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สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวิทยาลยัมหิดล

ไตรยางคก์ารศึกษา

แผนการจดัการเรยีนรู ้

การวดัและประเมินการเรยีนรู ้

ไตรยางคก์ารศึกษา

(Trilogy of Education)

O L E
Objective Learning

experience
Evaluation

Institute for Innovative Learning
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ไตรยางคก์ารศึกษา

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

Objective

O

L
Learning experience
ประสบการณก์ารเรียนรู ้

E
Evaluation

การประเมินผลการเรียนรู ้

วฏัจกัรไตรยางคก์ารศึกษา

Objective

O1

L1
Learning 

Experience

E1
Evaluation

Objective

O2

L2
Learning 

Experience

E2
Evaluation
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วฏัจกัรไตรยางคก์ารศึกษา

Objective

O1, O2

L1
Learning 

Experience

E1, E2
Evaluation

ตวัอยา่งการใชไ้ตรยางคก์ารศึกษา

ผู้เรียนเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามวิธี ABCD 
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 5 ข้อ

Objective

O

L
Learning experience

L1: อธิบาย L2: ยกตัวอยา่ง L3: งานเดี่ยว

E
Evaluation

ตรวจงาน
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Cognitive domain

(พุทธิพิสัย)

Affective domain 

(จิตพิสัย)
Psychomotor domain 

(ทักษะพิสัย)

มิติการเรยีนรู ้

Institute for Innovative Learning

Bloom’s taxonomy 

of cognitive domain 

(1956)*

*Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of 
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive 
domain. New York, Toronto: Longmans, Green.



5

Institute for Innovative Learning

Bloom’s taxonomy (1956)

• การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
เรียงล าดับจากง่ายไป
ซับซ้อน

• ขั้นต่ าบรรลุก่อนจะไปขั้น
ที่สูงกว่า (Cumulative 
hierarchy)

Knowledge

Comprehension

Application

Analysis

Synthesis

Evaluation

ง่าย 

รูปธรรม

ซบัซอ้น 

นามธรรม

สะสมมากขึ้นๆ 
ตามล าดบั

(Cumulative 
hierarchy)

Revised Bloom’s taxonomy

Knowledge

Comprehension

Application

Analysis

Synthesis

Evaluation

Remembering

Understanding

Applying

Analyzing

Evaluating

Creating

Old version (1956) New version (2000)

• ใช้ค ากริยาแทนค านาม 
• ปรับล าดับของ 2 ระดับสุดท้าย
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จ  า

บอก บรรยาย คดัลอก

Remembering 

เขา้ใจ

อธิบาย สรปุ ขยายความ

Understanding

Applying

น าไปใช้

ประยุกต ์ค านวณ ปรบัปรุง

วิเคราะห์

จ าแนก แยกความแตกต่าง วิจารณ์

Analyzing

Evaluating

ประเมินค่า

ตีค่า ประเมิน เปรยีบเทียบ

Creating

สรา้ง

แต่ง สรา้ง ออกแบบ

Revised Bloom’s Taxonomy 

มองการเรียนรูด้า้นพทุธิพิสยัเป็น 2 มิติ

Cognitive Process Dimension

จ า
(Remember)

เข้าใจ
(Understand)

น าไปใช้
(Apply)

วิเคราะห์
(Analyze)

ประเมิน
(Evaluate)

สร้าง
(create)

A. ความรู้ข้อเท็จจริง
(Factual 
Knowledge)

B. ความรู้รวบยอด
(Conceptual 
Knowledge)

C. ความรู้วิธีการ
(Procedural 
Knowledge)

D. ความรูก้ารรู้คดิ
(Metacognitive
Knowledge)

K
n

o
w

le
d

ge
 D

im
en

si
o

n
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มิติด้านความรู้ ระดับย่อย
A. ความรู้ข้อเท็จจริง Aa. ความรู้ศัพท์นิยาม

Ab. ความรู้รายละเอียดและองคป์ระกอบ

B. ความรู้รวบยอด Ba. ความรู้การจ าแนกและหมวดหมู่

Bb. ความรู้หลักการและการสรุปอิง

Bc. ความรู้ทฤษฎี แบบจ าลอง และโครงสร้าง

C. ความรู้วิธีการ Ca. ความรู้ทักษะและอลักอริธึมเฉพาะ

Cb. ความรู้เทคนิคและวิธกีารเฉพาะ

Cc. ความรู้เกณฑ์เพ่ือพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม

D. ความรู้การรู้คิด Da. ความรู้ยุทธศาสตร์ 

Db. ความรู้การคิดของตนเอง

Dc. ความรู้ตน (Self-knowledge)

มิ
ต
ดิ
า้น

ค
ว
าม

รู
้

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

จ า
(Remember)

เข้าใจ
(Understand)

น าไปใช้
(Apply)

วิเคราะห์
(Analyze)

ประเมิน
(Evaluate)

สร้าง
(create)

A. ความรู้ข้อเท็จจริง
(Factual 
Knowledge)

B. ความรู้รวบยอด
(Conceptual 
Knowledge)

C. ความรู้วิธีการ
(Procedural 
Knowledge)

D. ความรูก้ารรู้คดิ
(Metacognitive
Knowledge)

มิตดิา้นกระบวนการคิด

มิ
ต
ดิ
า้น

ค
ว
าม

รู
้

เมตริกซ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและระดับความรู้
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The Taxonomy Table

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

จ า
(Remember)

เข้าใจ
(Understand)

น าไปใช้
(Apply)

วิเคราะห์
(Analyze)

ประเมิน
(Evaluate)

สร้าง
(create)

A. ความรู้ข้อเท็จจริง
(Factual 
Knowledge)

B. ความรู้รวบยอด
(Conceptual 
Knowledge)

C. ความรู้วิธีการ
(Procedural 
Knowledge)

D. ความรู้การรู้คิด
(Metacognitive
Knowledge)

Knowledge dimension = ความรู้ข้อเท็จจริง 
(Factual knowledge)

Cognitive Process 
dimension = จ ำ 

(Remember)

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

  บอก         นิยามของแรง
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Knowledge dimension = ความรู้รวบยอด 
(Conceptual knowledge)

Cognitive Process 
dimension = เข้ำใจ

(Understand)

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

อธิบาย     กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั

Knowledge dimension = ความรู้วิธีการ (Procedural 
knowledge)

Cognitive Process 
dimension = สร้ำง 

(Create)

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

ออกแบบ     การทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน
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Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

Ob. 3: ออกแบบการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน

Ob. 1: บอกนิยามของแรง
Ob. 2: อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

Ob.1

Ob.2

Ob.3

Revised Bloom’s taxonomy
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Perception 

Set

Guided Response

Mechnism

Complex Overt Response

เดาะตะกรอ้ 

Adaptation

Origination

รบัรู ้

รบัฟัง เตรยีม ผ่อนคลาย

ท าตามแบบ

ปฏิบตัติามท่ีแสดงใหดู้

ยอมรบัค าแนะน า

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการปฏิบตัติามค าแนะน า

ท าเองโดยธรรมชาติ

ปฏิบตัไิดเ้องอย่างเป็นธรรมชาติ

ท าสิ่งที่ซบัซอ้นข้ึน

ปฏิบตัทิกัษะท่ีซับซอ้นขึ้น

ปรบัเขา้กบัเหตุการณ์

ปรบัทกัษะใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์

คิดคน้ไดเ้อง

สรา้งสรรคท์กัษะเอง

รบัรู ้

ยอมรบั รบัฟัง

Receiving 

ตอบสนอง

แสดงความคิด ตดิตาม

Responding

Valuing

เห็นคุณค่า

รว่มมือ สนบัสนุน โตแ้ยง้

จดัระบบคุณค่า

เปรยีบเทียบคุณค่า จดัล าดบั

Organizing

Characterizing

ปฏิบตัเิป็นนิสยั

ปฏิบตัิสม ่าเสมอ

ความซ่ือสตัย ์
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การเขียนวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

ดว้ยวิธี 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

(Learning Objective) 

Institute for Innovative Learning
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การเขียนวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

ดว้ยวิธี A B C D 
(Heinich et al., 1996) 

Institute for Innovative Learning

นกัศึกษา ออกแบบ บรรจภุณัฑท์ี่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ช้ิน

ตวัอยา่งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้
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นกัศึกษา ใช้ เครื่องมือ X ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตวัอยา่งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

Institute for Innovative Learning

นกัศึกษา ใหค้วามร่วมมือ ในการท างานกลุ่ม ไดอ้ยา่งเหมาะสม

ตวัอยา่งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้
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ออกแบบวตัถุประสงคก์ารเรียนรูใ้น

วิชาที่ท่านสอนดว้ยวิธี  A  B  C  D

จ  านวน 5 ขอ้

Institute for Innovative Learning

A B C D
ผูเ้รียน ออกแบบจุดประสงค์

การเรียนรู ้

ในวิชาที่สอน ไดถู้กตอ้ง  

อยา่งนอ้ย 5 ขอ้

ตวัอยา่ง 
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ลกัษณะของวตัถุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ดี

Institute for Innovative Learning

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย Course syllabus 

ครอบคลมุทุกมิติการเรียนรู ้คือ เก่ง ดี มีสุข

มีองคป์ระกอบครบ เช่น เขียนตามวิธี A B C D 

1 ขอ้ ควรวดัพฤติกรรม 1 อยา่ง

เป็นพฤติกรรมที่สงัเกตและวดัได้

ไตรยางคก์ารศึกษา

O: Objective

L: Learning

experience

E: Evaluation

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
(ใช้ ABCD method)

ประสบการณ์การเรียนรู้
(ใช้ Active Learning)

การประเมินการเรียนรู้
How?
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การวดัและการประเมิน

(Measurement and Evaluation) 

สวย/ไม่สวย?

สวยแค่ไหน? 
(เตม็ 10)
เพราะ......................

Institute for Innovative Learning
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หล่อ/ไม่หล่อ?

หล่อแค่ไหน? 
(เตม็ 10)
เพราะ..................

Institute for Innovative Learning

1

2

3

แผ่นไมห้มายเลขใดที่จะท าใหข้าวเผือกขา้มคลองได้

“ขาวเผือก”ตอ้งการ

ขา้มคลองดว้ยแผ่นไม้
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 กระบวนการก าหนดตวัเลขใหก้บัส่ิงตา่งๆ โดย

อาศยัเครื่องมือวดั (แบบทดสอบ แบบสอบถามฯ)

การวดั (Measurement) 

Institute for Innovative Learning

 การตคี่าผล(ตวัเลข)ที่ไดจ้ากการวดัตามเกณฑ ์

 เป็นผลการตดัสินใจจากผูป้ระเมิน

การประเมิน (Evaluation) 

แผ่นไม้หมายเลขใดที่จะท าให้ขาวเผือกข้ามคลองได้

“ขาวเผือก”ตอ้งการ

ขา้มคลองดว้ยแผ่นไม้

วดัดว้ยตลบัเมตร = การวดั

ตคี่าเทียบกบัเกณฑ์
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การวัด
(Measurement)

• ใช้ประสาทสัมผสัทางตา
• ใช้ข้อมลูที่เคยรู้
• อาจให้ค่าเป็นตัวเลข
   โดยใช้เกณฑ์บางอย่าง 
   (หน้าตา ใบหู รูปร่าง นิสัยฯ)

การประเมิน
(Evaluation)

ตีค่าเทียบกับเกณฑ์
(เกณฑ์คะแนน สวย / หล่อ)

ได้ผลการประเมินเป็น 
สวย / ไมส่วย
หล่อ / ไมห่ล่อ

การวัด เกิดก่อน การประเมิน

ตวัอยา่ง 1 สวยไหม หลอ่ไหม 

การวัด
(Measurement)

ใช้เครื่องมอืก าหนดตัวเลข
(ไม้เมตร)

การประเมิน
(Evaluation)

ตีค่าเทียบกับเกณฑ์
(ระยะระหว่าง 2 ฝั่ง)
ได้ผลการประเมินเป็น 

ข้ามได้ / ข้ามไม่ได้

การวัด เกิดก่อน การประเมิน

ตวัอยา่ง 2 ขาวเผือกขา้มคลอง 
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การวัด
(Measurement)

ใช้เครื่องมอืก าหนดตัวเลข
• ข้อสอบปรนัย
• ข้อสอบอัตนัย
• แบบสังเกตการปฏิบัติ
• แบบตรวจรายงานฯ

การประเมิน
(Evaluation)

ตีค่าเทียบกับเกณฑ์
A = 91-100 คะแนน
B = 81-90   คะแนน
C = 71-80   คะแนน
D = 61-70   คะแนน
F = ต่ ากว่า 60 คะแนน

การวัด เกิดก่อน การประเมิน

หอ้งเรียนของท่าน 

สวย / ไม่สวย?

หล่อ / ไม่หล่อ?

การวัดและประเมินเกิดในชีวิตเรา
บ่อยครั้งการประเมินเกดิขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
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Measurement 
การวัด

Evaluation 
การประเมิน

Assessment 
กำรประเมินผล

ปัจจุบันเรามักใช้ค าว่า Assessment

Institute for Innovative Learning

กระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อ
 

• ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรยีน
• ใหข้้อมูลย้อนกลับแกผู่เ้รียน (ความส าเร็จ จุดเด่น จุดด้อย)

• ใชต้ัดสินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และความพอเพียงของหลักสูตร

• ใชช้ี้แนะนโยบาย

การประเมินผล (Assessment) 
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• เตรียมกระดาษเปล่า 1 แผ่น
• เขียนวิธีหรือเครือ่งมือวดัผลการเรียนรู ้

ที่ทา่นเคยใช ้หรือรูจ้กั

Institute for Innovative Learning

• จบัคู่กบัเพื่อน

• แลกเปลี่ยนขอ้มูล

• วิธวีดัผลหรือเครือ่งมือวดัผลการเรียนรูท้ี่

เคยใช ้หรือรูจ้กั
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• ข้อสอบแบบปรนัย (เลือกตอบ) (objective test)
• ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนตอบ) (subjective test)
• สอบย่อย (quiz)
• รายงาน (report)
• แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
• ประเมินชิ้นงาน (assignment)
• อนุทิน (journal)
• ประเมินการปฏิบัติ (performance assessment)

• การทดลอง
• การน าเสนอ
• การจัดนิทรรศการ
• การฝึกงาน

Formative 
Assessment 

Summative 
Assessment 

Assessment 
for Learning 

Assessment 
of Learning 

การประเมินผลการเรียนรู ้2 แบบ 

ประเมินระหว่างเรียน
เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้

ประเมินเมื่อเรียนไปแล้ว
ระยะเวลาหนึ่ง (เช่น Mid-term, 

Final) เพื่อสรุปรวบยอดควำมรู้
ว่ารู้อะไรบ้าง รู้เท่าไร
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Formative 
Assessment Summative 

Assessment 

การประเมินการเรียนรู ้2 แบบ 

Institute for Innovative Learning

การเรียนรูเ้ชิงรุก

(Active Learning)

การประเมินผลเชิงรุก 

(Active Assessment)

Formative Summative 

K-W-L F 

Think-Pair-Share F 

Got-Need F 

Gallery Walk S 

Concept Map S 

Reading Quiz S 

Role Play S 

Card Sort S 

การประเมินบูรณำกำรการสอน
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Institute for Innovative Learning

การวดัผลการเรียนรูด้า้นพุทธิพิสยั

ดว้ยขอ้สอบแบบปรนยั 

Institute for Innovative Learning

เขียนหมายเลข 1-4 ในกระดาษเปลา่ เพ่ือเตรียม

เขียนค าตอบท่ีทา่นจะเลือกจากขอ้สอบตอ่ไปน้ี

1.
2.
3.
4. 
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ลองตอบขอ้สอบตอ่ไปน้ี
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ท่านคิดอยา่งไร

กบัขอ้สอบแบบปรนยั

ที่ท  าผ่านไป 

Institute for Innovative Learning

วิเคราะหร์ะดบัพทุธิพิสยั

ของขอ้สอบแบบปรนยัตอ่ไปน้ี

Institute for Innovative Learning
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จ  า

Remembering 
เขา้ใจ

Understanding

Applying

น าไปใช้

วิเคราะห์

Analyzing

Evaluating

ประเมินค่า

Creating

สรา้ง

จงเติมสุภาษิตตอ่ไปน้ีใหถู้กตอ้งตามท านองคลองธรรม

ววัหาย…

Institute for Innovative Learning

ก. ทั้งตวั เอาใบบวัมาปิดไม่มิด 

ข. ไปไหนฟะ

ค. ควายหด 

ง. ลอ้มคอก

วิชาภาษาไทย
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จงแปลประโยคสนทนาตอ่ไปน้ีใหเ้ป็นภาษาไทย

Oh shit man! What the hell is this?

Institute for Innovative Learning

A. โอ ้มนุษยอ์ุจจาระ 

     นรกคืออะไร

B. โอ ้ข้ีผูช้าย 

    อะไรนรกคือสิง่น้ี

C. บดัซบแลว้เพื่อน 

    น่ีมนับา้อะไรกนัวะเน่ีย

วิชาภาษาองักฤษ

วิชาฟิสิกส ์(อตันัย)

การปลอ่ยพลงัคลื่นเตา่

ของโงกุน อาศยัหลกั

ฟิสิกสอ์ะไรบา้ง จง

อธิบาย

Institute for Innovative Learning
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ตวัเลือกท่ีถูก ตอ้งไม่สั้นหรือยาวกว่าตวัเลือกอ่ืน

ตวัอยา่ง

 ใบของพืชใบเลี้ ยงคู่มีลกัษณะอยา่งไร

ก.  ใบยาวเรยีว

ข.   ใบใหญ่กวา้ง

ค.   เสน้ใบขนานกนั

ง.   เสน้ใบประสานกนัเป็นรา่งแห

Institute for Innovative Learning

ตวัเลือกตอ้งไม่คาบเก่ียวหรือซอ้นทบักนั

ตวัอยา่ง

เด็กอายุเทา่ใดจงึจะมีฟันแทข้ึ้น

     ก.  4 ขวบ

     ข.  ระหว่าง 4 - 6 ขวบ         

     ค.   5 ขวบ

     ง.   6 ขวบ

Institute for Innovative Learning
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เรียงตวัเลือกใหเ้ป็นระบบใดระบบหน่ึง 

ตวัอยา่ง

จ  านวนใดตอ่ไปน้ีเป็นจ  านวนเฉพาะ

ก.  20 

ข.   7 

ค.   15 

ง.   27 

ก. 7 

ข. 15 

ค. 20 

ง. 27
Institute for Innovative Learning

ตวัเลือกตอ้งสอดคลอ้งกบัค าถาม

ตวัอยา่ง

ควนับุหร่ีท าใหเ้กิดโรคใดมากที่สุด

ก.  ทอ้งร่วง

ข.   ความจ  าเส่ือม

ค.   ร่างกายซูบผอม

ง.   ถุงลมโป่งพอง

Institute for Innovative Learning
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การออกขอ้สอบแบบเลือกตอบ

เพื่อวดัผลดา้นพทุธิพิสยั

โดยใช ้The Taxonomy Table

Institute for Innovative Learning

Knowledge dimension = ความรู้ข้อเท็จจริง 
(Factual knowledge)

Cognitive Process 
dimension = จ ำ 

(Remember)

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

  บอก         นิยามของแรง

ข้อใดกล่าวถึงนิยามของแรงได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
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Knowledge dimension = ความรู้รวบยอด 
(Conceptual knowledge)

Cognitive Process 
dimension = เข้ำใจ

(Understand)

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

อธิบาย     กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั

ข้อใดอธิบายกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตันได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.

Knowledge dimension = ความรู้วิธีการ (Procedural 
knowledge)

Cognitive Process 
dimension = สร้ำง 

(Create)

Cognitive Process Dimension

Knowledge 
Dimension

Remember Understand Apply Analyze Evaluate Create

A. Factual 
Knowledge

B. Conceptual 
Knowledge

C. Procedural 
Knowledge

D. Metacognitive
Knowledge

ออกแบบ     การทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน

ข้อใดออกแบบการทดลองเร่ือง
แรงเสียดทานได้ถูกต้อง 
ก. ข.
ค. ง.

?????
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ออกข้อสอบแบบเลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือก เพือ่วัดผลการเรียนรู้ด้าน
พุทธิพิสัย จ านวน 3 ขอ้

Institute for Innovative Learning

• ค าถามสั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม

• เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ถ้าใช้ประโยคปฏิเสธ ควร
เน้นด้วยตัวหนา หรือเส้นใต้

• ค าถามแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน การตอบค าถามข้อ
หนึ่งไม่ชี้น าการตอบข้ออื่นๆ

• ให้ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่เพียงพอต่อการตอบ

ลกัษณะขอ้สอบที่ดี

Institute for Innovative Learning
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Institute for Innovative Learning

การสรา้งเกณฑก์ารใหค้ะแนน

(Scoring Rubric) 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู ้

Rubrics = Ruler = ไมบ้รรทดั 

Institute for Innovative Learning

1   2   3 4   5   6   7   8   9

3 ระดบั

5 ระดบั
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• ใชป้ระเมินการปฏิบตั ิ(performance) 

หรือช้ินงาน (product) 

• เพิ่มความเป็นรูปธรรม

• เพิ่มความเช่ือมัน่ในการประเมิน

• ลดอคตใินการประเมิน

Institute for Innovative Learning

Institute for Innovative Learning

การปฏิบัติ/ 
ชิ้นงานนั้น ควรมี
ลักษณะอย่างไร 

จึงจะถือว่า 

ดีที่สุด

การปฏิบัติ/ 
ชิ้นงานนั้น ควรมี
ลักษณะอย่างไร 
จึงจะถือว่า 

ด้อยที่สุด

ลดทอน
คุณภาพบาง
รายการหรือ

ลักษณะ 

ระดับกลางๆ

- (ด้อย)                                    + (เด่น)
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Institute for Innovative Learning

สร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่อไปนี้

1. ข้อสอบแบบอัตนัย
2. การน าเสนอ
3. Lab Report
4. โครงงาน (หรืออื่นๆ) 

แผนการจดัการเรียนรู ้

(Lesson Plan) 

Institute for Innovative Learning
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ค าอธิบายรายวิชา
Course Description 

ประมวลวิชา
Course Syllabus 

Institute for Innovative Learning

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
(Objective)

ประสบการณ์การเรียนรู้
(Learning Experience)

การประเมินการเรียนรู้
(Evaluation)

แผนการจัดการเรียนรู้
(Lesson Plan)

OLE1

OLE2

OLE3
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ประมวลวิชา
Course Syllabus

จาก Course Description สู่ Course Syllabus

O L E

แผนการจดัการเรียนรูแ้บบตาราง

รหสัวิชา___________ ช่ือวิชา_______________________________

เรือ่ง_____________________________เวลาที่ใช_้_______ชัว่โมง

วตัถุประสงค์

การเรียนรู ้

แนวคิด

ส าคญั

กิจกรรม

การเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้ การวดัและ

ประเมินผล

1 

2 

3 

Objective
Learning

experience
Evaluation

แนวราบ
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รหสัวิชา___________ ช่ือวิชา_______________________________

เรื่อง_____________________________เวลาที่ใช_้_______ชัว่โมง

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

แนวคิดส าคญั

กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

สื่อและอุปกรณก์ารเรียนรู ้

การวดัและประเมินผล

แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบรรยาย

Objective

Learning
experience

Evaluation

แนวดิ่ง

แผนการจดัการเรียนรู ้

O bjective

L earning
experience

E valuation

วิชา...............หัวข้อ...............
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ABCD)

1……………………  2…….…….……..

กิจกรรมการเรียนรู้
1. Active Learning 1
2. Active Learning 2

การประเมินการเรียนรู้
1………….……....  2…………..………
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ขอ้ควรค านึง

เก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู ้

Institute for Innovative Learning
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คืออะไร

การประเมินผลการเรียนรู ้

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

Institute for Innovative Learning

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีชื่อภาษาอังกฤษ
ว่า Thai Qualifications Framework for Higher Education 
(TQF: HEd)

ยึดหลักสอดคล้องกบั พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ 

เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้บัณฑิต (Learning Outcome)

ให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในประเทศและต่างประเทศ

เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา

สื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง 
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๑. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม

สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้TQF

๒. ด้าน
ความรู้

มีองค์ความรูใ้นสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ตระหนัก รูห้ลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มี
ความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้า ความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึง
งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้TQF
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๓. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา

สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษา
ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและ
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้TQF

๔. ด้าน
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ (ผู้น า/ สมาชิกของกลุ่ม) สามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและ
ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้TQF
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๕. ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุม่บคุคล
ที่แตกต่างกันได้

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้TQF

Institute for Innovative Learning

• รวมกลุม่

• เลือกหวัขอ้ที่ตอ้งการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู ้

• เขียนแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชไ้ตรยางค์

การศึกษา (O-L-E) 
• น าเสนอแผนการจดัการเรียนรู ้
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Institute for Innovative Learning

• ความสามารถของขอ้สอบที่วดัไดต้รงกบั

เน้ือหาที่สอนตามที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

(ควรก าหนดน ้าหนักความส าคญัของเน้ือหาดว้ย)

Institute for Innovative Learning
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อตัราส่วนของจ  านวนคนตอบถูกกบัจ  านวนคนทั้งหมด

Institute for Innovative Learning

N

R
P 

เม่ือ P  คือ ค่าความยากของขอ้สอบ

R  คือ จ  านวนคนตอบถูก

N  คือ จ  านวนคนทั้งหมด

ผลตา่งระหว่างอตัราสว่นของจ  านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก กบั 

อตัราสว่นของจ  านวนคนในกลุ่มต  า่ที่ตอบถูก

เม่ือ r  คือ ค่าอ านาจจ  าแนกของขอ้สอบ

H  คือ  จ  านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก

L  คือ จ  านวนคนในกลุ่มต  า่ตอบถูก

n  คือ  จ  านวนคนในกลุ่มต  า่หรอืกลุ่มสูง

(จ  านวนคนในกลุ่มต  า่หรือกลุ่มสูงอาจใช ้25%, 27%, 33%, 40% 
หรือ 50% ของจ านวนผูต้อบทั้งหมด)

n

LH
r
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ลกัษณะของขอ้สอบทั้งฉบบัท่ีสามารถวดัไดค้งท่ีคงวา

• สอบซ ้า (Test-retest) น าคะแนนท่ีไดท้ั้ง 2 ครั้ง มาค านวณหาคา่

สหสมัพนัธ์

• สอบคู่ขนาน (Parallel test) ใชแ้บบทดสอบ 2 ชุดท่ีมีเน้ือหาเดียวกนั 

ความยากง่ายระดบัเดียวกนั มีโครงสรา้งเดียวกนั  จ  านวนขอ้เทา่กนั ไป

ทดสอบกบักลุ่มผูเ้รียนทั้ง 2 ฉบบั น าคะแนนท่ีไดไ้ปค านวณหาค่าสหสมัพนัธ์

• สอบแบบแบ่งครึง่ฉบบั (split – half) แบ่งแบบทดสอบเป็น 2 

ฉบบั (เช่น ขอ้คู่ ขอ้ค่ี) หาค่าความเช่ือมัน่แบบเดียวกบัการสอบคู่ขนาน แต่

สหสมัพนัธท่ี์ไดเ้ป็นเพียงครึ่งฉบบั ตอ้งค านวณหาความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั

Institute for Innovative Learning

• วิธีของ Kuder-Richardson (KR)  หาความสมัพนัธร์ะหว่าง

องคป์ระกอบภายใน คือ ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้สอบในฉบบั

เดียวกนั

• หาสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) หรือสมัประสิทธ์ิ

ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เป็นค่าความเช่ือมัน่ที่ค  านวณหา

ไดจ้ากสูตรครอนบราช (Cronbach)

Institute for Innovative Learning
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