


การประเมนิผลการเรียนรู้



ผลการเรียนรู้ (learning outcomes) หมายถึง ความรู้ ทักษะ              
เจตคติ และพฤติกรรมรวมทั้งผลผลิตอ่ืนที่เกิดจากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

กระบวนการเรียนรู้ (learning process) หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน 
ที่บุคคลใช้สร้างความหมายและความเข้าใจในประสบการณ์ต่าง ๆ
ให้แก่ตนเอง



ผลการเรียนรู้ (learning outcomes) หมายถึง ความรู้ ทักษะ              
เจตคติ และพฤติกรรมรวมทั้งผลผลิตอ่ืนที่เกิดจากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

กระบวนการเรียนรู้ (learning process) หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน 
ที่บุคคลใช้สร้างความหมายและความเข้าใจในประสบการณ์ต่าง ๆ
ให้แก่ตนเอง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



พุทธิพิสัย (cognitive domain) หมายถึง ขอบเขตของวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรู้คิดในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ 

จิตพิสัย (affective domain)  หมายถึง ขอบเขตของวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ทางดา้นความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ เจตคติ และค่านิยม   

ทกัษะพิสัย (psychomotor domain) หมายถึง ขอบเขตของวตัถุประสงคท์าง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการเรียนรู้ทกัษะ การปฏิบติัและการกระท าต่าง ๆ 
ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้และเจตคติท่ีเหมาะสม รวมทั้งการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งสมองกบั
กลา้มเน้ือมดัใหญ่และมดัเลก็ 



พุทธิพิสัย (cognitive domain) หมายถึง ขอบเขตของวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรู้คิดในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ 

จิตพิสัย (affective domain)  หมายถึง ขอบเขตของวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ทางดา้นความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ เจตคติ และค่านิยม   

ทกัษะพิสัย (psychomotor domain) หมายถึง ขอบเขตของวตัถุประสงคท์าง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการเรียนรู้ทกัษะ การปฏิบติัและการกระท าต่าง ๆ 
ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้และเจตคติท่ีเหมาะสม รวมทั้งการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งสมองกบั
กลา้มเน้ือมดัใหญ่และมดัเลก็ 

การวัด (measurement) หมายถึง การใชก้ฎเกณฑเ์พ่ือก าหนดตวัแทน
คุณสมบติัของส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ประกอบดว้ยระบบตวัเลข (scale)   
หน่วย (unit) และเคร่ืองมือในการวดั (instrument) 



การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การตดัสินคุณคา่ท่ี
เกิดจากการวดัหรือเปรียบเทียบตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

การวดั 



โดยทัว่ไปการก าหนดเกณฑ์ข้ึนอยู่กบัการน าผลคะแนนและการแปลความหมายในการ
ประเมินไปใช ้อาจมีการแปลผลหลายแบบ การแบ่งช่วงคะแนนอาจใชห้ลกัการอนัตรภาคชั้น
หรือเกณฑ์ขั้ นต ่ าจะใช้คะแนนร้อยละ 50 ร้อยละ 60 หรือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม                       
ในการพิจารณาตดัสินให้ผ่านก็ได ้แลว้แต่ดุลยพินิจของผูส้อนหรือเกณฑข์องสถานศึกษาหรือ
รายวิชา ซ่ึงแต่ละวิชาจะมีเกณฑไ์ม่เท่ากนัส่วนใหญ่ในวิชาพื้นฐานและวิชาบงัคบัเกณฑจ์ะสูงกว่า
วิชาเลือกหรือวิชาเพิ่มเติมวิชา  



คะแนนเตม็ 30  เกณฑก์ารประเมินคือ ตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไป หมายถึง ผา่น
นอ้ยกวา่ 15 คะแนน หมายถึง ไม่ผา่น 

คะแนนเตม็ 30  เกณฑก์ารประเมินคือ 21-30 คะแนน หมายถึง ดี
11-20 คะแนน หมายถึง พอใช้
0-10 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

คะแนนเตม็ 30  เกณฑก์ารประเมินคือ 23-30 คะแนน หมายถึง ดี
15-22 คะแนน หมายถึง พอใช้

0-14 คะแนน หมายถึง ซ่อมเสริม

คะแนนเตม็ 30  เกณฑก์ารประเมินคือ 25-30 คะแนน หมายถึง ยอดเยีย่ม
19-24 คะแนน หมายถึง ดี
13-18 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
7-12 คะแนน หมายถึง พอใช้

0-6 คะแนน หมายถึง ซ่อมเสริม



เคร่ืองมือการวัดผล
โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ 
1) แบบปรนยัหรือเลือกตอบ แบ่งเป็น  ถูกผดิ แบบจบัคู่ และแบบหลายตวัเลือก
2) แบบอตันยั แบ่งเป็น เติมค า เรียงความหรือตอบสั้น

1. แบบถูกผดิ (true-false Items)
ค าถามแบบถูกผดิเหมาะส าหรับวดัความเขา้ใจของผูเ้รียน 

โอกาสในการตอบผิดมีเพียง ร้อยละ 50 เท่านั้น 



เคร่ืองมือการวัดผล
โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ 
1) แบบปรนยัหรือเลือกตอบ แบ่งเป็น  ถูกผดิ แบบจบัคู่ และแบบหลายตวัเลือก
2) แบบอตันยั แบ่งเป็น เติมค า เรียงความหรือตอบสั้น

2. แบบจบัคู่ (matching)
ค าถามแบบจบัคู่ใชเ้ม่ือครูตอ้งการวดัระดบัของการระลึก

ไดใ้นขอ้เทจ็จริงหรือสารสนเทศเน้ือหา ลกัษณะของการถามจะ
ก าหนดรายการของขอ้มูล ให ้2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นรายการท่ีใชถ้าม
อีกชุดหน่ึงเป็นรายการท่ีใชต้อบ  



เคร่ืองมือการวัดผล
โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ 
1) แบบปรนยัหรือเลือกตอบ แบ่งเป็น  ถูกผดิ แบบจบัคู่ และแบบหลายตวัเลือก
2) แบบอตันยั แบ่งเป็น เติมค า เรียงความหรือตอบสั้น

3. แบบเลือกตอบ (multiple choice)
ค าถามแบบเลือกตอบเป็นแบบท่ีมีการเดานอ้ยท่ีสุดใน

การถามประเภทแบบปรนยั โดยส่วนใหญ่นิยมใช ้3–4 ตวัเลือก 
โดยมีค าตอบถูกเพียงตวัเลือกเดียวนอกนั้นเป็นตวัลวง 



เคร่ืองมือการวัดผล
โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ 
1) แบบปรนยัหรือเลือกตอบ แบ่งเป็น  ถูกผดิ แบบจบัคู่ และแบบหลายตวัเลือก
2) แบบอตันยั แบ่งเป็น เติมค า เรียงความหรือตอบสั้น

4. แบบเติมค าในช่องวา่ง (fill in the blanks)
ค าถามแบบน้ีช่วยลดการเดาของนกัเรียนไดเ้น่ืองจากไม่มีตวัเลือก

หรือการช้ีน าค  าตอบไว ้นกัเรียนจะตอ้งใชก้ารระลึกถึงขอ้มูลมาใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
ในการตอบ ในการตั้งค  าถามควรหลีกเล่ียงการถามท่ีสามารถตอบไดห้ลาย
อยา่ง แต่ละขอ้ควรมีค าตอบเดียวและค าถามควรชดัเจนไม่ก ากวม 



เคร่ืองมือการวัดผล
โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ 
1) แบบปรนยัหรือเลือกตอบ แบ่งเป็น  ถูกผดิ แบบจบัคู่ และแบบหลายตวัเลือก
2) แบบอตันยั แบ่งเป็น เติมค า เรียงความหรือตอบสั้น

5. เรียงความหรือตอบสั้น (essay and short answer tests)
ค ำถำมแบบนี้เป็นกำรให้หัวข้อหรือก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนสร้ำงสรรค์

ผลงำนจำกกำรเขียนเรียงควำมซึ่งเป็นกำรวัดระดับสูงสุดทำงพุทธิพิสัย กำรถำมนั้น
ใช้เวลำไม่นำนแต่ที่ส ำคัญคือกำรตรวจให้คะแนน ในกำรตอบสั้นจ ำเป็นต้องมีแนว
ค ำตอบไว้และเรียงควำมต้องมีเกณฑ์กำรให้คะแนนเพ่ือควำมชัดเจนและไม่ล ำเอียง
ในกำรตรวจ 



นิยามล าดับขั้นการเรียนรู้

ด้านพุทธิพสิัย

ความรู้

ความเขา้ใจ

การน าไปใช้

การวเิคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

เป็นค ำถำมทีม่คี ำตอบแน่นอน ถำมเน้ือหำ ขอ้เทจ็จรงิ นิยำม ศพัท ์กฎ ทฤษฎ ีใคร 
อะไร เมื่อไร ทีไ่หน ใชห่รอืไม่

เป็นค ำถำมทีใ่ชค้วำมรูม้ำประกอบ เป็นควำมสำมำรถในกำรแปลควำม ตคีวำม 
ขยำยควำม กำรสรุปอำ้งองิหรอืกำรอธบิำยจำกแผนภมู ิ กรำฟหรอืตำรำงเพื่อ
บอกเรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เป็นค ำถำมทีใ่หน้ ำควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเรื่องหลกักำร กฎเกณฑ ์นิยำม 
ศพัท ์และวธิดี ำเนินกำรไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำในสถำนกำรณ์ใหม่  หรอื                                     
กำรยกตวัอยำ่งและสำธติสิง่ทีเ่คยรูม้ำแลว้ในรปูแบบใหม่

เป็นค ำถำมทีใ่หจ้ ำแนกแยกแยะเรื่องรำวทีส่มบรูณ์ใหก้ระจำย
ออกเป็นสว่นยอ่ยๆ วำ่ประกอบดว้ยอะไร มจีุดมุง่หมำยใดหรอื
บอกไดว้ำ่สว่นยอ่ยนัน้เกีย่วขอ้งกนัโดยอำศยัหลกักำรใด

เป็นค ำถำมทีใ่หส้รุปควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งขอ้มูลยอ่ยใหเ้กดิ
เป็นหลกักำรใหม ่หรอืเป็นกำรรวมสิง่ต่ำง ๆ ตัง้แต่สองสิง่
เป็นสิง่ใหมท่ีม่คีุณลกัษณะ หน้ำทีห่รอืโครงสรำ้งใหม่

เป็นค ำถำมทีใ่หต้ดัสนิกำรกระท ำสิง่หน่ึง
สิง่ใดลงไปโดยใชเ้กณฑท์ีย่ดึถอืเป็นหลกั
ในกำรตดัสนิ(Cognitive Domain) 

(Knowledge) 

(Comprehension)

(Application)

(Analysis)

(Synthesis) 

(Evaluation) 

อำภรณ์ ใจเที่ยง, 2553: 187
ล้วน สำยยศและอังคณำ สำยยศ, 
2539: 124-181



ค ากริยาแสดงพฤติกรรม

ทางด้านพุทธพิสิัย

ความรู้

ความเขา้ใจ

การน าไปใช้

การวเิคราะห์

การสังเคราะห์
(Cognitive Domain) 

(Knowledge) 

(Comprehension)

(Application)

(Analysis)

(Synthesis) 

(Evaluation) 

เขยีน บอก ระบุ รำยชือ่ ขอ้ควำม ควำมหมำย  สญัลกัษณ์  ศพัท ์เขยีนชือ่ 
ทอ่ง เลำ่ เกบ็ขอ้มลู

อธบิำย สรปุอำ้งองิ สรปุยอ่ แปลควำมหมำยขอ้มลู บอกลกัษณะ                              
ยกตวัอยำ่ง ท ำนำย แสดงควำมเขำ้ใจเป็นแผนภำพแผนภมู ิ                
อธบิำยแผนภมูิ

ใชเ้ครือ่งมอื ใชค้วำมรู ้ค ำนวณ แกปั้ญหำ  สำธติ พสิูจน์ ทดลอง 
ตรวจสอบ ประยกุตใ์ช ้ใชค้วำมรูใ้นกำรสรำ้ง

วเิครำะหค์วำมส ำคญั ควำมสมัพนัธ ์หลกักำร 
จ ำแนกประเภท เปรยีบเทยีบ หำควำมแตกตำ่ง 
จ ำแนก แยกแยะ

สรำ้ง ออกแบบ สมมตฐิำน คดิคน้ พฒันำ
สิง่ใหม ่เชน่ ขอ้ควำม แผนงำน ชิน้งำน

วจิำรณ์ บอกเหตุผล ตดัสนิประเมนิคำ่
แสดงหลกัฐำน เขยีนควำมเหน็                          
ใหค้ ำแนะน ำ ค ำตชิม  โดยมเีหตุผลประกอบ

การประเมินคา่

Bloom et al. (1956)



ระดบั
พุทธิพสัิย

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกีย่วข้อง

จ าได้
(remember)

การระลกึได้ถึง
ข้อเทจ็จริง ข้อความ
หรือความรู้เฉพาะด้าน
โดยการระลกึได้จาก
ความจ าระยะยาว

นับ
นิยาม
บรรยาย
วาด
ค้นหา

ระบุ
ท า
เคร่ืองหมาย
ใส่รายการ
บอก
ต าแหน่ง
บอกช่ือ

เรียก
ท่อง
บันทกึ
เล่า
เหตุการณ์
บอก

เข้าใจ
(understand)

การเข้าใจและการสร้าง
ความหมายด้วยปาก
เปล่า การเขียนและการ
ส่ือสารด้วยภาพกราฟิก

แบ่ง
ประเภท
บรรยาย
อภิปราย
ยกตัวอย่าง
อธิบาย

อ้างถึง
ระบุ
ตีความ
โครงร่าง
ถอดความ

แทนที่
เ รี ยบเ รียง
ใหม่
สรุป
บอก
แปล



ระดบั
พุทธิพสัิย

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ประยุกต์
(apply)

การใช้หรือการปฏิบัติ
กระบวนการใน
สถานการณ์ใหม่ทีเ่ป็น
รูปธรรม

น าไป
ปฏิบตัิ
แบ่ง
ประเภท
ค านวณ
แสดงให้
เห็น
ก าหนด/
ตัดสินใจ

วาด
ด าเนินการ
แสดง
ภาพประกอบ
ใช้อุปกรณ์
วางแผน

เลือก
แสดงให้
เห็น 
แก้ปัญหา
ถ่ายโอน
ใช้



ระดบั
พุทธิพสัิย

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้อง

วเิคราะห์
(analyze)

การแยกส่วนจากองค์
รวมไปสู่ส่วนย่อยและ
ท าความเข้าใจบทบาท
ของแต่ละส่วนย่อยน้ัน 
การบอกความสัมพนัธ์
ของส่วนย่อยน้ัน และ
ความสัมพนัธ์ของ
เป้าหมายโดยรวมหรือ
โครงสร้างโดยรวม

วเิคราะห์
จ าแนก/
แยกแยะ
จัด
หมวดหมู่
ให้
คุณลกัษณะ
เปรียบเทียบ

บอกส่ิงที่
ขดัแย้ง
ถอด
โครงสร้าง
บอกความ
แตกต่าง
แบ่งแยก
ท าให้เห็น
ความต่าง

ตรวจสอบ
อนุมาน/
อุปนัย
ไต่สวน
สอบสวน
เช่ือมโยง
แยกส่วน



ระดบั
พุทธิพสัิย

ค าอธิบาย ตัวอย่างพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ประเมนิ
(evaluate)

การสร้างและแสดงให้เห็น
ถึ งค าตั ด สินที่ เ กิ ด จาก
เกณฑ์

อ้างเหตุผล
ประเมนิ
คุณค่า
เลือกสรร
ลงความเห็น
วจิารณ์

ตัดสิน
ประเมนิ
คดิเห็น
แสดงเหตุผล
คาดการณ์

ล าดบั
ความส าคญั
พสูิจน์
จัดต าแหน่ง
ก าหนด
ระดบัช้ัน
คดัเลือก

สร้าง
(create)

การสร้างแบบแผนใหม่
ด้วยช้ินส่วนต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจเจก หรือการจัดวาง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้า
ด้วยกนัให้เกดิเป็นแบบ
แผนทีส่อดคล้องเป็นหน่ึง
เดยีวกนั

ดดัแปลง
สร้าง
ออกแบบ
พฒันา
คดิสูตร/
บัญญตัิ

จินตนาการ
บูรณาการ
ประดษิฐ์
ท า/ก่อ
ปรับเปลีย่น

ประกอบ
วางแผน
คาดการณ์
ผลติ
เสนอ/
แนะน า




