1 

ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ำกัน  โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่ำหรือเท่ำกับตัวส่วน 2   2 

ป.3/9 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 2 1  1  4 

ป.3/10 หำผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน และผลบวกไม่เกิน 1 และหำผลลบ  
          ของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน 

2   
 

2 

ป.3/11 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ กำรบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกันและ 
          ผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหำ กำรลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ำกัน 

2  
 

2 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ป.3/1 ระบุจ ำนวนท่ีหำยไปในแบบรูปของ จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงที ละเท่ำ ๆ กัน 2   2 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 

ป.3/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน 1  1   2 

ป.3/2 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ และระยะเวลำ 2   2 

ป.3/5 เปรียบเทียบควำมยำวระหว่ำงเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร  
        กิโลเมตรกับเมตร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

1   
 

1 

ป.3/6 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตร  
        และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 

2  
 

2 

ป.3/9 เปรียบเทียบน้ ำหนักระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
        จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

1   
 

1 

ป.3/10 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็น   
         กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

1  1  
 

2 

ป.3/13 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุท่ีมีหน่วย 
         เป็นลิตรและมิลลิลิตร 

2   
 

2 

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต  
                    และน าไปใช้ 
ป.3/1 ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมำตร และจ ำนวนแกนสมมำตร 2    2 

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ป.3/1  เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบ 
         ของโจทย์ปัญหำ 

2  
 

2 

ป.3/2 เขียนตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูลท่ีเป็นจ ำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียว 
        ในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

1   
 

1 

รวมจ านวนข้อ 26 3 1 30 

หมายเหตุ กำรให้คะแนนข้อสอบแต่ละรูปแบบของข้อสอบคณิตศำสตร์ ดังน้ี 
  ข้อสอบเลือกตอบ  ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเป็น 0, 3 คะแนน 

   ข้อสอบเขียนตอบสั้น  ข้อละ 4 คะแนน คะแนนเป็น 0, 4 คะแนน 
   ข้อสอบแสดงวิธีท ำ ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน 
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ตอนที่ 7  

บทความที่เกี่ยวของกับการประเมินฐานสมรรถนะ 

และการวัดและประเมินผลในชัน้เรียน 
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สมรรถนะผู	เรียน ตอนที่ 1 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 
 ระหว างวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2562 ผมมีโอกาสได3เข3าร วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศกAและครูผู3สอนในการสร3างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู3เรียนระดับการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐาน ณ โรงแรมคิงสAพารAค อเวนิว กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผมเข3าประชุมครั้งนี้เปJนรุ นท่ี 2 ประกอบด3วยบุคลากรจากหน วยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เช น กรมส งเสริมการปกครองท3องถ่ิน กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ขอบพระคุณสํานักทดสอบทางการศึกษาท่ีได3จัดโครงการดี ๆ และเปMดโอกาสให3บุคลากรจาก
หน วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ ได3เข3าร วมพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือนําความรู3ไปพัฒนา “เด็กไทย” ทุกคนต อไป  

อยากให3ทุกคนมองเด็กไทยทุกคนว าเปJนเด็กเรา ไม ใช มองเปJน เด็กเธอ เด็กฉัน 
ผมเชื่อเสมอว าการบูรณาการคือคําตอบสุดท3ายของการปฏิรูปการศึกษา  
วันนี้เปJนวันแรกของการประชุม ผมได3มุมมองทางการศึกษาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสมรรถนะของ

ผู3เรียนพอสมควร จึงเปJนท่ีมาของบทความในวันนี้ และขอเปJนตอนท่ี 1 
รายละเอียดท่ีผมจับใจความได3เปJนดังนี้ 
ดร.วิษณุ  ทรัพยAสมบัติ ผู3อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา ได3กล าวถึงภารกิจและจุดเน3น           

เชิงนโยบายจํานวน 4 เรื่อง ได3แก  1.การทดสอบระดับชาติ (NT/Onet) 2.การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)              
3.การพัฒนาและประเมินครู 4.การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมวันนี้เปJนการดําเนินการตามภารกิจในข3อท่ี 3 ส งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและประเมินครู 
สมรรถนะสําคัญของผู3เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 5 ด3าน และหลักสูตร

อิงสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู3 เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต3นตามข3อเสนอของ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฎิรูปการศึกษาจํานวน 10 ด3าน  

ปbจจุบันประเทศไทยเรายังใช3หลักสูตรปc 2551 ซ่ึงเปJนหลักสูตรอิงมาตรฐาน แต ในอนาคตคาดว าจะ
เปลี่ยนเปJนหลักสูตรอิงสมรรถนะ จึงเปJนท่ีมาของการประชุมในวันนี้ (เตรียมความรู3ให3พร3อมสําหรับ              
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต) 

ดร.ชนาธิป ทุ3ยแป รองผู3อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา ได3กล าวถึงความสําคัญของสมรรถนะ
และการประเมินสมรรถนะผู3เรียน และการออกแบบการเรียนรู3อิงสมรรถนะ 

ดร.รักษAศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศกA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน าน เขต 2 ได3กล าวถึง
แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะผู3เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

องคAความรู3จากวิทยากรท้ัง 3 ท าน ผมขออนุญาตเรียบเรียงตามความเข3าใจของผมได3ดังนี้ 
สมรรถนะสําคัญของผู3เรียนตามหลักสูตรปc 2551 จํานวน 5 ด3าน ประกอบด3วย ความสามารถใน           

การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก3ปbญหา ความสามารถในการใช3ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช3เทคโนโลยี สมรรถนะท้ัง 5 ด3านไม ใช เรื่องใหม แต อย างใด ปรากฏอยู ในหลักสูตรต้ังแต             
ปcท่ีกระทรวงศึกษาธิการได3ประกาศใช3หลักสูตรแล3ว 
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แต เวลาผ าน ภาระงานท่ีถาโถม ก็อาจจะลืม ๆ กันไปบ3างในส วนของสมรรถนะของผู3เรียนท้ัง 5 ด3าน 
ทบทวนความรู3เพ่ือเปJนการรองรับหลักสูตรอิงสมรรถนะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู3เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต3น (คาดว าจะเกิดในอนาคต) 
สมรรถนะผู3เรียนเปJนคุณลักษณะของผู3เรียนท่ีประกอบด3วยความรู3 ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพ

ส วนตัว และแรงจูงใจท่ีมาประยุกตAใช3ในการปฏิบัติงานร วมกันจนผลักดันให3ผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุ           
ตามเปeาหมาย หรือเกินกว าเปeาหมายท่ีกําหนด 

จากนิยามจะเห็นได3ว าสมรรถนะผู3เรียนเปJนผลจากการหลอมรวมระหว าง ความรู3 ทักษะกระบวนการ 
บุคลิกภาพส วนตัว และแรงจูงใจ สามารถเขียนเปJนสมการเพ่ือให3ง ายต อความเข3าใจดังนี้ 

 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 
ดังนั้นการสอนเพ่ือให3นักเรียนเกิดสมรรถนะผู3เรียน และการประเมินสมรรถนะผู3เรียนจึงไม สามารถ

แยกส วนเปJน K เปJน A หรือเปJน P ได3 
แต ถ3าหากครูเราสามารถสอนนักเรียนให3บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัด (KAP) เราเชื่อว านักเรียนจะเกิด

สมรรถนะตามมาอย างแน นอน หรือท่ีเรียกว า ยิงปoนนัดเดียวได3นกสองตัว รายละเอียดตามภาพ (OLE Model) 
 

Objective Learning Evaluation 
     
  Output  

สถานการณA /
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

Outcome 
K การออกแบบ 

การเรียนรู3 
ท่ีสนองตอบ KAP 

และ Competency 

K  
Competency A A 

P P 
+ Competency  

 
โดยปกติครูเรามักจะประเมินถึงข้ันตอน Output เท านั้น ไม ได3ประเมินไปถึงข้ันตอน Outcome 

ส งผลให3กระบวนการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนตามหลักสูตรปc 2551 ไม สมบูรณAเท าท่ีควร 
แต ถ3าครูเราต3องการจะประเมินสมรรถนะผู3เรียนด3วยควรเริ่มต3นอย างไร? 
ย3อนกลับไปท่ีสมการของสมรรถนะผู3เรียน ครูจะพบว าสมรรถนะผู3เรียนเกิดจากการหลอมรวมระหว าง 

ความรู3 ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส วนตัว และแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นหากครูเราต3องการประเมิน
สมรรถนะผู3เรียน ครูไม สามารถประเมินแบบแยกส วนได3 ระยะแรกขอครูเพ่ิมเติม 3 จุดดังนี้ 

1. ในส วน Objective จากเดิมท่ีเปJนของมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให3เพ่ิมเติมในเรื่องสมรรถนะ
ผู3เรียนมากําหนดเปJนเปeาหมายด3วย (เลือกเอา 1 ด3านจาก 5 ด3านพอ) แต ท้ังนี้ท้ังนั้นสมรรถนะท่ีเราเลือกต3อง
สอดคล3องกับ KAP และเนื้อหาท่ีเราจะสอนผู3เรียนด3วย 

2. ในส วน Learning จากเดิมท่ีเปJนการออกแบบการเรียนรู3ท่ีมุ งเน3นให3ผู3เรียนบรรลุมาตรฐาน / 
ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให3เพ่ิมเติมการออกแบบการเรียนรู3ท่ีมุ งเน3นให3ผู3เรียนบรรลุเรื่องสมรรถนะผู3เรียนอีกทางด3วย  

อยากให3ครูเราลดการใช3ตําราเรียน เพราะความรู3ท่ีอยู ในตําราเรียนนั้นไม สามารถ update ตัวมันเอง 
โลกในศตวรรษท่ี 21 ความรู3เปลี่ยนแปลงได3อย างรวดเร็วและรุนแรง  
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ลดการใช3ตําราเรียน แต ไปเพ่ิมการใช3สถานการณA / ปรากฏการณA / อัตลักษณAเชิงพ้ืนท่ีจากชีวิตจริง 
และภาพอนาคตของผู3เรียนเปJนฐานในการออกแบบการเรียนรู3 เพราะสุดท3ายแล3วเม่ือผู3เรียนเรียนจบจาก
โรงเรียนของเรา ผู3เรียนคนนั้นจะได3มีภูมิรู3ในการรับมือกับสถานการณA ณ เวลาปbจจุบันนั้น ๆ ได3 

เรียนแล3วไม สามารถปรับตัวเข3ากับสังคมได3 เรียนแล3วแต พูดกับชาวบ3านท่ัวไปไม รู3เรื่อง เรียนแล3ว
ประพฤติตัวส อไปในทางทุจริต เรียนแล3วกด like กด share โดยไม คิดให3ถ3วนถ่ี เราคงไม อยากให3ผู3เรียนท่ี             
ครูเราสอนมากับมือมีลักษณะแบบนี้เม่ือเข3าไปอยู ในสังคมจริง ๆ 

3. ในส วน Evaluation ก็ให3เพ่ิมเติมในส วนชิ้นงาน / ภาระงาน เข3าไปด3วย และต3องเปJนชิ้นงาน / 
ภาระงานท่ีสอดคล3องกับ KAP สอดคล3องกับชีวิตจริง และท3าทายความสามารถของผู3เรียน  

การท่ีผู3เรียนสามารถแก3ปbญหาจากชิ้นงาน / ภาระงานจนสําเร็จได3นั้นแสดงว าผู3เรียนคนนั้นเกิด
สมรรถนะตามท่ีครูกําหนดในข้ัน Objective แล3ว (หากสงสัยให3พิจารณาท่ีสมการสมรรถนะอีกครั้ง) 

เกิดสมรรถนะมากก็หาทางส งเสริม ต อยอด เกิดสมรรถนะน3อยหรือไม เกิดก็หาทางในการพัฒนา  
แนวทางในการจัดการเรียนรู3ท่ีอิงสมรรถนะมีท้ังสิ้น 6 แนวทางดังนี้ 
1. ใช3งานเดิม เสริมสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ตามปกติ

เพียงแต เลือกเอาสมรรถนะท่ีต3องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ด3านเข3ามาเสริมในส วนของ Objective (แนะนํา) 
2. ใช3งานเดิม ต อเติมสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ตามปกติ

เพียงแต เลือกเอาสมรรถนะท่ีต3องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ด3าน และเลือกสมรรถนะท่ีต3องการเสริมสมรรถนะ
จํานวน 1 ด3าน (สมรรถนะเสริมสมรรถนะ) เข3ามาเสริมในส วนของ Objective 

3. ใช3รูปแบบการเรียนรู3 สู การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นมาตรฐาน / 
ตัวชี้วัด ตามปกติเพียงแต ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนนั้น เลือกเอาสมรรถนะท่ีต3องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 
ด3าน เข3ามาเสริมในส วนของ Learning  

4. สมรรถนะเปJนฐาน ผสานตัวชี้วัด หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นสมรรถนะจํานวน 1 ด3าน 
เปJนฐาน แต เลือกมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เข3ามาเสริมในส วนของ Objective (สลับกับแนวทาง 1) 

5. บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นสมรรถนะมากกว า 1 ด3าน
เปJนฐาน แต เลือกมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เข3ามาเสริมในส วนของ Objective 

6. สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจําวัน หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน3นสมรรถนะเปJนฐานในข้ัน
Objective โดยไม มีมาตรฐาน / ตัวชี้วัด อนาคตอาจเปJนเช นนี้ 

 
ในบทความวันนี้ครูจะเห็นได3ว าจริง ๆ แล3วการเรียนการสอนในปbจจุบัน ครูเรามุ งเน3นให3นักเรียนบรรลุ

มาตรฐาน / ตัวชี้วัดเปJนทุนเดิมอยู แล3ว จะเปJนการดีกว าไหมถ3าครูเราเพ่ิมเติมเรื่องสมรรถนะของผู3เรียนลงไป
อีกหน อย  

เพ่ิมเติมโดยให3ผู3เรียนทํา / แก3ปbญหาจากชิ้นงาน / ภาระงานท่ีครูและนักเรียนร วมกันกําหนด               
จากอัตลักษณAเชิงพ้ืนท่ี และภาพอนาคตของผู3เรียน เพราะการท่ีผู3เรียนสามารถทํา / แก3ปbญหาชิ้นงาน / ภาระ
งานได3จนสําเร็จลุล วงได3นั้น แสดงว าผู3เรียนต3องอาศัยท้ังความรู3 ทักษะกระบวนการ เจตคติ และแรงจูงใจ          
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม ได3 

ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม ได3ก็คือนิยามของสมรรถนะผู3เรียนนั้นเอง แล3วพบกันใหม ในตอนท่ี 2 ครับ 
 

ขอเคารพด3วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ โรงแรมคิงสAพารAค อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

16 สิงหาคม 2562 
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สมรรถนะผู	เรียน ตอนที่ 2 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 
 ก�อนท่ีครูเราจะเริ่มอ�านบทความตอนท่ี 2 ผมขออนุญาตทบทวนเนื้อหาจากบทความในตอนท่ี 1             
ก�อนครับว�า สมรรถนะนั้นเกิดจากสิ่งใด? และ OLE Model พัฒนาสมรรถนะไดBอย�างไร? 

สมรรถนะผูBเรียนเปDนคุณลักษณะของผูBเรียนท่ีประกอบดBวยความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพ
ส�วนตัว และแรงจูงใจท่ีมาประยุกตGใชBในการปฏิบัติงานร�วมกันจนผลักดันใหBผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุ           
ตามเปKาหมาย หรือเกินกว�าเปKาหมายท่ีกําหนด จึงสรุปไดBว�าสมรรถนะของผูBเรียนเปDนผลจากการหลอมรวม
ระหว�าง ความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ สามารถเขียนเปDนสมการเพ่ือใหBง�ายต�อ
ความเขBาใจดังนี้ 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 

จาก OLE Model ถBาหากครูเราสามารถสอนผูBเรียนใหBบรรลุมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) แลBว เราเชื่อ
ว�าผูBเรียนจะเกิดสมรรถนะตามมาเหมือนท่ีเขียนไวBในสมการ โดยมีข้ันตอนการเรียนการสอนตามภาพ 
 

Objective Learning Evaluation 
     
  Output  

สถานการณG /
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

Outcome 
K การออกแบบ 

การเรียนรูB 
ท่ีสนองตอบ KAP 

และ Competency 

K  
Competency A A 

P P 
+ Competency  

     
จาก OLE Model ปกติครูเรามักจะประเมินถึงข้ันตอน Output เท�านั้น ไม�ไดBประเมินไปถึงข้ันตอน 

Outcome ส�งผลใหBกระบวนการประเมินสมรรถนะของผูBเรียนตามหลักสูตรป̂ 2551 ไม�สมบูรณGเท�าท่ีควร           
เราจึงควรเพ่ิม Competency ในทุกข้ันตอนของ OLE Model รายละเอียดครูสามารถอ�านไดBจากตอนท่ี 1 

สมมุติเราเพ่ิม Competency ในทุกข้ันตอนของ OLE Model แลBว บทความ ตอนท่ี 2 จะกล�าวถึง
แนวทางในการประเมินสมรรถนะของผูBเรียน ว�าสุดทBายแลBวเราจะรูBไดBอย�างไรว�าผูBเรียนเกิดสมรรถนะตามท่ีเรา
คาดหวังหรือไม�? อย�างไร? รายละเอียดตามท่ีผมจับใจความไดBมีดังนี้ 

จากข้ันตอน OLE Model ในส�วนของ Evaluation ใหBครูมองการประเมินเปDน 2 ระยะ คือ 
1. การประเมิน Output ในส�วนนี้จะเปDนการประเมินระยะแรก คือ การประเมินตามมาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด (KAP) ของแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรูB ว�าผูBเรียนบรรลุมาตรฐาน / ตัวชี้วัดหรือไม�? อย�างไร? 
ขBอควรระวังของการประเมินระยะแรกคือ การเลือกใชBเครื่องมือใหBเหมาะสมกับ K A P ตัวอย�างเช�น 

ตัวชี้วัดท่ีเปDนความรูB (K) ควรเลือกใชBเครื่องมือประเภทการทดสอบ 
ตัวชี้วัดท่ีเปDนทัศนคติ (A) ควรเลือกใชBเครื่องมือประเภทการสังเกตพฤติกรรม 
ตัวชี้วัดท่ีเปDนทักษะ (P) ควรเลือกใชBเครื่องมือประเภทการประเมินภาคปฎิบัติ 
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 ประเด็นการเลือกใชBเครื่องมือนี้ ครูตBองวิเคราะหGหา keyword หรือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา
ในตัวชี้วัดแต�ละตัวใหBไดBว�า ตัวชี้วัดมุ�งหวังใหBนักเรียนมีพฤติกรรมปลายทางลักษณะใด เช�น เปรียบเทียบ 
อภิปราย หรือเรียงลําดับ เพราะ keyword ในส�วนนี้จะช�วยใหBครูเรา focus ไดBชัดเจนลงไปว�า ครูเราจะ
เลือกใชBเครื่องมือชนิดใดในการประเมินนักเรียนในแต�ละตัวชี้วัด 

เช�น ตัวชี้วัดมี keyword ว�า อ�านออกเสียง ตรงนี้ครูเราก็ตBองใชBแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
หรือ ตัวชี้วัดมี keyword ว�า จับใจความสําคัญ ตรงนี้ครูเราก็สามารถเลือกใชBแบบทดสอบไดB  
หรือ ตัวชี้วัดมี keyword ว�า มีมารยาทในการอ�าน ตรงนี้ครูเราก็ตBองใชBแบบสังเกตพฤติกรรม  
จุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นเรียนควรเริ่มจากการวิเคราะหGหา keyword 

เพ่ือจะไดBเชื่อมโยงไปสู�การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบการวัดผลในชั้นเรียน 
หากครูเราเลือกใชBประเภทของเครื่องมือใหBสอดคลBองกับธรรมชาติของกลุ�มสาระการเรียนรูBและ

ธรรมชาติของมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ก็พอจะเชื่อไดBในระดับหนึ่งว�า ผลการประเมินมีความสอดคลBองกับสภาพ
ความเปDนจริงของผูBเรียนในแต�ละคน 

ถBาพบว�ามาตรฐาน / ตัวชี้วัด ดBานใดดBานหนึ่งไม�ผ�านการประเมิน ครูก็ดําเนินการสอนซ�อมเสริมเพ่ือใหB
ผูBเรียนคนนั้นมีผลการประเมินท่ีผ�านเกณฑGต�อไป (Assessment For Learning) 

สุดทBายผูBเรียนท่ีเรารับผิดชอบทุกคนก็ควรมีผลการประเมินตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัดในแต�ละระดับชั้น 
ในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรูBท่ีผ�านทุกตัว 

ยBอนกลับไปท่ีนิยามและสมการของสมรรถนะของผูBเรียนท่ีบอกว�า สมรรถนะผูBเรียนเปDนผลจากการ
หลอมรวมระหว�าง ความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ 

ถBาผลการประเมินระยะแรก (output) ผ�าน กอปรกับครูเรามีการจัดการเรียนรูBท่ีมุ�งพัฒนาสมรรถนะ
ของผูBเรียนดBวยแลBว เราก็พอจะเชื่อไดBว�านักเรียนเกิดสมรรถนะ แต�จะเกิดมากนBอยเพียงใดนั้นก็ตBองเปDนหนBาท่ี
ของการประเมินระยะท่ี 2  

2. การประเมิน Outcome คือ การประเมินสมรรถนะของผูBเรียน ซ่ึงสมรรถนะนั้นถือว�าเปDนผลท่ีไดB
จากการหลอมรวมระหว�าง ความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ 

การประเมินสมรรถนะจึงไม�สามารถแยกการประเมินเปDนดBาน ๆ เหมือนระยะแรกไดB แต�ตBองเปDน           
การประเมินแบบองคGรวมท้ังเรื่องความรูB ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส�วนตัว และแรงจูงใจ 

ซ่ึงเราเชื่อว�าการประเมินสมรรถนะนั้นตBองประเมินโดยผ�านสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน 
ประมาณว�า เม่ือผูBเรียนไดBรับโจทยGท่ีเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานแลBว นักเรียนตBองมี

แรงจูงใจในการแกBปiญหาโจทยGนั้นใหBประสบผลสําเร็จใหBไดB โดยอาศัยการบูรณาการท้ังเรื่องความรูB ทักษะ
กระบวนการ และบุคลิกภาพส�วนตัวของผูBเรียนประกอบเขBาดBวยกัน (K + A + P + M & Successful) 

สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานจึงเปDนเครื่องมือท่ีใชBประเมินสมรรถนะของผูBเรียน 
แต�การเลือกสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน มาใหBผูBเรียนไดBทํานั้น สิ่งท่ีตBองคํานึงถึงเสมอคือ 

สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน นั้นตBองสอดคลBองกับเนื้อหาของกลุ�มสาระ และตBองสอดคลBองกับตัวชี้วัด
ของสมรรถนะท่ีครูเราใชBประเมิน และผูBเรียนตBองมีความรูBสึกท่ี ทBาทาย มากกว�า ทBอแทB 

เช�น หากตBองการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการสื่อสาร จะพบว�ามีตัวชี้วัด 4 ตัว ไดBแก�                
1.ใชBภาษาถ�ายทอดความรูB ความเขBาใจ ความคิด ความรูBสึก และทัศนะของตนเองดBวยการพูดและการเขียน             
2.พูดเจรจาต�อรอง 3.เลือกรับหรือไม�รับขBอมูลข�าวสาร 4.เลือกใชBวิธีการสื่อสาร 

จากตัวชี้วัดท้ัง 4 ขBอ ครูเราอาจจะเลือกการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการสื่อสาร โดยไป
กําหนดเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน ไวBกับกลุ�มสาระการเรียนรูBภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 
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เพราะฉะนั้น สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน อาจจะเปDน “ใหBนักเรียนเขียนถ�ายทอดความรูB           
ความเขBาใจจากการอ�านนิทานเรื่องกระต�ายกับเต�า” (เพราะแค� ป.4) 

หรือ  
หากตBองการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการใชBเทคโนโลยี จะพบว�ามีตัวชี้วัด 2 ตัว ไดBแก� 

1.เลือกและใชBเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 2.มีทักษะกระบวนการใชBเทคโนโลยี 
จากตัวชี้วัดท้ัง 2 ขBอ ครูเราอาจจะเลือกการประเมินสมรรถนะดBานความสามารถในการใชBเทคโนโลยี 

โดยไปกําหนดเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน ไวBกับกลุ�มสาระการเรียนรูB กอท. ระดับชั้น ม.1 
เพราะฉะนั้น สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน อาจจะเปDน “ใหBนักเรียนนําเสนอผลงานเรื่อง อําเภอ

ของฉัน โดยเลือกใชBวิธีการนําเสนอดBวยเทคโนโลยีไดBอย�างสรBางสรรคGและมีคุณธรรม” (เพราะแค� ม.1) 
เปDนตBน 
แนวทางสําหรับการประเมินสมรรถนะของผูBเรียนมี 3 แนวทาง คือ 
1. ทุกกลุ�มสาระการเรียนรูB ประเมินท้ัง 5 สมรรถนะ (โรงเรียนพรBอมมาก) 
2. พิจารณาว�าสมรรถนะดBานนี้ ควรไปกําหนดเปDนสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานในกลุ�มสาระ          

การเรียนรูBใดดี? (คลBายตัวอย�าง) 
3. ทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะกลาง ๆ ข้ึนมา เพ่ือใชBประเมินร�วมกันท้ังโรงเรียน 
ไม�มีแนวทางไหนเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนกับบริบทของโรงเรียนเปDนสําคัญ แต�สิ่งท่ีควรคํานึงเสมอคือ 

ร�องรอย / หลักฐานท่ีใชBในการประเมินสมรรถนะของผูBเรียน (ท่ีมาของคะแนน) 
ร�องรอย / หลักฐานก็คือสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน ท่ีสอดคลBองกับเนื้อหาของกลุ�มสาระ และ

ตัวชี้วัดของสมรรถนะท่ีครูเราใชBประเมินนั้นเอง 
 
เม่ือครูไดBอ�านบทความของผมจนถึงบรรทัดนี้แลBว ผมเชื่อว�าครูจะเห็นแนวทางในการประเมิน

สมรรถนะของผูBเรียนท้ัง Output และ Outcome โดยเฉพาะ Outcome ในวิถีชีวิตของครูเรานั้น ครูไดBใชB
สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานใหBผูBเรียนไดBทําเปDนประจําอยู�แลBว เพียงแต�ว�าครูเราอาจไม�ไดBคํานึงว�า
สถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานท่ีใชBเปDนประจําอยู�นั้น มีความสอดคลBองกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนและตัวชี้วัดของ
สมรรถนะท้ัง 5 ดBานมากนBอยเพียงใด 
 ถBาสอดคลBองก็แสดงว�าสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงาน คือ ร�องรอย / หลักฐานในการประเมิน
สมรรถนะของผูBเรียน  

แต�ถBาไม�ค�อยสอดคลBองครูเราก็ตBองปรับสถานการณG / ภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือใหBสอดคลBองกับ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนและตัวชี้วัดของสมรรถนะ ท้ัง 5 ดBาน เพ่ือสุดทBายจะกลายเปDนร�องรอย / หลักฐานในการ
ประเมินสมรรถนะของผูBเรียน 
 สําหรับในตอนท่ี 3 ผมจะพาครูไปดูว�าข้ันตอนการสรBางเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผูBเรียน               
มีข้ันตอนการสรBางอย�างไร? จะพยายามเรียบเรียงเพ่ือเชื่อมโยงไปสู�วิ ถีชีวิตของครูเราใหBไดBมากท่ีสุด                
เพ่ือไม�เปDนการเพ่ิมภาระงานใหBครูเรา และสามารถนําไปประยุกตGใชBในการจัดการเรียนการสอนไดBทันที  

ยืดหยุ�นบนหลักวิชา คือหลักการคิดของผมท่ีมีต�อกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 

ขอเคารพดBวยจิตคารวะในความเพียร 
ณ โรงแรมคิงสGพารGค อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

17 สิงหาคม 2562 
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สมรรถนะผู	เรียน ตอนที่ 3 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 
 บทความนี้ผมต้ังใจว)าจะเขียนประเด็นท่ีเก่ียวกับสมรรถนะผู3เรียนเป4นตอนสุดท3าย เข3าอบรม 3 วัน            
ได3ประเด็นการเขียนรวม 3 ตอน ผมว)าน)าจะครอบคลุมกับสิ่งท่ีพ่ีน3องเพ่ือนครูเราควรรู3เพ่ือเตรียมตัวรับ             
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (อาจจะ) จากหลักสูตรอิงมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เป4นหลักสูตรอิงสมรรถนะครับ 

หากครูท)านใดสนใจเรื่องสมรรถนะผู3เรียน ผมขออนุญาตแนะนําให3เริ่มอ)านต้ังแต)ตอนท่ี 1 ท่ีผมสรุป
ภาพรวมให3เห็นความจําเป4นของสมรรถนะผู3เรียน / OLE Model กับการพัฒนาสมรรถนะผู3เรียน และแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะผู3เรียน ส)วนตอนท่ี 2 ผมสรุปในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัด           
ท่ีเชื่อมโยงไปสู)การประเมินสมรรถนะของผู3เรียน 

เพราะมาตรฐานและตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะของผู3เรียนดังสมการ 
K + A + P + M & Successful = Competency 

 

สําหรับเนื้อหาตอนท่ี 3 ผมจะมุ)งไปในเรื่องวิธีการสร3างเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของ
ผู3เรียน เพ่ือครูเราจะได3ตอบสังคมได3ว)า ด.ช.สมหวังมีสมรรถนะอยู)ในระดับสูง มีหลักฐาน ร)องรอยอะไรบ3าง
ท่ีมาช)วยยืนยันผลการประเมินดังกล)าว  

ผมยืนยันเสมอว)า “ท่ีมาของคะแนน” สําคัญไม)น3อยไปกว)าการเขียน ปพ. ครับ 
ทบทวนก)อนว)าสมรรถนะสําคัญของผู3เรียนตามหลักสูตรป[ 2551 มีจํานวน 5 ด3าน ประกอบด3วย 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก3ป]ญหา ความสามารถในการใช3
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช3เทคโนโลยี  

สมมติครูเราจะประเมินสมรรถนะของผู3เรียนด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา ครูเราควรมีข้ันตอน
การสร3างเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา ดังนี้ 

หมายเหตุ ข้ันตอนการสร3างยาวหน)อย ต้ังสติการอ)านดี ๆ ถ3าครูเข3าใจ สามารถนําไปปรับใช3ได3ทันที 
1. ยอมรับเง่ือนไขก)อนว)า สมรรถนะนั้นเป4นผลท่ีได3จากการหลอมรวมระหว)าง ความรู3 ทักษะ

กระบวนการ บุคลิกภาพส)วนตัว และแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นการประเมินสมรรถนะจึงไม)สามารถแยก               
การประเมินเป4นด3าน ๆ ได3 แต)ต3องเป4นการประเมินแบบองคbรวมท้ังเรื่องความรู3 ทักษะกระบวนการ 
บุคลิกภาพส)วนตัว และแรงจูงใจ และต3องเป4นการประเมินโดยผ)านสถานการณb / ภาระงาน / ชิ้นงาน 

2. สมรรถนะตามหลักสูตรมีจํานวน 5 ด3าน จากเง่ือนไขข3อ 1 ครูเราต3องวิเคราะหbเพ่ือหาจุดเชื่อมโยง
ระหว)างมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีครูเรารับผิดชอบ กับ สมรรถนะด3านใดด3านหนึ่งหรือมากกว)า 1 ด3านให3เจอ          
ซ่ึงในตัวอย)างครั้งนี้ ผมมุ)งไปท่ีสมรรถนะของผู3เรียนด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา 

3. เม่ือเรารู3ว)าเราจะประเมินสมรรถนะด3านใด ให3เราไปพิจารณาความหมายของสมรรถนะของผู3เรียน
ด3านนั้น ๆ ให3เข3าใจ เช)น ด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา หมายถึง ความสามารถในการแก3ป]ญหาและ
อุปสรรคต)าง ๆ ท่ีเผชิญได3อย)างถูกต3อง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข3อมูลสารสนเทศ 
เข3าใจความสัมพันธbและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณb ต)าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู3ประยุกตbความรู3มาใช3
ในการปeองกันและแก3ไขป]ญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต)อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล3อม 
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4. พิจารณาว)าสมรรถนะด3านนี้มีตัวชี้วัดอะไรบ3าง? เช)น ความสามารถในการแก3ป]ญหามีตัวชี้วัด              
2 ข3อคือ 4.1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหbป]ญหา  วางแผนในการแก3ป]ญหา   ดําเนินการ
แก3ป]ญหา  ตรวจสอบและสรุปผล และ 4.2 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา (ท่ีขีดเส3นใต3หมายถึง Keyword 
สําคัญท่ีจะโยงไปสู)คําว)า พฤติกรรมบ)งชี้) 

5. จากตัวชี้วัดข3อ 4.1 มีพฤติกรรมบ)งชี้ จํานวน 4 ข3อคือ 4.1.1 การวิเคราะหbป]ญหา หาสาเหตุ 
จัดระบบข3อมูล สร3างทางเลือก กําหนดทางเลือก/วิธีการ 4.1.2 การวางแผนในการแก3ป]ญหา                         
4.1.3 การดําเนินการในแก3ป]ญหา  ตรวจสอบ และบันทึกผล และ 4.1.4 สรุปผลและรายงาน 

ส)วนตัวชี้วัดข3อ 4.2 มีพฤติกรรมบ)งชี้ จํานวน 1 ข3อคือ 4.2.1 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา 
6. เข3าใจความหมายของสมรรถนะแต)ละด3าน พิจารณาตัวชี้วัด วิเคราะหbพฤติกรรมบ)งชี้ ข้ันตอนต)อไป

คือ การกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือให3ผู3เรียนได3ทํา ข3อควรระวังคือภาระงาน / ชิ้นงานท่ีกําหนดนั้นต3อง
สอดคล3องกับเนื้อหาของกลุ)มสาระการเรียนรู3ท่ีเรารับผิดชอบและสอดคล3องกับตัวชี้วัดของสมรรถนะ  

ท่ีผมอยากเพ่ิมเติมอีกประเด็นคือ ควรเป4นภาระงาน / ชิ้นงาน ท่ีสอดคล3องกับสถานการณbจาก
ชีวิตประจําวันของนักเรียน เพราะสุดท3ายเป4นชีวิตจริงของนักเรียนท่ีนักเรียนต3องพบเจอภายหลังจบการศึกษา
จากโรงเรียนท่ีเราสอน 

ตัวอย)างของภาระงาน / ชิ้นงานท่ีวิทยากรนําเสนอคือ การประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ พบว)า 
แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล3องกับเนื้อหาวิชาในกลุ)มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตรb 
แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล3องกับตัวชี้วัดของสมรรถนะด3านความสามารถในการแก3ป]ญหา 

 แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล3องกับสถานการณbจากชีวิตประจําวันของนักเรียน 
หมายเหตุ เหตุผลของการมีภาระงาน / ชิ้นงาน ครูสามารถอ)านได3จากตอนท่ี 2 

 7. ข้ันตอนนี้ครูเราต3องวิเคราะหbต)อไปว)าภาระงาน / ชิ้นงานท่ีเรากําหนดมาจากข้ันตอนท่ี 6 นั้น             
มีพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานอะไรบ3าง 
 อธิบายเพ่ิมเติมครับว)า ตัวชี้วัดจากข้ันตอนท่ี 4 และพฤติกรรมบ)งชี้จากข้ันตอนท่ี 5 นั้น หลักสูตร            
ป[ 2551 ได3เขียนไว3เป4นค)ากลาง ๆ เพ่ือให3ทุกกลุ)มสาระการเรียนรู3นําไปปรับใช3ต)อไปได3 
 เม่ือเขียนเป4นค)ากลาง ๆ จึงต3องมีข้ันตอนท่ี 7 คือ พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน เพราะภาระงาน / 
ชิ้นงานนั้น สามารถแปรเปลี่ยนได3ตามธรรมชาติของกลุ)มสาระการเรียนรู3และตัวชี้วัดของสมรรถนะ ท่ีสําคัญ 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน จะเป4นตัวกําหนดรายการประเมินและเครื่องมือท่ีใช3ในการประเมินสมรรถนะของ
ผู3เรียนต)อไปได3 
 ดังตัวอย)าง 
 ภาระงาน / ชิ้นงาน คือ การประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ 
 ตัวชี้วัดข3อ 1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหbป]ญหา  วางแผนในการแก3ป]ญหา   ดําเนินการ
แก3ป]ญหา  ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 1 การวิเคราะหbป]ญหา หาสาเหตุ จัดระบบข3อมูล สร3างทางเลือก กําหนดทางเลือก/
วิธีการ 
 พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก)  

1.1 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทของแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
1.2 สํารวจและกําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการสร3างแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
1.3 ศึกษาวิธีการ / ข้ันตอนการสร3างแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้ คือ นักเรียนต	องรู	

อะไรบ3าง? 
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พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 2 การวางแผนในการแก3ป]ญหา  
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
2.1 กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
2.2 กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
2.3 กําหนดบทบาทหน3าท่ีของสมาชิกภายในกลุ)ม (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต	องเตรียม

อะไรบ3าง? 
พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 3 การดําเนินการในแก3ป]ญหา  ตรวจสอบ และบันทึกผล 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
3.1 ดําเนินการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
3.2 ตรวจสอบความถูกต3องของแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต	องทํา

อะไรบ3าง? 
พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 4 สรุปผลและรายงาน 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
4.1 สรุปผลการดําเนินการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
4.2 นําเสนอและรายงานผลการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะท่ีหน3าชั้นเรียน (P) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต	องสรุปและ

นําเสนออย)างไร? 
 
ตัวชี้วัดข3อ 2 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา        
พฤติกรรมบ)งชี้ข3อ 1 ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา        
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) 
1.1 คุณภาพของแบบจําลองระบบสุริยะ ด3านความถูกต3อง สวยงาม และทนทาน (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน โดยใช3คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนคิดว)าป�ญหา

ได	รับแก	ไขแล3วหรือยัง? 
 
8. จากข้ันตอนท่ี 7 ครูจะสังเกตเห็นว)า เราได3เปลี่ยนตัวชี้วัดจากข้ันตอนท่ี 4 และพฤติกรรมบ)งชี้จาก

ข้ันตอนท่ี 5 (นามธรรม หรือจับต3องไม)ได3) ให3สามารถทําการวัดและประเมินผลได3ในข้ันตอนท่ี 7 (รูปธรรม 
หรือจับต3องได3)  

เหตุท่ีจะต3องเปลี่ยนจาก “จับต3องไม)ได3” ให3สามารถ “จับต3องได3” ก็เพ่ือท่ีครูเราจะได3ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช3ในการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนนั้นเอง 

พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานข3อท่ี 1 ส)วนใหญ)ประเมินความรู3นักเรียน เพราะฉะนั้นควรใช3
แบบทดสอบ 

พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานข3อท่ี 2 ส)วนใหญ)ประเมินความพร3อมในการเตรียมตัวของนักเรียน 
เพราะฉะนั้นควรใช3แบบ Check list (มี ไม)มี , ทํา ไม)ทํา) 

พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานข3อท่ี 3 – 4 ส)วนใหญ)ประเมินการปฏิบัติของนักเรียน เพราะฉะนั้นควรใช3
แบบสังเกตพฤติกรรม หรือแบบมาตราส)วนประมาณค)า เป4นต3น 

ข3อสําคัญคือ การประเมินสมรรถนะของผู3เรียนต3องเน3นให3นักเรียนได3ทําและประสบผลสําเร็จ 
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9. เม่ือครูเรากําหนดพฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานได3แล3ว ครูจะสังเกตเห็นได3ว)าพฤติกรรมบ)งชี้           
ตามภาระงานท่ีเรากําหนดนั้น เราสามารถทําการวัดผล (จับต3อง) ได3 เช)น ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และ
ประเภทของแบบจําลองระบบสุริยะ , กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ หรือ
ดําเนินการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ 

ห	ามลืมว%า พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานต3องสอดคล3องกับเนื้อหาของกลุ)มสาระการเรียนรู3ท่ีรับผิดชอบ
และตัวชี้วัดตามสมรรถนะแต)ละด3าน 

ในข้ันตอนนี้ผมจะพาครูไปดูตัวอย)างเครื่องมือท่ีใช3ในการประเมินสมรรถนะของผู3เรียนจากการกําหนด
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงานท่ีเราวิเคราะหbได3จากข้ันตอนท่ี 8 ดังนี้ 

แบบทดสอบ เช)น 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหb ป]ญหา วางแผนในการแก3ป]ญหา ดําเนินการ 

แก3ป]ญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน ได3แก) ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทของแบบจําลองระบบ

สุริยะ (K) 
O) ประโยชนbของการประดิษฐbแบบจําลองในข3อใดสําคัญท่ีสุด 
 ก. อนุรักษbศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ข. ประหยัดค)าใช3จ)าย 
 ค. ใช3เวลาว)างให3เกิดประโยชนb 
 ง. สร3างความแปลกใหม)ท่ีมีอยู)เดิม 
 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เช)น 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหb ป]ญหา วางแผนในการแก3ป]ญหา ดําเนินการ 

แก3ป]ญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 

รายการ ทํา ไม%ทํา 
1. กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ   
2. กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ   
3. กําหนดบทบาทหน3าท่ีของสมาชิกภายในกลุ)ม   

 
แบบมาตราส)วนประมาณค)า (Rating Scale) 
 

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. กําหนดอุปกรณbท่ีใช3ในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ      
2. กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐbแบบจําลองระบบสุริยะ      
3. กําหนดบทบาทหน3าท่ีของสมาชิกภายในกลุ)ม      
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หรือแบบบันทึกพฤติกรรม เช)น 
 

ประเด็น ลักษณะท่ีพบ / ส่ิงท่ีพบ 
(โยงไปสู% Rubric) 

1. ใช3กระบวนการแก3ป]ญหาโดยการวิเคราะหb 
ป]ญหา วางแผนในการแก3ป]ญหา ดําเนินการ 
แก3ป]ญหา ตรวจสอบและสรุปผล 

 

2. ผลลัพธbท่ีเกิดจากการแก3ป]ญหา   
 
จาก 9 ข้ันตอน ถ3านํามาเขียนเป4นตารางเพ่ือให3เห็นแนวทางการประเมินสมรรถนะของผู3เรียน        

ตลอดแนว ตารางก็จะมีลักษณะประมาณนี้ 
 

ด	าน
สมรรถนะ
ของผู	เรียน 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรม
บ%งช้ี 

ภาระงาน / 
ช้ินงาน 

พฤติกรรม
บ%งช้ีตาม
ภาระงาน 

เครื่องมือ 
ท่ีใช	 

ผู	ประเมิน 

       
 

เม่ือครูได3อ)านบทความของผมจนถึงบรรทัดนี้แล3ว ผมเชื่อว)าครูจะเห็นแนวทางในการประเมิน
สมรรถนะของผู3เรียนตลอดแนว เริ่มต้ังแต)วิเคราะหbความหมายของสมรรถนะของผู3เรียนแต)ละด3าน พิจารณาว)า
สมรรถนะนั้น ๆ มีตัวชี้วัด และมีพฤติกรรมบ)งชี้อะไรบ3าง ซ่ึงตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ)งชี้ท่ีกําหนดนั้น หลักสูตร 
ป[ 2551  ได3เขียนไว3เป4นค)ากลาง ๆ กลุ)มสาระการเรียนรู3ต)าง ๆ สามารถนําไปปรับใช3ต)อไปได3  

เม่ือได3ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ)งชี้แล3ว ข้ันตอนต)อไปคือการกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือใช3          
เป4นเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู3เรียน เม่ือมีภาระงาน / ชิ้นงานข้ันต)อไปคือการกําหนด
พฤติกรรมบ)งชี้ตามภาระงาน เพ่ือโยงไปสู)การออกแบบเครื่องมือสําหรับใช3ในการประเมินสมรรถนะของผู3เรียน
ท่ีเน3นการได3ปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุตามเปeาหมาย หรือเกินกว)าเปeาหมายท่ีกําหนด 

สามารถเขียนเป4นสมการเพ่ือให3ง)ายต)อความเข3าใจดังนี้ 
 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 

ยืดหยุ)นบนหลักวิชา คือหลักคิดของผมท่ีมีต)อกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 

ขอเคารพด3วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ โรงแรมคิงสbพารbค อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

18 สิงหาคม 2562 
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ครูและนักเรียนชวยกันสราง Rubrics 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 

 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผมไดรับโอกาสจาก ผอ.วิทยา คําฮอม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสาหิน          
ใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 ขอบคุณในทุก ๆ โอกาสที่มอบใหครับ  

ซึ่งผมถือวาเปนโอกาสอันดีที่เราจะมาสรางความตระหนักรวมกันวา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนน้ัน 
ไมไดมีแคแตงขอสอบ สอบ ตรวจใหคะแนน รวมคะแนน ตัดเกรด และเขียน ปพ. เทาน้ัน  

แตมันมีอะไรที่ซอนอยูในวิถีความเปนครูอยูพอสมควร  
ผมไมไดไปสรางภาระงานใหครูเพ่ิมขึ้น แตผมจะมาชี้วาสิ่งที่ครูทําเปนประจําน้ัน ตรงขั้นตอนไหนบาง        

เปนขั้นตอนของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือที่ครูจะไดเขาใจในขั้นตอนน้ันมากย่ิงขึ้น 
 ภายหลังที่ผมแลกเปลี่ยนเรียนรูเสร็จแลว ผมรูสึกและเชื่อวาครูทุกทานจะนําความรูที่ไดรับในวันน้ี        
ไปประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  

เพราะเน้ือหาที่ผมไปบรรยายน้ัน ผมไดอธิบายวาขั้นตอนของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่ดีและ         
ครูเราสามารถนําไปใชไดน้ันมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน เริ่มต้ังแตการกําหนดเปาหมายในการสอบ การทําตารางวิเคราะห
ขอสอบ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด (KAP)  การสรางเครื่องมือแตละชนิด การหาคุณภาพของ
เครื่องมือ (ความยากงาย อํานาจจําแนก) การสราง Rubrics และการคํานวณคา T score 

เนนย้ําตรงที่วา จริง ๆ แลวขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอนไดแฝงอยูในวิถีชีวิตของครูเราอยูแลว หนาที่ของผมคือ 
แนะนําวาขั้นตอนการวัดผลฯ แตละขั้นตอนน้ัน แฝงอยูในวิถีชีวิตของครูเรา “ตรงไหนบาง” เทาน้ันเอง 

แตประเด็นวันนี้ ผมจะมุงไปที่เรื่องของการสราง Rubrics 
เพราะผมคิดวา Rubrics นั้นเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินนักเรียนที่ทรงประสิทธิภาพมาก เพราะจะ

ประเมินนักเรียนเปนภาพรวม (เนนการตัดสิน) ก็ได หรือจะประเมินนักเรียนเปนรายการยอย (เนนการพัฒนา) ก็ได  
ใหนักเรียนนําเสนองาน ก็ใช Rubrics ใหนักเรียนทํางานกลุม ก็ใช Rubrics ใหนักเรียนเตะบอล                

ก็ใช Rubrics  ใหนักเรียนรองเพลง ก็ใช Rubrics ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ก็ใช Rubrics ประเมิน
สมรรถนะนักเรียน ก็ใช Rubrics หรือประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน ก็ใช Rubrics 

แตประเด็นคือ ถาครูเราไมสราง Rubrics เอง เราจะมีตัวชวยในการสราง Rubrics จากที่ไหนบาง? 
 รายละเอียดจากประสบการณเปนดังน้ี 
 เกณฑการประเมินคุณภาพ หรือ Rubrics คือ แนวทางในการใหคะแนนเพ่ือประเมินความรู ความสามารถ 
ชิ้นงาน หรือผลการปฏิบัติงานของนักเรียน  
 ซึ่ง Rubrics น้ันจะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญอยู 3 สวนไดแก 
 1.เกณฑหรือประเด็นที่จะประเมิน (Criteria)  เปนการพิจารณาวาการปฏิบัติงานหรือผลงานน้ัน
ประกอบดวยอะไรบาง หรือพูดงาย ๆ คือ “จะดูอะไร” 

284

CMPEO : Assessment For Life



 2.ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance Level) เปนการกําหนดจํานวนระดับของเกณฑ 
(Criteria) วาจะกําหนดกี่ระดับ สวนมากจะกําหนด 3 - 6 ระดับ การจะกําหนดก่ีระดับน้ัน ควรใชประสบการณ
เปนสําคัญ วานักเรียนชั้นนี้ งานประมาณน้ี ควรกําหนดก่ีระดับคุณภาพ และที่สําคัญนักเรียนตองสามารถทําได 
 3.การบรรยายคุณภาพของแตละระดับความสามารถ (Quality Description) เปนการเขียนคําอธิบาย
ความสามารถใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจนในแตละระดับ ซึ่งจะทําใหงายตอการตรวจใหคะแนน จุดน้ีเปน
จุดที่ยากที่สุดสําหรับการสราง Rubrics (เขียนอยางไร ถึงจะขาดจากกันในแตละระดับ) 
 และหากจะแบงชนิดของ Rubrics สามารถแบงออกได 2 ชนิด ไดแก 
 1.เกณฑการประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric)  เปนการประเมินภาพรวมของการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน  โดยดูคุณภาพโดยรวมมากกวาดูขอบกพรองสวนยอย 

2.เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic Rubric)  เปนการประเมินแบบแยกสวนของเกณฑ         
การประเมินออกเปนสวนยอย ๆ เกณฑการประเมินแบบน้ีจะไดผลสะทอนกลับคอนขางสมบูรณ เปนประโยชน
สําหรับผูเรียนและผูสอนมาก ซึ่งสามารถทราบ จุดเดน-จุดดอย ของผูเรียนแตละคนได 

ตัวอยางเชน  มาตรฐาน ค 5.1  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
ตัวชี้วัด   ค 5.1 ป.6/1  เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟเสน 

โจทย  ใหนักเรียนเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในระดับชั้น ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนของเรา 
สิ่งที่จะดูเม่ือนักเรียนเขียนแผนภูมิแทงเสร็จ (เกณฑ) มีดังน้ี 

1. องคประกอบของแผนภูมิ  
2. ขนาดและระยะหางของแผนภูมิ 
3. การกําหนดมาตราสวน 
4. ความครบถวนถูกตองของขอมูล 

  
จากเกณฑที่กําหนดถาเปนแบบ Holistic Rubric จะเปนดังน้ี 

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

แผนภู มิ มีค วามถูกต องครบทุ ก
รายการดังน้ี 
1. องคประกอบของแผนภูมิ  
2. ขนาดและระยะหางของแผนภูมิ 
3. การกําหนดมาตราสวน 
4. ความครบถวนถูกตองของขอมูล 
 

แผนภูมิมีขอผิดพลาดรายการใด
รายการหน่ึง 

แผนภูมิมีขอผิดพลาดมากกวาหนึ่ง
รายการ 
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จากเกณฑที่กําหนดถาเปนแบบ  Analytic Rubric จะเปนดังน้ี 
 
เกณฑ ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. องคประกอบของ
แผนภูมิ  
 

มีองคประกอบสําคัญ 
ครบถวน ไดแก 
ชื่อแผนภูมิ มาตราสวน 
ชื่อแกนนอน ชื่อแกนตั้ง 

ขาดองคประกอบสําคัญใด  
1 องคประกอบ 

ขาดองคประกอบสําคัญ 
มากกวา 1 รายการ 

2. ขนาดและระยะหาง
ของแผนภูม ิ
 

ขนาดและระยะหางของแทง
แผนภูมิเทากันทั้งหมด 

ขนาดและระยะหางของ
แทงแผนภูมิไมเทากัน  
1 แหง 

ขนาดและระยะหาง 
ของแทงแผนภูมิไมเทากัน 
มากกวา 1 แหง 

3. การกําหนดมาตรา
สวน 
 

กําหนดมาตราสวน 
ไดเหมาะสมสอดคลอง 
กับขอมูล 

กําหนดมาตราสวน 
ไมเหมาะสมกับขอมูล 

ไมมีการกําหนด 
มาตราสวน 

4. ความครบถวน
ถูกตองของขอมูล 

ขอมูลถูกตองและครบถวน ขอมูลถูกตองหรือครบถวน
อยางใดอยางหน่ึง 

ขอมูลไมถูกตองและไม
ครบถวน 

 
 จากตัวอยางที่ผมยกมาน้ัน ครูจะเห็นไดวาการสราง Holistic Rubrics น้ันมีความงายกวา Analytic 
Rubrics เนื่องจากการเขียนบรรยายคุณภาพในแตละระดับน้ันไมยุงยาก 
 แตสิ่งที่ผมจะมาจุดประเด็นอยูตรงที่วา... 
 Rubrics ใด ๆ ก็ตามถาครเูราใหนักเรียนชวยกันคิด ชวยกันสราง และชวยกันประเมิน จะดีกวาไหม? 
 ไมวาจะเปนสิ่งที่จะดู (เกณฑ) ก็ใหนักเรียนชวยกันกําหนดวา งานครั้งนีจ้ะมีก่ีเกณฑดี และแตละเกณฑจะ
พิจารณาที่อะไรบาง? 
 ไมวาจะเปนระดับคุณภาพ ก็ใหนักเรียนชวยกันกําหนดวาจะมี 2 – 3 – 4 หรือ 5 ระดับคุณภาพ 
 หรือไมวาจะเปนคําอธิบายระดับคุณภาพ ก็ใหนักเรียนชวยกันกําหนดวา ระดับ 1 น้ันควรเปนอยางไร 
ระดับ 2 น้ันควรเปนอยางไร หรือระดับ 3 น้ันควรเปนอยางไร ซึ่งคําอธิบายระดับคุณภาพนั้นนอกจากบรรยายเปน
ตัวอักษรแลว ครูเราอาจใชภาพจริง ๆ  หรือผลงานของนักเรียนจริง ๆ  มาเปนตัวกําหนดก็ได (นักเรียนประถมศึกษา
ถา Rubrics เปนรูปภาพ นาจะเกิดความเขาใจมากกวา Rubrics ที่เปนตัวอักษร) 
 ถานักเรียนมีสวนรวมในการคิด Rubrics ต้ังแตตน ผมเชื่อวานักเรียนจะตั้งใจทํางานชิ้นน้ันใหดีที่สุด 
เพราะนักเรียนจะรูเปาหมายของการทํางานวา เขาตองทําอยางไรถึงจะได 3 คะแนนในเกณฑนั้น ๆ  
 ตรงน้ีนี่แหละคือหลักการที่สําคัญของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินต้ังแตสรางเกณฑ จนถึงการประเมินชิ้นงานจากเกณฑที่รวมสราง  
 

ขอเคารพดวยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

1 พฤศจิกายน 2562 
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ฝ�กฝน 

 
ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 

sornorpoom@gmail.com 
www.sornorpoom.wordpress.com 

 
 ต้ังแต!เริ่มป%การศึกษา 2562 มาน้ัน ผมได0รับมอบโอกาสที่ดีจากพี่น0องเพื่อนครูให0ไปร!วมแลกเปล่ียนเรียนรู0
ในเรื่องที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนประมาณ 8 – 10 เวที ทุกเวทีท่ีผมไปน้ัน ผมตอบรับในทันที  
ไม!มีที่จะปฏิเสธครับ และผมต0องขอขอบคุณพี่น0องเพื่อนครูทุกท!านที่ได0มอบโอกาสและความไว0วางใจให0กับผม 
 เหตุที่ผมตอบรับทันทีเมื่อมีโอกาส เน่ืองจาก 
 1. ผมไปร!วมสร0างความตระหนักกับพี่น0องเพื่อนครูว!า แท0จริงแล0วการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน           
มีอยู!รอบ ๆ ตัวครูเราอยู!แล0ว เพียงแต!บางครั้งครูอาจมองข0าม เหตุเน่ืองจากภาระงานท่ีได0รับมอบหมาย 
 2. เม่ือสร0างความตระหนักได0แล0ว ผมเลยขออนุญาตช้ีแนะต!อไปว!า เม่ือการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน           
มีอยู!รอบ ๆ ตัวครูเราอยู!แล0ว ตรงไหนบ0างท่ีถูกต0องตามหลักวิชา และตรงไหนบ0างที่ไม!ค!อยถูกต0องตามหลักวิชา 
ร!วมกันเรียนรู0เพื่อปรับส่ิงที่ไม!ถูกต0องให0กลายเปKนส่ิงท่ีถูกต0อง  
 3. และสุดท0ายเราก็จะได0เครือข!ายพี่น0องเพื่อนครูในเรื่องของการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
 เหตุที่ผมได0รับความไว0วางใจจากพี่น0องเพื่อนครูมาโดยตลอดน้ัน ผมต0องขอขอบพระคุณอาจารยNจาก         
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตรN มหาวิทยาลัยเชียงใหม!ที่ได0ส่ังสอนความรู0ต!าง ๆ 
จนกระท่ังผมเปKนผมในวันน้ี และต0องขอขอบพระคุณสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได0มีกิจกรรมดี ๆ ในการพัฒนาความรู0มาอย!างต!อเน่ือง จนกระท่ังผมเปKนผมในวันน้ี 
 ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ 
 8 – 10 เวทีที่ผมไปน้ัน มีประเด็นหน่ึงจากหลาย ๆ ประเด็นที่ผมนําเสนอมาโดยตลอดน้ันก็คือ การฝSกฝน 
 รายละเอียดเปKนดังน้ีครับ 
 แน!นอนว!าตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ได0กําหนดว!าต0องมีการวัดและประเมินผลระดับชาติ ในที่น้ี
ผมหมายถึงการสอบ Onet  
 ยืนยันมาตลอดหลายป%ว!า เห็นด0วยอย!างย่ิงที่มีการสอบ Onet แต!ไม!เห็นด0วยอย!างย่ิงที่นําผลการสอบ 
Onet มาตัดสินคุณภาพของโรงเรียน (เขียว เหลือง แดง) ประเด็นน้ีไม!ลงรายละเอียดครับ เพราะเขียนมาหลาย
บทความแล0ว 
 ซึ่งในทุกป%จะมีนักเรียนเข0าสอบ Onet หลักแสนคนข้ึนไป แน!นอนว!าการตรวจกระดาษคําตอบจํานวนมาก
ขนาดน้ัน ไม!สามารถใช0แรงงานคนมาน่ังตรวจเหมือนในระดับช้ันเรียนได0 ต0องใช0คอมพิวเตอรNช!วยในการตรวจ และ
คอมพิวเตอรNจะตรวจโดยการตรวจจับปริมาณคารNบอน (ดินสอ 2B) ที่ปรากฏบนกระดาษคําตอบ 
 ประเด็นน้ีจึงเปKนที่มาของบทความวันน้ีคือ ฝSกฝน 
 โรงเรียนส!วนใหญ!มักมองข0าม แต!จะมุ!งไปทบทวนเรื่องมาตรฐาน เรื่องตัวช้ีวัด เรื่องข0อสอบเก!า ๆ มากกว!า 
 ทั้ง ๆ ท่ีการฝนกระดาษคําตอบก็เปKนส่ิงสําคัญไม!น0อยไปกว!าเรื่องอ่ืน ทําไมผมถึงคิดเช!นน้ัน ผมขอ
ยกตัวอย!างง!าย ๆ ครับ ด.ช.สมชายเรียนเก!งมาก ทําข0อสอบได0ทุกข0อ แต!ฝนกระดาษคําตอบไม!เปKน ทุกอย!างจบ 
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 ครูเคยสงสัยไหมครับว!า ทุกป%จะมีนักเรียนบางส!วนได0คะแนนสอบ Onet ศูนยNคะแนน ทั้ง ๆ ที่นักเรียน  
คนน้ันเข0าสอบตามปกติ แต!ทําไมถึงสอบแล0วได0ศูนยNคะแนน หากท้ิงด่ิง ค. ทุกข0อ มันก็น!าจะมีคะแนนบ0าง?             
จริงไหมครับ 
 เหตุผลหน่ึงที่ผมคิดว!านักเรียนคนดังกล!าวสอบ Onet แล0วได0ศูนยNคะแนน ก็เพราะว!านักเรียนคนน้ัน              
เขาฝนกระดาษคําตอบไม!เปKนน่ันเอง (คิดเองเฉยๆ) เมื่อฝนไม!เปKนคอมพิวเตอรNก็ตรวจหาคารNบอนไม!ได0 สุดท0ายเลย
กลายเปKนศูนยNคะแนน 
 คําว!าไม!เปKนของผมน้ัน ครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่อง เช!น ฝนไม!เต็มวงกลม ฝนเกินวงกลม ดินสอท่ีใช0ฝน
ไม!ใช!ดินสอ 2B หรือฝนไม!ถูกตามรูปแบบของข0อสอบแต!ละชนิด 
 ขอย0อนไปที่รูปแบบของข0อสอบ Onet หน!อยครับว!า ข0อสอบ Onet น้ันจะมีรูปแบบการสอบอยู! 4 
ประเภทหลัก ๆ คือ 1.แบบคําตอบเดียว 2.แบบหลายคําตอบ 3.แบบเชิงซ0อน และ 4.แบบกลุ!มคําตอบสัมพันธN 
โดยเฉพาะแบบ 2 – 3 – 4 เช่ือว!าครูและนักเรียนไม!ค!อยคุ0นเคย เพราะชีวิตการสอบปกติในช้ันเรียนมักจะพบเจอ
แต!แบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบเปKนส!วนใหญ!  
 และที่ผมเปKนห!วงมากท่ีสุดคือข0อสอบท่ีเปKนแบบเลือกคําตอบท่ีเปKนค!า/ตัวเลข (พบในวิชาคณิตศาสตรNและ
คะแนนเต็มมีหลายคะแนน)   พูดง!าย ๆ คือข0อสอบท่ีให0นักเรียนคํานวณ แต!คอมพิวเตอรNไม!สามารถตรวจค!า/              
ตัวเลขที่เปKนลายมือนักเรียนได0 นักเรียนต0องฝนค!า/ตัวเลขที่คํานวณได0ลงในกระดาษคําตอบอีกทีหน่ึง 
 ตีโจทยNแตก คิดได0 คํานวณได0 และคํานวณได0ถูกต0องด0วย แต!ฝนลงในกระดาษคําตอบไม!ถูกต0อง จาก 5
คะแนนเต็มท่ีควรได0 สุดท0ายกลายเปKน 0 คะแนน ดังตัวอย!าง 
       

จากตัวอย!าง ครูจะเห็นได0ว!าคําตอบท่ีถูกต0องในการ
คํานวณคือ 2.50 แต!ประเด็นที่ฝนไม!เปKน เช!น  
- ฝนเลข 2 และเลข 5 อยู!ใน column เดียวกัน 
- ฝนเลข 2 และเลข 5 อยู!คนละ column แต!ลืมใส!
เลข 0 ในสาม column แรก 
- ฝนเลข 2 และเลข 5 อยู!คนละ column และ          
ใส!เลข 0 ในสาม column แรก แต!ไม!ได0ฝนเลข 0 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย จนนํามาซึ่งคําว!า ฝนไม!เปKน 

 
 
 
 ผมก็เลยเสนอแนะไปว!า นอกจากครูเราจะมุ!งเน0นไปที่มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และข0อสอบเก!า ๆ แล0ว เราควร
มุ!งเน0นไปท่ีเรื่อง “ฝSกฝน” ด0วยนะครับ ด0วยวิธีง!าย ๆ ดังน้ี 
 โดยปกติครูเราต0องแต!งข0อสอบก!อน แล0วถึงจะไปเลือกใช0กระดาษคําตอบท่ีมีขายตามร0านเครื่องเขียน เช!น 
30 ข0อ 60 ข0อ หรือ 80 ข0อ หรือแบบ 4 ตัวเลือก / 5 ตัวเลือก 
 แนวปฏิบัติดังกล!าว จึงส!งผลให0นักเรียนไทยคุ0นเคยกับรูปแบบข0อสอบแบบน้ีเท!าน้ัน เม่ือพบเจอรูปแบบอ่ืน 
มักจะงง ๆ หรือฝนไม!เปKน 
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แต!ถ0าเราต0องการจะฝSกฝนให0กับนักเรียน ครูต0องใช0เทคนิค Backward Design กล!าวคือ ให0ครูใช0
กระดาษคําตอบจริง ๆ ที่ใช0กับการสอบ Onet ซ่ึง สทศ. ได0เผยแพร!อยู!แล0ว และครูก็ดําเนินการแต!งข0อสอบให0
สอดคล0องกับ Test Blueprint (ข0อสอบคู!ขนาน) และสอดคล0องกับลักษณะของกระดาษคําตอบในแต!ละวิชา เช!น 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระดาษคําตอบเปKนฐาน แต!งข0อสอบตาม Test Blueprint (ข0อสอบคู!ขนาน) ส!วนในห0องเรียนปกติ               
ก็พยายามสอนนักเรียนตามมาตรฐาน ตามตัวช้ีวัด ไม!ใช!สอนตามหนังสือ ใช0สถานการณNรอบ ๆ ตัวนักเรียนเปKน           
ส่ิงเร0าเพื่อเช่ือมโยงไปสู!มาตรฐานและตัวช้ีวัด กระตุ0นคิดโดยการใช0คําถามบ!อย ๆ และให0นักเรียนได0ปฏิบัติจริง  
 เมื่ อ ถึ ง เวลาการสอบกลางภาค หรือปลายภาค ก็ ใช0 ข0 อสอบ คู! ขนานมาใช0 สอบกับนัก เ รียน                            
ใช0กระดาษคําตอบตามตัวอย!างมาเปKนสถานการณNสอบจริง ๆ  ฝนจริง ๆ ตรวจ (มือ) จริง ๆ แล0วครูเราจะพบ
ข0อบกพร!องในการฝนกระดาษคําตอบของนักเรียนเปKนรายบุคคล (ตามแก0ไขรายคน) ทําบ!อย ๆ เลยกลายเปKน          
ช่ือบทความวันน้ีคือ ฝSกฝน สุดท0ายเมื่อถึงเวลาสอบจริง ๆ นักเรียนจะสามารถฝนกระดาษคําตอบได0อย!างถูกต0อง  
 แต!คําตอบท่ีนักเรียนเลือกตอบไปน้ัน ถูกผิดอย!างไรก็ค!อยว!ากัน เพราะครั้งน้ีเรามุ!งเน0นทีเ่รื่อง ฝSกฝน 
 นักเรียนฝนไม!เปKน เราก็ฝSกฝนจนนักเรียนฝนเปKน น่ีก็คือหลักการของ Assessment For Learning   
  

ขอเคารพด0วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม! 

7 พฤศจิกายน 2562 
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OLE กับ สมรรถนะของนักเรียน 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 
 ช่วงเดือนมีนาคมนี้ ผมได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องเพ่ือนครูให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการประเมินสมรรถนะของนักเรียน  
 ผมถือว่าเป็นเรื่องท่ีสําคัญกับพ่ีน้องเพ่ือนครูมาก เหตุเนื่องจากอีกไม่นานกระทรวงศึกษาธิการ              
จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ ประมาณว่าหากโรงเรียน
เรามีการเตรียมตัวท่ีดี เวลามีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ เป็นกําลังใจให้ครับ 

เหตุท่ีต้องปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะนั้น ผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการได้มีเหตุผล
ตามหลักวิชาท่ีสามารถตอบสังคมได้ว่า “ทําไมต้องปรับหลักสูตร?” แต่ในส่วนตัวผม ๆ คิดว่า ท่ีต้องปรับ
หลักสูตรนั้น อาจเป็นเพราะ  

1. หลักสูตรแกนกลางปี 51 มีอายุครบ 12 ปี นักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรแกนกลางปี 51 กลุ่มแรกนั้น 
ป่านนี้น่าจะกําลังเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีท่ี 1 แล้ว ซ่ึงถือว่ายาวนานพอสมควร 

2. หลักสูตรแกนกลางปี 51 เป็นหลักสูตรท่ีอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นสําคัญ ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า ความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก จึงส่งผลให้เกิดคําว่า ความรู้มีวันหมดอายุ 
วันนี้ความรู้นี้ “ถูกต้อง” พรุ่งนี้พบว่า ความรู้ของเม่ือวาน “ไม่ถูกต้อง” ความรู้ท่ีอยู่ในหนังสือเรียนหรือ 
website จึงต้องตรวจสอบก่อนนําไปใช้จริงเสมอ แต่ท่ีคงทนกว่าความรู้ คือ สมรรถนะของนักเรียน  

3. เรามักจะมีทัศนคติท่ีไม่ดีกับการสอบ Onet โดยคําพูดท่ีเรามักชอบพูดกันเป็นระยะ ๆ คือ คะแนน 
Onet ไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียนคนนั้นหุงข้าวเป็น / ผ่าฟืนเป็น / หาปลาเป็น หรือ คะแนน Onet สูง              
แต่ทักษะชีวิตยังต้องปรับปรุง หรือ คะแนน Onet ไม่ได้ช่วยเรื่องการทํามาหากินของนักเรียน 

ประเด็นข้อ 3 ผมเห็นแย้งมาตลอด เพราะ 1.เรานําผลสอบ Onet ไปใช้ในการตัดสินคุณภาพของ
โรงเรียนเป็นสําคัญ จนทําให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง เครียดไปตามๆ กัน แต่ท่ีไม่เครียด คือ 
สถาบันกวดวิชา 2.การสอบ Onet เป็นตัวชี้วัดเพียงหนึ่งตัวชี้วัดเท่านั้น สําหรับดูว่าเม่ือโรงเรียนใช้หลักสูตร
แกนกลางปี 51 (อิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด) ครบ 6 ปี / 9 ปี / 12 ปี นักเรียน ป.6 / ม.3 / ม.6 มีความรู้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรได้กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด แต่เราเอาไปใช้ตัดสินคุณภาพ เท่านั้นเอง... 

4. หลาย ๆ วิชาชีพในสังคม ปรับวิชาชีพของตนเองจาก มาตรฐานวิชาชีพ เป็น สมรรถนะวิชาชีพ 
5. เราไม่สามารถเอาความรู้ท่ีร่ําเรียนมาตลอด 6 ปี / 9 ปี / 12 ปี นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ข้อนี้สังเกตได้จากผลการประเมิน PISA และข่าวหน้า 1 ท่ีชอบพาดหัวกัน 3 วัน 5 วัน (ข่าวลบ) 
และ 6. สมรรถนะ คือ ผลรวมของ K + A + P ซ่ึงเป็นข้ันสูงกว่าหลักสูตรปี 51 ท่ีมุ่งเน้น KAP 

 เหตุผลท่ีต้องเปลี่ยนหลักสูตร ผมคิดได้ 6 เหตุผลครับ 
 ใจความของบทความครั้งนี้ คือ  

เป้าหมายเปลี่ยน แต่เส้นทางในการเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นยังคงเดิม แต่สิ่งท่ีควรเปลี่ยน คือ วิธีการ
เดินทาง (บนเส้นทางสายเก่า) 

กล่าวคือ 
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ในวิชาชีพครูเรานั้น คําว่า OLE เป็นสิ่งท่ีพ่ีน้องเพ่ือนครูเรามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยตัวย่อแต่ละตัวมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 O หรือ Objective คือ เป้าหมาย/จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้นักเรียน “เกิด” 
 L หรือ Learning Experience คือ การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพ่ือพาให้นักเรียน “เกิด” 
 E หรือ Evaluation คือ การประเมินผลเพ่ือให้รู้ว่านักเรียน “เกิด” หรือ “ไม่เกิด” อย่างไร 
 หากเรานํา OLE ไปใช้กับหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 เราจะได้ประมาณนี้ 
 O หรือ Objective คือ มาตรฐาน / ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
 L หรือ Learning Experience คือ Passive ก่ึง Active Learning ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านหนังสือ / 
ตํารา / เอกสาร / ใบงาน / ชุดกิจกรรม หรือแบบฝึก 
 E หรือ Evaluation คือ การประเมินผลท่ีมุ่งเน้น “ตัดสิน” มากกว่า “พัฒนา” และใช้แบบทดสอบ
ชนิด ”ปรนัย” มากกว่า “อัตนัย”  
 รายละเอียดไม่ว่ากันครับ… 
 แต่อีกไม่นาน เรากําลังจะเปลี่ยนจากหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ ซ่ึงผม
คิดว่ารายละเอียดของ OLE ก็ควรเปลี่ยนเช่นกัน (แต่ OLE ไม่เปลี่ยน) ตัวอย่างเช่น 
 O หรือ Objective เปลี่ยนจากตัวชี้วัดเป็นสมรรถนะของนักเรียน  เช่น ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ซ่ึงสมรรถนะท้ัง 5 ข้อนี้ หลักสูตรปี 51 ได้กําหนดไว้ชัดเจน แต่มีสถานะเป็นเพียง พระรอง  

และเท่าท่ีผมติดตามข่าวสารมานั้น พบว่า ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาได้กําหนดกรอบสมรรถนะหลักของนักเรียน (ป.1 – ป.3) จํานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร , คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน , กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ , 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร , ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน , อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ , ทักษะ
การคิดชั้นสูงและนวัตกรรม , การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล , การทํางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นํา และการเป็นพลเมืองต่ืนรู้และมีจิตสํานึกสากล 

L หรือ Learning Experience จากเดิมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให้
เพ่ิมเติมการออกแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ (Competency = K + A +P) และ จากเดิม
เป็นก่ึง ๆ ระหว่าง Passive Learning และ Active Learning ก็ให้เปลี่ยนเป็น Active Learning 

และควรลดการใช้ตําราเรียน เพราะความรู้ท่ีอยู่ในตําราเรียนนั้นไม่สามารถ update ตัวมันเอง โลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ความรู้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ลดการใช้ตําราเรียน แต่ไปเพ่ิมการใช้
สถานการณ์ / ปรากฏการณ์ / อัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีจากชีวิตจริง และภาพอนาคตของนักเรียนเป็นฐานใน              
การออกแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ เพราะสุดท้ายแล้วเม่ือนักเรียนเรียนจบจากโรงเรียนของเรา 
นักเรียนคนนั้นจะได้มีภูมิรู้สําหรับการรับมือในสถานการณ์ ณ เวลาปัจจุบันนั้น ๆ ได้ 

เรียนแล้วไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เรียนแล้วแต่พูดกับชาวบ้านท่ัวไปไม่รู้เรื่อง เรียนแล้ว
ประพฤติตัวส่อไปในทางทุจริต เรียนแล้วท้ิงคนอ่ืนไว้ข้างหลัง เรียนแล้วกด like กด share โดยไม่คิดให้ถ้วนถ่ี 
เราคงไม่อยากให้นักเรียนท่ีเราสอนมามีลักษณะแบบนี้ เม่ือเข้าไปอยู่ในสังคมจริง ๆ 
 E หรือ Evaluation เปลี่ยนจากการประเมินท่ีเน้นการตัดสิน (Assessment of learning) เป็นการ
ประเมินท่ีเน้นการพัฒนาให้ตรงจุด (Assessment for learning) พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
มากท่ีสุด ไม่ใช่การประเมินคือ Top secret แต่การประเมินควรเป็นกระบวนการท่ีเม่ือทําไปแล้วสามารถตอบ 
“สังคม” ได้ 
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ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินนั้นควรเป็นแบบอัตนัยมากกว่าปรนัย หรือเป็นการประเมิน
ภาคปฏิบัติมากกว่าการประเมินแบบ multiple choice พยายามใช้สถานการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียน
มาเป็นโจทย์ ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิด และฝึกเขียนเชิงเหตุผล หากเจอสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจําวันก็สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ได้ และท่ีสําคัญต้องให้ความสําคัญในเรื่องประเมินเพ่ือพัฒนา
มากกว่าประเมินเพ่ือตัดสิน 

ย้อนกลับมาท่ีประโยคท่ีผมได้เกริ่นนําไว้ว่า เป้าหมายเปลี่ยน แต่เส้นทางในการเดินทางไปถึงเป้าหมาย
นั้นยังคงเดิม แต่สิ่งท่ีควรเปลี่ยน คือ วิธีการเดินทาง (บนเส้นทางสายเก่า) ความหมายโดยนัยของผมคือ 

เป้าหมายเปลี่ยน คือ เปลี่ยนจากมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เป็น สมรรถนะ (พระรอง สู่ พระเอก) 
เส้นทางในการเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นยังคงเดิม  คือ OLE model (classic สุด ๆ) 
แต่สิ่งท่ีควรเปลี่ยน คือ วิธีการเดินทางบนเส้นทางสายเก่า คือ รายละเอียดในข้ันตอน L จาก Passive 

Learning เป็น Active Learning ควบคู่กับอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ี / ภาพอนาคตท่ีต้องการให้นักเรียนเป็นหรือเกิด 
และรายละเอียดในข้ันตอน E จาก Assessment of learning เป็น Assessment for learning หรือจาก 
ปรนัย เป็น อัตนัย เป็นต้น 
  

มุมมองท่ีผมสะท้อนและเขียนข้ึนมานั้นอาจจะดูวุ่นวายในทางปฏิบัติ แต่ผมไม่ได้หมายความว่า ครูเรา
ทุกคนต้องทําแบบนี้ แต่อยากให้ครูเราค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ ทํา วันนี้อาจจะยังทําไม่ได้ แต่อีก 2 
สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะทําได้ ท้ังนี้ข้ึนกับศักยภาพของนักเรียน ศักยภาพของเรา และภาระงานของครูผู้สอน
เป็นสําคัญ (หลักพ้ืนฐานของ Authentic Assessment)    

แต่ถ้าเราไม่เริ่มปรับวิธีคิด ยังยึดติดกับความรู้ท่ีมีวันหมดอายุ ยังยึดติดกับหนังสือเรียนจากสํานักพิมพ์
ท่ีเราคุ้นเคย ยังยึดติดกับวิธีสอนเดิม ๆ และยังยึดติดกับข้อสอบ ก ข ค ง เป็นสําคัญ ผมเกรงว่าสุดท้ายแล้ว
นักเรียนไทยส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่สามารถไปแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศอ่ืนได้  

ความรู้ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาข้ึนทุกวัน หากเราอยู่เฉย ไม่เรียนรู้ ไม่ปรับตัว สุดท้ายตัวเราเอง         
จะถูก Disruption เพราะ Disruption ในความเข้าใจของผมไม่ใช่ การหยุดชะงัก แต่หมายถึง การทําลาย               
สิ่งเดิม ๆ เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกกับคนหมู่มาก 

ยกตัวอย่าง การ Disruption 1 เช่น การซ้ือของ online เป็นการทําลายสิ่งเดิม ๆ ได้แก่ ร้านค้าท่ีมี 
หน้าร้าน ร้านค้าท่ีมีพนักงานหน้าร้าน แต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ คือ ทุกคนสามารถขายของได้โดย                      
ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่จําเป็นต้องมีพนักงานหน้าร้าน และเราไม่ต้องขับรถเพ่ือเดินทางไปซ้ือของชิ้นนั้น  

ยกตัวอย่าง การ Disruption 2 เช่น การเรียนรู้ผ่าน youtube เป็นการทําลายสิ่งเดิม ๆ เช่น คนไม่
เข้าร้านหนังสือ / ห้องสมุด แต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ คือ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทุกคน
สามารถสร้างและแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อ่ืนได้เช่นกัน จึงเกิดเป็นอาชีพ youtuber 

ยกตัวอย่าง การ Disruption 3 เช่น การเรียกรถโดยใช้  grab car เป็นการทําลายสิ่งเดิม ๆ เช่น 
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ คือ ทุกคนสามารถใช้/ให้ใช้บริการรถยนต์
ของตนเองได้ โดยมีการให้บริการและค่าโดยสารท่ีเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งตอบแทน 

Disruption คือ การทําลายสิ่งเดิม ๆ เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกกับคนหมู่มาก 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

8 มีนาคม 2563 
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แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 
  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดําเนินการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด                
เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด 
และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นสําหรับ             
การทํางาน การแก้ปัญหา การดํารงชีวิต และเน้นการนําความรู้ไปใช้ได้จริง  

 สําหรับสาเหตุท่ีต้องปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะนั้น เท่าท่ีผมศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า 
มีหลายสาเหตุ แต่ผมขออนุญาตโฟกัสไปท่ีสาเหตุหลัก และเป็นสภาพท่ีเป็นจริงของผลลัพธ์การจัดการศึกษา 
ดังนี้ 
 1. ในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับอาชีพมากมาย เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป อาชีพเก่า ๆ หลายอาชีพจะหายไป และจะมีอาชีพใหม่ ๆ ท่ีเราไม่รู้จักเกิดข้ึน ท่ีสําคัญคือ เป็นอาชีพ
ท่ีเกิดเร็ว และเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 2. ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนต้องมีทักษะสําคัญท่ีจําเป็นในการใช้ชีวิต แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะ
เดิม แต่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นและความสามารถในการนําไปใช้ในสถานการณ์ท่ีซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งเป็นทักษะ
ใหม่ ท่ีต้องบ่มเพาะและพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการความรอบ
รู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร่างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลัง ความเป็น
ผู้นํา และความสามารถในการปรับตัว 
 3. ผลการสอบ PISA ท่ีประเมินเด็กอายุ 15 ปี ท่ัวโลกว่ามีความพร้อมท่ีจะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด 
โดยมุ่งทดสอบว่านักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต หรือ
สถานการณ์จริงได้หรือไม่ ผลการประเมินพบว่าเด็กไทยมีคุณภาพตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยท้ังในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เรียนไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล และคะแนนตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง 
 และ 4.ผลจากการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน แม้จะมีผู้เรียนจํานวนหนึ่งประสบความสําเร็จมี
คุณลักษณะเป็นท่ีพอใจ แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ (ไม่) พึงประสงค์ เช่น ความรู้
ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด คือ ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระจํานวนมากแต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ใน
การดํารงชีวิต , หัวโต ตัวลีบ คือ มีการเรียนรู้ท่ีขาดความสมดุล เน้นทางด้านสติปัญญาความรู้ แต่ขาดการ
พัฒนาในด้านอ่ืนๆ เช่น การลงมือปฏิบัติ การพัฒนาลักษณะนิสัย , รู้ธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ คือ มีความรู้            
แต่ปฏิบัติตามท่ีรู้ไม่ได้ เพราะขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ รวมท้ังขาดประสบการณ์ท่ีช่วยให้ซาบซ้ึงในคุณค่า
และความหมายของสิ่งท่ีเรียน , นกแก้วนกขุนทอง คือ สามารถเรียนรู้โดยจดจําความรู้ ความเข้าใจในระดับ 
ผิวเผิน ไม่รู้ลึก ไม่รู้จริง ทําให้ไม่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการแก้ปัญหา , เก่งแบบเป็ด 
คือ ไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ศักยภาพ และความถนัดของตน ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มี
เอกลักษณ์ของตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง , เรียนเพ่ือสอบ คือ เรียนเพ่ือให้ได้เกรดหรือให้สอบผ่านๆ 
ไป ไม่ได้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิต , เรียนแบบตัวใครตัวมัน คือ ต่างคน           
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ต่างเรียน ไม่เก่ียวข้องกับคนอ่ืนไม่สนใจว่าจะเรียนรู้ไปช่วยเหลือสังคม หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ 
และไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้ในระบบ เพราะไม่เห็นคุณค่าของการเรียน การเรียนไม่มีความหมายต่อชีวิตของตน 

แต่ในส่วนตัวผม ๆ คิดว่า สาเหตุท่ีต้องปรับหลักสูตรนั้น อาจเป็นเพราะ  
1. หลักสูตรแกนกลางปี 51 มีอายุครบ 12 ปี นักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรแกนกลางปี 51 กลุ่มแรกนั้น 

ป่านนี้น่าจะกําลังเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีท่ี 1 แล้ว ซ่ึงถือว่ายาวนานพอสมควร 
2. หลักสูตรแกนกลางปี 51 เป็นหลักสูตรท่ีอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นสําคัญ ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า ความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงส่งผลให้เกิดคําว่า ความรู้
มีวันหมดอายุ วันนี้ความรู้นี้ “ถูกต้อง” พรุ่งนี้พบว่า ความรู้ของเม่ือวาน “ไม่ถูกต้อง” ความรู้ท่ีอยู่ในหนังสือ
เรียนหรือ website จึงต้องตรวจสอบก่อนนําไปใช้จริงเสมอ แต่ท่ีคงทนกว่าความรู้ คือ สมรรถนะของนักเรียน  

3. เรามักจะมีทัศนคติท่ีไม่ดีกับการสอบ Onet โดยคําพูดท่ีเรามักชอบพูดกันเป็นระยะ ๆ คือ คะแนน 
Onet ไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียนคนนั้นหุงข้าวเป็น / ผ่าฟืนเป็น / หาปลาเป็น หรือ คะแนน Onet สูง              
แต่ทักษะชีวิตยังต้องปรับปรุง หรือ คะแนน Onet ไม่ได้ช่วยเรื่องการทํามาหากินของนักเรียน 

ประเด็นข้อ 3 ผมเห็นแย้งมาตลอด เพราะ 1.เรานําผลสอบ Onet ไปใช้ในการตัดสินคุณภาพของ
โรงเรียนเป็นสําคัญ จนทําให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง เครียดไปตามๆ กัน แต่ท่ีไม่เครียด คือ 
สถาบันกวดวิชา 2.การสอบ Onet เป็นตัวชี้วัดเพียงหนึ่งตัวชี้วัดเท่านั้น สําหรับดูว่าเม่ือโรงเรียนใช้หลักสูตร
แกนกลางปี 51 (อิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด) ครบ 6 ปี / 9 ปี / 12 ปี นักเรียน ป.6 / ม.3 / ม.6 มีความรู้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรได้กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด แต่เราเอาไปใช้ตัดสินคุณภาพ เท่านั้นเอง... 

4. หลาย ๆ วิชาชีพในสังคม ปรับวิชาชีพของตนเองจาก มาตรฐานวิชาชีพ เป็น สมรรถนะวิชาชีพ 
5. เราไม่สามารถเอาความรู้ท่ีร่ําเรียนมาตลอด 6 ปี / 9 ปี / 12 ปี นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ข้อนี้สังเกตได้จากผลการประเมิน PISA และข่าวหน้า 1 ท่ีชอบพาดหัวกัน 3 วัน 5 วัน (ส่วนใหญ่เป็นข่าวลบ) 
และ 6. สมรรถนะ คือ ผลรวมของ K + A + P ซ่ึงเป็นข้ันสูงกว่าหลักสูตรปี 51 ท่ีมุ่งเน้น K / A / P 
สาเหตุจากนักวิชาการ หรือสาเหตุจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ตามที สิ่งแรกท่ีเราทุกคนควรทํา

เลยก็คือ ห้ามหาข้ออ้างหรือห้ามโทษกันเป็นอันขาด แต่เราควรเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าสภาพท่ีเป็นจริง
ของผลลัพธ์การจัดการศึกษาของประเทศเรามันเป็นแบบนี้จริง ๆ เม่ือเรายอมรับความจริง ข้ันตอนต่อมาคือ
การลดอัตตาส่วนบุคคล ลดอัตตาเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน  

การแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ใช่แก้เพ่ือตัวเรา แต่แก้ปัญหาเพ่ือลูกหลานและประเทศเราในอนาคต  
จริง ๆ คําว่าสมรรถนะ ครูเราก็คุ้นเคยกันมาต้ังแต่ พ.ศ.2551 เพราะคําว่าสมรรถนะนั้นได้ปรากฏอยู่

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถใน           
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

รายละเอียดสมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีดังนี้ 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 1.1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความ

เข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และ
ทัศนะ ของตนเอง ด้วยการพูดและ 
การเขียน 

1. พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารท่ีอ่าน ฟัง หรือ
ดูตามท่ีกําหนดได้ 
2. พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
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และทัศนะของตนเอง จากสารท่ี
อ่าน ฟังหรือ ดู ตาม ท่ีกําหนดได้ 
3. เขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารท่ีอ่าน ฟัง หรือ
ดูตามท่ีกําหนดได้ 
4. เขียนถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะของ 
ตนเองจากสารท่ีอ่าน ฟัง หรือ ดู
จากท่ีกําหนดได้ 

 1.2 พูดเจรจาต่อรอง 1. พูดเจรจาโน้มน้าวได้อย่าง 
เหมาะสมตามสถานการณ์ เพ่ือ
ขจัดและลดปัญหา ความขัดแย้ง
ต่าง ๆ 
2.พูดเจรจาต่อรองได้อย่าง 
เหมาะสมตามสถานการณ์ เพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความ ขัดแย้ง
ต่าง ๆ 

 1.3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 
ข่าวสาร 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น ประโยชน ์
ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมี 

2. ความสามารถในการคิด 
 

2.1 คิดพ้ืนฐาน 1.จําแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ 
จัดลําดับความสําคัญของ ข้อมูล 
และเปรียบเทียบข้อมูล ในบริบทท่ี
เป็นสิ่งใกล้ตัว 
2.เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ของข้อมูลท่ีพบเห็นในบริบทท่ีเป็น
สิ่งใกล้ตัว 
3.ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ 
และความคิดรวบยอด 
ของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีพบเห็นใน
บริบทท่ีเป็นสิ่งใกล้ตัว 

 2.2 คิดข้ันสูง 1. คิดสังเคราะห์ เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ หรือ สารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเอง และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือนําไปสู่
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การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ 
สารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ
เก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
3. คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือ
นําไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับ 
ตนเอง และสังคมได้อย่าง 
เหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 3.1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหา            
โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน
ในการแก้ปัญหา ดําเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 

1.วิเคราะห์ปัญหา 
 1.1 ระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง 
 1.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึน กับบุคคล
ใกล้ตัว 
 1.3 ระบุสาเหตุของปัญหา 
 1.4 จัดระบบข้อมูล 
     1.4.1 การจําแนก 
     1.4.2 การจัดลําดับ 
     1.4.3 เชื่อมโยง 
 1.5 กําหนดทางเลือก 
 1.6 การตัดสินใจเลือกวิธีการ 
2. การวางแผนในการแก้ปัญหา 
3. การดําเนินการในแก้ปัญหา 
 3.1 การปฏิบัติตามแผน 
 3.2 การตรวจสอบ ทบทวนแผน 
 3.3 การบันทึกผลการปฏิบัติ 
4. สรุปผลและรายงาน 

 3.2 ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการ 1.ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต 

4.1 นํากระบวนการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 

1.นําความรู้ ทักษะ และ 
กระบวนการท่ีหลากหลาย             
มาสร้างข้ึนงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ 
และสามารถนํามาแก้ปัญหา 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ได้อย่างเหมาะสม 

 4.2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 

1.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร 
2.เชื่อมโยงความรู้ 
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3.มีวิธีการในการศึกษา ความรู้ 
เพ่ิมเติม เพ่ือขยาย ประสบการณ์
ไปสู่การเรียนรู้ สิ่งใหม่ตามความ
สนใจ 

 4.3 ทํางานและอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

1.ทํางานด้วยตนเองได้สําเร็จ 
2.ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ 
แสดงความคิดเห็นและยอมรับ 
ความคิดเห็นผู้อ่ืน 
3.เห็นคุณค่าของการมีชีวิต และ 
ครอบครัวท่ีอบอุ่นเป็นสุข 

 4.4 จัดการกับปัญหาและ 
ความขัดแย้ง ในสถานการณ์              
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.รับรู้สาเหตุและจัดการ 
แก้ปัญหา/ ความขัดแย้งได้ 
ประสบความสําเร็จ 

 4.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม และสภาพแวดล้อม 

1.ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ 
ปัจจุบันของสังคม 
2.เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 4.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรม                 
ไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผล กระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

1.รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมเลี่ยงต่อการเกิด ปัญหา
สุขภาพ การล่วงละเมิด ทางเพศ 
อุบัติเหตุ สารเสพติด และความ
รุนแรง 
2.จัดการกับอารมณ์และ 
ความเครียดได้ด้วยวิธีการท่ี 
เหมาะสม 

5. ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 

1.เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
2.เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
3.เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ 
ทํางานและนําเสนอผลงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
4.การเลือกและใช้เทคโนโลยี ใน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
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มีคุณธรรม 

 5.2 มีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 

1. กําหนดปัญหา หรือความต้อง 
2. รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบและปฏิบัติการ 
ประเมินผล 

 
เพราะฉะนั้นสมรรถนะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าด้วยภาระงานท่ีถาโถม ก็ทําให้ครูเราอาจจะลืม ๆ   

กันไปบ้างในส่วนของสมรรถนะของผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน 
ผมขออนุญาตครูทุกท่านได้ทบทวนความรู้ เรื่องสมรรถนะ เพ่ือเป็นการพร้อมรับกับหลักสูตร                

อิงสมรรถนะ พอสังเขปดังนี้ 
สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพ

ส่วนตัว และแรงจูงใจท่ีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุ           
ตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด 

จากนิยามจะเห็นได้ว่าสมรรถนะผู้เรียนเป็นผลจากการหลอมรวมระหว่าง ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ สามารถเขียนเป็นสมการเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจดังนี้ 

 
K + A + P + M & Successful = Competency 

 
ดังนั้นการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดสมรรถนะผู้เรียน และการประเมินสมรรถนะผู้เรียนจึงไม่สามารถ

แยกส่วนเป็น K เป็น A หรือเป็น P ได้ 
แต่ถ้าหากครูเราสามารถสอนนักเรียนให้บรรลุมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) เราเชื่อว่านักเรียนจะเกิด

สมรรถนะตามมาอย่างแน่นอน หรือท่ีเรียกว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว รายละเอียดตามภาพ (OLE Model) 
 

Objective Learning Evaluation 
     
  Output  

สถานการณ์ /
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

Outcome 
K การออกแบบ 

การเรียนรู้ 
ท่ีสนองตอบ KAP 

และ Competency 

K  
Competency A A 

P P 
+ Competency  

 
โดยปกติครูเรามักจะประเมินถึงข้ันตอน Output เท่านั้น ไม่ได้ประเมินไปถึงข้ันตอน Outcome 

ส่งผลให้กระบวนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรปี 2551 ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
แต่ถ้าครูเราต้องการจะประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้วยควรเริ่มต้นอย่างไร? 
ย้อนกลับไปท่ีสมการของสมรรถนะผู้เรียน ครูจะพบว่าสมรรถนะผู้เรียนเกิดจากการหลอมรวมระหว่าง 

ความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นหากครูเราต้องการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน ครูไม่สามารถประเมินแบบแยกส่วนได้ ระยะแรกขอครูเพ่ิมเติม 3 จุดดังนี้ 
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1. ในส่วน Objective จากเดิมท่ีเป็นของมาตรฐาน / ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให้เพ่ิมเติมในเรื่องสมรรถนะ
ผู้เรียนมากําหนดเป็นเป้าหมายด้วย (เลือกเอา 1 ด้านจาก 5 ด้านพอ) แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นสมรรถนะท่ีเราเลือกต้อง
สอดคล้องกับ KAP และเนื้อหาท่ีเราจะสอนผู้เรียนด้วย 

2. ในส่วน Learning จากเดิมท่ีเป็นการออกแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน / 
ตัวชี้วัด (KAP) ก็ให้เพ่ิมเติมการออกแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุเรื่องสมรรถนะผู้เรียนอีกทางด้วย  

อยากให้ครูเราลดการใช้ตําราเรียน เพราะความรู้ท่ีอยู่ในตําราเรียนนั้นไม่สามารถ update ตัวมันเอง 
โลกในศตวรรษท่ี 21 ความรู้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง  

ลดการใช้ตําราเรียน แต่ไปเพ่ิมการใช้สถานการณ์ / ปรากฏการณ์ / อัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีจากชีวิตจริง 
และภาพอนาคตของผู้เรียนเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ เพราะสุดท้ายแล้วเม่ือผู้เรียนเรียนจบจาก
โรงเรียนของเรา ผู้เรียนคนนั้นจะได้มีภูมิรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ ณ เวลาปัจจุบันนั้น ๆ ได้ 

เรียนแล้วไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เรียนแล้วแต่พูดกับชาวบ้านท่ัวไปไม่รู้เรื่อง เรียนแล้ว
ประพฤติตัวส่อไปในทางทุจริต เรียนแล้วกด like กด share โดยไม่คิดให้ถ้วนถ่ี เราคงไม่อยากให้ผู้เรียนท่ี             
ครูเราสอนมากับมือมีลักษณะแบบนี้เม่ือเข้าไปอยู่ในสังคมจริง ๆ 

3. ในส่วน Evaluation ก็ให้เพ่ิมเติมในส่วนชิ้นงาน / ภาระงาน เข้าไปด้วย และต้องเป็นชิ้นงาน / 
ภาระงานท่ีสอดคล้องกับ KAP สอดคล้องกับชีวิตจริง และท้าทายความสามารถของผู้เรียน  

การท่ีผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาจากชิ้นงาน / ภาระงานจนสําเร็จได้นั้นแสดงว่าผู้เรียนคนนั้นเกิด
สมรรถนะตามท่ีครูกําหนดในข้ัน Objective แล้ว (หากสงสัยให้พิจารณาท่ีสมการสมรรถนะอีกครั้ง) 

เกิดสมรรถนะมากก็หาทางส่งเสริม ต่อยอด เกิดสมรรถนะน้อยหรือไม่เกิดก็หาทางในการพัฒนา  
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีอิงสมรรถนะมีท้ังสิ้น 6 แนวทางดังนี้ 
1. ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ตามปกติ

เพียงแต่เลือกเอาสมรรถนะท่ีต้องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ด้านเข้ามาเสริมในส่วนของ Objective (แนะนํา) 
2. ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ตามปกติ

เพียงแต่เลือกเอาสมรรถนะท่ีต้องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ด้าน และเลือกสมรรถนะท่ีต้องการเสริมสมรรถนะ
จํานวน 1 ด้าน (สมรรถนะเสริมสมรรถนะ) เข้ามาเสริมในส่วนของ Objective 

3. ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นมาตรฐาน / 
ตัวชี้วัด ตามปกติเพียงแต่ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนนั้น เลือกเอาสมรรถนะท่ีต้องการเพ่ิมเติมจํานวน 1 
ด้าน เข้ามาเสริมในส่วนของ Learning  

4. สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะจํานวน 1 ด้าน 
เป็นฐาน แต่เลือกมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เข้ามาเสริมในส่วนของ Objective (สลับกับแนวทาง 1) 

5. บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะมากกว่า 1 ด้าน
เป็นฐาน แต่เลือกมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เข้ามาเสริมในส่วนของ Objective 

6. สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจําวัน หมายถึง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐานในข้ัน
Objective โดยไม่มีมาตรฐาน / ตัวชี้วัด อนาคตอาจเป็นเช่นนี้ 

 
ย้อนกลับไปท่ีข้ันตอน OLE Model ในส่วนของ Evaluation ให้ครูมองการประเมินเป็น 2 ระยะ คือ 
1. การประเมิน Output ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินระยะแรก คือ การประเมินตามมาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด (KAP) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน / ตัวชี้วัดหรือไม่? อย่างไร? 
ข้อควรระวังของการประเมินระยะแรกคือ การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ K A P ตัวอย่างเช่น 
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ตัวชี้วัดท่ีเป็นความรู้ (K) ควรเลือกใช้เครื่องมือประเภทการทดสอบ 
ตัวชี้วัดท่ีเป็นทัศนคติ (A) ควรเลือกใช้เครื่องมือประเภทการสังเกตพฤติกรรม 
ตัวชี้วัดท่ีเป็นทักษะ (P) ควรเลือกใช้เครื่องมือประเภทการประเมินภาคปฏิบัติ 

 ประเด็นการเลือกใช้เครื่องมือนี้ ครูต้องวิเคราะห์หา keyword หรือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา
ในตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ได้ว่า ตัวชี้วัดมุ่งหวังให้นักเรียนมีพฤติกรรมปลายทางลักษณะใด เช่น เปรียบเทียบ 
อภิปราย หรือเรียงลําดับ เพราะ keyword ในส่วนนี้จะช่วยให้ครูเรา focus ได้ชัดเจนลงไปว่า ครูเราจะ
เลือกใช้เครื่องมือชนิดใดในการประเมินนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 

เช่น ตัวชี้วัดมี keyword ว่า อ่านออกเสียง ตรงนี้ครูเราก็ต้องใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
หรือ ตัวชี้วัดมี keyword ว่า จับใจความสําคัญ ตรงนี้ครูเราก็สามารถเลือกใช้แบบทดสอบได้  
หรือ ตัวชี้วัดมี keyword ว่า มีมารยาทในการอ่าน ตรงนี้ครูเราก็ต้องใช้แบบสังเกตพฤติกรรม  
จุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นเรียนควรเริ่มจากการวิเคราะห์หา keyword 

เพ่ือจะได้เชื่อมโยงไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบการวัดและประเมินผลใน                 
ชั้นเรียน 

หากครูเราเลือกใช้ประเภทของเครื่องมือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ธรรมชาติของมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ก็พอจะเชื่อได้ในระดับหนึ่งว่า ผลการประเมินมีความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของผู้เรียนในแต่ละคน ภาษาวัดผลเรียกว่า เครื่องมือมีความเท่ียงตรง (Validity) 

ถ้าพบว่ามาตรฐาน / ตัวชี้วัด ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านการประเมิน ครูก็ดําเนินการสอนซ่อมเสริมเพ่ือให้
ผู้เรียนคนนั้นมีผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์ต่อไป เป็นไปตามหลักของ Assessment For Learning 

สุดท้ายผู้เรียนท่ีเรารับผิดชอบทุกคนก็ควรมีผลการประเมินตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผ่านทุกตัว และท่ีสําคัญครูเราสามารถตอบสังคมได้ 

ย้อนกลับไปท่ีนิยามและสมการของสมรรถนะของผู้เรียนท่ีบอกว่า สมรรถนะผู้เรียนเป็นผลจากการ
หลอมรวมระหว่าง ความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ 

ถ้าผลการประเมินระยะแรก (output) ผ่าน กอปรกับครูเรามีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนด้วยแล้ว เราก็พอจะเชื่อได้ว่านักเรียนเกิดสมรรถนะ แต่จะเกิดมากน้อยเพียงใดนั้นก็ต้องเป็นหน้าท่ี
ของการประเมินระยะท่ี 2  

2. การประเมิน Outcome คือ การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ซ่ึงสมรรถนะนั้นถือว่าเป็นผลท่ีได้
จากการหลอมรวมระหว่าง ความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ 

การประเมินสมรรถนะจึงไม่สามารถแยกการประเมินเป็นด้าน ๆ เหมือนระยะแรกได้ แต่ต้องเป็น           
การประเมินแบบองค์รวมท้ังเรื่องความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ 

ซ่ึงเราเชื่อว่าการประเมินสมรรถนะนั้นต้องประเมินโดยผ่านสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน 
ประมาณว่า เม่ือผู้เรียนได้รับโจทย์ท่ีเป็นสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงานแล้ว นักเรียนต้องมี

แรงจูงใจในการแก้ปัญหาโจทย์นั้นให้ประสบผลสําเร็จให้ได้ โดยอาศัยการบูรณาการท้ังเรื่องความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้เรียนประกอบเข้าด้วยกัน  

ท้ังนี้เป็นไปตามสมการของ Competency = K + A + P + M & Successful  
สถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงานจึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
แต่การเลือกสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน มาให้ผู้เรียนได้ทํานั้น สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงเสมอคือ 

สถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน นั้นต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของกลุ่มสาระ และต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ของสมรรถนะท่ีครูเราใช้ประเมิน และผู้เรียนต้องมีความรู้สึกท่ี ท้าทาย มากกว่า ท้อแท้ 

300

CMPEO : Assessment For Life



เช่น หากต้องการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร จะพบว่ามีตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่                
1.ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน             
2.พูดเจรจาต่อรอง 3.เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 4.เลือกใช้วิธีการสื่อสาร 

จากตัวชี้วัดท้ัง 4 ข้อ ครูเราอาจจะเลือกการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร โดยไป
กําหนดเป็นสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน ไว้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 

เพราะฉะนั้น สถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน อาจจะเป็น “ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้           
ความเข้าใจจากการอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า” (เพราะแค่ ป.4) 

หรือ  
หากต้องการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จะพบว่ามีตัวชี้วัด 2 ตัว ได้แก่ 

1.เลือกและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 2.มีทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี 
จากตัวชี้วัดท้ัง 2 ข้อ ครูเราอาจจะเลือกการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

โดยไปกําหนดเป็นสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน ไว้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. ระดับชั้น ม.1 
เพราะฉะนั้น สถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน อาจจะเป็น “ให้นักเรียนนําเสนอผลงานเรื่อง อําเภอ

ของฉัน โดยเลือกใช้วิธีการนําเสนอด้วยเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม” (เพราะแค่ ม.1) 
เป็นต้น 
แนวทางสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนมี 3 แนวทาง คือ 
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินท้ัง 5 สมรรถนะ (โรงเรียนพร้อมมาก) 
2. พิจารณาว่าสมรรถนะด้านนี้ ควรไปกําหนดเป็นสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงานในกลุ่มสาระ          

การเรียนรู้ใดดี? (คล้ายตัวอย่าง) 
3. ทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะกลาง ๆ ข้ึนมา เพ่ือใช้ประเมินร่วมกันท้ังโรงเรียน 
ไม่มีแนวทางไหนเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนกับบริบทของโรงเรียนเป็นสําคัญ แต่สิ่งท่ีควรคํานึงเสมอคือ 

ร่องรอย / หลักฐานท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ท่ีมาของคะแนน) 
ร่องรอย / หลักฐานก็คือสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของกลุ่มสาระ และ

ตัวชี้วัดของสมรรถนะท่ีครูเราใช้ประเมินนั้นเอง 
เม่ือครูได้อ่านจนถึงบรรทัดนี้แล้ว ผมเชื่อว่าครูจะเห็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนท้ัง 

Output และ Outcome โดยเฉพาะ Outcome ในวิถีชีวิตของครูเรานั้น ครูได้ใช้สถานการณ์ / ภาระงาน / 
ชิ้นงานให้ผู้เรียนได้ทําเป็นประจําอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าครูเราอาจไม่ได้คํานึงว่าสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน
ท่ีใช้เป็นประจําอยู่นั้น มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนและตัวชี้วัดของสมรรถนะท้ัง 5 ด้านมากน้อย
เพียงใด 
 ถ้าสอดคล้องก็แสดงว่าสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน คือ ร่องรอย / หลักฐานในการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน  

แต่ถ้าไม่ค่อยสอดคล้องครูเราก็ต้องปรับสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนและตัวชี้วัดของสมรรถนะ ท้ัง 5 ด้าน เพ่ือสุดท้ายจะกลายเป็นร่องรอย / หลักฐานในการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

 
สมมติครูเราจะประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ครูเราควรมีข้ันตอน

การสร้างเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
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1. ยอมรับเง่ือนไขก่อนว่า สมรรถนะนั้นเป็นผลท่ีได้จากการหลอมรวมระหว่าง ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ เพราะฉะนั้นการประเมินสมรรถนะจึงไม่สามารถแยก               
การประเมินเป็นด้าน ๆ ได้ แต่ต้องเป็นการประเมินแบบองค์รวมท้ังเรื่องความรู้ ทักษะกระบวนการ 
บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจ และต้องเป็นการประเมินโดยผ่านสถานการณ์ / ภาระงาน / ชิ้นงาน 

2. สมรรถนะตามหลักสูตรมีจํานวน 5 ด้าน จากเง่ือนไขข้อ 1 ครูเราต้องวิเคราะห์เพ่ือหาจุดเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีครูเรารับผิดชอบ กับ สมรรถนะด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า 1 ด้านให้เจอ          
ซ่ึงในตัวอย่างครั้งนี้ ผมมุ่งไปท่ีสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

3. เม่ือเรารู้ว่าเราจะประเมินสมรรถนะด้านใด ให้เราไปพิจารณาความหมายของสมรรถนะของผู้เรียน
ด้านนั้น ๆ ให้เข้าใจ เช่น ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. พิจารณาว่าสมรรถนะด้านนี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง? เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหามีตัวชี้วัด              
2 ข้อคือ 4.1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหา  วางแผนในการแก้ปัญหา   ดําเนินการ
แก้ปัญหา  ตรวจสอบและสรุปผล และ 4.2 ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา (ท่ีขีดเส้นใต้หมายถึง Keyword 
สําคัญท่ีจะโยงไปสู่คําว่า พฤติกรรมบ่งชี้) 

5. จากตัวชี้วัดข้อ 4.1 มีพฤติกรรมบ่งชี้ จํานวน 4 ข้อคือ 4.1.1 การวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ 
จัดระบบข้อมูล สร้างทางเลือก กําหนดทางเลือก/วิธีการ 4.1.2 การวางแผนในการแก้ปัญหา                         
4.1.3 การดําเนินการในแก้ปัญหา  ตรวจสอบ และบันทึกผล และ 4.1.4 สรุปผลและรายงาน 

ส่วนตัวชี้วัดข้อ 4.2 มีพฤติกรรมบ่งชี้ จํานวน 1 ข้อคือ 4.2.1 ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา 
6. เข้าใจความหมายของสมรรถนะแต่ละด้าน พิจารณาตัวชี้วัด วิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ ข้ันตอนต่อไป

คือ การกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทํา ข้อควรระวังคือภาระงาน / ชิ้นงานท่ีกําหนดนั้นต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเรารับผิดชอบและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสมรรถนะ  

ท่ีผมอยากเพ่ิมเติมอีกประเด็นคือ ควรเป็นภาระงาน / ชิ้นงาน ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์จาก
ชีวิตประจําวันของนักเรียน เพราะสุดท้ายเป็นชีวิตจริงของนักเรียนท่ีนักเรียนต้องพบเจอภายหลังจบการศึกษา
จากโรงเรียนท่ีเราสอน 

ตัวอย่างของภาระงาน / ชิ้นงานคือ การประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ พบว่า 
แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

 แบบจําลองระบบสุริยะสอดคล้องกับสถานการณ์จากชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 7. ข้ันตอนนี้ครูเราต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าภาระงาน / ชิ้นงานท่ีเรากําหนดมาจากข้ันตอนท่ี 6 นั้น             
มีพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานอะไรบ้าง 
 อธิบายเพ่ิมเติมครับว่า ตัวชี้วัดจากข้ันตอนท่ี 4 และพฤติกรรมบ่งชี้จากข้ันตอนท่ี 5 นั้น หลักสูตร            
ปี 2551 ได้เขียนไว้เป็นค่ากลาง ๆ เพ่ือให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นําไปปรับใช้ต่อไปได้ 
 เม่ือเขียนเป็นค่ากลาง ๆ จึงต้องมีข้ันตอนท่ี 7 คือ พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน เพราะภาระงาน / 
ชิ้นงานนั้น สามารถแปรเปลี่ยนได้ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสมรรถนะ ท่ีสําคัญ 
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พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน จะเป็นตัวกําหนดรายการประเมินและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนต่อไปได้ 
 ดังตัวอย่าง 
 ภาระงาน / ชิ้นงาน คือ การประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ 
 ตัวชี้วัดข้อ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหา  วางแผนในการแก้ปัญหา   ดําเนินการ
แก้ปัญหา  ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งชี้ข้อ 1 การวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ จัดระบบข้อมูล สร้างทางเลือก กําหนดทางเลือก/
วิธีการ 
 พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน ได้แก่  

1.1 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทของแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
1.2 สํารวจและกําหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
1.3 ศึกษาวิธีการ / ข้ันตอนการสร้างแบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน โดยใช้คําถามในข้ันตอนนี้ คือ นักเรียนต้องรู้

อะไรบ้าง? 
พฤติกรรมบ่งชี้ข้อ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา  
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน ได้แก่ 
2.1 กําหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
2.2 กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ (K) 
2.3 กําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม (K) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน โดยใช้คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต้องเตรียม

อะไรบ้าง? 
พฤติกรรมบ่งชี้ข้อ 3 การดําเนินการในแก้ปัญหา  ตรวจสอบ และบันทึกผล 
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน ได้แก่ 
3.1 ดําเนินการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน โดยใช้คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต้องทํา

อะไรบ้าง? 
พฤติกรรมบ่งชี้ข้อ 4 สรุปผลและรายงาน 
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน ได้แก่ 
4.1 สรุปผลการดําเนินการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ (P) 
4.2 นําเสนอและรายงานผลการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะท่ีหน้าชั้นเรียน (P) 
เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน โดยใช้คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนต้องสรุปและ

นําเสนออย่างไร? 
 
ตัวชี้วัดข้อ 2 ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา        
พฤติกรรมบ่งชี้ข้อ 1 ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา        
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน ได้แก่ 
1.1 คุณภาพของแบบจําลองระบบสุริยะ ด้านความถูกต้อง สวยงาม และทนทาน (K) 
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เทคนิคการกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน โดยใช้คําถามในข้ันตอนนี้คือ นักเรียนคิดว่าปัญหา
ได้รับแก้ไขแล้วหรือยัง? 

8. จากข้ันตอนท่ี 7 ครูจะสังเกตเห็นว่า เราได้เปลี่ยนตัวชี้วัดจากข้ันตอนท่ี 4 และพฤติกรรมบ่งชี้จาก
ข้ันตอนท่ี 5 (นามธรรม หรือจับต้องไม่ได้) ให้สามารถทําการวัดและประเมินผลได้ในข้ันตอนท่ี 7 (รูปธรรม 
หรือจับต้องได้)  

เหตุท่ีจะต้องเปลี่ยนจาก “จับต้องไม่ได้” ให้สามารถ “จับต้องได้” ก็เพ่ือท่ีครูเราจะได้ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนนั้นเอง 

พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่ประเมินความรู้นักเรียน เพราะฉะนั้นควรใช้
แบบทดสอบ 

พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานข้อท่ี 2 ส่วนใหญ่ประเมินความพร้อมในการเตรียมตัวของนักเรียน 
เพราะฉะนั้นควรใช้แบบ Check list (มี ไม่มี , ทํา ไม่ทํา) 

พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานข้อท่ี 3 – 4 ส่วนใหญ่ประเมินการปฏิบัติของนักเรียน เพราะฉะนั้นควรใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม หรือแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น 

ข้อสําคัญคือ การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนต้องเน้นให้นักเรียนได้ทําจริง และต้องประสบผลสําเร็จ 
9. เม่ือครูเรากําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานได้แล้ว ครูจะสังเกตเห็นได้ว่าพฤติกรรมบ่งชี้           

ตามภาระงานท่ีเรากําหนดนั้น เราสามารถทําการวัดผล (จับต้อง) ได้ เช่น ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และ
ประเภทของแบบจําลองระบบสุริยะ , กําหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ หรือ
ดําเนินการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ 

ห้ามลืมว่า พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ
และตัวชี้วัดตามสมรรถนะแต่ละด้าน 

ในข้ันตอนนี้ผมจะพาครูไปดูตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนจากการกําหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงานท่ีเราวิเคราะห์ได้จากข้ันตอนท่ี 8 ดังนี้ 

แบบทดสอบ เช่น 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการ 

แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน ได้แก่ ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทของแบบจําลองระบบ

สุริยะ (K) 
O) ประโยชน์ของการประดิษฐ์แบบจําลองในข้อใดสําคัญท่ีสุด 
 ก. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ค. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ง. สร้างความแปลกใหม่ท่ีมีอยู่เดิม 
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แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เช่น 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการ 

แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 

รายการ ทํา ไม่ทํา 
1. กําหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ   
2. กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ   
3. กําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม   

 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. กําหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ      
2. กําหนดวิธีการ / ข้ันตอนในการประดิษฐ์แบบจําลองระบบสุริยะ      
3. กําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม      

 
หรือแบบบันทึกพฤติกรรม เช่น 
 

ประเด็น ลักษณะท่ีพบ / ส่ิงท่ีพบ 
(โยงไปสู่ Rubric) 

1. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ 
ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดําเนินการ 
แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 

 

2. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา   
 
จาก 9 ข้ันตอน ถ้านํามาเขียนเป็นตารางเพ่ือให้เห็นแนวทางการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน        

ตลอดแนว ตารางก็จะมีลักษณะประมาณนี้ 
 

ด้าน
สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรม
บ่งช้ี 

ภาระงาน / 
ช้ินงาน 

พฤติกรรม
บ่งช้ีตาม
ภาระงาน 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ผู้ประเมิน 

       
 

เม่ือครูได้อ่านมุมมองของผมจนถึงบรรทัดนี้แล้ว ผมเชื่อว่าครูจะเห็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนตลอดแนว เริ่มต้ังแต่วิเคราะห์ความหมายของสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละด้าน พิจารณาว่าสมรรถนะ
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นั้น ๆ มีตัวชี้วัด และมีพฤติกรรมบ่งชี้อะไรบ้าง ซ่ึงตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีกําหนดนั้น หลักสูตร ปี 2551  
ได้เขียนไว้เป็นค่ากลาง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถนําไปปรับใช้ต่อไปได้  

เม่ือได้ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานเพ่ือใช้          
เป็นเครื่องมือสําหรับการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เม่ือมีภาระงาน / ชิ้นงานข้ันต่อไปคือการกําหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ตามภาระงาน เพ่ือโยงไปสู่การออกแบบเครื่องมือสําหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
ท่ีเน้นการได้ปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด 

สามารถเขียนเป็นสมการเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจดังนี้ 
 

K + A + P + M & Successful = Competency 
 

 สุดท้ายครูเราจะออกแบบ OLE Model ให้เป็นฐานสมรรถนะได้อย่างไร?  
O หรือ Objective เปลี่ยนเป็นสมรรถนะของนักเรียน  เช่น ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  

L หรือ Learning Experience เปลี่ยนเป็นการออกแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ 
(Competency = K + A +P) โดยใช้ Active Learning ควบคู่กับอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีและภาพอนาคตของ
ผู้เรียนเป็นฐาน 
 E หรือ Evaluation เปลี่ยนเป็นการประเมินท่ีเน้นการพัฒนา (Assessment for learning) และ             
การประเมินควรเป็นกระบวนการท่ีเม่ือทําไปแล้วสามารถตอบ “สังคม” ได้ 

ยืดหยุ่นบนหลักวิชา คือหลักคิดของผมท่ีมีต่อกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

4 มิถุนายน 2563 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 

 ฐานคิดของการเขียนบทความน้ีสืบเน่ืองมาจากการอ.านพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา                   
พ.ศ.2562 โดยเฉพาะประเด็นคําว.าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 คําว.าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาปรากฏอยู.ในวัตถุประสงคFขGอที่ 1 จากจํานวนวัตถุประสงคFของการจัดต้ัง
พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจํานวน 4 ขGอดังน้ี 

1. คิดคGนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูGเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูGเรียน 
รวมทั้งเพื่อดําเนินการใหGมีการขยายผลไปใชGในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอ่ืน 

2. ลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา 
3. กระจายอํานาจและใหGอิสระแก.หน.วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานําร.องในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาเพื่อเพิ่มความคล.องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาใหGมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
4. สรGางและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร.วมกันระหว.างภาครัฐ องคFกรปกครองส.วนทGองถ่ิน                      

ภาคเอกซน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จากวัตถุประสงคFทั้ง 4 ขGอ ผมคิดว.า ผลสําเร็จของวัตถุประสงคFขGอท่ี 2 จะเปQนผลที่ไดGรับจากวัตถุประสงคF

ขGอที่ 1 ส.วนวัตถุประสงคFขGอท่ี 3 และ 4 จะเปQนส.วนสนับสนุนเพื่อใหGวัตถุประสงคFขGอท่ี 1 น้ันประสบผลสําเร็จ 
 เพราะฉะน้ันวัตถุประสงคFขGอที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาควรใหGความสําคัญเปQนลําดับแรก 
 ในวัตถุประสงคFขGอที่ 1 มีคําสําคัญอยู.สองคํา คือ นวัตกรรมการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดGกําหนดความหมายของคําทั้งสองคําไวGดังน้ี 
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ส่ือการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ

ในรูปแบบใหม. ซึ่งไดGมีการทดลองและพัฒนาจนเปQนที่น.าเช่ือถือว.าสามารถส.งเสริม การเรียนรูGของผูGเรียนและ                
การจัดการศึกษา และใหGหมายความรวมถึงการนําส่ิงดังกล.าวมาประยุกตFใชGในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดGวย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง พัฒนาการของผูGเรียนทั้งในดGานความรูG สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ 
 สรุปความสัมพันธFของสองคําน้ีคือ พัฒนาผูGเรียนท้ังในดGานความรูG สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ โดยใชG
นวัตกรรมการศึกษา (หลักคิดของการวิจัยในช้ันเรียน) 
 จากประสบการณFของผม ส.วนใหญ.เราจะคุGนเคยกับคําว.าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว.าผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา 
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําว.าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาจากพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ผมคิดว.าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปQน sub set ของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 ประเด็นขGอสงสัยดังกล.าว ผมจึงนําไปแลกเปล่ียนกับอาจารยFถิรายุ อินทรFแปลง นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย  
 หลังแลกเปล่ียนกับอาจารยFถิรายุแลGว ผมไดGขGอสรุปตามที่ผมเขGาใจดังน้ี 

307

CMPEO : Assessment For Life



 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเปQนเปXาหมายปลายทางท่ีโรงเรียนหรือระบบการศึกษา “คาดหวัง”                 
ใหGผูGเรียนเกิด ส.วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปQนบันไดที่นําพาผูGเรียนไปสู.ความคาดหวังน้ัน ๆ 
 ประเด็นน้ีมีเหตุผลสนับสนุน ไดGแก. 1) ความหมายของคําว.าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่หมายถึง 
พัฒนาการของผูGเรียนท้ังในดGานความรูG สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ  
 และ 2) สมรรถนะ คือผลรวมของ K + A + P กล.าวคือ 
 มีความรูG (K) แต.ไม.เอาความรูGไปปรับใชGในสถานการณFชีวิตจริง ไม.ถือว.ามีสมรรถนะ 
 มีทักษะ (P) แต.ไม.มีความรูG สําหรับการนําไปปรับใชGในสถานการณFชีวิตจริง ไม.ถือว.ามีสมรรถนะ 
 มีเจตคติ (A) แต.ไม.มีความรูG ไม.มีทักษะ สําหรับการนําไปปรับใชGในสถานการณFชีวิตจริง ไม.ถือว.ามี
สมรรถนะ 
 จึงสรุปไดGว.าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา คือสมรรถนะ และสมรรถนะ คือผลรวมของ K + A + P 
 ขออนุญาตยกตัวอย.างไปที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ.มสาระการเรียนรูG
ภาษาไทย ไดGกําหนดคุณภาพผูGเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป̀ท่ี 3 ไวGหลายประการ ยกตัวอย.างเช.น 
 “อ.านออกเสียงคํา  คําคลGองจอง ขGอความ  เรื่องส้ัน ๆ  และบทรGอยกรองง.าย ๆ ไดGถูกตGองคล.องแคล.ว  
เขGาใจความหมายของคําและขGอความท่ีอ.าน  ต้ังคําถามเชิงเหตุผล  ลําดับเหตุการณF  คาดคะเนเหตุการณF                
สรุปความรูGขGอคิดจากเรื่องที่อ.าน  ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําอธิบายจากเรื่องท่ีอ.านไดG   เขGาใจความหมายของขGอมูลจาก
แผนภาพ  แผนท่ี และแผนภูมิ อ.านหนังสืออย.างสม่ําเสมอ และมีมารยาทในการอ.าน” 
 คุณภาพผูGเรียนช้ัน ป.3 ท่ีกําหนดไวGในตัวอย.างคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (สมรรถนะผู�เรียน) 
 เพราะ ด.ช.สมชายตGองมีความรูG เช.น เขGาใจความหมายของคําและขGอความที่อ.าน  ต้ังคําถามเชิงเหตุผล  
ลําดับเหตุการณF  คาดคะเนเหตุการณF หรือสรุปความรูGขGอคิดจากเรื่องท่ีอ.าน เปQนตGน   
 เพราะ ด.ช.สมชายตGองมีทักษะ เช.น อ.านออกเสียงคํา  คําคลGองจอง ขGอความ เรื่องส้ัน ๆ และ                  
บทรGอยกรองง.าย ๆ ไดGถูกตGองคล.องแคล.ว เปQนตGน 
 เพราะ ด.ช.สมชายตGองมีเจตคติ เช.น อ.านหนังสืออย.างสมํ่าเสมอ และมีมารยาทในการอ.าน เปQนตGน   
 ส�วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ผลสําเร็จจากแนวทางการพัฒนา K / A / P ของโรงเรียน ที่กําหนดข้ึน
เพื่อการพัฒนา ด.ช.สมชายต้ังแต.ช้ัน ป.1 ป.2 และ ป.3    
  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา คือ Assessment Of Learning ส.วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ  
Assessment For Learning 
 บันไดแต.ละข้ัน (ป.1 – ป.3) ใชGหลักการของการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment For Learning) ทั้งน้ี
เพื่อเปQนการพัฒนา ด.ช.สมชาย ในประเด็นของ K / A / P ใหGครอบคลุมตามท่ีหลักสูตรกําหนด และเมื่อถึง            
บันได ป.3 ใชGหลักการของการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรูG (Assessment Of Learning) ว.า ด.ช.สมชายมี
คุณภาพผูGเรียนเปQนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวGหรือไม.? อย.างไร? 
 ถGาเปQนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด ก็พัฒนาเพื่อส.งเสริมการเรียนรูGในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนต.อไป 
 ถGาไม.เปQนไปตามที่หลักสูตรกําหนด ก็พัฒนาเพื่อเปQนฐานการเรียนรูGในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนต.อไป   

Assessment For Learning จึงเปQนกระบวนการท่ีตGองทําควบคู.ไปกับ Assessment Of Learning และ
ปhจจุบันเราควรใหGความสําคัญไปท่ี Assessment For Learning มากกว.าวัฒนธรรมการข้ึนปXายที่หนGาโรงเรียน 
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เมื่อนิยามของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามีความกวGางข้ึน ลึกข้ึน และมุ.งเนGนไปที่ผลลัพธFสุดทGายท่ีโรงเรียน
กําหนดมากข้ึน  

ดังน้ัน กระบวนการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปรับใชG (มาตรา 20 ขGอ 4) กระบวนการ
ส.งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพชองครูและบุคลากรทางการศึกษาใหGสามารถจัดการเรียนการสอนไดGอย.าง
มีคุณภาพและเหมาะสม (มาตรา 20 ขGอ 5) และกระบวนการทดสอบผูGเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
(มาตรา 20 ขGอ 6) จึงตGองมีการปรับตัวคร้ังย่ิงใหญ. ขออนุญาตใชGคําว.า OLE Disruption 

O : Objective คือเปXาหมายปลายทางท่ีตGองการใหGผูGเรียนเกิด พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใชGคําว.า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ซึ่งในแต.ละพื้นที่ ไม.ควรเหมือนกัน แต.ควรมีจุดร.วมเหมือนกันคือ สมรรถนะของผูGเรียน 

L : Learning คือการจัดการเรียนการสอนของครู ควรเปล่ียนจากเน้ือหาในหนังสือเรียนมาเปQนการใชG
เน้ือหาจากสถานการณFหรือบริบทรอบ ๆ ตัว มีการกําหนดภาพอนาคตร.วมกันควบคู.ไปกับการสอนแบบ Active 
Learning ทั้งน้ีเพื่อใหGผูGเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามขGอ O  

อีกไม.นานตัว O / L จะถูกปรับเปล่ียนเปQนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
E : Evaluation คือการประเมินผลว.าผูGเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามท่ีกําหนดไวGในข้ันตอน O 

มากนGอยเพียงใด  ถGาผูGเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามที่กําหนด เราจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาน้ันใหG
ดีข้ึนไดGอย.างไร และถGาผูG เรียนไม.เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามท่ีเรากําหนด เราจะมีวิธีแกGไข / พัฒนา              
การเรียนการสอนของครู หรือการเรียนรูGของผูGเรียนไดGอย.างไร  

ยืนยันเสมอว.า การประเมินในลักษณะน้ีตGองเปQนการประเมินเพื่อพัฒนาผูGเรียน ไม.ใช. เพื่อตัดสินผูGเรียน              
ลดการเปรียบเทียบ ลดการแข.งขัน เพิ่มการช.วยเหลือ เพิ่มการพัฒนาผูGเรียน 

เหตุการณFสมมติ เช.น 
O : ผูGเรียนช้ัน ป.3 สามารถเขGาใจความหมายของขGอมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิไดG 
L : ใหGผูGเรียนคGนควGาขGอมูลเพื่อวาดแผนท่ีโรงเรียนตนเอง หรือใหGผูGเรียนคGนควGาขGอมูลจํานวนผูGเรียนจําแนก

ตามระดับช้ัน ป.1 – ป.3 แลGวนําขGอมูลดังกล.าวมานําเสนอโดยการเขียนแผนภูมิ เปQนตGน 
 ข้ันตอนน้ี เม่ือผูGเรียนทําจนคล.องแลGว อาจยิงโจทยFเพื่อสรGางความทGาทายใหGผูGเรียนช้ัน ป.3 ต.อไปว.า              

แลGวแผนท่ีของชุมชนเรามีลักษณะอย.างไร? (เปล่ียนจากโรงเรียนเปQนชุมชน) หรือขGอมูลจํานวนผูGเรียนจําแนกตาม
ระดับช้ัน ป.1 – ป.3 ท่ีเรามีอยู.น้ัน เราจะนําเสนอดGวยวิธีอ่ืนอีกไดGไหม? (แผนภูมิเปQนแผนผังความคิด) เปQนตGน 

E : ครูกับผูGเรียนร.วมกันสรGางเกณฑFการประเมินในแต.ละข้ันตอน เช.น ข้ันตอนการเขียนแผนท่ี เราจะมี
เกณฑFการประเมินอย.างไร โดยวิธีใด? ข้ันตอนการนําเสนอ เราจะมีเกณฑFการประเมินอย.างไร โดยวิธีใด?  

ชีวิตจริงของผูGเรียนตGองพัฒนาการเรียนรูGของตนเองอย.างสม่ําเสมอ เราจึงควรใหGความสําคัญกับคําว.า 
Assessment For Learning 

แลGวพบกันใหม.ในบทความฉบับหนGา ท่ีผมจะ focus ไปที่เรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะครับ 
 

ขอเคารพดGวยจิตคารวะในความเพียร 
ณ Monoceros Resort Mae Rim 

6 กรกฎาคม 2563 

309

CMPEO : Assessment For Life



หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 

 ระหวางวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผมมีโอกาสไดรวมพัฒนาตนเองโดยการเขารวมประชุม
ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศึกษานิเทศกเก่ียวกับการศึกษาฐานสมรรถนะภายใตโครงการจัดทําแนวทางการนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติไปปรับใชกับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษานํารองใหเหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ม.20 (4) ณ โรงแรมคุมภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม
วิทยากรที่มาใหความรูไดแก รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี และคณะ 
 กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมไดแก ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานดานหลักสูตรและการสอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 – 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พรอมกันน้ีไดมี
ผูบริหาร และครูผูสอนจากโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย และโรงเรียนบานศาลา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม รวมแลวทั้งหมดประมาณ 80 คน 
 ตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผมเขารวมประชุมน้ัน สิ่งที่ผมไดรับมี 2 ประเด็น คือ 1.ลักษณะของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และ 2.เครือขายเพ่ือนรวมวิชาชีพศึกษานิเทศก เพราะในสวนตัว ผมมีความเชื่อประการหน่ึงคือ             
การบูรณาการการทํางานรวมกันในระดับพ้ืนที่ คือทางออกของการปฏิรูปการศึกษา 
 ในบทความครั้งน้ี ผมขออนุญาตนําเสนอบทสรปุที่ผมจับประเด็นไดจากคณะวิทยากร ดังน้ี 

ประเด็นแรก เหตุผลและความจําเปนของการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรฐานมาตรฐานและตัวชี้วัดเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ รายละเอียดที่ผมจับประเด็นได มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 - โลกในศตวรรษที่ 21 จะมีชื่อวา VUCA world โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ Volatility : มีความผันผวน 
แปรปรวน Uncertainty : ไมมีความแนนอน Complexity : มีความซับซอน และ Ambiguity : มีความคลุมเครือ            
ไมชัดเจน เพราะฉะน้ันทุกประเทศเห็นพองตองกันวาทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ไดแก 3Rs และ 4Cs             
สวนประเทศไทยเราน้ันดําเนินการปรับใหเขากับบริบทของประเทศไทย จึงไดทักษะแบบประเทศไทย คือ  3Rs + 
8Cs + 2Ls 
 - สภาพปญหาที่สําคัญในการจัดการเรียนรูของประเทศไทยน้ันมีลักษณะที่เราใหความรูกับนักเรียนมาก
เกินไป และเราไปพัฒนาทักษะ / คุณลักษณะนอยเกินไป (ทําไดแตไมชํานาญ) ขาดความชัดเจน ขาดความตอเน่ือง  
 - ปญหาคุณภาพของนักเรียนในภาพรวม ทั้งผลการสอบระดับชาติ (ONET) และผลการสอบระดับ
นานาชาติ (PISA) มีผลการสอบอยูในระดับที่ไมพึงประสงค 
 - สาเหตุของปญหาที่สําคัญคือ หลักสูตรเนนความรูที่เปนเน้ือหามากเกินไป ครูขาดประสบการณที่ชวยให
ผูเรียนไดนําความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ไดเรียนรูแลวไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียนรู              
การทํางาน การปฏิบัติตน การใชชีวิต และการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
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 - ผลลัพธของผูเรียน จึงมคีุณลักษณะดังน้ี ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด , หัวโต ตัวลีบ , รูธรรมะ แตไมมี
ธรรมะ ,  นกแกวนกขุนทอง , เกงแบบเปด , เรียนเพ่ือสอบ , เรียนแบบตัวใครตัวมัน และไมสนใจที่จะเรียนรูใน
ระบบ 
 - ทางออกสําคัญประการหน่ึงคือ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : 
CBE) เพราะสมรรถนะเปนความสามารถของบุคคลในการใชความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะตาง ๆ  ที่ตนมีใน
การทํางานหรือการแกปญหาตาง ๆ จนประสบความสําเร็จในระดับใดระดับหน่ึง สมรรถนะแสดงออกทาง
พฤติกรรมการปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได สอดคลองกับขอเสนอจากการรายงานของ PISA พบวา 
ความสําเร็จในชีวิตของนักเรียนขึ้นอยูกับระดับสมรรถนะของผูเรียน 
 

ประเด็นสอง แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ รายละเอียดที่ผมจับประเด็นได มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- Literacy (ความฉลาดรู) และ Competency (สมรรถนะ) กลาวคือ ความฉลาดรูนั้น คือการที่คนเรา

ตองมีความรู (K) มีทักษะ (P/S) และมีเจตคติ (A) ในศาสตรน้ัน และสามารถนําทั้งสามอยางที่มีไปประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ได ซึ่งก็คือสมรรถนะน่ันเอง  

- ความฉลาดรูภาษาไทย อาจจะตองมีความรู เรื่องหลักภาษาไทย มีทักษะเรื่องการประพันธ               
การแตงบทกลอน หรือการเขียน และตองมีเจตคติที่ ดีตอภาษาไทย (ในศาสตรภาษาไทย) แตสมรรถนะ                
คือการนําเอาความฉลาดรูภาษาไทย ไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  ได (ขามศาสตรภาษาไทย) เชน การพูดใน
ที่สาธารณะ หรือการทํารายงานวิชาวิทยาศาสตร หรือการนําเสนอขอมูลในวิชาคณิตศาสตร 

- องคประกอบของสมรรถนะ ประกอบดวย 1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําไดดี และฝก
ปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความชํานาญ เชน ทักษะการอาน 2. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูเฉพาะดาน
ของบุคคล เชน ความรูภาษาอังกฤษ ความรูดานการบริหารสถานศึกษา เปนตน 3. ภาพลักษณภายในบุคคล 
(Self-image/Self-concept) เชน Self-confidence คนที่มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง จะเชื่อวาตนเองสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ได 4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เปนสิ่งที่อธิบายบุคคลน้ัน เชน เปนคนที่
นาเชื่อถือ และไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 5. แรงจูงใจ (Motive) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุง
ไปสูสิ่งที่เปนเปาหมาย เชน บุคคลที่มุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเปาหมายที่ทาทาย 
และพยายามทํางานสําเร็จตามเปาที่ตั้งไว ตลอดจนพยายามปรับปรุงการทํางานของตนเองตลอดเวลา                         

- หากเราเอา KAP เปนตัวตั้งในการพัฒนาผูเรียน เราจะทําไมไหวเพราะ KAP มีมากมายและเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลา แตถาเราเอาสมรรถนะเปนตัวตั้ง แลวทําการพัฒนาสมรรถนะไปอยางตอเนื่อง ระหวางน้ัน KAP         
ก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย 

- Skill และ Competency มีสวนที่เหมือนกัน คือเปนเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกัน มีสวนที่ตางกัน คือ 
Competency เปนความสามารถในการประยุกตใช Skill ในสถานการณตาง ๆ 

 
ประเด็นสาม การศึกษาฐานสมรรถนะ รายละเอียดที่ผมจับประเด็นได มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
- การศึกษาฐานสมรรถนะจะมีองคประกอบอยูสามสวนคือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ Competency 

Based Curriculum : CBC การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ หรือ Competency Based Instruction : 
CBI และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ หรือ Competency Bases Assessment : CBA 
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 - ลักษณะสําคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยมุง
พัฒนาความสามารถในการนําความรู ทักษะ และเจตคติและคุณลักษณะตาง ๆ ที่ไดเรียนรูไปใชใหเปนประโยชน
ในชีวิตจริง ไมไดมุงเรื่องความรูหรือเน้ือหาวิชาที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา มีการกําหนดเกณฑ
ความสามารถตางๆ ที่ตองการใหผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับการศึกษาและในแตละระดับชั้น ทักษะและ
ความสามารถที่มีในแตละระดับจะเปนฐานสําหรับเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในระดับตอไป 
 - เปนหลักสูตรฐานปฏิบัติ/ทักษะ ไมใชหลักสูตรฐานความรู เปนหลักสูตรที่มุงสูการทําได (Able to do) 
ไมใชหลักสูตรที่มุงสูการรู (Able to know) เปนหลักสูตรบูรณาการที่สงเสริมการใชความรูขามศาสตร สามารถ
ปรับเปลี่ยนสมรรถนะไดตามความตองการของผูเรียน ครู สังคม และโลก 
 - โครงสรางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ จะกําหนดสมรรถนะที่ผูเรียนพึงปฏิบัติไดเปนเปาหมาย (ผลลัพธ
การเรียนรู) แลวจึงกําหนดเนื้อหา ความรู และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จะชวยใหสมรรถนะน้ันเกิดขึ้น  

- หลักสูตรฐานสมรรถนะกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ 2 ลักษณะคือ Core Competency (Free 
Content) และ Specific Competency (Specific Content) เชน ความฉลาดรูภาษาไทย อาจจะตองมีความรู
เรื่องหลักภาษาไทย มีทักษะเรื่องการประพันธ การแตงบทกลอน หรือการเขียน และตองมีเจตคติที่ดีตอภาษาไทย 
(Specific Content) แตสมรรถนะ คือการนําเอาความฉลาดรูภาษาไทย ไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได 
(Free Content) เชน การพูดในที่สาธารณะ หรือการทํารายงานวิชาวิทยาศาสตร หรือการนําเสนอขอมูลในวิชา
คณิตศาสตร 
 

ประเด็นสี่ การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ รายละเอียดที่ผมจับประเด็นได มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 - การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เปนการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการ
ประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตาง ๆ อยางเปนองครวมในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และ
การใชชีวิต เปนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เรียนรูเพ่ือใหสามารถใชการไดจริงในสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เปนการเรียนเพ่ือใชประโยชน ไมใชการเรียนเพ่ือรูเทาน้ัน 
 - การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเนน “การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู  ทักษะ          
เจตคติ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการนําไปสูสมรรถนะที่ตองการ จึงทําใหสามารถลดเวลาเรียนเนื้อหาจํานวน
มากที่ไมจําเปน เอื้อใหผูเรียนมีเวลาในการเรียนรูเนื้อหาที่จําเปนในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และมีโอกาสไดฝกฝนการใช
ความรูในสถานการณตาง ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะในระดับชํานาญ เปนการเรียนการสอนที่ มี                  
การบูรณาการความรูขามศาสตร และความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเพ่ือความสําเร็จของการปฏิบัติงาน  
 - ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรู  และมีความกาวหนาในการเรียนรูไปตามความถนัดและ
ความสามารถของตน สามารถไปไดเร็วหรือชาแตกตางกันได ในสวนการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ               
การปรับปรุงพัฒนา เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการเรียนรูฐานสมรรถนะประสบความสําเร็จ 
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ประเด็นหา รูปแบบของการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ รายละเอียดที่ผมจับประเด็นได มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

รูปแบบ/แนวทางที่ 1: ใชงานเดิม เสริมสมรรถนะ 
เปนการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นวาสอดคลองกับบทเรียนนั้นเขาไป และ             

อาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมตอยอด เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะนั้นย่ิงขึ้น หรือไดสมรรถนะอื่นเพิ่ม            
มากขึ้น ชวยเพ่ิมการเรียนรูของผูเรียนใหเขมขน มีความหมายย่ิงขึ้น 

รูปแบบ/แนวทางที่ 2: ใชงานเดิม ตอเดิมสมรรถนะ 
เปนการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นวาสอดคลองกับบทเรียนน้ัน มีการเนน 

สมรรถนะที่เก่ียวของใหมากขึ้นชวยใหผูเรียนใชความรู ทักษะไดจริง ในสถานการณที่หลากหลาย และพัฒนา
คุณสมบัติที่ชวยใหใชชีวิตอยางมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

รูปแบบ/แนวทางที่ 3: ใชรูปแบบการเรียนรู สูการพัฒนาสมรรถนะ 
เปนการสอนตามปกติที่มีการนํารูปแบบการเรียนรูที่ใชเดิมมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับสมรรถนะ                   

ที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของรูปแบบการเรียนรูและ                 
เกิดสมรรถนะที่มุงพัฒนา 

รูปแบบ/แนวทางที่ 4: สมรรถนะเปนฐาน ผสานตัวชี้วัด 
เปนการสอนโดยนําสมรรถนะและตัวชี้วัดที่สอดคลองกันมาออกแบบการสอนรวมกัน เพ่ือใหเด็ก ๆ              

ไดเรียนรูทั้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่ตัวชี้วัดกําหนดไปพรอมกับพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนตอชีวิตของเขา 
รูปแบบ/แนวทางที่ 5: บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ 
เปนการสอน โดยนําสมรรถนะหลักทั้ งสิบดานเปนตัวตั้ งและวิ เคราะห ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวของ                 

แลวออกแบบการสอนที่ มีลักษณะเปนหนวยบูรณาการที่ชวยใหเด็กไดเรียนรูอยา งเปนธรรมชาติ  และ                
เห็นความสัมพันธระหวางวิชา/กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

รูปแบบ/แนวทางที่ 6: สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจําวัน 
เปนการอบรมสั่งสอน ที่ครูจงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเชาในกิจวัตรประจําวันของผูเรียน 

 
ประเด็นหก การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ รายละเอียดที่ผมจับประเด็นได มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 - การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะมีลักษณะเปนแบบ Summative Assessment เปนการ
ดําเนินการที่มุงวัดสมรรถนะอันเปนองครวมของความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตางๆ ไมใชเวลามากกับการ
สอบวัดตามตัวชี้วัดจํานวนมาก เปนการวัดจากพฤติกรรม การกระทํา การปฏิบัติ ที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การใชความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตาง ๆ ตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กําหนดเปน
การวัดอิงเกณฑ ไมใชอิงกลุม และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ที่สามารถตรวจสอบได 

- การประเมินการเรียนรูเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการเรียนการสอนตามปกติ มีลักษณะเปนแบบ 
Formative Assessment ซึ่งมีการเก็บขอมูลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อใหความชวยเหลือตามปญหาและความ
ตองการของผูเรียนแตละคน 
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- ใชสถานการณเปนฐานเพ่ือใหบริบทการวัดและประเมินเปนสภาพจริงมากขึ้น เชน บริบทอาจเปน
ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สถานการณจําลอง หรือสถานการณเสมือนจริงในคอมพิวเตอรซึ่งสามารถ
ประเมินไดหลายประเด็นในสถานการณเดียวกัน 

- ใช Authentic Assessment จากสิ่งที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน 
Performance Assessment , Portfolio Assessment , Student Self Assessment และ Peer Assessment 

 
รายละเอียดของการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะน้ัน ผมไดเขียนแบบละเอียดจํานวน 3 ตอน รบกวน

ครูทุกทานไดเขาไปอานเพ่ิมเติมที่ www.sornorpoom.wordpress.com ดวยครับ ทั้งน้ีเพ่ือครูจะไดมองเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ Competency Based Curriculum : CBC การจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ หรือ Competency Based Instruction : CBI และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
หรือ Competency Bases Assessment : CBA 
  
 ขออนุญาตปดทายดวยคํากลาวของ Tony Wagner , Harvard Innovation Lab ที่กลาวไววา                 
What the world cares about is not what you Know but what you can Do with what you know. 
And that is a completely different education problem แปลเปนภาษาไทยไดวา โลกไมไดสนใจวา             
“คุณรูอะไร” แตสนใจวา “คุณสามารถทําอะไรไดบางกับสิ่งที่คุณรู”  
  

ขอเคารพดวยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

9 กรกฎาคม 2563 
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ขอสอบแบบเขียนตอบ (อตันัย) 

 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 

sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 

 

วันที่ 12 – 13 กันยายนที่ผานมา ผมไดรับโอกาสใหรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพ่ีนองเพื่อนครูสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  โดยมีครูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ประมาณ             

90 คน ขอขอบคุณ ศน.สุนิทรา พรมมล ศน.วรากุล ตุนเครือ และพี่นองเพื่อนครู สพป.เชียงใหม เขต 4 ที่ใหโอกาส

ครั้งสำคัญครั้งนี้กับผมครับ 

หัวขอที่ผมไดเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ไดแก แนวทางการประเมินสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษา               

ขั้นพื้นฐาน และการสรางขอสอบแบบเขียนตอบ (อัตนัย)  

เนื้อหาเรื่องแนวทางการประเมินสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น ผมเขียนบทความ            

มาหลายครั้งแลว บทความนีผ้มขออนุญาตเขียนในเร่ืองของขอสอบแบบเขียนตอบ (อัตนัย) ดีกวาครับ 

เหตุที่อยากเขียนบทความเรื่องขอสอบแบบเขียนตอบ เพราะ 

1. ผมเคยเขียนเรื่องนี้มาตั้งแตป 2561 

2. รูปแบบขอสอบ Onet ปการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 มีขอสอบแบบเขียนตอบ 

3. ครูหลายทานเขาใจคลาดเคลื่อนวา ขอสอบแบบเติมคำ คือ ขอสอบแบบเขียนตอบ 

4. โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน ความรูเปลี่ยน และประสบการณของผมกเ็ปลี่ยนดวยเชนกัน 

ทั้ง 4 เหตุผล เลยนำมาสูการเขียนบทความในวนันี้ รายละเอียดเปนอยางไร โปรดอานในยอหนาถัดไป 

สิ่งสำคัญเปนลำดับแรกของการไปบรรยายของผมในทุกเวที คือ การปรับเนื้อหาภายใน power point  

ใหทันสมัยและมีความเหมาะสมกับครูผูสอน และเน้ือหาที่ผมจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ัน ตองอยูกึ่งกลางระหวาง 

ความรูตามหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศกึษาเบ้ืองตน และ วิถีชีวิตของพี่นองเพ่ือนคร ู

สำหรับผมตรงนี้สำคัญมาก ๆ 

ถาเอาหลักวิชามาใชบรรยายมากเกินไป ครูก็จะไมเกิดแรงจูงใจในการสรางและใชขอสอบแบบเขียนตอบ 

แตถาเอาหลักวิชามาใชบรรยายนอยเกินไป ครูก็อาจจะไดรับความรูที่ไมถูกตอง ไมครอบคลุมซึ่งจะเกิดผลเสียกับ

ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเปนลำดับตอไป 

ขอสอบแบบเลือกตอบนั้น จะเปนขอสอบที่มีคำตอบตายตัว จึงเหมาะกับตัวชี้ วัดที่มีพฤติกรรม                      

การเรียนรูอยูในระดับ จำ เขาใจ และนำไปใช (เนนผลลัพธ) แตขอสอบแบบเขียนตอบนั้น จะเปนขอสอบที่มี
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คำตอบเปนอิสระ ไมตายตัว จึงเหมาะกับตัวชี้วัดท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับนำไปใช (เนนกระบวนการ) 

วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค 

จุดเริ่มตนจึงควรอยูที่การวิเคราะหตัวชี้วัดกอนวาอยูระดับพฤติกรรมการเรียนรูใด เพ่ือที่จะไดกำหนด

ลักษณะของขอสอบ (เลือกตอบ / เขียนตอบ) เปนลำดับตอไป 

เหตุที่ผมอยากใหครูเราเพ่ิมน้ำหนักการออกขอสอบจากขอสอบแบบเลือกตอบสี่ตัวเลือกเปนขอสอบ         

แบบเขียนตอบ (บาง) เหตุผลเพราะวา หน่ึงเปนการฝกทักษะการเขียนของนักเรียน สองเปนการฝกทักษะ          

การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน และสามเพ่ือพัฒนาทักษะการคดิระดับสูงใหกับนักเรียน 

เนนย้ำอีกจุดคือ ขอสอบเขียนตอบนั้นในสวนตัวผม ผมวาไมจำเปนตองใหนักเรียน “เขียน” อยางเดียว           

แตอาจจะใหนักเรียนเขียนออกมาโดยการ “ทำ” “พูด” “แสดง” “วาด” หรืออื่น ๆ อยากใหครูเรามองวา               

การเขียนคือการสงสาร ซึ่งการสงสารไมจำเปนตองเขียนอยางเดียว แตอาจจะทำในลักษณะอ่ืน ๆ ก็ได เชน 

สมัยกอนการกอกองไฟเพ่ือใหมีควันยังถือวาเปนการสงสาร การใชเสียงหรือสัญลักษณก็ถือวาเปนการสงสาร

เชนกัน 

กลับมาสูในชั้นเรียน 

รูปแบบขอสอบแบบเขียนตอบท่ีครูเราสามารถนำมาใชในชั้นเรียนไดน้ันมีอยู 2 แบบคือ 

1. แบบจำกัดคำตอบหรือตอบสั้น  (Restricted Response or Shot Essay Item : RR) เปนลักษณะ

ขอสอบที่ใหคิดและเขียนคำตอบภายใตเงื่อนไขที่กำหนด และมีแนวของคำตอบท่ีชัดเจน  

ออกยาก แตตรวจงาย 

การออกยากนั้น ไมใชยากที่การต้ังโจทย แตยากที่การหาคำตอบใหครอบคลุม ครบถวน และถูกตองที่สุด 

ดร.ชนาธิป ทุยแป รองผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาใชคำวา จักรวาลของคำตอบ 

เมื่อครูแตงขอสอบเสร็จ ครูตองกำหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนไวลวงหนา ซึ่งเกณฑที่ครูกำหนดนั้น         

สวนใหญก็จะกำหนดวา  เขียนคำตอบถูกตามจักรวาลของคำตอบถึงไดคะแนน 

สมมุติถาหากครูหาจักรวาลของคำตอบไมครอบคลุม แลวมีนักเรียนเขียนคำตอบนอกเหนือจากจักรวาล

ของคำตอบที่ครูหามาได การตรวจคะแนนครั้งนี้อาจจะเปนปญหาไดในภายหลัง  แตถาหาจักรวาลของคำตอบได

ครอบคลุม นักเรียนเขียนตอบมาอยางไร ก็สามารถตรวจใหคะแนนไดครบทุกคน เขาถึงบอกวา ออกยาก            

แตตรวจงาย 

แตถาครูหาจักรวาลของคำตอบมาไดประมาณ 3 - 4 ประเด็น ขอสอบเขียนตอบขอนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเปน

ขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกไดเชนกัน เพราะเงื่อนไขเหมือนกันคอื คำตอบตองเปนความจริง (fact) เทานั้น 

และจุดแตกตางประการหนึ่งระหวางขอสอบแบบจำกัดคำตอบหรือตอบสั้น  กับ ขอสอบแบบเติมคำ 

(ปรนัย) คือ จำนวนคำตอบ กลาวคือ ขอสอบแบบจำกัดคำตอบหรือตอบสั้นมคีำตอบมากกวา 1 คำตอบ (จักรวาล

คำตอบ) สวนขอสอบแบบเตมิคำ (ปรนัย) มีคำตอบเพียง 1 คำตอบ 
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2. แบบขยายคำตอบหรือตอบอยางอิสระ (Unrestricted Response or Extended Response : UR)    

เปนลักษณะขอสอบท่ีใหอิสระในการคิด โดยเปดโอกาสใหคิดและเขียนภายใตหลักวิชาท่ีสมเหตุสมผล ตองมี

ประเด็นหรือเกณฑในการตรวจใหคะแนนที่ชัดเจน ครอบคลุม 

ออกงาย แตตรวจยาก 

เหตุที่ตรวจยากเพราะ องคประกอบภายในตัวขอสอบลักษณะนี้ตองประกอบดวยสามสวนคือ 

  1. สถานการณ (ควรนำมาจากชีวิตประจำวัน) 

  2. โจทยขอคำถาม (ถามเกี่ยวกับขอมูลในสถานการณ) 

  3. คำตอบ (ซอนอยูในสถานการณ) 

ซึ่งคำตอบที่นักเรียนเขียนตอบออกมานั้นยอมมีความหลากหลาย สิบคนอาจจะมีสิบคำตอบ สิ่งสำคัญคือ

ตองมีประเด็นหรือเกณฑในการตรวจใหคะแนนที่ชัดเจน ครอบคลุม นั่นก็คือครูเราตองสราง Rubric สำหรับการ

ตรวจคำตอบที่นักเรียนตอบมา 

เมื่อเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและเขียนภายใตหลักวิชาที่สมเหตุสมผล ประเด็นที่วา เขียนคำตอบแบบนีถู้ก 

เขียนคำตอบแบบนี้ผิด จึงไมควรมี ควรมีแค เขียนตอบแบบนี้ถูกมาก และเขียนตอบแบบนี้ถูกนอย จะเหมาะสม

มากกวา หรือนักเรียนกลุมนี้ไมถนัดการเขียน ก็ใหเปลี่ยนไปเปนวาดรูป ทำชิ้นงาน ทำแผนที่ความคิด อัด clip                 

VDO ลง youtube เปนตน โลกเปลี่ยน การศึกษากค็วรปรับตัวเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนนั้น ๆ 

ยืนยันวาการเขียนคอืการสงสาร เพราะฉะนั้นการสงสารควรมีไดหลายลักษณะเชนกัน 

ขอสอบแบบเขียนตอบนั้น สิ่งท่ีผมมุงเนนไมใชอยูที่การเขียน Rubric แตผมมุงเนนไปที่การเอาสิ่งรอบ ๆ 

ตัวที่นักเรียนสามารถเห็นไดจากชีวิตประจำวันมาเปนสถานการณที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตร เพราะชีวิต

จริงนักเรียนตองเจอกับสถานการณแบบนี้ (ทั้งขณะท่ีกำลังเรียน หรือเรียนจบไปแลว) ดังนั้น จะเปนการดีกวาไหม 

ถาเราลองนำสถานการณจากชีวิตจริงเหลานั้นมาเปนสถานการณเราเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู 

ทักษะหรือสมรรถนะ แลวครูเรามีหนาที่เพียงคอยเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนบกพรอง หลักการของ Assessment for 

Learning 

ตัวอยางประกอบการเขียนบทความครั้งนี้ 

1.ผมมีโอกาสไดไปนิเทศ ติดตามและใหกำลังใจแกพ่ีนองเพื่อนครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม              

พระเกียรติ เลยนำสิ่งที่ผมเขียนในบทความครั้งน้ีผนวกเขากับสถานการณจริงที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง รายละเอียด

ตาม Clip VDO ความยาวประมาณ 9.38 นาท ี
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2. ผมไดนำรูปน้ีไปไวใน fb ของผม มีผูบริหารที่ผมเคารพทานหนึ่งได comment เก่ียวกับขอคำถามที่

อาจจะใชถามนักเรียนจากรูปภาพดังกลาวไดอยางนาสนใจคือ 

 

1. จงเลือกเครื่องด่ืมท่ีเหมาะสม และไมเหมาะสมกับวัยนักเรยีนมา 

อยางละ 3 ประเภท 

2. ปายโปสเตอร พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว มีขอดี ขอดอย อยางไร  

 

    คำตอบของนักเรียนไมจำเปนตองใหนักเรียนเขียนตอบอยางเดียว  

แตอาจจะเขียนโดยการทำแผนที่ความคิด การวาดรูป การอธิบาย  

หรือการทำ clip VDO แลวนำเสนอผาน youtube 

เพราะการเขียนคอืการสงสาร 

 
 

ขอเคารพดวยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

16 กันยายน 2563 
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Assessment For Life : การประเมินเพื่อการดำรงอยู 

 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 

sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 

 

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผมมีโอกาสไดไปนิเทศ ติดตาม และใหกำลังใจผูบริหารและคณะครู

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา การไปครั้งนี้ผมไมไดไปคนเดียวครับ  แตไปพรอม

กับ ศน.วนิจซตา โชติวิศิษฐกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม และ ศน.เกษราภรณ สิงหคะมณี สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอบคุณทุก ๆ โอกาสที่มอบใหผมดวยดีเสมอมาครับ 

 และขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ใหการตอนรับ แลกเปลี่ยน และสะทอน

มุมมองดานการจัดศึกษาในพ้ืนท่ีเฉพาะ (หางไกล) ใหกับคณะศึกษานิเทศก  ซึ่งผมมองวาเปนมุมมองท่ี “ตองเปน” 

และ “ควรทำ” ในพื้นทีอ่ื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกับโรงเรยีนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรต ิ

 เหตทุี่ผมสนับสนุนมุมมองดังกลาวเพราะ 

 1. เปาหมายสุดทายของการศึกษาคืออะไร? เชื่อวาทุกทานมีคำตอบในใจครับ แตสำหรับผม คือ เพื่อการ

ดำรงอยูของชีวิตอยางสมบูรณ   

 2. สบืเน่ืองจากขอ 1 แลวเราจะดำรงอยูบนพ้ืนฐานของตนเอง หรือ บนพื้นฐานที่คนอ่ืนมากำหนดไวให  

 3. การศึกษา คือ การเตรียมนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนดำรงอยูบนพื้นฐานของตนเอง เพ่ือที่ตอไปแลว

นักเรียนจะไดมีภูมิคุมกันเมื่อตองไปดำรงอยูบนพื้นฐานที่ไมคุนเคย เริ่มตั้งแตพลเมืองเชียงใหม พลเมืองไทย 

พลเมืองโลกเปนลำดับตอไป 

เตรียมนักเรียนเพ่ือใหเขาดำรงอยูบนพ้ืนฐานของตนเอง คือ คำสำคญัของบทความในครั้งน้ี 

 การเตรียมนักเรียนเพ่ือใหเขาดำรงอยูบนพ้ืนฐานของตนเองไดนั้น สิ่งสำคัญคือการนำเอาสิ่งตาง ๆ ที่อยู

รอบ ๆ ตัวมาเปนสิ่งเราในการเรียนรู ซึ่งอาจารยผูมีพระคณุของผมใชคำวา อัตลักษณเชิงพ้ืนที ่

 เรียนรูจากสิ่งใกลตัวกอน แลวคอยขยายขอบเขตการเรียนรูไปสิ่งท่ีอยูไกลตัว (ใกลไปหาไกล) 

อัตลักษณเชิงพ้ืนที่นั้นเปนไดทั้ง สถานที่ วัฒนธรรม/ประเพณี ศาสนา อาหาร การทองเที่ยว ชุมชน 

ธรรมชาติ หรือแมแตความเปนชาติพันธุ 

นอกจากอัตลักษณเชิงพ้ืนที่แลว สิ่งสำคัญอีกประการคือ การนำภาพอนาคต (การดำรงอยูที่ควรเปน)             

มากำหนดเปนเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจะไดเช่ือมโยงไปสูการออกแบบการเรียนรูเปนลำดับ

ตอไป 

นั่นก็คือ OLE model นั่นเอง 
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Objective     ไดแก  ภาพอนาคต (การดำรงอยูที่ควรเปน)     

Learning ไดแก การออกแบบการเรียนรูที่ใชอัตลักษณเชิงพ้ืนที่เปนฐาน (การดำรงอยูท่ีเปนจริง)  

Evaluation ไดแก การประเมินเพ่ือการดำรงอยู    

บทความน้ีผมขออนุญาต focus ไปทีก่ารประเมินเพ่ือการดำรงอยู 

สำหรับผมแลวเปาหมายสำคัญของการประเมินเพ่ือการดำรงอยู คอื   การฝกใหนักเรียนไดใชกระบวนการ

ประเมินเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของตนเอง และเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา เชน วันพรุงนี้เราจะทำไขเจียวให

นองชายเรากิน โดยตองเปนไขเจียวที่อรอยและปลอดภัย (การกำหนดเปาหมาย) หลังจากนั้นเราจะออกแบบ

ขั้นตอนอยางไร เพ่ือใหไดไขเจียวที่อรอยและปลอดภัย และเม่ือทำไขเจียวตามขั้นตอนที่เราออกแบบเสร็จแลว            

เราจะรูไดอยางไรวาไขเจียวนั้นอรอยและปลอดภัย และมีจุดไหนบางท่ีเราควรตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน (การประเมิน

เพื่อการดำรงอยู) 

ยอนกลับมาที่โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 

ผมไดนำมุมมองของผมเรื่อง การประเมินเพ่ือการดำรงอยู ไปประยุกตใชกับนักเรียนที่กำลังลงมือทำ              

กระเพราหมู ไขดาวใหพวกผมไดรับประทานในมือ้เท่ียง รายละเอียดเปนดังน้ี 

Objective     ไดแก  กระเพราหมู ไขดาว (การดำรงอยูท่ีควรเปน)         

Learning ไดแก การทำกระเพราหมู ไขดาวตามข้ันตอนท่ีไดออกแบบ (การดำรงอยูท่ีเปนจริง)  

Evaluation ไดแก การประเมินกระเพราหมู ไขดาว  (การประเมินเพ่ือการดำรงอยู)      

สำหรับขั้นตอนการประเมินกระเพราหมู ไขดาวนั้น ผมขออนุญาตใชเปนบทสนทนาดังนี้ 

ผม :  นักเรียน...กระเพราหมู ไขดาวท่ีนักเรียนทำนั้น สุดทายแลวเราจะดูอะไรบางถึงจะบอก 

ไดวา ดี ไมดี?  

 นักเรียน : หนูจะดู 3 ดานคือ ความอรอย ความสะอาด และความสวยงามคะ 

ผม :  แลวแตละดานนั้น นักเรียนจะพิจารณาจากอะไรไดบาง? 

 นักเรียน : นิ่งเงียบ เพราะกำลังใชความคิด และทำผัดกระเพราหมูไปดวย 

 ผม :  รอคำตอบดวยความใจเย็น และไดสัมผัสกลิ่นหอมออน ๆ ของกระเพราหมู 

 นักเรียน : ความอรอย หนพิูจารณาที่ไมเผ็ดเกินไป และไมเคม็เกินไป 

ความสะอาด หนูพิจารณาที่การลางเครื่องปรุง และใสผาคลุมศีรษะปองกันเสนผม 

และความสวยงาม หนูพิจารณาที่การตกแตง และความนารับประทาน 

 กระตุนคิดโดยใชคำถาม ใจเย็นเพ่ือรอคำตอบที่นักเรียนกำลังประมวลผลจากประสบการณ และกาวขาม

คำวาคำตอบถูก คำตอบผิด  

จากคำตอบของนักเรียนผมขออนุญาตนำเสนอเปนตารางดังน้ี 
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 ตารางการประเมินกระเพราหมู ไขดาว  (การประเมินเพ่ือการดำรงอยู)      

 

ประเด็นการประเมิน มี / ไมมี ทำ / ไมทำ 

1.ความอรอย   

-ไมเผ็ดเกินไป   

-ไมเคม็เกินไป   

2.ความสะอาด   

-ลางเครื่องปรุง   

-ใสผาคลุมศรีษะปองกันเสนผม   

3.ความสวยงาม   

-การตกแตง    

-ความนารับประทาน   

รวม   

 

จากตารางเราจะเห็นไดวา การประเมินนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งของการเรียนการสอนตามปกติอยูแลว              

แตจุดสำคัญของการประเมินเพ่ือการดำรงอยูในมุมมองผมมี 2 ประเด็นคือ 

1. ใชสถานการณรอบ ๆ ตัวที่นักเรียนสนใจเปนสถานการณในการประเมิน 

2. ประเด็นการประเมิน ระยะแรกครูและนักเรียนรวมกันสรางเกณฑการประเมินกอน เมื่อคุนเคยดีแลว             

ก็ใหนักเรียนไดเปนคนสรางเกณฑการประเมินนั้นดวยตนเอง และเม่ือนักเรียนคุนเคยมากยิ่งข้ึน นักเรียนก็จะเปน

ทั้งผูสรางเกณฑการประเมิน และวิพากษเพื่อเติมเต็มเกณฑการประเมินของเพ่ือนในชั้นเรียนไดเชนกัน 

ฝกประเมินเพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจถึงเปาหมายสำคัญของคำวาการประเมินเพ่ือการดำรงอยู  

 ผมไดนำสิ่งที่ผมเห็นมาทำเปน Clip VDO ความยาวประมาณ 9.33 นาที ทั้งนี้เพ่ือเปนการยืนยันถึง            

ความจำเปนของคำวา การประเมินเพ่ือการดำรงอยู ทุกทานสามารถดู Clip VDO ไดตาม QR Code ที่แนบมานี ้

 คำถามชวนคดิ แลวไขดาวเราจะพิจารณาไดจากประเด็นใดบาง? 

 

ขอเคารพดวยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

21 กันยายน 2563 
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กระดาษคําตอบ : ความสําคัญท่ีเรามักมองข้าม 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 

ช่วงน้ีเห็น FB ของพี่น้องเพื่อนครูหลาย ๆ โรงเรียนได้ดําเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 กันแล้วครับ 

ผมขออนุญาตย้อนเวลากลับไปตอนที่ผมเป็นครูผู้สอน เมื่อถึงเวลาสอบกลางภาค หรือปลายภาค ส่ิงที่ผม
และเพื่อนครูทุกท่านจะทําก็เริ่มต้ังแต่ การกําหนดเน้ือหาท่ีจะออกสอบ การแต่งข้อสอบ การทําสําเนาแบบทดสอบ 
การดําเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน การบันทึกคะแนน การตัดเกรด และการรายงานเกรดให้กับผู้บริหาร              
ครูฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ผมคิดว่าข้ันตอนของการสอบกลางภาค / ปลายภาคของโรงเรียนต่าง ๆ ก็น่าจะประมาณน้ี 
แต่ส่ิงท่ีผมอยากให้พี่น้องเพื่อนครูทําเพิ่มเติมอีกนิดคือ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบกลางภาค / 

ปลายภาคท่ีเรานําไปใช้ทดสอบกับนักเรียน 
เพราะการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ จะทําให้ครูเรารู้ว่าข้อสอบที่ครูเราแต่งข้ึนมาน้ันมีคุณภาพ            

ที่เหมาะสมกับนักเรียนของเรามากน้อยเพียงใด 
ถ้าเป็นไปได้ จุดท่ีอยากให้ครูเราทําเพิ่มเติมข้ึนมาอีกนิด มี 2 จุดดังน้ี  
จุดแรก คือ การแต่งข้อสอบ ครูเรารู้ได้อย่างไรว่า ข้อสอบที่แต่งข้ึนมา 30 – 40 ข้อน้ัน ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด หรือเน้ือหาตามหลักสูตรมากน้อยเพียงใด? ภาษาวัดผลเรียกว่า “ความเที่ยงตรง” 
ส่ิงท่ีควรทําในจุดแรกเรียกว่า ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ หรือ Test Blueprint ซ่ึง concept ของตาราง

วิเคราะห์ข้อสอบ คือ เน้ือหาไหนสําคัญมาก เราก็ออกข้อสอบหลายข้อ และ นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการกําหนด
จํานวนข้อสอบในแต่ละเน้ือหา ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือได้ถูกต้อง (รู้ว่าอะไรออกบ้าง) 

จุดสอง คือ ข้อสอบที่เรานําไปใช้สอบนักเรียนน้ัน ครูเรารู้ได้อย่างไรว่า ข้อสอบที่แต่งข้ึนมา 30 – 40 ข้อ 
มีคุณภาพด้านความยากง่ายและอํานาจจําแนกที่เหมาะสมตามหลักวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 
เหมาะสมกับนักเรียนท่ีเรารับผิดชอบสอน มากน้อยเพียงใด 

จุดสองคือวัตถุดิบสําคัญในการเขียนบทความในครั้งน้ี 
ขออนุญาตเข้าเรื่องครับ 
จะเป็นการดีกว่าไหม เมื่อครูเรารายงานคะแนน หรือรายงานเกรดให้ผู้เก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว                    

ช่วงปิดภาคเรียน ครูลองนํา answer sheet ที่เราใช้สอบจริง ยํ้า...จากการใช้สอบจริงมาหาคุณภาพของข้อสอบ
เป็นรายข้อ  

จุดประสงค์ของการทําคือ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบที่เราใช้สอบ (จริง) และหากพบว่า
ข้อสอบข้อไหนผ่านเกณฑ์ เราก็เก็บไว้ในคลังข้อสอบระดับโรงเรียนต่อไป ส่วนข้อสอบข้อไหนไม่ผ่านเกณฑ์                 
ก็มีแนวปฏิบัติอยู่ 2 อย่างคือ ตัดท้ิง หรือปรับปรุงข้อสอบข้อน้ัน ๆ 

ค่อย ๆ ทํา ค่อย ๆ วิเคราะห์ สุดท้ายเราจะได้คลังข้อสอบท่ีมีคุณภาพระดับโรงเรียนเอาไว้ใช้ได้ตลอด 
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ประเด็นของบทความน้ีอยู่ที่เมื่อครูดําเนินการสอบและตรวจให้คะแนนเสร็จแล้ว เราจะหาคุณภาพของ
ข้อสอบชนิดเลือกตอบด้านความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกได้อย่างไร? 

สําหรับผม ผมให้หาคุณภาพข้อสอบเม่ือสอบเสร็จแล้ว ไม่ต้องไปทดลองใช้ก่อนสอบแต่อย่างใด แต่ถ้าครู
เรียนต่อในระดับ ป.โท ครูต้องหาคุณภาพข้อสอบหรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ ให้ครบทุกชนิดก่อนนําไปใช้จริง  

ยืดหยุ่นบนหลักวิชา 2 ประเด็นคือ ให้หาคุณภาพข้อสอบจากกระดาษคําตอบภายหลังจากการสอบ              
กลางภาค / ปลายภาคเสร็จ และ นักเรียนท่ีเรารับผิดชอบน้ันมีความสามารถใกล้เคียงกัน 

ยืดหยุ่นบนหลักวิชา คือ หลักการที่ผมยึดถือมาตลอด 
ข้ันตอนการคํานวณความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังน้ี 
1. ครูทําการตรวจข้อสอบชนิดเลือกตอบครบทุกข้อ และตรวจให้คะแนนนักเรียนครบทุกคน 
2. เรียงกระดาษคําตอบจากคะแนนมากไปน้อย หรือ คะแนนน้อยไปมาก  
3. ถ้านักเรียนมีจํานวนน้อยแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าโดยใช้เทคนิค 50% (ครึ่ง ๆ) แต่ถ้านักเรียนมีจํานวน

ต้ังแต่ 30 คนข้ึนไป ให้ครูใช้เทคนิค 25% หมายความว่า ถ้าครูมีนักเรียนเข้าสอบ 30 คน ให้คํานวณที่ 25%                 
ของนักเรียน 30 คน ก็จะได้ประมาณ 8 คน  

น่ันคือ นํากระดาษคําตอบของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด 8 คน (กลุ่มสูง) และนํากระดาษคําตอบของ
นักเรียนท่ีได้คะแนนตํ่าสุด 8 คน (กลุ่มตํ่า) มาคํานวณ ส่วนกระดาษคําตอบตรงกลาง ๆ ไม่ต้องนํามาคํานวณ 

4. แจกแจงคําตอบของนักเรียนท้ังกลุ่มสูง และกลุ่มตํ่าเป็นรายข้อ โดยทําเป็นลักษณะตาราง ดังตัวอย่าง 
 

ข้อที่ ตัวเลือก กลุ่มสูง (คน) กลุ่มตํ่า (คน) 
1 ก 5 5 
 (ข) 13 7 
 ค 5 7 
 ง 2 6 

รวมทั้งหมด 25 25 
 

มีข้อสอบท้ังหมด 30 ข้อ ก็จะมีตารางลักษณะแบบน้ี 30 ตาราง  
ข้ันตอนการแจกแจงคําตอบลงในตาราง ผมแนะนําว่าควรล้างหน้าบ่อย ๆ ครับ 
 
5. คํานวณค่าความยากง่าย สัญลักษณ์คือ p ให้คํานวณเฉพาะตัวเลือกท่ีถูกเท่าน้ัน จากตัวอย่างในข้ันตอน

ที่ 4 คือ ตัวเลือก ข โดยใช้สูตรในการคํานวณดังน้ี 
 

ค่าความยากง่าย    =        จํานวนคนท่ีตอบข้อน้ันถูก 
จํานวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูง + กลุ่มตํ่า 
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จากสูตรเม่ือเรานําค่าจากตารางในข้ันตอนท่ี 4 ไปแทนค่า จะได้ผลการคํานวณดังน้ี 
 

ค่าความยากง่าย    =   13 + 7 
25 + 25 

ค่าความยากง่าย    =  0.40 
  

นําค่าท่ีคํานวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์คือ ความยากง่ายต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 (คะแนนเต็ม 1) 
ซึ่งจากการคํานวณ พบว่า ข้อสอบข้อท่ี 1 มีค่าความยากง่ายผ่านเกณฑ์ สามารถนําไปเก็บไว้ในคลังข้อสอบระดับ
โรงเรียนต่อไปได้ 

6. คํานวณค่าอํานาจจําแนก สัญลักษณ์คือ r ซ่ึงการคํานวณค่า r น้ัน ต้องคํานวณทั้งตัวเลือกที่ถูก และ
ตัวเลือกท่ีผิด (ตรงข้ามกับการคํานวณ p) โดยใช้สูตรดังน้ี 

 
ตัวเลือกถูก   ค่าอํานาจจําแนก    =     จํานวนคนกลุ่มสูง - จํานวนคนกลุ่มตํ่า 

 (จํานวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง + กลุ่มตํ่า)/2 
 

ตัวเลือกผิด   ค่าอํานาจจําแนก    =     จํานวนคนกลุ่มตํ่า - จํานวนคนกลุ่มสูง 
 (จํานวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง + กลุ่มตํ่า)/2 

 
จากสูตรจะพบว่า ค่าอํานาจจําแนกตัวเลือกถูก ในท่ีน้ีคือ ข้อ ข คํานวณครั้งเดียว ส่วนค่าอํานาจจําแนก

ตัวเลือกผิด ในท่ีน้ีคือ ข้อ ก ค และ ง ต้องคํานวณ 3 ครั้ง 
 
จากสูตรเม่ือเรานําค่าจากตารางในข้ันตอนท่ี 4 ไปแทนค่า จะได้ผลการคํานวณดังน้ี 
 
ตัวเลือกถูก (ข)   ค่าอํานาจจําแนก    =     13 – 7 = 0.24 

      25 
 

ตัวเลือกผิด (ก)   ค่าอํานาจจําแนก    =      5 – 5 = 0.00 
      25 

 
ตัวเลือกผิด (ค)   ค่าอํานาจจําแนก    =      5 – 7 = - 0.08 

      25 
 

ตัวเลือกผิด (ง)   ค่าอํานาจจําแนก    =      2 – 6 = - 0.16 
      25 
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นําค่าท่ีคํานวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์คือ อํานาจจําแนกต้องมีค่าต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 1) ซึ่งจาก
การคํานวณ พบว่า ข้อสอบข้อที่ 1 มีค่าอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์ เพราะคํานวณได้ 0.24 สามารถนําไปเก็บไว้ใน
คลังข้อสอบระดับโรงเรียนต่อไปได้ 

ค่าอํานาจจําแนกเป็นศูนย์ หมายถึง ไม่สามารถจําแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนออกจากกันได้ 
ค่าอํานาจจําแนกติดลบ หมายถึง นักเรียนเก่งไม่สามารถทําข้อสอบข้อน้ันได้ แต่นักเรียนอ่อนสามารถทํา

ข้อสอบข้อน้ันได้ 
 
จากข้ันตอนการคํานวณ ครูจะเห็นได้ว่าการคํานวณเพื่อหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกน้ันมี

ข้ันตอนง่าย ๆ เม่ือครูตรวจและให้คะแนนเสร็จแล้ว ลองนํากระดาษคําตอบมาฝึกคํานวณตามข้ันตอนท่ีผมได้
อธิบายมา  

ข้อสอบข้อไหนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์เราก็นําไปไว้ใน drive กลางของโรงเรียน ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทํา                
ค่อย ๆ คํานวณ และค่อย ๆ สะสม สุดท้ายโรงเรียนของเราก็จะได้คลังข้อสอบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้            
ที่มีคุณภาพ ครูทุกท่านสามารถนําข้อสอบที่อยู่ใน drive ไปใช้ในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนต่อไปได้ 

หรือจะขยายความคิดน้ีไปสู่กลุ่มโรงเรียนก็สามารถทําได้เช่นกัน ยืดหยุ่นบนหลักวิชา 2 ประเด็นคือ ให้หา
คุณภาพข้อสอบจากกระดาษคําตอบภายหลังจากการสอบกลางภาค / ปลายภาค และ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ของเราน้ันมีความสามารถใกล้เคียงกัน 

 ข้อสอบข้อไหนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์เราก็นําไปไว้ใน drive กลางของกลุ่มโรงเรียน ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทํา                
ค่อย ๆ คํานวณ และค่อย ๆ สะสม สุดท้ายกลุ่มโรงเรียนของเราก็จะได้คลังข้อสอบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้            
ที่มีคุณภาพ ครูที่อยู่ภายในกลุ่มโรงเรียนทุกท่านสามารถนําข้อสอบท่ีอยู่ใน drive ไปใช้ในการวัดและประเมินผลใน
ช้ันเรียนต่อไปได้ 

แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีครูที่มีความเช่ียวชาญเรื่องโปรแกรม Excel สามารถนําหลักการคํานวณตรงน้ีไป
ออกแบบสูตรการคํานวณใน Excel โดยเพียงแค่ให้ครูกรอกข้อมูลในข้ันตอนที่ 4 อย่างเดียว แล้วโปรแกรม Excel 
ก็คํานวณหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกออกมาให้เอง เป็นนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล             
การเรียนรู้ระดับโรงเรียน หรือระดับกลุ่มโรงเรียน และตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

พยายามใช้ประโยชน์จากกระดาษคําตอบให้ได้มากที่สุด  แล้วครูเราอาจจะพบคําตอบสุดท้ายว่า ทําไม
นักเรียนถึงทําข้อสอบท่ีเราแต่งไม่ค่อยได้ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงอาจเป็นเพราะ ข้อสอบท่ีครูเราสร้างข้ึนน้ันมี    
ค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกท่ีไม่เหมาะสมกับนักเรียนของเราก็เป็นไปได้ กระดาษคําตอบมีความสําคัญ           
ไม่น้อยกว่าข้ันตอนการสอบที่มีมาตรฐาน ตรงน้ีเป็นไปตามหลักการของคําว่า Assessment For Learning 
 

หมายเหตุ โปรแกรมคํานวณหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบปรนัย  
และข้อสอบอัตนัย โรงเรียนสามารถ download ได้ที่ QR Code น้ีครับ 

 
ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
16 ตุลาคม 2563 
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4 ส และ 4 ท 

 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 

sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 

 

เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 ผมมีโอกาสไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การประเมินฐานสมรรถนะของผูเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับพ่ีนองเพ่ือนครูโรงเรียนบานปากเหมือง อ.สารภ ีสพป.เชียงใหม เขต 4 

ขอขอบคุณผูบริหาร และคณะครูทุกทานที่ใหโอกาสผมไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องดังกลาวครับ 

ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง ผมไดพยายามชี้ใหครูเห็นวา การประเมินที่ดีที่สุด คือ การประเมินโดยใช

สถานการณรอบ ๆ ตัวของนักเรียนเปนสิ่งเราในการประเมิน เหตุผลที่ผมสนบัสนุนเปนดังนี้ 

1. ความรูในหนังสือเรียนตาง ๆ มีวันหมดอายุ เพราะฉะนั้นเราจะทำการประเมินนักเรียนเฉพาะเรื่อง

ความรูอยางเดียวไมได ตองประเมินใหครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ  

แตเราจะประเมินอะไรมากกวากันระหวางความรู ทักษะ หรือเจตคตินั้นขึ้นกับธรรมชาติของวิชา หรือ

ผลลัพธที่ตองการใหนักเรียน “เปน” แตการประเมินควรมีองคประกอบทั้ง 3 ดานอยูดวยกันเสมอ ๆ 

2. การประเมินควรเปนการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในอนาคต เพราะสุดทายเมื่อ

นักเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการอุดมศึกษาแลว นักเรียนตองไปผจญภัยกับชีวติจริง  

ดังนั้นจะเปนการดีกวาไหม? ถาเรา set สถานการณที่นักเรียนอาจไดพบเจอในอนาคต ใหมาพบเจอกอน

ในช้ันเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักและเห็นจุดที่ตัวเองควรไดรับการพัฒนาเมื่อตองพบเจอสถานการณ

ดังกลาว ตรงนี้ผมขอเรียกวา การประเมินเพ่ือการดำรงอยู หรือ Assessment For Life  

3. สืบเน่ืองจากขอ 2 การประเมินควรเปนการประเมินในลักษณะของสหวิชา ประมาณวา หนึ่งโจทย              

การประเมิน นักเรียนควรสามารถใชองคความรู หรือทักษะหลาย ๆ อยางมาใชในการแกปญหานั้น ๆ ได และ             

ควรใหความสำคัญไปทีก่ารประเมินเพ่ือสงเสริม / ชวยเหลือของเพ่ือนที่อยูภายในกลุมหรือภายในชั้นเรียน 

สิ่งท่ีสนับสนุนขอ 3 คือ ทฤษฎีพหุปญญา ที่ไดระบุไวชัดเจนเลยวา มนุษย 1 คนมีความสามารถยอย ๆ 8 

เรื่อง บางคนถนัดเรื่องนี้ บางคนถนัดเรื่องโนน ถาเราปรับวิธีการประเมินเปนลักษณะของสหวิชา ผลท่ีไดจากการ

ประเมินเปนลำดับแรกคือ การรวมดวยชวยกันของสมาชิกภายในกลุม ประการสองคือ ครูเราจะมองเห็นไดทันนี้วา 

ด.ช.สมปอง ถนัดเรื่องภาษา ด.ญ.สมหมาย ถนัดเรื่องตัวเลข  หรือ ด.ช.สมคิด ถนัดเรื่องดนตรี 

เห็นแลวสงเสริม เห็นแลวพัฒนา คือ คุณคาทีแ่ทจริงของการประเมินครบั 

หากเราใชสถานการณรอบ ๆ ตัวมาเปนสิ่งเราในการประเมินแลว แนนอนครับวาบางสถานการณเราคง 

ไมสามารถใชแบบทดสอบปรนยั 4 ตัวเลือกมาใชประเมินได เชน ใหนักเรียนไดปฏิบัติ 

ผมเลยนำเสนอคำสั้น ๆ เพื่อเปน idea ในการประเมินหากเราใชสถานการณรอบ ๆ ตัวเปนสิ่งเรา ดังน้ี 
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คำแรก คือ 4 ส มรีายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ส แรก ไดแก  แบบทดสอบ ซึ่งแบงเปน 1.แบบปรนัย ไดแก เติมคำ ถูกผิด จับคู และเลือกตอบ                 

2.แบบอัตนัย ไดแก แบบตอบสั้น และแบบตอบยาว 

ส สอง ไดแก แบบสัมภาษณ ซึ่งแบงเปน แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง และ แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง 

เราจะใชแบบสัมภาษณก็ตอเมื่อเรานั้นตองการไดขอมูลจากกลุมคนที่อานไมออก เขียนไมได คิดเลขไมเปน 

ส สาม ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน แบบเลือก 1 คำตอบ แบบเลือกหลายคำตอบ แบบใหจัดลำดับ 

หรือแบบมาตราสวนประมาณคา เราจะใชแบบสอบถามก็ตอเมื่อเรานั้นตองการไดขอมูลจากกลุมคนท่ีอานออก 

เขียนได คิดเลขเปน (ตรงขามกับแบบสัมภาษณ) 

ส สี่ ไดแก แบบสังเกต ซึ่งแบงเปน การสังเกตแบบมีสวนรวม และ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในสวนตัว

ผม ๆ คิดวา การสังเกต หรือแบบสังเกตนั้นเปนทักษะ หรือ เครื่องมือที่ครูเราใชมาก และใชบอยมากท่ีสุด แตเปน

เครื่องมือที่ครูเราสวนใหญมักจะละเลยการสรางมากที่สุด ประมาณวา รูจักนักเรียนจากการสังเกตมาตลอด

ระยะเวลา 200 วัน แตไมมีการบันทึกผลของการสงัเกตลงใน “แบบสังเกต” ไวเปนรองรอยหลักฐาน 

สวนจะเลือกใช ส ไหน ข้ึนกับธรรมชาติของวิชา หรือผลลัพธที่ตองการใหนักเรียน “เปน” (สมเหตุสมผล)

และผมก็เนนย้ำปดทายดวยวาทั้ง 4 ส นั้นตองวิ่งควบคูไปกับเกณฑระดับคุณภาพ (Rubrics) เสมอ 

คำสอง คือ 4 ท มรีายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

หลัง ๆ มาทุกการบรรยายของผมจะมุงเนนไปที่การประเมินฐานสมรรถนะ เพราะสมรรถนะเปนผลรวม

ของ K+A+P ซ่ึงเปนลำดับที่สงูกวาการประเมินเฉพาะดาน K ดาน A หรือดาน P 

และตัวอยางที่ผมชอบยกมาเสมอคือ นึกถึงสมรรถนะ นึกถึงการเจียวไข กลาวคือ การท่ีเราจะเจียวไขได

อรอยน้ัน เราตองมีความรูในเรื่องของ วิธีการเลือกไข การใสเครื่องปรุงในอัตราสวนตาง ๆ เปนตน เราตองมีทักษะ

ในเรื่องของ การตั้งกระทะ การปรับความแรงของไฟ เปนตน และเราตองมีเจตคติที่ดี เชน ตองอรอย ตองปลอดภัย 

และตองรกัษาสุขภาพของผูบริโภค เปนตน 

แตตัวอยางสถานการณที่ใชในการประเมินในที่น้ี คือ การเจียวไข ซึ่งการเจียวไขนั้น อาจเหมาะสมกับ

นักเรียนกลุมนี ้แตอาจจะไมเหมาะสมกับนักเรียนกลุมโนน (ก็เปนไปได) 

4 ท เลยเปนที่มาของคำวา กอนท่ีครูเราจะกำหนดสิ่งเราที่ใชในการประเมินนักเรียนน้ัน ครูเราตองถาม

ตัวเองกอนวา นักเรียนที่เรารับผิดชอบนั้นจะรูสึกอยางไรระหวาง ทาทาย หรือ ทอแท ตัวอยางเชน 

ครูสมนึก set โจทยเรื่อง การเจียวไข เพื่อจะประเมินสมรรถนะดานทักษะชีวิตใหกับนักเรียนท่ีตนเอง

รับผิดชอบสอนดังน้ี 

ชวงชั้นที่ 1 ผลลัพธของการเจียวไขคือ สะอาด  

ชวงชั้นที่ 2 ผลลัพธของการเจียวไขคือ สะอาด ปลอดภัย  

ชวงชั้นที่ 3 ผลลัพธของการเจียวไขคือ สะอาด ปลอดภัย สวยงาม  

และ ชวงชั้นที่ 4 ผลลัพธของการเจียวไขคือ สะอาด ปลอดภัย สวยงาม รักษาสุขภาพ  
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ถาเราเอาผลลัพธของการเจียวไข ของชวงชั้นท่ี 4 ไปใหนักเรียนชวงชั้นที่ 1 เชื่อเลยวานักเรียนตองรูสึก

ทอแท (ยากเกินไป) แตถาเราเอาผลลัพธของการเจียวไข ของชวงชั้นที่ 4 ไปใหนักเรียนชวงชั้นที่ 3 เชื่อเลยวา

นักเรียนบางสวนอาจจะรูสึกทาทาย แตก็อาจมีนักเรียนบางสวนทีรู่สึกทอแท 

ไมมีใครรูจักนักเรียนเรา เทากับคณะครูที่สอนนักเรียนกลุมนั้น  

และผมก็เนนย้ำปดทายดวยวาทั้ง 4 ท นั้นตองวิ่งควบคูไปกับเกณฑระดับคุณภาพ (Rubrics) เชนเดียวกับ 

4 ส แตมีจุดเนนย้ำเปนพิเศษอีกนิดวา เกณฑระดับคุณภาพ (Rubrics) หามครูสมนึกคิดเอง แตควรคิดรวมกับ

นักเรียน ตัวอยาง เกณฑระดับคุณภาพ (Rubrics) ที่ครูสมนึกคิดรวมกับนกัเรียน 

 

ประเด็นการประเมิน มี / ไมมี ทำ / ไมทำ 

1.ความสะอาด   

- อุปกรณทุกชิ้นสะอาด   

- ใสผาคลุมศรีษะปองกันเสนผม   

2.ปลอดภัย   

- ไขเจียวปรุงสุก   

- เครื่องปรุงไมหมดอายุ   

3.ความสวยงาม   

- การตกแตง    

- ความนารับประทาน   

4.รักษาสุขภาพ   

- การเลือกใชน้ำมันพืช / น้ำมันหมู   

- ปริมาณความเค็ม   

รวม   

 

ฝกนักเรียนใหรูจักการประเมิน เพราะสุดทายแลวการประเมินจะเปนสวนสำคัญของการดำเนินชีวิตใน            

ยุคปจจุบันและอนาคต ผมขออนุญาตเรียกวา ประเมินเพ่ือการดำรงอยู : Assessment For Life 

 

ขอเคารพดวยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

20 ตุลาคม 2563 
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ตอนที่ 8  

บทคัดยอรายงานการวิเคราะหคะแนนท่ีเกี่ยวของกับคะแนน Onet  

ปการศึกษา 2562
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ข 

 

ช่ือเรื่อง  การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O net) 
  ป"การศึกษา 2562 
 
ผู�วิจัย  กลุ(มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
ป�ท่ีทําเสร็จ พ.ศ.2563 
 

บทคัดย�อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค4เพ่ือสร6างปฏิทินการดําเนินงานการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O net)  ป"การศึกษา 2562 เพ่ือสรุปข6อมูลพ้ืนฐานการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O net) ป"การศึกษา 2562 จําแนกตามระดับชั้น เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการระดับสนามสอบท่ีมีต(อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O net)                   
ป"การศึกษา 2562 เพ่ือศึกษาป;ญหาและข6อเสนอแนะของคณะกรรมการระดับสนามสอบท่ีมีต(อการ
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O net) ป"การศึกษา 2562 กลุ(มตัวอย(าง ได6แก( 
คณะกรรมการระดับศูนย4สอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม(ท่ีปฏิบัติหน6าท่ีต(อการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O net) ป"การศึกษา 2562  จํานวน 24 คน คิดเปBนร6อยละ 
35.82 คณะกรรมการระดับสนามสอบชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ท่ีปฏิบัติหน6าท่ีต(อการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O net) ป"การศึกษา 2562  จํานวน 222 คน คิดเปBนร6อยละ 36.88 และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 3 ท่ีปฏิบัติหน6าท่ีต(อการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O net) ป"การศึกษา 2562  จํานวน 215 คน คิดเปBนร6อยละ 39.52 เครื่องมือท่ี
ใช6ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบต(อการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ป"การศึกษา 2562  มีลักษณะแบบมาตราส(วนประมาณค(า 5 
ระดับ (Rating Scale) จํานวน 20 ข6อ การวิเคราะห4ข6อมูลผู6วิจัยได6วิเคราะห4ข6อมูลด6วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร4สําเร็จรูปและสถิติท่ีใช6 ได6แก( 1. หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบท่ีมีต(อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
โดยใช6ดัชนีความสอดคล6องของความเห็นของผู6เชี่ยวชาญ 2. ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการระดับสนามสอบต(อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใช6ค(าเฉลี่ย 
( X )  ส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ 3. ศึกษาป;ญหาและข6อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการระดับสนามสอบต(อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใช6การบรรยาย
ประกอบตาราง 
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ค 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได6ดังนี้ 
1. ปฏิทินการดําเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานมีท้ังหมด 35 ข้ันตอน 

มีระยะเวลาการดําเนินงานต้ังแต(วันท่ี 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2563 
รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 9 เดือน 

2. โรงเรียนสังกัดกรมส(งเสริมการปกครองท6องถ่ิน มีสนามสอบรวม 6 สนาม มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป"ท่ี 6 จํานวน 970 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 3 จํานวน 570 คน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส(งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม( มีสนามสอบรวม 29 สนาม                 
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 จํานวน 4,980 คน  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 3 จํานวน 4,639 
คน 

3. สนามสอบชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 มีนักเรียนเข6าสอบ 5,728 คน ขาดสอบ 67 คน                         
มีบุคลากรระดับสนามสอบ จํานวน 602 คน และสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 3 มีนักเรียนเข6าสอบ 
5,123 คน ขาดสอบ 63 คน มีบุคลากรระดับสนามสอบ จํานวน 544 คน 

4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับศูนย4สอบท่ีมีต(อการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู(ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBนรายระยะ พบว(า 
ระยะท่ีมีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค(าเฉลี่ยมากไปหาน6อย ได6แก( ระยะระหว(างสอบ 
ระยะก(อนสอบ และระยะหลังสอบ 

4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบชั้นประถมศึกษา 6 ท่ีมีต(อการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู(ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBน
รายระยะ พบว(า ระยะท่ีมีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค(าเฉลี่ยมากไปหาน6อย ได6แก( 
ระยะระหว(างสอบ ระยะหลังสอบ และระยะก(อนสอบ 

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 3 ท่ีมีต(อการจัด
สอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู(ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปBน
รายระยะ พบว(า ระยะท่ีมีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค(าเฉลี่ยมากไปหาน6อย ได6แก( 
ระยะหลังสอบ ระยะระหว(างการสอบ และระยะก(อนสอบ 
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ช่ือเรื่อง การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน               
ปีการศึกษา 2562: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่              

 
ผู้วิจัย  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
ปีท่ีทําเสร็จ พ.ศ.2563 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน              
ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ                
เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามอําเภอและสังกัด ประชากร ได้แก่                 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ท่ีได้จากการประกาศผลของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 4                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีท่ี 6 จํานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบบันทึก
คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ ได้แก่      
1.ศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                      
2. เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามอําเภอ  และสังกัด โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามรายโรงเรียนนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23.55 คะแนน  ถึง 74.25 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.00 คะแนน ถึง 55.00 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19.33 คะแนน ถึง 62.64 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                           
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19.00 คะแนน ถึง 89.17 คะแนน 

ตอนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จําแนกตามรายโรงเรียนนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36.13  คะแนน ถึง 77.41 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
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มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12.00 คะแนน ถึง 62.45 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.60 คะแนน ถึง 45.73 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22.67 คะแนน ถึง 96.00 คะแนน 

ตอนท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามรายโรงเรียนนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24.90  คะแนน ถึง 66.85 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.50 คะแนน ถึง 63.79 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17.00 คะแนน ถึง 52.53 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19.13 คะแนน ถึง 65.47 คะแนน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23.80 คะแนน ถึง 48.52 คะแนน 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนท่ีได้ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน              
การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามอําเภอ และสังกัด พบว่า 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้
น้อยกว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ท 3.1 ท 4.1 และ ท. 5.1 และสาระการเรียนรู้ท่ี
โรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 3 , 4 และ 5  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้น้อยกว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 ค 1.3 ค 1.4 ค 2.1 ค 2.2  ค 3.1 ค 5.1  
ค 5.2 และบูรณาการ และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่า 50% ได้แก่ 
ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 , 5 และบูรณาการ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้น้อยกว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 ว 1.2 ว 2.1 ว 2.2 ว 3.1 ว 4.1 ว 5.1              
ว 6.1 ว 7.1 ว 7.2 และบูรณาการ และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่า 
50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และบูรณาการ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้น้อยกว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ อ 1.1 อ 1.2 อ 1.3 อ 2.1 อ 2.2  และ อ 4.1 
และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการ
เรียนรู้ท่ี 1 , 2 และ 4 

ตอนท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนท่ีได้ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน              
การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จําแนกตามอําเภอ และสังกัด พบว่า 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้
ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ท 2.1 และ ท 4.1 และสาระการเรียนรู้ท่ี
โรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ต่ํากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 และ 4 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1 ค 1.2 ค 2.1 ค 3.1 ค 3.2 ค 4.1 ค 4.2                
ค 5.1 ค 5.2 และบูรณาการ และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ตํ่ากว่า 50% 
ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และบูรณาการ  
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 ว 2.1  ว 3.1 ว 3.2 ว 4.1 ว 4.2 ว 5.1                   
ว 6.1 ว 7.1 ว 7.2 และบูรณาการ และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ตํ่ากว่า 
50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และบูรณาการ  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ อ 1.1 อ 1.2  อ 1.3 อ 2.1 และ อ 2.2 และสาระ
การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ต่ํากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2   

ตอนท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนท่ีได้ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน              
การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามอําเภอ และสังกัด พบว่า 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้
ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ท 2.1 ท 4.1 และ ท. 5.1 และสาระการเรียนรู้
ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ต่ํากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 4 และ 5 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1 ค 1.2 ค 1.4 ค 2.2 ค 4.1 ค 4.2 ค 5.1              
ค 5.2 และ บูรณาการ และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ 
ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 4 , 5 และบูรณาการ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1 ว 1.2 ว 2.1 ว 2.2 ว 3.1 ว 3.2 ว 4.1               
ว 4.2 ว 5.1 ว 6.1 ว 7.1 ว 7.2 และบูรณาการ และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนน
เฉลี่ยได้ต่ํากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และบูรณาการ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ย
ได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้  อ 1.1 อ 1.2 อ 1.3 อ 2.1 อ 2.2 อ 3.1 อ 4.1 
และ อ 4.2  และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ 
สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 และ 4 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้
ตํ่ากว่า 50% ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 ส 1.2 ส 2.1 ส 2.2  ส 3.1 ส 3.2 ส 4.1 ส 4.2 
ส 4.3 ส 5.1 และ ส 5.2 และสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ทําคะแนนเฉลี่ยได้ตํ่ากว่า 50% 
ได้แก่ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 
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ช่ือเรื่อง การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่              

 
ผู้วิจัย  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
ปีท่ีทําเสร็จ พ.ศ.2563 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามอําเภอ  สังกัด และขนาดโรงเรียน  ประชากร ได้แก่ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ท่ีได้จากการประกาศผลของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบบันทึกคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ท่ีได้จากการประกาศผลของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ 1.ศึกษาคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2. เปรียบเทียบคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อําเภอ  สังกัด และขนาด
โรงเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบ
ข้อสอบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จําแนกตามรายโรงเรียนนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.55 คะแนน ถึง 15.75 คะแนน โดยมีช่วงคะแนนตํ่าสุดถึงสูงสุดอยู่ระหว่าง 19.00 คะแนน ถึง 0 
คะแนน 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามอําเภอ และ
สังกัด พบว่า 
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- คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 25 อําเภอนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.28 คะแนน ถึง 11.33 คะแนน 

- คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน 13 อําเภอนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9.48 คะแนน ถึง 12.09 คะแนน 

  - คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 4 
อําเภอนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.51 คะแนน ถึง 10.04 คะแนน 

  - คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํานวน 6 อําเภอ
นั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.72 คะแนน ถึง 10.56 คะแนน 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน และสังกัด พบว่า   

- คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 4 ขนาดนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.21 คะแนน ถึง 11.30 คะแนน 

- คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน 4 ขนาดนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.25 คะแนน ถึง 11.30 คะแนน 

- คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.30 คะแนน 

 - คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 2 
ขนาดนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9.97 คะแนน ถึง 10.39 คะแนน 

ตอนท่ี 4 สรุปคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการ
รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จําแนกตามสังกัด พบว่า คะแนน
เฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ทุกสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 8.11 คะแนน ถึง 11.55 คะแนน และทุกขนาด
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 10.19 คะแนน ถึง 11.25 คะแนน 
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ช่ือเรื่อง  การวิเคราะห์แนวโน้มมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาจาก 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2562 :  
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่              

 
ผู้วิจัย  กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 
ปีท่ีทําเสร็จ พ.ศ.2563 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนท่ีได้ดําเนินการกรอกข้อมูล
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาท่ีได้จากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จํานวน 240 โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 107 โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 30 
โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบบันทึกมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษา             
ปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ 1.ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีควรพัฒนาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า   

1.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ภาพรวมระดับจังหวัด สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ 
มาตรฐาน ท 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 4.1 และกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1  

2.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
มาตรฐาน ต 4.1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1  

3.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน            
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ค 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 2.1 และ มาตรฐาน ท 5.1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 4.1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
มาตรฐาน ว 4.1  

4.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 4.1         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
มาตรฐาน ต 1.1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 1.1 ว 1.2 และ ว 4.1  

5.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 5.2 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่            
มาตรฐาน ต 4.1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1 และ
มาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ 

6.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษสรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 4.1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน           
ต 1.2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 7.2 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า   

1.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ภาพรวมระดับจังหวัด สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.1 และ ค 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ได้แก่ มาตรฐาน ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 และกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1  

2.มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 4.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
มาตรฐาน ต 2.1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1  

3.มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน            
ค 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.2 ต 1.3 และ ต 2.2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน           
ว 7.2  

4.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน             
ค 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 และ ต 2.2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 7.2  
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5.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.1 และ ค 1.4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่            
มาตรฐาน ต 1.3 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1 

6.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้ใดท่ีควรพัฒนา 

7.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า   

1.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ภาพรวมระดับจังหวัด สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.1 และมาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
มาตรฐาน ต 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ และ               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 4.1 

2.มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 1.1 
ค 5.2 และมาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1 ท 
3.1 และ ท 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.2 ว 3.2 และมาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 2.2 

3.มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน            
ค 1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1 ท 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐานการ
เรียนรู้บูรณาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 2.2 

4.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน             
ค 1.2 ค 2.2 และ ค 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 7.2 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 4.1 

5.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่            
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มาตรฐาน ต 1.2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 4.3 

6.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีมาตรฐานการเรียนรู้ใดท่ีควรพัฒนา 

7.มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 3.2 

8.มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีควรพัฒนา ลําดับท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สรุปผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ค 2.2          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ มาตรฐาน ท 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
มาตรฐาน ต 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ มาตรฐาน ว 2.2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ มาตรฐาน ส 3.2 
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ตอนที่ 9  

QR Code เอกสารที่เกีย่วของกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

341

CMPEO : Assessment For Life



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบเพื่อค้นและพฒันาสมรรถภาพของมนุษย ์
 

ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล พ.ศ.2516 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


