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การประเมินที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 

ดร.อมรรตัน ์ สร้อยสงัวาลย*์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จากผลการประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติที่ผ่านมา พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจและรั้งท้ายประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

หลายฝ่ายต่างวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “เด็กไทยคิดไม่เป็น” จ าเลยของสังคมใน

ปรากฏการณ์ครั้งนีค้งเป็นใครไม่ได้นอกจาก “คร”ู  แล้วขณะนีค้รูจัดการเรียนรู้อยา่งไร? ครูจะยอมเป็นจ าเลย

ของสังคมหรือไม่? ถ้าไม่ยอม  ครูจะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร?  สถานการณ์ต่อไปนี้เป็น

การจัดการเรียนรู้ของครู 2 คน 

 

 

 

 

 

ครูสมศรีหรือครูสมชายท่ีจะช่วยแกป้ัญหาท่ีเป็นวาระแห่งชาติข้างต้นได้ 

ลองวเิคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้จากครูสมศรีและครูสมชาย 

ช่ือครู 

ผลที่เกิดกับนักเรียน 

พุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย จิตพิสัย 

จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วเิคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ 

 สมศรี บอกได้จากการ
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วินัย 

 สมชาย บอกได้จาก 

การใช้ 

ประสาทสัมผัส

ต่าง ๆ ในการ

เรียนรู้ 

อธิบายได้จากการ

ถาม-ตอบ  

การเห็นครูปฏิบัติ 

การปฏิบัติเอง  

จน “ออ๋” 

ปฏิบัติได้จาก

การประยุกต์ใช้

ความรู้ 

แยกแยะได้จาก

การสังเกต 

ซักถาม  

ลงมือปฏิบัติ 

ตัดสินใจเลือก

ได้ จากการ

วิเคราะห์ 

-สร้างชิน้งาน

ได้จากการ

ประยุกต์ใช้ 

-ทักษะการ

สังเกต 

-ฟัง พูด 

-กระบวน 

การท างาน 

ฯลฯ 

-ความ

เชื่อมั่นใน

ตนเอง 

-การเห็น

คุณค่าใน

ตนเอง ฯลฯ 

 

ครูสมศรีสดุสวย แสนใจดี ตัง้ใจสั่งสอนลกูศษิย์อยา่งเต็มท ีเวลาสอนนักเรียน
จะต้องนัง่เงียบ ๆ ฟังครูอธิบายให้เข้าใจ  ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ 

ครูสมศรีจะไม่มีทางปล่อยใหน้ักเรียนผ่านไปเรียนเรื่องต่อไปอยา่งแนน่อน 

ครูสมชายสุดหล่อ ชอบค้นหา ไม่เคยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเลย 
เวลาสอนนักเรียนมกัจะรุมล้อมเพือ่ดูสิง่ท่ีครูสมชายก าลงัปฏบิตั ิ

บางครั้งครสูมชายก็ให้นกัเรียนลองปฏิบตัิบา้ง ในหอ้งท่ีครสูมชายสอน
ไม่เคยเงียบ นักเรียนจะแย่งกันถาม แย่งกันตอบและมกัจะได้ยนิเสียง 

ค าว่า“เอ๊ะ” กับ ค าวา่ อ  อ” อยู่บอ่ย ๆ 

 

* ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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ถ้าพิจารณาผลท่ีเกิดกับนักเรียนเฉพาะพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญาหรือความรู้ตามล าดับข้ันทาง

สมอง และความสามารถในการคิด จะเห็นได้ว่า 

 

 

 

 

 

แล้วหลักสูตรก าหนดให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ถึงขั้นไหน ? แค่เข้าใจใช่หรือไม่? การประเมิน

ระดับชาติและระดับนานาชาติประเมินถึงขัน้ไหน? แค่ความเข้าใจใช่หรือไม่? 

ตัวชี้วัด  คณิตศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ครูสมศรีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้สูงสุดถึงขั้น”ความเข้าใจ” 

 ได้ใช้ “ความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน”  ส่วนครูสมชายจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ของนักเรียนได้สูงสุดถึงขัน้ “การสร้างสรรค์” ได้ใช้ “ความสามารถในการคิดขั้นสูง”   
 

น ำไปใช้  วิเครำะห์ 

ประเมินค่ำ สร้ำงสรรค์ 
แค่สอนให้เข้าใจ 

แล้วผ่านไปคงไม่พอ 

นักเรียนจะท าข้อสอบ 

TIMSS 2007 ข้อนี้ได้ถูกต้อง

ต้องใช้มากกว่าความ

เข้าใจแน่นอน  
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“การประเมนิที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิดเป็นแนวทางหนึ่งในการเช่ือมโยง

การจัดการเรียนรู้และการประเมนิเพื่อพัฒนาการคิด” 

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองซ่ึงส่งผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคลที่มีความสามารถในการคิด 

จึงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคดิจึงเป็นแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยท์ีไ่ด้รับการส่งเสริมอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะหลงัจาก

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ

ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุที่การคิดเป็นกระบวนการหรือวิธีการ การพัฒนาให้

นักเรียนมีความสามารถในกระบวนการหรือวิธีการดังกล่าวจึงต้องใช้การฝึกอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอจนเกิดเป็น

ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพควรมีการประเมินผลการพัฒนาควบคูไ่ปด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ดีควรเป็นการประเมินที่ให้

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและในขณะเดียวกันควรเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้วย  

องค์ประกอบของการคิด 

  ทิศนา แขมมณี (ม.ป.ป.) ได้จ าแนกองคป์ระกอบที่จ าเป็นของการคดิไว ้6 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

1. ผู้คิด คุณลักษณะของผู้คิด ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

บุคลิกภาพล้วนมีผลต่อการคดิ 

2. สิ่งเร้าหรือขอ้มูลเนือ้หาท่ีกระตุ้นให้เกิดการคิดและใช้ความคิด การมีข้อมูลในการคิดอย่าง

เพยีงพอจะช่วยให้การคดิมีความรอบคอบขึน้ 

3. การรับรู้สิ่งเร้าหรือขอ้มูล การคดิจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีการรับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูล โดยปกติ

คนเราจะรับรู้สิ่งเร้าหรือขอ้มูลที่มีความหมายต่อตน ดังนั้นการรับรู้สิ่งเร้าของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันไป 

4. จุดมุ่งหมายของการคิด เม่ือสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิด การคิดก็จะเริ่มต้นโดยมี

จุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

5. กระบวนการคดิหรือวธิีการคดิ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลในการจัดกระท า

กับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเขา้มาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซ่ึงสามารถจัดกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คอื  

5.1 กระบวนการคดิที่ใช้ในการรับและส่งขอ้มูล/สิ่งเร้า กระบวนการนีมั้กเป็นกระบวนการที่

เป็นทักษะการสื่อสาร (communicating skills) โดยทั่วไปถือวา่เป็นทักษะการคดิพื้นฐาน (basic thinking skills) ซ่ึง

มีทัง้ทักษะการรับข้อมูลเขา้ของส่งขอ้มูลออก เช่น ทักษะการรับรู้ ทักษะการฟัง 

ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการแสดงออก ทักษะการพูด ทักษะการบรรยาย ทักษะการอธิบาย 

ทักษะขยายความ ทักษะการท าความกระจ่าง ฯลฯ 
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 5.2 กระบวนการคิดที่ใช้ในการจัดกระท ากับข้อมูล (thinking process skills) โดยทั่วไป

กระบวนการนีจ้ัดกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

5.2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็นแกนส าคัญ (core thinking skills) หมายถึง

ทักษะที่เป็นหลัก ใช้เป็นฐานในการคดิโดยทั่วๆ ไป มีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการส ารวจ 

ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการรวบรวมขอ้มูล ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการจ าแนกความแตกต่าง ทักษะการ

เช่ือมโยง ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการระบุ ทักษะการตีความ ทักษะการจัดล าดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะ

การอ้างอิง ทักษะการแปลความ ทักษะการขยายความ ทักษะการสรุปความ ฯลฯ 

5.2.2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคดิระดับสูง (higher order thinking skills) หมายถึง 

ทักษะการคดิที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ทักษะการนิยาม ทักษะการผสมผสาน ทักษะการสร้าง ทักษะการ

ปรับโครงสร้าง ทักษะการหาความเช่ือพื้นฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการก าหนดเกณฑ์ ทักษะการ

วิเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการหาแบบแผนทักษะการท านาย ทักษะการ

ทดสอบสมมติฐาน ทักษะการประยุกต์ ฯลฯ 

5.2.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการคดิ หมายถึง ทักษะการคดิที่มีลักษณะความเป็น

นามธรรมสูง จ าเป็นต้องอาศัยการตีความ การจ ากัดขอบเขต และการนิยามให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น เช่น 

การคดิกวา้ง การคดิลึกซ้ึง การคดิไกล (มีวิสัยทัศน์) การคดิชัดเจน การคดิละเอียดลออ เป็นต้น 

5.2.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ หรือเป็นขั้นตอนที่เป็น

ล าดับต่อเนื่องที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบขั้นตอนเพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใดๆ ได้ดี ซ่ึงมัก

เรียกกันโดยทั่วไปว่า “กระบวนการคิด” เช่น กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ล าดับขั้นตอนในการ

ด าเนินการคดิเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ กระบวนการคดิแก้ปัญหา คอื ล าดับข้ันตอนในการด าเนินการคิดเพื่อให้ได้แนว

ทางการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ล าดับขั้นตอนใน

การด าเนินการคดิเพื่อให้ได้ค าตอบที่สมเหตุสมผลน่าเช่ือถือ 

5.2.5 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง (meta-cognition) 

เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคลตระหนักรู้ (awareness) ถึงความคิดของ

ตนเองในการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และด าเนินการวางแผน (planning) ควบคุมก ากับและตรวจสอบตนเอง (self-

regulating or monitoring) และประเมินตนเอง (evaluating) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการกระท าของตนเองให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย โดยอาศัยความรู้ที่ตนสั่งสมไวใ้นกรอบการรู้คิดของตน (meta-cognitive knowledge) 

6. ผลของการคิด เม่ือด าเนินการคิดจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว จะเกิดผลของการทักษะ

กระบวนการคดินั้นๆ ซ่ึงจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

6.1 ผลลัพธ์ของการคิด หมายถึง ค าตอบที่เป็นผลของการคิดเรื่องนั้นๆ ถือเป็นการ

แสดงออกของความสามารถในการคดิของบุคคลนั้น  

6.2 ทักษะกระบวนการคดิ หมายถึง ทักษะการความช านาญในการใช้ทักษะหรือกระบวนการ

คดิต่างๆในการคดิ โดยปกติแล้ว หากผู้คิดมีทักษะกระบวนการคดิที่ดี ก็มักจะได้ผลของการคดิที่ดีตามมาด้วย 
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เป้าหมายและข้ันตอนในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญในการคิดไว้  

5 แบบ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความสามารถในการคิด

อย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการคิดเป็นระบบ โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าสมรรถนะส าคัญในการคดิเหล่านั้นไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดของผู้เรียน จึงอาจจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 

 
 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิทั้ง 2 ระดบั จะส าเร็จเพียงไรขึ้นอยู่กับความสามารถ

ในการคิดขัน้พื้นฐานซ่ึงเป็นรากฐานของการคิดขั้นสูง กรณีที่ผู้เรียนยังมีความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐานไม่

เพียงพอ ครูควรพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐานเหล่านั้นให้อยู่ ในระดับที่สามารถพัฒนา

ความสามารถในการคดิขัน้สูงต่อไปได้ หน้าที่ส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนก็

คือ การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด 

มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. วเิคราะห์ตัวช้ีวัด  เป็นการวเิคราะห์วา่ตัวช้ีวัดต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร และท าอะไรได้ 

2. วเิคราะห์ความคดิรวบยอด  เป็นน าสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และต้องท าได้มาวเิคราะห์ความคดิหลัก

และหลอมรวมเป็นความคดิรวบยอด 

3. ก าหนดสาระการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นสาระการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้เกิดความคดิรวบยอดตามที่วิเคราะห์ไว้ 

4. วเิคราะห์ทักษะกระบวนการคดิซ่ึงเป็นทกัษะกระบวนการคดิที่น ามาพัฒนาผู้เรียนเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดความคดิรวบยอดที่วิเคราะห์ได ้

5. ก าหนดช้ินงาน/ภาระงาน ช้ินงาน/ภาระงานทีก่ าหนดต้องสะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียน

จากการใช้ความรู้และทกัษะกระบวนการคดิทีก่ าหนดไวโ้ดยผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ 

ระดับท่ี 1 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

ความสามารถในการคิดสงัเคราะห์  

ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ความสามารถในการคิดเป็นระบบ  

ระดับท่ี 2 

ความสามารถในการสร้าง 
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ

สังคมได้อย่างเหมาะสม  
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6. ออกแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการคดิซ่ึงเป็นเทคนิค/วธิกีาร

สอนที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและน าไปสูก่ารสร้างช้ินงาน/ภาระงาน 

7. ออกแบบการประเมินทักษะกระบวนการคดิ 

การประเมนิความสามารถในการคดิ  

ทิศนา แขมมณี (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไวว้า่ การคดิจะปรากฏผลออกมา 3 ทาง ได้แก่ 

1. แสดงออกทางผลของการคิด  ผลของการคิดอาจเป็นสาระความคิดเห็น คะแนนผลสัมฤทธิ์ 

ผลงาน ช้ินงาน การกระท าหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลิตผลของการคดิของผู้คิด ผลงานที่ผ่านการ

คิดมาแล้วย่อมสะท้อนความสามารถทางการคิดของผู้คิด ซ่ึงสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น 

แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ 

2. แสดงออกทางกระบวนการคดิ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผู้คิดใช้ในการคิด เป็นเครื่องบ่งช้ีถึง

ทักษะการคดิ หรือความช านาญในการด าเนินการคดิของผู้คิด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะการคิด จึงมุ่งไปที่

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคิดหรือกระบวนการด าเนินการคิดของผู้คิด มิใช่ดูที่สาระหรือผลผลิตของการคิด  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจมลีักษณะเป็นแบบทดสอบ ซ่ึงครูผู้สอนสามารถพัฒนาขึ้นใช้เพื่อวัด

กระบวนการคดิที่ฝึกใช้แก่ผู้เรียนหรือเป็นแบบวัดทักษะการคดิมาตรฐานที่ผู้อ่ืนพัฒนาขึ้น หรือใช้การวัดผลจาก

การปฏิบัติจริง (authentic assessment) เช่น การสังเกตกระบวนการท างาน การแก้ปัญหา การกระท าและการ

ปฏิบัติต่าง ๆ ขอ้มูลที่ได้สามารถบ่งช้ีทักษะการคดิ หรือ กระบวนการคดิของผู้คิดได้เช่นกัน 

3. แสดงออกทางคุณลักษณะส่วนบุคคล เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาการคิดของผู้เรียนก็คือ 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยของความเป็นนักคิด เช่น เป็นบุคคลที่ ใฝ่รู้ ชอบแสวงหาความรู้ช่างสงสัย 

ชอบคดิ ชอบถาม ชอบอ่าน ชอบแสดงความคิดเห็น คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมติดตัวผู้เรียนตลอดไป และจะเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้  ด้วยตนเองตลอดชีวิต การวัดผลทางด้านนี้จึงต้องอาศัย

เครื่องมือที่ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ เจตคติ และพฤติกรรมของผู้คิด เช่น แบบส ารวจ แบบ

วัดเจตคติด้านต่าง ๆ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

 การออกแบบและวางแผนการประเมินทักษะกระบวนการคิดมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 4 

ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ขัน้ตอนที่สองเป็นการก าหนดทักษะการคิดที่

ต้องการประเมิน ขัน้ตอนที่สามเป็นขัน้ตอนการก าหนดวธิีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และขัน้ตอนสุดท้าย

เป็นขัน้ตอนในการก าหนดแนวทางการตัดสินผลการประเมิน แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมนิ 

 การก าหนดจุดมุ่งหมายการประเมินเป็นขัน้ตอนที่ท าให้ผู้ประเมินทราบทิศทางการประเมินซ่ึงน าไปสู่

การด าเนินการประเมินได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งท าให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน จุดมุ่งหมาย

ของการประเมินอาจจ าแนกตามขัน้ตอนหรือช่วงเวลาการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
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1. การประเมินก่อนเรียน เป็นกิจกรรมการประเมินที่เกิดขึ้นก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการคดิ  มีจุดมุ่งหมายของการประเมินทราบวา่ผู้เรียนมีทักษะการคดิขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะ

การคิดที่เป็นทักษะเป้าหมายในการพัฒนาที่เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอครูต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะขั้น

พื้นฐานนั้น ๆ ก่อนเพื่อผู้เรียนเกิดความพร้อม เช่น ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้สอนควรตรวจสอบก่อนว่า

ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบหรือทักษะอื่น ๆ ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นเพียงพอหรือไม่  

สารสนเทศที่ได้จากการประเมินก่อนเรียนนอกจากมีประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการจัดการ

เรียนรู้ ยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตัดสินใจเลือกใช้กิจกรรมและก าหนด

ช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนด้วย  

  2. การประเมินระหวา่งจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการประเมินที่เกิดขึ้นในขณะการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะกระบวนการคดิก าลังด าเนินอยู ่จ าแนกจุดมุ่งหมายของการประเมินได้   ดังนี้ 

   2.1 ประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment) เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวม 

สังเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่

เพยีงไร ท าไมผู้เรียนจึงไมเ่กิดทักษะกระบวนการคดินั้น ๆ  สารสนเทศที่ได้นอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา

ทักษะการคดิของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูอีกด้วย จุดมุ่งหมายหลัก

ของการประเมินความก้าวหน้าจึงเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การประเมินเพื่อการตัดสินผล  

   2.2 การประเมินเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการประเมินเพื่อก าหนดปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคดิของผู้เรียนอยา่งละเอียด ลึกซ้ึง สารสนเทศที่ได้จาก

การประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการหายุทธวธิีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูหรือหามาตรการในการ

ซ่อมเสริม แก้ไข พัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ    

3.  การประเมินหลังเรียน  เป็นการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) เพื่อรวบรวม 

สังเคราะห์และตีความขอ้มูลซ่ึงใช้ในการก าหนดระดับและตัดสินผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน

หลังเสร็จสิน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ 

ข้ันตอนท่ี 2 การก าหนดทักษะกระบวนการคิดท่ีต้องการประเมิน 

 เม่ือผู้ประเมินก าหนดจุดมุ่งหมายการประเมินได้แล้ว  ขั้นตอนต่อไป ก็คือ การก าหนดทักษะ

กระบวนการคดิที่ต้องการประเมิน การก าหนดทักษะกระบวนการคดิที่ต้องการประเมินได้อยา่งชัดเจนจะช่วยให้

ผู้ประเมินสามารถเลือกใช้เครื่องมือ/วธิีการในการประเมินได้อยา่งเหมาะสม การก าหนดทักษะกระบวนการคิด

ที่ต้องการประเมินอาจพิจารณาจากความหมาย ขัน้ตอนการคดิและตัวบง่ช้ีการทักษะการคดิซ่ึง ทิศนา แขมมณี 

(ม.ป.ป.) ได้เสนอแนะไว ้ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ความหมาย ขั้นตอนการคดิและตัวบง่ช้ีทักษะการคดิ  

ทักษะการคิด ความหมาย ข้ันตอนการคิด ตัวบ่งชี้ทักษะการคดิ 

วิเคราะห์ การจ าแนกแยกแยะสิ่ง 

/ เรื่อง / ขอ้มูลต่างๆ 

เพื่อหาส่วนประกอบ/ 

องคป์ระกอบและ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบเหล่านัน้ 

เพื่อ  

- ช่วยให้เกิดความ

เขา้ใจในเรื่องนั้น  

- หาความสัมพนัธเ์ชิง

เหตุผล มาอธิบายเรือ่ง

นั้น  

- ประเมินและตดัสนิใจ

เลือกสิ่งที่เหมาะสม

ตามวัตถุประสงคท์ีต่ั้ง

ไว ้ 

 

1. ก าหนดวัตถุประสงคใ์น

การวเิคราะห/์ จ าแนก

แยกแยะขอ้มูล  

2. รวบรวมและศึกษา

ขอ้มูล/ เรื่อง / สิ่งที่

วเิคราะห์  

3. ก าหนดเกณฑ์ในการ

วเิคราะห์/ จ าแนกแยกแยะ

ขอ้มูล  

4. จ าแนกแยกแยะขอ้มูล

ตามเกณฑ ์จัดหมวดหมู่

และจัดลาดับข้อมูล เพื่อให้

เห็นองคป์ระกอบของสิ่ง / 

เรื่องนัน้อยา่งครบถ้วน  

5. หาความสัมพันธ์

ระหว่างองคป์ระกอบต่าง 

ๆ และความสัมพันธ์ของ

ขอ้มูลในแต่ละ

องคป์ระกอบ เพื่อให้เห็น

วา่ส่วนยอ่ยต่างๆ มี

ความสัมพันธ์กนัและ

ประกอบกันเปน็

โครงสร้าง/ ภาพรวมได้

อยา่งไร  

6. น าเสนอผลการ

วเิคราะห์  

7. น าผลการวเิคราะห์มา

ตอบคาถามตาม

วัตถุประสงค ์

1. สามารถระบุวตัถุประสงคใ์น

การวเิคราะห ์ 

2. สามารถรวบรวมและศึกษา

ขอ้มูล / เรื่อง / สิ่งที่วเิคราะห์  

3. สามารถก าหนดเกณฑ์ในการ

วเิคราะห์  

4. สามารถแยกแยะขอ้มูลได้

ตามเกณฑ ์และระบุ

องคป์ระกอบของสิ่งที่วเิคราะห ์ 

5. สามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบต่างๆ ของสิ่งที่

วเิคราะห์  

6. สามารถนาเสนอผลการ

วเิคราะห์  

7. สามารถนาผลการวเิคราะห์

มาใช้ในการตอบคาถามตาม

วัตถุประสงค ์ 
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ทักษะการคิด ความหมาย ข้ันตอนการคิด ตัวบ่งชี้ทักษะการคดิ 

สังเคราะห์ การน าขอ้มูล/ ความรู้ที่

ผ่านการวเิคราะห์

มาแล้ว หรือการน า

องคป์ระกอบ/ 

ส่วนประกอบของสิ่ง / 

เรื่องต่างๆ มา

ผสมผสานรวมกนั 

อยา่งกลมกลนื สร้าง

เป็นสิ่งใหม่ ที่มีลักษณะ/ 

เอกลกัษณ/์ คุณสมบัติ

เฉพาะที่แตกต่างไปจาก

เดิม  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์

ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้าง  

2. ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลที่

เกี่ยวข้อง  

3. เลือกขอ้มูลทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างสิ่ง

ใหม่ให้ไดต้ามวัตถปุระสงค ์ 

4. น าขอ้มูลที่เลือกมาใช้

เป็นฐาน ในการจดัทา

กรอบแนวคิดสาหรับสร้าง

สิ่งใหม่  

5. สร้างสิง่ใหม่ตาม

วัตถุประสงค ์โดยอาศัย

กรอบแนวคิดทีก่ าหนด 

รวมกับข้อมูลอืน่ ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  

6. น าเสนอสิง่ใหม่ทีส่ร้าง

ขึ้น โดยช้ีให้เห็นถึง

ลักษณะ/ เอกลกัษณ ์/ 

คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น  

1. สามารถก าหนดวตัถปุระสงค์

ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้าง  

2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลที่

เกีย่วข้อง 

3. สามารถเลือกขอ้มูลทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งใหม่ให้

ได้ตามวัตถุประสงค ์ 

4. สามารถจดัทากรอบแนวคิด

ในการสร้างสิ่งใหม่  

5. สามารถสร้างสิง่ใหม่ใหไ้ด้ตาม

วัตถุประสงคท์ีต่ั้งไว ้ 

6. สามารถนาเสนอและอธิบาย

สิ่งใหม่ทีส่ร้างขึน้ให้ผู้อ่ืนเขา้ใจ 

และเห็นถึงลักษณะ/ เอกลกัษณ ์

/ คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น  

 

สร้างสรรค์ การคดิในทางที่ท าใหด้ี

ขึ้น หรือการคดิสร้างสิ่ง

ใหม่ ที่มีลักษณะใหม่ 

(new) แตกต่างไปจาก

เดิมและเปน็ความคดิ

ต้นแบบ (original) ที่ใช้

การไดจ้ริง ได้ผลดกีวา่

ของเดิม และมีความ

สมเหตสุมผลที่คนทั่วไป

ยอมรับได ้ 

1. ก าหนดเป้าหมายใน

การคดิ  

2. ประมวล/ ทบทวน 

ความรู้หรือขอ้มูลที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด 

เพื่อต่อยอดสูส่ิ่งใหมห่รือ

จินตนาการความคดิ

แปลกใหม่ข้ึนมา  

3. ใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยใน

การขยายขอบเขต

ความคดิเดิมๆ ให้ได้

1. สามารถก าหนดเป้าหมายใน

การคดิสร้างสรรค ์ 

2. สามารถประมวล/ ทบทวน

ความรู้หรือขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่คิดหรือ สามารถ

จินตนาการความคดิแปลกใหม่ๆ  

3. สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ใน

การขยายขอบเขตความคดิเดิมๆ 

จนได้ความคดิหลากหลายทีจ่ะ

นาไปใช้ในการสร้างสิ่งใหม ่ 

4. สามารถประเมินและคัดเลือก
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ทักษะการคิด ความหมาย ข้ันตอนการคิด ตัวบ่งชี้ทักษะการคดิ 

ความคดิที่หลากหลาย 

เพื่อนาไปสู่ความคดิใน

การสร้างสิง่ใหม่ตาม

เปา้หมายของการคดิ 

4. ประเมินและคดัเลือก

ความคดิที่หลากหลาย 

เพื่อนาไปพัฒนาต่อไป  

5. พัฒนาหรือผสมผสาน

ความคดิที่คัดเลือกไว ้โดย

อาศัยทักษะการคดิต่างๆ 

เช่น วเิคราะห์ สังเคราะห ์

การคดิไกล และการคดิ

แบบบูรณาการ จนกระทั่ง

ได้สิ่งให้ตามวัตถุประสงค ์ 

6. น าเสนอและอธิบายสิ่ง

ใหม่ที่สร้างขึน้วา่ สามารถ

ใช้การได้อยา่งไร และจะ

ได้ผลดกีวา่ของเดิม

อยา่งไร  

ความคดิ เพื่อนาไปใช้ในการ

สร้างสิง่ใหม่  

5. สามารถสร้างสิง่ใหม่ที่เปน็

ความคดิต้นแบบ สามารถใช้การ

ได้และได้ผลดกีวา่ของเดิม  

6. สามารถน าเสนอและอธิบาย

สิ่งใหม่ทีส่ร้างขึน้  

 

อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคดิอยา่ง

รอบคอบ/เพื่อให้ได้

ความคดิ/ค าตอบที่ดี

ที่สุดมีความ

สมเหตสุมผล น่าเช่ือถือ 

ผ่านการพจิารณาและ

ประเมินขอ้มูล 

ขอ้เท็จจรงิ และ ความ

คดิเห็นอยา่งรอบด้าน 

ทั้งทางกวา้ง ลึก และ

ไกล รวมทั้งพจิารณา 

กลั่นกรอง ทั้งทางด้าน

1. ระบุประเดน็ปัญหา 

หรือประเด็นในการคดิ  

2. ประมวลขอ้มูลทั้ง

ทางด้านขอ้เท็จจริงและ

ความคดิเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นที่คิด ทั้งทางกวา้ง 

ลึก และไกล 

3. วเิคราะห์ จ าแนก

แยกแยะขอ้มูล จัด

หมวดหมูข่องขอ้มูล และ

เลือกขอ้มูลทีจ่ะนามาใช้  

4. ประเมินขอ้มูลที่จะใช้

1. สามารถระบุประเด็นที่คิด  

2. สามารถประมวลขอ้มูล ทั้ง

ทางด้านขอ้เท็จจริงและความ

คดิเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่

คิด ทั้งทางกวา้ง ลึก และไกล 

3. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และ

เลือกขอ้มูลทีจ่ะนามาใช้ในการ

หาคาตอบ  

4. สามารถประเมินขอ้มูลที่ใช้ใน

การคดิ 

5. สามารถแสวงหาทางเลือก/

คาตอบที่มีความเหมาะสม  
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ทักษะการคิด ความหมาย ข้ันตอนการคิด ตัวบ่งชี้ทักษะการคดิ 

คุณ-โทษ และคุณคา่ที่

แท้จรงิของเรื่องที่คิด 

ในแง่ความถกูต้อง ความ

พอเพยีง และความ

น่าเช่ือถือ  

5. พจิารณาขอ้มูลตาม

หลัก เหตุผล และแสวงหา

ทางเลือก หรือคาตอบที่

สมเหตสุมผล  

6. ช่ังน้าหนกัผลได ้

ผลเสียคุณ-โทษ ที่อาจจะ

เกิดขึน้ ทั้งในระยะสัน้ และ

ระยะยาว รวมทั้งคุณค่าที่

แท้จรงิของทางเลือกต่าง ๆ  

7. เลือกทางเลือกที่

เหมาะที่สุด จากผลการ

พจิารณาขอ้มูลทั้งหมด  

8. ไตร่ตรอง ทบทวน

กลับไปมาให้รอบคอบ  

9. สรุปค าตอบ ลง

ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น

ที่คิด  

6. สามารถประเมินทางเลือก 

และเลือกทางเลือก/คาตอบที่

เหมาะสมที่สุด  

 

ข้ันตอนท่ี 3 การก าหนดวิธกีาร/ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  

การก าหนดวิธีการ/ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการ

ออกแบบและวางแผนการประเมินมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อความตรงและความ

เช่ือถือของการประเมิน การเลือกใช้รูปแบบและวิธีการประเมินที่ เหมาะสมนอกจากจะต้องพิจารณาจาก

จุดมุ่งหมายของการประเมินและทักษะกระบวนการคดิที่ต้องการประเมินแล้ว ยังต้องพจิารณาทีผู้่เรียนด้วย ไม่

วา่จะเป็นช่วงอายุ  ระดับการศึกษา  รูปแบบการศึกษา  ลักษณะความต้องการหรือความสามารถพิเศษ  การ

พจิารณาวธิีการประเมินพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ด้านรูปแบบและด้านวธิีการ   ดังนี้  

1. รูปแบบการประเมิน 

   Rowntree (1977) และ Popham (1995) ได้เสนอแนะรูปแบบการประเมินไว ้สรุปได้ ดังนี้ 
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  1.1 การประเมินอยา่งเป็นทางการกับการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (Formal VS. Informal) 

รูปแบบนีพ้จิารณาในเรื่องของวธิีการด าเนินการประเมิน อาจกล่าวได้ว่า การประเมินอย่างเป็นทางการ คือ การ

ประเมินที่ผู้เรียนรู้ตัววา่ถูกประเมิน เช่น การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค  เป็นต้น ส่วนการประเมินอย่างไม่

เป็นทางการ  คือ  การประเมินที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวว่าถูกประเมิน  เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การท างานในห้องสมุด  การท ากิจกรรมกลุ่ม หรือ การพูดคุยซักถาม  เป็นต้น  การ

ประเมินทั้งสองประเภทมีข้อดี  ขอ้เสียแตกต่างกัน  แต่การประเมินอย่างไม่เป็นทางการผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้น่าจะเป็นรูปแบบการประเมินที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการเรยีนรูข้องผู้เรยีนมากกวา่ 

เนื่องจากการประเมินโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว  ผู้เรียนจะไม่เกิดความเครียด ซ่ึงเป็นความคลาดเคลื่อนส าคัญในการวัด 

(Error of  Measurement)   ผู้เรียนจึงสามารถแสดงความรู้ความสามารถ หรือพฤติกรรมออกมาได้อย่างเต็มที่   

แม้ว่าการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการจะให้ประโยชน์ได้มาก  แต่ก็เป็นรูปแบบที่ครูไม่ค่อยเลือกใช้ซ่ึงอาจมีสาเหตมุา

จากครูไม่เขา้ใจวา่การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการจะสามารถให้ประโยชน์ต่อการตัดสินผลการเรียนได้อยา่งไร 

  1.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนหรือประเมินผลสรุป (Formative VS. Summative)    

การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนหรือประเมินสรุปผล  เป็นได้ทัง้การประเมินอยา่งเป็นทางการหรือแบบมีสิ่ง

กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและไม่เป็นทางการหรือการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกมาเอง   การประเมินทั้ง 2 

อยา่งมีจุดมุ่งหมายในการประเมินแตกต่างกัน  ในความแตกต่างนั้นท าให้ผู้ประเมินสามารถเลือกวธิีการประเมิน

ที่เหมาะสมกับการประเมินแต่ละรูปแบบได้  เช่น ใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การตรวจการบ้าน  การ

รายงานหน้าช้ันเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน เพราะต้องการจะพัฒนาผู้เรียนและใช้การสอบหรือ

การให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นการประเมินสรุปเพื่อตัดสินผลการเรียน  เป็นต้น 

  1.3 ประเมินรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Individual VS. Group) การประเมินรายบุคคลให้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล  ส่วนการประเมินรายกลุ่มจะให้ประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ

ครู  การประเมินทั้ง 2 ประเภทจึงใช้วิธกีารที่มีความละเอียด  ลึกซ้ึงและความเช่ียวชาญของผู้ประเมินที่แตกต่าง  การ

ประเมินรายกลุ่ม  เช่น ประเมินโดยใช้โครงงาน   การตรวจผลงานที่ได้จากกลุ่ม  เป็นต้น  ส่วนการประเมินรายบุคล เช่น  

การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  การสังเกตการตอบค าถาม  การรายงานหน้าช้ัน  การใช้แบบทดสอบ  เป็นต้น 

  1.4 ประเมินแบบอิงเกณฑ์หรือประเมินแบบอิงกลุ่ม (Criterion Referenced VS. Norm Referenced)  

การจ าแนกรูปแบบการประเมินทั้งสองรูปแบบดังกล่าว  เป็นการจ าแนกโดยพจิารณาจากเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนด

ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งพจิารณา  การประเมินแบบอิงกลุ่มใช้ระดับการเรียนของกลุ่มผู้เรียนเปน็เกณฑใ์น

การก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่วนการประเมินแบบอิงเกณฑ์ใช้มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ  หรอื

ระดับคะแนนที่ก าหนดไว ้ เป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน   ถ้าพจิารณาถึงประโยชน์ที่ได้จาก

การประเมินทั้งสองรูปแบบจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ที่ได้จากการประเมินที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบที่น่าจะเหมาะสม

และเป็นประโยชน์มากวา่ส าหรับการประเมินโดยใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน  ก็คือ  การประเมินแบบอิงเกณฑ์  

เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ประเมินมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว ้  



13 

 

  1.5 ประเมินโดยใช้แบบสอบมาตรฐานหรือแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี (2539) ได้

จ าแนกความแตกต่างของแบบสอบแบบมาตรฐานกับแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นไว้ ดังนี้ 

  1)  การจ ากัดเนื้อหาที่สอบ แบบสอบมาตรฐานจะสุ่มเนื้อหาที่สอบในระดับที่กว้างและ

ทั่วไป ตลอดจนมีการกลั่นกรองเนือ้หาในการสร้าง โดยผู้เช่ียวชาญทางเนือ้หาและหลักสูตร ส่วนแบบสอบที่ครู

สร้างขึ้นจะเน้นเนือ้หาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในช้ันเรียน ครูท าหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญ  ซ่ึงอาจประกอบด้วย

ครูคนเดียวหรือคณะครูเป็นผู้ก าหนดเนือ้หาท่ีเหมาะสมในการสอบ 

  2) การทดลองใช้แบบสอบ แบบสอบมาตรฐาน เม่ือสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีการทดลองใช้ เพื่อ

ท าการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของแบบสอบด้วยคา่สถิติต่าง ๆ จากนั้นจะรายงานในคูมื่อการใช้แบบสอบ เช่น ค่าความ

ตรง คา่ความเช่ือม่ัน ระดับความยากง่ายและอ านาจจ าแนก ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น โดยทั่วไปไม่มีการทดลองใช้

เพื่อวเิคราะห์คา่สถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบก่อนใช้ 

  3)  วิธีด าเนินการสอบ แบบสอบมาตรฐาน โดยปกติจะต้องมีคู่มืออธิบายวิธีด าเนินการสอบ

อยา่งเป็นมาตรฐาน เช่น วธิีการตอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ ฯลฯ ผู้ใช้แบบสอบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนแบบ

สอบที่ครูสร้างขึ้นจะไม่มีคู่มือประกอบการใช้ เพราะครูจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

  4)  วิธีการให้คะแนน แบบสอบมาตรฐานต้องมีวิธีการตรวจค าตอบและเกณฑ์ในการตรวจให้

คะแนนระบุไวใ้นคูมื่อการใช้แบบสอบ ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้น ครูเป็นผู้ให้คะแนนตามมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเอง 

  5) ตารางปกติวิสัยเพื่อการเปรียบเทียบ โดยปกติแล้วแบบสอบมาตรฐานจะมีการน าไปใช้

กับกลุ่มอ้างอิงหรือที่เรียกวา่ Norm Group เพื่อท าตารางปกติวิสัย (Norm Table) ไวใ้นคู่มือของการใช้แบบสอบ 

โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้แบบสอบสามารถน าไปใช้ส าหรับตีความคะแนนสอบที่ได้รับ รวมทั้งใช้เป็นตารางเพื่อ

การเปรียบเทียบของคะแนนดังกล่าวด้วย ส่วนแบบสอบที่ครูสร้างขึ้นจะมีเพียงคะแนนของกลุ่มผู้เข้าสอบดว้ยกนั 

ซ่ึงอาจใช้เปรียบเทยีบเฉพาะกลุ่มหรือภายในกลุ่มเท่านั้น   

 

 

 

 

 2. วธิีการประเมิน 

     วธิีการที่ใช้ในการประเมินอาจจ าแนกเป็น 2 ได้แก่   

 2.1 การประเมินตามสภาพจริง 

  การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและการตัดสินทักษะการคิดของผู้เรียนจากการ

ปฏิบัติงานในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่คล้ายจริง ตัวอยา่งวธิีการ/เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจรงิ ไดแ้ก ่

การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การให้งานที่ปฏิบัติตามสภาพจริง (Authentic Performance Task) การสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน เป็นต้น 
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  2.2 การประเมินด้วยแบบทดสอบ 

 การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ สามารถด าเนินการได้อย่างหลากหลาย การใช้วิธีการ

ประเมินด้วยแบบทดสอบจึงควรพิจารณาประเภทของแบบทดสอบที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับทักษะการคิดที่

ต้องการประเมิน โดยพจิารณาจากวัตถุประสงค ์ขอ้ดี ขอ้จ ากัดและลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบแต่ละประเภท 

การประเมินด้วยแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบแบบอัตนัย  แบบทดสอบแบบปรนัย ได้แก่ แบบเลือกค าตอบที่ถูก

ค าตอบเดียว แบบเลือกค าตอบที่ถูกหลายค าตอบ  แบบเลือกค าตอบที่สัมพันธ์กัน แบบถูกผิด แบบจับคู ่เป็นต้น   

ขัน้ตอนที่ 4 การก าหนดแนวทางการตัดสินผลการประเมินทักษะกระบวนการคดิ 

  ขัน้ตอนสุดท้ายในการออกแบบและวางแผนการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคดิ กค็อื 

การก าหนดแนวทางการตัดสินผลการประเมิน ซ่ึงอาจจ าแนกเป็น  2 วธิี ดังนี้ 

1. การตดัสนิแบบ ได้ - ตก  

การตัดสินผลการเรียนแบบได้ – ตก หรือ แบบผ่าน – ไม่ผ่าน เป็นการตัดสินผลการประเมิน

ที่ด าเนินการได้ง่ายและเป็นการตัดสินที่ให้สารสนเทศน้อยกว่าการตัดสินผลการประเมินแบบให้ระดับผลการ

ประเมิน การตัดสินผลการประเมินแบบนีจ้ะก าหนดเกณฑ์การได้หรือผ่าน ถ้ามีผลการประเมินไดต้ามเกณฑท์ีต่ัง้ไวก้็

ตัดสินให้ได้หรือผ่าน ถ้าผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไวก้็ตัดสินให้ตกหรือไม่ผ่าน การก าหนดเกณฑใ์นการตดัสนิผล

การประเมินอาจใช้การบรรยายระดับความสามารถส าหรับแต่ละทักษะการคิดในการก าหนดหรือใช้ร้อยละของ

ความสามารถแต่ละทักษะการคดิในการก าหนดก็ได้ 

2.  การตัดสินโดยให้ระดับผลการประเมิน 

    การตัดสินผลการประ เมินที่นิยมใ ช้  ก็คือ การตัดสินผลการประเมินโดยแบ่ ง 

ผลการประเมินออกเป็นช่วง ๆ แล้วใช้สัญลักษณ์หรือตัวเลข แทนผลการประเมินในแต่ช่วงเหล่านั้น  ระดับผลการ

ประเมินแต่ละช่วงจะบ่งบอกถึงระดับความสามารถส าหรับแต่ละทักษะการคดิของผู้เรียนแต่ละคน 
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