การประเมินที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิด
ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากผลการประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติที่ผ่านมา พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจและรั้งท้ายประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
หลายฝ่ายต่างวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกันว่า “เด็กไทยคิดไม่เป็น” จาเลยของสังคมใน
ปรากฏการณ์ครั้งนีค้ งเป็นใครไม่ได้นอกจาก “ครู” แล้วขณะนีค้ รูจัดการเรียนรู้อย่างไร? ครูจะยอมเป็นจาเลย
ของสังคมหรือไม่? ถ้าไม่ยอม ครูจะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างไร? สถานการณ์ต่อไปนี้เป็น
การจัดการเรียนรู้ของครู 2 คน
ครูสมศรีสดุ สวย แสนใจดี ตัง้ ใจสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มที เวลาสอนนักเรียน
จะต้องนัง่ เงียบ ๆ ฟังครูอธิบายให้เข้าใจ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ
ครูสมศรีจะไม่มีทางปล่อยให้นักเรียนผ่านไปเรียนเรื่องต่อไปอย่างแน่นอน

ครูสมชายสุดหล่อ ชอบค้นหา ไม่เคยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเลย
เวลาสอนนักเรียนมักจะรุมล้อมเพือ่ ดูสงิ่ ที่ครูสมชายกาลัง ปฏิบตั ิ
บางครั้งครูสมชายก็ให้นกั เรียนลองปฏิบตั ิบา้ ง ในห้องที่ครูสมชายสอน
ไม่เคยเงียบ นักเรียนจะแย่งกันถาม แย่งกันตอบและมักจะได้ยนิ เสียง
คาว่า“เอ๊ะ” กับ คาว่า ออ” อยู่บอ่ ย ๆ

ครูสมศรีหรือครูสมชายที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติข้างต้นได้
ลองวิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรู้จากครูสมศรีและครูสมชาย
ผลที่เกิดกับนักเรียน
ชื่อครู
 สมศรี
 สมชาย

*

จา
บอกได้จากการ
ทีค่ รูบอก
บอกได้จาก
การใช้
ประสาทสัมผัส
ต่าง ๆ ในการ
เรียนรู้

เข้าใจ
อธิบายได้จาก
การฟังครู
อธิบาย
อธิบายได้จากการ
ถาม-ตอบ
การเห็นครูปฏิบัติ
การปฏิบัติเอง
จน “อ๋อ”

พุทธิพิสัย
นาไปใช้
วิเคราะห์
-

ปฏิบัติได้จาก แยกแยะได้จาก
การประยุกต์ใช้
การสังเกต
ความรู้
ซักถาม
ลงมือปฏิบัติ

ประเมินค่า
-

สร้างสรรค์
-

ตัดสินใจเลือก
ได้ จากการ
วิเคราะห์

-สร้างชิน้ งาน
ได้จากการ
ประยุกต์ใช้

ทักษะพิสัย
- ฟัง

-ทักษะการ
สังเกต
-ฟัง พูด
-กระบวน
การทางาน
ฯลฯ

จิตพิสัย
-ความมี
ระเบียบ
วินัย
-ความ
เชื่อมั่นใน
ตนเอง
-การเห็น
คุณค่าใน
ตนเอง ฯลฯ

ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ถ้าพิจารณาผลที่เกิดกับนักเรียนเฉพาะพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญาหรือความรู้ตามลาดับขั้นทาง
สมอง และความสามารถในการคิด จะเห็นได้ว่า
ครูสมศรีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้สูงสุดถึงขั้น ”ความเข้าใจ”
ได้ใช้ “ความสามารถในการคิดขั้ น พื้นฐาน” ส่วนครูส มชายจั ด กิจ กรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียนได้สูงสุดถึงขัน้ “การสร้างสรรค์” ได้ใช้ “ความสามารถในการคิดขั้นสูง”
แล้วหลัก สูต รก าหนดให้ นัก เรียนเกิด การเรียนรู้ ถึง ขั้น ไหน ? แค่ เข้าใจใช่หรื อไม่ ? การประเมิน
ระดับชาติและระดับนานาชาติประเมินถึงขัน้ ไหน? แค่ความเข้าใจใช่หรือไม่?

ตัวชี้วัด คณิตศาสตร์
นำไปใช้ วิเครำะห์
ประเมินค่ ำ สร้ ำงสรรค์

แค่สอนให้เข้าใจ
แล้วผ่านไปคงไม่พอ

นักเรียนจะทาข้อสอบ
TIMSS 2007 ข้อนี้ได้ถูกต้อง
ต้องใช้มากกว่าความ
เข้าใจแน่นอน
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“การประเมินที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิดเป็นแนวทางหนึ่งในการเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรู้และการประเมินเพื่อพัฒนาการคิด”
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองซึ่งส่งผลต่อการกระทาของบุคคล บุคคลที่มี ความสามารถในการคิด
จึงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดจึงเป็นแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหลังจาก
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจั ดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุที่การคิดเป็นกระบวนการหรือวิธีการ การพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถในกระบวนการหรือวิธีการดังกล่าวจึงต้องใช้การฝึกอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอจนเกิดเป็น
ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล การจั ดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรมีการประเมินผลการพัฒนาควบคูไ่ ปด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ดีควรเป็นการประเมินที่ให้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและในขณะเดียวกันควรเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้วย
องค์ประกอบของการคิด
ทิศนา แขมมณี (ม.ป.ป.) ได้จาแนกองค์ประกอบที่จาเป็นของการคิดไว้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้คิ ด คุณ ลัก ษณะของผู้คิ ด ได้แ ก่ ด้า นร่ างกาย สติ ปัญ ญา อารมณ์ จิต ใจ สั ง คมและ
บุคลิกภาพล้วนมีผลต่อการคิด
2. สิ่งเร้าหรือข้อมูลเนือ้ หาที่กระตุ้นให้เกิดการคิดและใช้ความคิด การมีข้อมูลในการคิดอย่าง
เพียงพอจะช่วยให้การคิดมีความรอบคอบขึน้
3. การรับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูล การคิดจะเกิดขึน้ ได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูล โดยปกติ
คนเราจะรับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูลที่มีความหมายต่อตน ดังนั้นการรับรู้สิ่งเร้าของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันไป
4. จุดมุ่งหมายของการคิด เมื่อสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิด การคิดก็จะเริ่มต้นโดยมี
จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. กระบวนการคิดหรือวิธีการคิด หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลในการจัดกระทา
กับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ
5.1 กระบวนการคิดที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูล/สิ่งเร้า กระบวนการนีม้ ักเป็นกระบวนการที่
เป็นทักษะการสื่อสาร (communicating skills) โดยทั่วไปถือว่าเป็นทักษะการคิดพื้นฐาน (basic thinking skills) ซึ่ง
มีทงั้ ทักษะการรับข้อมูลเข้าของส่งข้อมูลออก เช่น ทักษะการรับรู้ ทักษะการฟัง
ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการแสดงออก ทักษะการพูด ทักษะการบรรยาย ทักษะการอธิบาย
ทักษะขยายความ ทักษะการทาความกระจ่าง ฯลฯ
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5.2 กระบวนการคิดที่ใช้ในการจั ดกระทากับข้อมูล (thinking process skills) โดยทั่วไป
กระบวนการนีจ้ ัดกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
5.2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ (core thinking skills) หมายถึง
ทักษะที่เป็นหลัก ใช้เป็นฐานในการคิดโดยทั่วๆ ไป มีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการสารวจ
ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการจาแนกความแตกต่าง ทักษะการ
เชื่อมโยง ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการระบุ ทักษะการตีความ ทักษะการจัดลาดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะ
การอ้างอิง ทักษะการแปลความ ทักษะการขยายความ ทักษะการสรุปความ ฯลฯ
5.2.2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดระดับสูง (higher order thinking skills) หมายถึง
ทักษะการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ทักษะการนิยาม ทักษะการผสมผสาน ทักษะการสร้าง ทักษะการ
ปรับโครงสร้าง ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกาหนดเกณฑ์ ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการหาแบบแผนทักษะการทานาย ทักษะการ
ทดสอบสมมติฐาน ทักษะการประยุกต์ ฯลฯ
5.2.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการคิด หมายถึง ทักษะการคิดที่มีลักษณะความเป็น
นามธรรมสูง จาเป็นต้องอาศัยการตีความ การจากัดขอบเขต และการนิยามให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น เช่น
การคิดกว้าง การคิดลึกซึง้ การคิดไกล (มีวิสัยทัศน์) การคิดชัดเจน การคิดละเอียดลออ เป็นต้น
5.2.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ หรือเป็นขั้นตอนที่เป็น
ลาดับต่อเนื่องที่จาเป็นต้องดาเนินการให้ครบขั้นตอนเพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใดๆ ได้ดี ซึ่งมัก
เรียกกัน โดยทั่วไปว่า “กระบวนการคิด ” เช่น กระบวนการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ล าดับขั้น ตอนในการ
ดาเนินการคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ กระบวนการคิดแก้ปัญหา คือ ลาดับขั้นตอนในการดาเนินการคิดเพื่อให้ได้แนว
ทางการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ลาดับขั้นตอนใน
การดาเนินการคิดเพื่อให้ได้คาตอบที่สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ
5.2.5 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง (meta-cognition)
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้ซึ่งหมายถึ งการที่บุคคลตระหนักรู้ (awareness) ถึงความคิดของ
ตนเองในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง และดาเนินการวางแผน (planning) ควบคุมกากับและตรวจสอบตนเอง (selfregulating or monitoring) และประเมินตนเอง (evaluating) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการกระทาของตนเองให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยอาศัยความรู้ท่ตี นสั่งสมไว้ในกรอบการรู้คิดของตน (meta-cognitive knowledge)
6. ผลของการคิด เมื่อดาเนินการคิดจนสาเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว จะเกิดผลของการทักษะ
กระบวนการคิดนั้นๆ ซึ่งจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
6.1 ผลลัพ ธ์ข องการคิด หมายถึ ง คาตอบที่เ ป็น ผลของการคิด เรื่ อ งนั้ น ๆ ถื อ เป็ น การ
แสดงออกของความสามารถในการคิดของบุคคลนั้น
6.2 ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ทักษะการความชานาญในการใช้ทักษะหรือกระบวนการ
คิดต่างๆในการคิด โดยปกติแล้ว หากผู้คิดมีทักษะกระบวนการคิดที่ดี ก็มักจะได้ผลของการคิดที่ดีตามมาด้วย
4

เป้าหมายและขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก ราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ ในการคิดไว้
5 แบบ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการคิดเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาสมรรถนะสาคัญในการคิดเหล่านั้นไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดของผู้เรียน จึงอาจจาแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการคิดเป็นระบบ

ระดับที่ 2
ความสามารถในการสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทั้ง 2 ระดับ จะสาเร็จเพียงไรขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการคิดขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็นรากฐานของการคิดขั้นสูง กรณีที่ผู้เรียนยังมีความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐานไม่
เพี ย งพอ ครู ค วรพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานเหล่ า นั้ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดขัน้ สูงต่อไปได้ หน้าที่สาคัญของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนก็
คือ การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
มีขนั้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ตัวชีว้ ัด เป็นการวิเคราะห์วา่ ตัวชีว้ ัดต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร และทาอะไรได้
2. วิเคราะห์ความคิดรวบยอด เป็นนาสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และต้องทาได้มาวิเคราะห์ความคิดหลัก
และหลอมรวมเป็นความคิดรวบยอด
3. กาหนดสาระการเรียนรู้ ซึ่ง เป็น สาระการเรียนรู้ที่นามาใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดตามที่วิเคราะห์ไว้
4. วิเคราะห์ทักษะกระบวนการคิดซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดที่นามาพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดรวบยอดที่วิเคราะห์ได้
5. กาหนดชิน้ งาน/ภาระงาน ชิน้ งาน/ภาระงานทีก่ าหนดต้องสะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียน
จากการใช้ความรู้และทักษะกระบวนการคิดทีก่ าหนดไว้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
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6. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดซึ่งเป็นเทคนิค/วิธกี าร
สอนที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและนาไปสูก่ ารสร้างชิน้ งาน/ภาระงาน
7. ออกแบบการประเมินทักษะกระบวนการคิด
การประเมินความสามารถในการคิด
ทิศนา แขมมณี (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้วา่ การคิดจะปรากฏผลออกมา 3 ทาง ได้แก่
1. แสดงออกทางผลของการคิด ผลของการคิด อาจเป็นสาระความคิดเห็น คะแนนผลสัมฤทธิ์
ผลงาน ชิน้ งาน การกระทาหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลิตผลของการคิดของผู้คิด ผลงานที่ผ่านการ
คิ ด มาแล้ ว ย่ อ มสะท้ อ นความสามารถทางการคิ ด ของผู้ คิ ด ซึ่ ง สามารถวั ด ได้ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เช่ น
แบบสอบถาม แบบสารวจ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
2. แสดงออกทางกระบวนการคิด กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผู้คิดใช้ในการคิด เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ทักษะการคิด หรือความชานาญในการดาเนินการคิดของผู้คิด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะการคิด จึงมุ่งไปที่
การเก็บข้อมูล เกี่ยวกับวิธีคิด หรือกระบวนการดาเนิน การคิดของผู้คิด มิใช่ดูที่สาระหรือผลผลิตของการคิด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ ซึ่งครูผู้สอนสามารถพัฒนาขึ้นใช้เพื่อวัด
กระบวนการคิดที่ฝึกใช้แก่ผู้เรียนหรือเป็นแบบวัดทักษะการคิดมาตรฐานที่ผู้อื่นพัฒนาขึ้น หรือใช้การวัดผลจาก
การปฏิบัติจริง (authentic assessment) เช่น การสังเกตกระบวนการทางาน การแก้ปัญหา การกระทาและการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้สามารถบ่งชีท้ ักษะการคิด หรือ กระบวนการคิดของผู้คิดได้เช่นกัน
3. แสดงออกทางคุณลักษณะส่วนบุคคล เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาการคิดของผู้เรียนก็คือ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยของความเป็นนักคิด เช่น เป็น บุคคลที่ ใฝ่รู้ ชอบแสวงหาความรู้ช่างสงสัย
ชอบคิด ชอบถาม ชอบอ่าน ชอบแสดงความคิดเห็น คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมติดตัวผู้เรียนตลอดไป และจะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต การวัด ผลทางด้านนี้จึง ต้องอาศั ย
เครื่องมือที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ เจตคติ และพฤติกรรมของผู้คิด เช่น แบบสารวจ แบบ
วัดเจตคติด้านต่าง ๆ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น
การออกแบบและวางแผนการประเมินทักษะกระบวนการคิดมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 4
ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกเป็นการกาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ขัน้ ตอนที่สองเป็นการกาหนดทักษะการคิดที่
ต้องการประเมิน ขัน้ ตอนที่สามเป็นขัน้ ตอนการกาหนดวิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และขัน้ ตอนสุดท้าย
เป็นขัน้ ตอนในการกาหนดแนวทางการตัดสินผลการประเมิน แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน
การกาหนดจุดมุ่งหมายการประเมินเป็นขัน้ ตอนที่ทาให้ผู้ประเมินทราบทิศทางการประเมินซึ่งนาไปสู่
การดาเนินการประเมินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งทาให้ทราบถึงประโยชน์ท่ไี ด้จากการประเมิน จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินอาจจาแนกตามขัน้ ตอนหรือช่วงเวลาการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้
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1. การประเมินก่อนเรียน เป็นกิจกรรมการประเมินที่เกิดขึ้นก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด มีจุดมุ่งหมายของการประเมินทราบว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดขัน้ พื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนาทักษะ
การคิดที่เป็นทักษะเป้าหมายในการพัฒนาที่เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอครูต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะขั้น
พื้นฐานนั้น ๆ ก่อนเพื่อผู้เรียนเกิดความพร้อม เช่น ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้สอนควรตรวจสอบก่อนว่า
ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบหรือทักษะอื่น ๆ ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นเพียงพอหรือไม่
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินก่อนเรียนนอกจากมีประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้ ยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตัดสินใจเลือกใช้กิจกรรมและก าหนด
ช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะกับผู้เรียนด้วย
2. การประเมินระหว่างจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการประเมินที่เกิดขึ้นในขณะการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดกาลังดาเนินอยู่ จาแนกจุดมุ่งหมายของการประเมินได้ ดังนี้
2.1 ประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment) เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวม
สังเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
เพียงไร ทาไมผู้เรียนจึงไม่เกิดทักษะกระบวนการคิดนั้น ๆ สารสนเทศที่ได้นอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูอีกด้วย จุดมุ่งหมายหลัก
ของการประเมินความก้าวหน้าจึงเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การประเมินเพื่อการตัดสินผล
2.2 การประเมินเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการประเมินเพื่อกาหนดปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างละเอียด ลึกซึง้ สารสนเทศที่ได้จาก
การประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการหายุทธวิธีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูหรือหามาตรการในการ
ซ่อมเสริม แก้ไข พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินหลังเรียน เป็นการประเมิน ผลสรุป (Summative Assessment) เพื่อรวบรวม
สังเคราะห์และตีความข้อมูลซึ่งใช้ในการกาหนดระดับและตัดสินผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
หลังเสร็จสิน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดทักษะกระบวนการคิดที่ต้องการประเมิน
เมื่อผู้ประเมิน กาหนดจุ ด มุ่ง หมายการประเมิน ได้แ ล้ว ขั้น ตอนต่อไป ก็คือ การก าหนดทัก ษะ
กระบวนการคิดที่ต้องการประเมิน การกาหนดทักษะกระบวนการคิดที่ต้องการประเมินได้อย่างชัดเจนจะช่วยให้
ผู้ประเมินสามารถเลือกใช้เครื่องมือ/วิธีการในการประเมินได้อย่างเหมาะสม การกาหนดทักษะกระบวนการคิด
ที่ต้องการประเมินอาจพิจารณาจากความหมาย ขัน้ ตอนการคิดและตัวบ่งชีก้ ารทักษะการคิดซึ่ง ทิศนา แขมมณี
(ม.ป.ป.) ได้เสนอแนะไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหมาย ขั้นตอนการคิดและตัวบ่งชีท้ ักษะการคิด
ทักษะการคิด
วิเคราะห์

ความหมาย
การจาแนกแยกแยะสิ่ง
/ เรื่อง / ข้อมูลต่างๆ
เพื่อหาส่วนประกอบ/
องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านัน้
เพื่อ
- ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องนั้น
- หาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล มาอธิบายเรือ่ ง
นั้น
- ประเมินและตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ทตี่ ั้ง
ไว้

ขั้นตอนการคิด
1. กาหนดวัตถุประสงค์ใน
การวิเคราะห์/ จาแนก
แยกแยะข้อมูล
2. รวบรวมและศึกษา
ข้อมูล/ เรื่อง / สิ่งที่
วิเคราะห์
3. กาหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์/ จาแนกแยกแยะ
ข้อมูล
4. จาแนกแยกแยะข้อมูล
ตามเกณฑ์ จัดหมวดหมู่
และจัดลาดับข้อมูล เพื่อให้
เห็นองค์ประกอบของสิ่ง /
เรื่องนัน้ อย่างครบถ้วน
5. หาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง
ๆ และความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในแต่ละ
องค์ประกอบ เพื่อให้เห็น
ว่าส่วนย่อยต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กนั และ
ประกอบกันเป็น
โครงสร้าง/ ภาพรวมได้
อย่างไร
6. นาเสนอผลการ
วิเคราะห์
7. นาผลการวิเคราะห์มา
ตอบคาถามตาม
วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
1. สามารถระบุวตั ถุประสงค์ใน
การวิเคราะห์
2. สามารถรวบรวมและศึกษา
ข้อมูล / เรื่อง / สิ่งที่วเิ คราะห์
3. สามารถกาหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์
4. สามารถแยกแยะข้อมูลได้
ตามเกณฑ์ และระบุ
องค์ประกอบของสิ่งที่วเิ คราะห์
5. สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่
วิเคราะห์
6. สามารถนาเสนอผลการ
วิเคราะห์
7. สามารถนาผลการวิเคราะห์
มาใช้ในการตอบคาถามตาม
วัตถุประสงค์
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สังเคราะห์

สร้างสรรค์

ความหมาย
การนาข้อมูล/ ความรู้ท่ี
ผ่านการวิเคราะห์
มาแล้ว หรือการนา
องค์ประกอบ/
ส่วนประกอบของสิ่ง /
เรื่องต่างๆ มา
ผสมผสานรวมกัน
อย่างกลมกลืน สร้าง
เป็นสิ่งใหม่ ที่มีลักษณะ/
เอกลักษณ์/ คุณสมบัติ
เฉพาะที่แตกต่างไปจาก
เดิม

ขั้นตอนการคิด
1. กาหนดวัตถุประสงค์
ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้าง
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้อง
3. เลือกข้อมูลทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างสิ่ง
ใหม่ให้ได้ตามวัตถุประสงค์
4. นาข้อมูลที่เลือกมาใช้
เป็นฐาน ในการจัดทา
กรอบแนวคิดสาหรับสร้าง
สิ่งใหม่
5. สร้างสิง่ ใหม่ตาม
วัตถุประสงค์ โดยอาศัย
กรอบแนวคิดทีก่ าหนด
รวมกับข้อมูลอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
6. นาเสนอสิง่ ใหม่ทส่ี ร้าง
ขึ้น โดยชีใ้ ห้เห็นถึง
ลักษณะ/ เอกลักษณ์ /
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น
การคิดในทางที่ทาให้ดี 1. กาหนดเป้าหมายใน
ขึ้น หรือการคิดสร้างสิ่ง การคิด
ใหม่ ที่มีลักษณะใหม่
2. ประมวล/ ทบทวน
(new) แตกต่างไปจาก ความรู้หรือข้อมูลที่
เดิมและเป็นความคิด
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด
ต้นแบบ (original) ที่ใช้ เพื่อต่อยอดสูส่ ิ่งใหม่หรือ
การได้จริง ได้ผลดีกว่า จินตนาการความคิด
ของเดิม และมีความ
แปลกใหม่ขนึ้ มา
สมเหตุสมผลที่คนทั่วไป 3. ใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยใน
ยอมรับได้
การขยายขอบเขต
ความคิดเดิมๆ ให้ได้

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
1. สามารถกาหนดวัตถุประสงค์
ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้าง
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
เกีย่ วข้อง
3. สามารถเลือกข้อมูลทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งใหม่ให้
ได้ตามวัตถุประสงค์
4. สามารถจัดทากรอบแนวคิด
ในการสร้างสิ่งใหม่
5. สามารถสร้างสิง่ ใหม่ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ทตี่ ั้งไว้
6. สามารถนาเสนอและอธิบาย
สิ่งใหม่ทส่ี ร้างขึน้ ให้ผู้อื่นเข้าใจ
และเห็นถึงลักษณะ/ เอกลักษณ์
/ คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น

1. สามารถกาหนดเป้าหมายใน
การคิดสร้างสรรค์
2. สามารถประมวล/ ทบทวน
ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่คิดหรือ สามารถ
จินตนาการความคิดแปลกใหม่ๆ
3. สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ใน
การขยายขอบเขตความคิดเดิมๆ
จนได้ความคิดหลากหลายทีจ่ ะ
นาไปใช้ในการสร้างสิ่งใหม่
4. สามารถประเมินและคัดเลือก
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อย่างมีวิจารณญาณ

ความหมาย

ขั้นตอนการคิด
ความคิดที่หลากหลาย
เพื่อนาไปสู่ความคิดใน
การสร้างสิง่ ใหม่ตาม
เป้าหมายของการคิด
4. ประเมินและคัดเลือก
ความคิดที่หลากหลาย
เพื่อนาไปพัฒนาต่อไป
5. พัฒนาหรือผสมผสาน
ความคิดที่คัดเลือกไว้ โดย
อาศัยทักษะการคิดต่างๆ
เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์
การคิดไกล และการคิด
แบบบูรณาการ จนกระทั่ง
ได้สิ่งให้ตามวัตถุประสงค์
6. นาเสนอและอธิบายสิ่ง
ใหม่ท่สี ร้างขึน้ ว่า สามารถ
ใช้การได้อย่างไร และจะ
ได้ผลดีกว่าของเดิม
อย่างไร
กระบวนการคิดอย่าง 1. ระบุประเด็นปัญหา
รอบคอบ/เพื่อให้ได้
หรือประเด็นในการคิด
ความคิด/คาตอบที่ดี
2. ประมวลข้อมูลทั้ง
ที่สุดมีความ
ทางด้านข้อเท็จจริงและ
สมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผ่านการพิจารณาและ ประเด็นที่คดิ ทั้งทางกว้าง
ประเมินข้อมูล
ลึก และไกล
ข้อเท็จจริง และ ความ 3. วิเคราะห์ จาแนก
คิดเห็นอย่างรอบด้าน แยกแยะข้อมูล จัด
ทั้งทางกว้าง ลึก และ หมวดหมูข่ องข้อมูล และ
ไกล รวมทั้งพิจารณา เลือกข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้
กลั่นกรอง ทั้งทางด้าน 4. ประเมินข้อมูลที่จะใช้

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
ความคิด เพื่อนาไปใช้ในการ
สร้างสิง่ ใหม่
5. สามารถสร้างสิง่ ใหม่ท่เี ป็น
ความคิดต้นแบบ สามารถใช้การ
ได้และได้ผลดีกว่าของเดิม
6. สามารถนาเสนอและอธิบาย
สิ่งใหม่ทส่ี ร้างขึน้

1. สามารถระบุประเด็นที่คดิ
2. สามารถประมวลข้อมูล ทั้ง
ทางด้านข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
คิด ทั้งทางกว้าง ลึก และไกล
3. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
เลือกข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้ในการ
หาคาตอบ
4. สามารถประเมินข้อมูลที่ใช้ใน
การคิด
5. สามารถแสวงหาทางเลือก/
คาตอบที่มีความเหมาะสม
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ความหมาย
ขั้นตอนการคิด
ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
คุณ-โทษ และคุณค่าที่ ในแง่ความถูกต้อง ความ 6. สามารถประเมินทางเลือก
แท้จริงของเรื่องที่คิด
พอเพียง และความ
และเลือกทางเลือก/คาตอบที่
น่าเชื่อถือ
เหมาะสมที่สุด
5. พิจารณาข้อมูลตาม
หลัก เหตุผล และแสวงหา
ทางเลือก หรือคาตอบที่
สมเหตุสมผล
6. ชั่งน้าหนักผลได้
ผลเสียคุณ-โทษ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ ทั้งในระยะสัน้ และ
ระยะยาว รวมทั้งคุณค่าที่
แท้จริงของทางเลือกต่าง ๆ
7. เลือกทางเลือกที่
เหมาะที่สุด จากผลการ
พิจารณาข้อมูลทั้งหมด
8. ไตร่ตรอง ทบทวน
กลับไปมาให้รอบคอบ
9. สรุปคาตอบ ลง
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ที่คิด

ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดวิธกี าร/ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
การก าหนดวิธีก าร/ เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมิน เป็ น ขั้น ตอนที่มีความส าคั ญต่อการ
ออกแบบและวางแผนการประเมินมากที่สุด ขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อความตรงและความ
เชื่อถือของการประเมิน การเลือกใช้รูปแบบและวิธีก ารประเมิน ที่ เหมาะสมนอกจากจะต้องพิจ ารณาจาก
จุดมุ่งหมายของการประเมินและทักษะกระบวนการคิดที่ต้องการประเมินแล้ว ยังต้องพิจารณาทีผ่ ู้เรียนด้วย ไม่
ว่าจะเป็นช่วงอายุ ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา ลักษณะความต้องการหรือความสามารถพิเศษ การ
พิจารณาวิธีการประเมินพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ด้านรูปแบบและด้านวิธีการ ดังนี้
1. รูปแบบการประเมิน
Rowntree (1977) และ Popham (1995) ได้เสนอแนะรูปแบบการประเมินไว้ สรุปได้ ดังนี้
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1.1 การประเมินอย่างเป็นทางการกับการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (Formal VS. Informal)
รูปแบบนีพ้ จิ ารณาในเรื่องของวิธีการดาเนินการประเมิน อาจกล่าวได้ว่า การประเมินอย่างเป็นทางการ คือ การ
ประเมินที่ผู้เรียนรู้ตัวว่าถูกประเมิน เช่น การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค เป็นต้น ส่วนการประเมินอย่างไม่
เป็นทางการ คือ การประเมินที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวว่าถูกประเมิน เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทางานในห้องสมุด การทากิจกรรมกลุ่ม หรือ การพูดคุยซักถาม เป็นต้น การ
ประเมินทั้งสองประเภทมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน แต่การประเมินอย่างไม่เป็นทางการผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้น่าจะเป็นรูปแบบการประเมินที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมากกว่า
เนื่องจากการประเมินโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว ผู้เรียนจะไม่เกิดความเครียด ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนสาคัญในการวัด
(Error of Measurement) ผู้เรียนจึงสามารถแสดงความรู้ความสามารถ หรือพฤติกรรมออกมาได้อย่างเต็มที่
แม้ว่าการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจะให้ประโยชน์ได้มาก แต่ก็เป็นรูปแบบที่ครูไม่ค่อยเลือกใช้ซงึ่ อาจมีสาเหตุมา
จากครูไม่เข้าใจว่าการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจะสามารถให้ประโยชน์ต่อการตัดสินผลการเรียนได้อย่างไร
1.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนหรือประเมินผลสรุป (Formative VS. Summative)
การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนหรือประเมินสรุปผล เป็นได้ทงั้ การประเมินอย่างเป็นทางการหรือแบบมีสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและไม่เป็นทางการหรือการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกมาเอง การประเมินทั้ง 2
อย่างมีจุดมุ่งหมายในการประเมินแตกต่างกัน ในความแตกต่างนั้นทาให้ผู้ประเมินสามารถเลือกวิธีการประเมิน
ที่เหมาะสมกับการประเมินแต่ละรูปแบบได้ เช่น ใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การตรวจการบ้าน การ
รายงานหน้าชั้นเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน เพราะต้องการจะพัฒนาผู้เรียนและใช้การสอบหรือ
การให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นการประเมินสรุปเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นต้น
1.3 ประเมินรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Individual VS. Group) การประเมินรายบุคคลให้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล ส่วนการประเมินรายกลุ่มจะให้ประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ครู การประเมินทั้ง 2 ประเภทจึงใช้วิธกี ารที่มีความละเอียด ลึกซึง้ และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินที่แตกต่าง การ
ประเมินรายกลุ่ม เช่น ประเมินโดยใช้โครงงาน การตรวจผลงานที่ได้จากกลุ่ม เป็นต้น ส่วนการประเมินรายบุคล เช่น
การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล การสังเกตการตอบคาถาม การรายงานหน้าชั้น การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น
1.4 ประเมินแบบอิงเกณฑ์หรือประเมินแบบอิงกลุ่ม (Criterion Referenced VS. Norm Referenced)
การจาแนกรูปแบบการประเมินทั้งสองรูปแบบดังกล่าว เป็นการจาแนกโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนด
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งพิจารณา การประเมินแบบอิงกลุ่มใช้ระดับการเรียนของกลุ่มผู้เรียนเป็นเกณฑ์ใน
การกาหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่วนการประเมินแบบอิงเกณฑ์ใช้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หรือ
ระดับคะแนนที่กาหนดไว้ เป็นเกณฑ์ในการกาหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การประเมินทั้งสองรูปแบบจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ท่ีได้จากการประเมินที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบที่น่าจะเหมาะสม
และเป็นประโยชน์มากว่าสาหรับการประเมินโดยใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน ก็คือ การประเมินแบบอิงเกณฑ์
เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ประเมินมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้
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1.5 ประเมินโดยใช้แบบสอบมาตรฐานหรือแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น เยาวดี วิบูลย์ ศรี (2539) ได้
จาแนกความแตกต่างของแบบสอบแบบมาตรฐานกับแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นไว้ ดังนี้
1) การจากัดเนื้อหาที่สอบ แบบสอบมาตรฐานจะสุ่มเนื้อหาที่สอบในระดับที่กว้างและ
ทั่วไป ตลอดจนมีการกลั่นกรองเนือ้ หาในการสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญทางเนือ้ หาและหลักสูตร ส่วนแบบสอบที่ครู
สร้างขึ้นจะเน้นเนือ้ หาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทาหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจประกอบด้วย
ครูคนเดียวหรือคณะครูเป็นผู้กาหนดเนือ้ หาที่เหมาะสมในการสอบ
2) การทดลองใช้แบบสอบ แบบสอบมาตรฐาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีการทดลองใช้ เพื่อ
ทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบสอบด้วยค่าสถิติต่าง ๆ จากนั้นจะรายงานในคูม่ ือการใช้แบบสอบ เช่น ค่าความ
ตรง ค่าความเชื่อมั่น ระดับความยากง่ายและอานาจจาแนก ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น โดยทั่วไปไม่มีการทดลองใช้
เพื่อวิเคราะห์คา่ สถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบก่อนใช้
3) วิธีดาเนินการสอบ แบบสอบมาตรฐาน โดยปกติจะต้องมีคู่มืออธิบายวิธีดาเนินการสอบ
อย่างเป็นมาตรฐาน เช่น วิธีการตอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ ฯลฯ ผู้ใช้แบบสอบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนแบบ
สอบที่ครูสร้างขึ้นจะไม่มีคู่มือประกอบการใช้ เพราะครูจะเป็นผู้กาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
4) วิธีการให้คะแนน แบบสอบมาตรฐานต้องมีวิธีการตรวจคาตอบและเกณฑ์ในการตรวจให้
คะแนนระบุไว้ในคูม่ ือการใช้แบบสอบ ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น ครูเป็นผู้ให้คะแนนตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้นเอง
5) ตารางปกติวิสัยเพื่อการเปรียบเทียบ โดยปกติแล้วแบบสอบมาตรฐานจะมีการนาไปใช้
กับกลุ่มอ้างอิงหรือที่เรียกว่า Norm Group เพื่อทาตารางปกติวิสัย (Norm Table) ไว้ในคู่มือของการใช้แบบสอบ
โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้แบบสอบสามารถนาไปใช้สาหรับตีความคะแนนสอบที่ได้รับ รวมทั้งใช้เป็นตารางเพื่อ
การเปรียบเทียบของคะแนนดังกล่าวด้วย ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นจะมีเพียงคะแนนของกลุ่มผู้เข้าสอบด้วยกัน
ซึ่งอาจใช้เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มหรือภายในกลุ่มเท่านั้น

2. วิธีการประเมิน
วิธีการที่ใช้ในการประเมินอาจจาแนกเป็น 2 ได้แก่
2.1 การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและการตัดสินทัก ษะการคิด ของผู้เรียนจากการ
ปฏิบัติงานในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่คล้ายจริง ตัวอย่างวิธีการ/เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง ได้แก่
การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การให้งานที่ปฏิบัติตามสภาพจริง (Authentic Performance Task) การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน เป็นต้น
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2.2 การประเมินด้วยแบบทดสอบ
การประเมิน โดยใช้แ บบทดสอบ สามารถด าเนินการได้อย่างหลากหลาย การใช้วิธีการ
ประเมินด้วยแบบทดสอบจึ งควรพิจารณาประเภทของแบบทดสอบที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับทักษะการคิด ที่
ต้องการประเมิน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อจากัดและลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบแต่ละประเภท
การประเมินด้วยแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัย ได้แก่ แบบเลือกคาตอบที่ถูก
คาตอบเดียว แบบเลือกคาตอบที่ถูกหลายคาตอบ แบบเลือกคาตอบที่สัมพันธ์กัน แบบถูกผิด แบบจับคู่ เป็นต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 การกาหนดแนวทางการตัดสินผลการประเมินทักษะกระบวนการคิด
ขัน้ ตอนสุดท้ายในการออกแบบและวางแผนการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ก็คอื
การกาหนดแนวทางการตัดสินผลการประเมิน ซึ่งอาจจาแนกเป็น 2 วิธี ดังนี้
1. การตัดสินแบบ ได้ - ตก
การตัดสินผลการเรียนแบบได้ – ตก หรือ แบบผ่าน – ไม่ผ่าน เป็นการตัดสินผลการประเมิน
ที่ดาเนินการได้ง่ายและเป็นการตัดสินที่ให้สารสนเทศน้อยกว่าการตัดสิน ผลการประเมินแบบให้ระดับผลการ
ประเมิน การตัดสินผลการประเมินแบบนีจ้ ะกาหนดเกณฑ์การได้หรือผ่าน ถ้ามีผลการประเมินได้ตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ก็
ตัดสินให้ได้หรือผ่าน ถ้าผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ตัดสินให้ตกหรือไม่ผ่าน การกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินผล
การประเมินอาจใช้การบรรยายระดับความสามารถสาหรับแต่ละทักษะการคิด ในการกาหนดหรือใช้ร้อยละของ
ความสามารถแต่ละทักษะการคิดในการกาหนดก็ได้
2. การตัดสินโดยให้ระดับผลการประเมิน
การตั ด สิ น ผลการประเมิ น ที่ นิ ย มใช้ ก็ คื อ การตั ด สิ น ผลการประเมิ น โดยแบ่ ง
ผลการประเมินออกเป็นช่วง ๆ แล้วใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลข แทนผลการประเมินในแต่ช่วงเหล่านั้น ระดับผลการ
ประเมินแต่ละช่วงจะบ่งบอกถึงระดับความสามารถสาหรับแต่ละทักษะการคิดของผู้เรียนแต่ละคน
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