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เอกสารศึกษาประกอบการอบรมครูทางไกล 
หลักสูตรท่ี 3     เร่ือง   กิจกรรมการวัดและการประเมินผล (ฝึกออกข้อสอบและประเมินผล)  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                     ช่วงชั้นท่ี 3 

 
แนวความคิดหลัก 
 หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และการวัดผลประเมินผลมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างยิ่ง   การบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีคุณค่าต่อ
ผู้เรียน  และช่วยให้การเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดง
ได้ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การบูรณาการเน้ือหาสาระตามหลักสูตร   กระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลเข้าด้วยกัน
จะต้องพิจารณาประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 
  1) ความสอดคล้องระหว่างแนวทางการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษากับสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น   ความต้องการ
ของท้องถิ่น   ความเหมาะสมกับวัย   ระดับพัฒนาการและประสบการณ์ของผู้เรียน   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และแผนการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตร 

 วิสัยทัศน ์

 คุณภาพของผู้เรียน 

 สาระ 
 มาตรฐานการเรียนรู้                  

กระบวนการเรียนรู ้
 การแก้ปัญหา 
 การให้เหตุผล 

 การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอ 

 การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 การคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

                    ฯลฯ 

การวัดผลประเมินผล 

 ความรู้ความคิด 

 ทักษะกระบวนการ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

                     ฯลฯ 
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  2) กิจกรรมการเรียนรู้   สื่อการเรียนการสอน   และแนวทางการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
  3) การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดท า
กรอบการวัดผลประเมินผล   เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ   และด าเนินการวัดผลประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

  ปรัชญา / ความเชื่อในเร่ืองของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
  1) ต้องมีการปฏิรูปการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับที่ได้มีการปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  2) ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมที่จะวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3) ครูผู้สอนควรวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเขารู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
หรือไม่   อย่างไร   ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  4) เราต้องเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานได้  และผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนก็สามารถวัดได้ 
  5) เราต้องเชื่อว่าการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์นั้นจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้   และการวัดผลประเมินผลนั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน   และเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน 
  6) ครูผู้สอนสอนอะไรและอย่างไร  ก็ควรสอบ  (วัดผลประเมินผล)   เช่นนั้น 
วัตถุประสงค์     
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
  1) มีความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
  2) ศึกษาตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  3) มีแนวทางในการสร้างข้อสอบและเครื่องมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน 
  4) ฝึกออกข้อสอบและประเมินผลคณิตศาสตร์ 
       
  หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
  1) การวัดผลประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ผู้สอน
ควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งเร้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  โดย
อาจใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา   ส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ดังตัวอย่างค าถามต่อไปนี้   “นักเรียนแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร”   ใครมีวิธีการนอกเหนือไปจาก
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นี้บ้าง”   “นักเรียนคิดอย่างไรกับวิธีการที่เพื่อนเสนอ”   การกระตุ้นด้วยค าถามที่เน้นการคิดจะท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน   ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้ค าตอบของผู้เรียนเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ   และ
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อีกด้วย 
  2) การวัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียนที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และจะต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน   ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผล   เพื่อใช้ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   และต้องแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละเร่ืองให้ผู้เรียน
ทราบโดยทางตรงหรือทางอ้อม   เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงตนเอง 
  3) การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุมสมรรถภาพทั้งด้านความรู้ความคิด   ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสาระการเรียนรู้ที่จัดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา   โดย
เน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานหรือท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถภาพทั้ง  3  ด้าน งานหรือกิจกรรม
ดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้ 
   (1) สาระในงานหรือกิจกรรมต้องใช้การเชื่อมโยงความรู้หลายเร่ือง 
   (2) ทางเลือกในการด าเนินงานหรือการแก้ปัญหามีหลายวิธี 
   (3) เงื่อนไขหรือสถานการณ์ของปัญหาที่เป็นปลายเปิด   เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถตามศักยภาพของตน 
   (4) งานหรือกิจกรรมต้องเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสาร   การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การพูด  การเขียน  การวาดรูป 
   (5) งานหรือกิจกรรมควรมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง   เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้
เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง   ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ 
 4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องช่วยให้ได้ข้อสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน   ซึ่ง
สามารถท าได้โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  เช่น  การมอบหมายงานให้ท าเป็น
การบ้าน   การเขียนแบบบันทึกทางคณิตศาสตร์  (math  note)  การทดสอบ  การสังเกต   การสัมภาษณ์  การ
จัดท าแฟ้มสะสมงาน  การท าโครงงาน  รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง  และน าผลที่ได้ไปตรวจสอบ
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ก าหนดไว้   เพื่อช่วยให้ผู้สอนได้มีข้อสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนอย่างครบถ้วน   
การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อสนเทศดังกล่าวสามารถท าได้  3  ลักษณะดังนี้ 
   (1) การประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน   มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถและ
ค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของผู้เรียนด้วยการสังเกต  การสอบปากเปล่าหรือการใช้แบบทดสอบเพื่อการ
วินิจฉัย   ทั้งนี้ค าถามหรืองานที่มอบหมายควรมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาสาระที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้  
และครอบคลุมทักษะกระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วย 
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   (2) การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ   มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบผู้เรียนถึงการบรรลุ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง   โดยเน้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่ครอบคลุมทั้งการทดสอบ   การน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน   การท าโครงงาน   การแก้ปัญหา   การอภิปรายในชั้นเรียนหรือการท าภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
   (3) การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน   มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถของผู้เรียนในรายวิชานั้น   วิธีการประเมินควรพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงาน   และการทดสอบที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาหรือมาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้น 
 เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้ในการประเมินตามจุดประสงค์หนึ่งอาจไม่สามารถ
น ามาใช้กับอีกจุดประสงค์หนึ่งได้   เช่น   แบบทดสอบเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อการคัดเลือกที่มีความยากง่าย
และมีจ านวนข้อค าถามเหมาะสมกับผู้เรียนบางกลุ่มอาจไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้กับผู้เรียนทุกคนและไม่
ควรน าผลการคัดเลือกจากการแข่งขันมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนรู้ 
  5) การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร์   โดยมีจุดประสงค์เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้   ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   รวมทั้งปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพ   จึงต้องวัดผลประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ซึ่งจะแบ่งการประเมินผลเป็น  3  ระยะดังนี้ 
   (1) การวัดผลประเมินผลก่อนเรียน   เป็นการประเมินผลที่ก าหนดไว้ก่อนเร่ิมต้นการสอนแต่
ละหน่วยหรือแต่ละบทตามจุดมุ่งหมายการสอน 
   (2) การวัดผลประเมินผลระหว่างเรียน   หรือการวัดผลประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอน   เป็นการวัดผลประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้
ส าหรับการเรียนรู้แต่ละบทหรือแต่ละหน่วย 
   (3) การวัดผลประเมินผลหลังเรียน   เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้สรุปผลการเรียนรู้   หรือเป็นการ
วัดผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลังจากจบหน่วยการเรียน / ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์     
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
  1) มีความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
  2) ศึกษาตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  3) มีแนวทางในการสร้างข้อสอบและเครื่องมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน 
  4) ฝึกออกข้อสอบและประเมินผลคณิตศาสตร์ 
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ความรู้พื้นฐาน 
  วัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผล  
  การวัดผลประเมินผล   เป็นกระบวนการที่ต้องท าควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน  โดยมี
วัตถุประสงค์  3  ประการดังนี้ 
  1) เพื่อการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน   ซึ่งอาจประเมินได้  2  ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1   ประเมินก่อนเรียน   เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานและทักษะจ าเป็นที่ผู้เรียน
ควรมีก่อนการเรียนรายวิชา   บทเรียนหรือหน่วยการเรียนใหม่   ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลประเมินผลจะช่วย
ให้ผู้สอนน าไปใช้เพื่อ  (1)   จัดกลุ่มผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามความถนัด   ความสนใจ   
และความสามารถของผู้เรียน  (2)  วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยผู้สอนพิจารณาเลือกผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน   ด้วยการเลือกเน้ือหาสาระ   กิจกรรม  
แบบฝึกหัด   อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม   และตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
    ขั้นตอนที่  2   ประเมินระหว่างเรียน   เป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในระหว่างการเรียน  
ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้สอนน าไปใช้เพื่อ  (1)  ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ว่าผู้เรียนมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด   ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นผู้สอนจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที   (2)  
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนใดก็จะได้จัดให้เรียนซ้ า   หรือ
ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนใดได้เร็วกว่าที่ก าหนดไว้ก็จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน   นอกจากนี้ยังช่วยให้
ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคนด้วย 
  2) เพื่อใช้ผลการประเมินในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและใช้ผลการทดสอบเพื่อตัดสินผลการเรียนและให้
ระดับคะแนนของรายวิชานั้น   รวมทั้งน าผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ 
  3) เพื่อใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาการก าหนดนโยบาย   และการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ  
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  ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ตามจุดมุ่งหมายและความต้องการของผู้ประเมิน   ทั้งนี้การวัดผลประเมินผลในแต่ละขั้นตอนจะต้อง
สัมพันธ์กันดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จากความสัมพันธ์ของแต่ละด้านดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาดังนี้ 
  1) การวางแผนการวัดผลประเมินผล   โดยผู้สอน   ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด
รายละเอียดส าคัญประกอบด้วย 
   (1) จุดประสงค์ของการน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดผลประเมินผลไปใช้ 
   (2) กรอบของสาระการเรียนรู้และทักษะกระบวนการที่ต้องการวัดผลประเมินผล 
   (3) การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
   (4) เกณฑ์การตัดสินสมรรถภาพของผู้เรียน 
   (5) รูปแบบที่ใช้ในการสรุป   ตัดสินและรายงานผล 
  2) การรวบรวบข้อมูล   ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงการประเมินผลควบคู่ไปกับ
การใช้เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม   เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้   ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องสร้างเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง   มีการก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับการประเมินสมรรถภาพของผู้เรียน   ทั้งด้านความรู้ความคิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3) การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้สอนจะต้องน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามประเภทของงานและตามมาตรฐานการ
เรียนรู้   พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

การน าผลไปใช้ 

การวางแผน 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

การรวบรวมข้อมูล 

 

การวัดผลประเมนิผล 
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  4) การน าผลไปใช้   ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ตาม 
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้   ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
 ทั้งนี้ถ้าผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องพบว่ามีขั้นตอนใดของการวัดผลประเมินผลหรือผลที่ได้ไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้   ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
 

การประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมินตามสภาพจริง   เป็นการประเมินผลการเรียนจากหลักฐานร่องรอยหรือผลที่ได้จากการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   เช่น   การสังเกต   การบันทึก  การทดลอง   และการรวบรวมข้อมูลจาก
ผลงานที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงสมรรถภาพของผู้เรียนอย่างเพียงพอและตรง
ตามความเป็นจริง   การประเมินตามสภาพจริงควรให้ความส าคัญกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ก าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ 
  1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามความสามารถของตนเอง 
  2) เพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
  3) เพื่อให้สามารถค้นหาจุดเด่นของผู้เรียนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  4) เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา 
  การประเมินตามสภาพจริงจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนที่ครอบคลุมด้านความรู้
ความคิด   ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินสมรรถภาพแต่ละด้านดังกล่าว  พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนใน
ด้านความรู้ความคิด   ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี ้
 

ความรู้ความคิด 

ทักษะ 
กระบวนการ 

คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์

สมรรถภาพ 
ของผูเ้รียน 
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  (1) ความรู้ความคิด 
  ความรู้ความคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เป็นการพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนที่
แสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

สมรรถภาพ พฤติกรรมการแสดงออก 
1.    ความรู้ความจ า 
2.    ความเข้าใจ 
3.    การน าไปใช้ 
4.    การวิเคราะห์ 
5.    การสังเคราะห์ 
6.    การประเมินค่า 

–    บอกบทนิยาม   ทฤษฎีบท   และข้อตกลงต่าง 
–    อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
–    น าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
–    แยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วน ๆ  
–    รวบรวมความรู้   ข้อเท็จจริง   และลงข้อสรุปหรือสร้าง 
      องค์ความรู้ใหม่ 
–    เปรียบเทียบความรู้   และตัดสินใจหรือสรุปเพื่อการเลือกตาม 
      เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
   การวัดผลประเมินผลด้านความรู้ความคิด   จะต้องพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
ที่ก าหนดไว้แล้ว   โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ 
 

 (2) ทักษะกระบวนการ 
   ทักษะกระบวนการเป็นสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประกอบด้วย   
ความสามารถในการแก้ปัญหา   การให้เหตุผล   การสื่อสาร   การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ   การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   ประเมินได้จากความสามารถในการ
แสดงออกตามขั้นตอนของแต่ละทักษะ  ดังนี้ 
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ทักษะกระบวนการ การแสดงออกตามขั้นตอนของทักษะ 
1.    การแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 

2.    การให้เหตุผล 
 

 
 
 
3.    การสื่อสาร   การสื่อ 
       ความหมายและ 
       การน าเสนอ 
 
 
 
 

 

–   ท าความเข้าใจกับปัญหาโดยระบุประเด็นปัญหา  ก าหนดตัวแปร 
 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
– สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นไปได้ 
– ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
– ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 
– ตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 

–    รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแก้ปัญหา 
–    เลือกใช้ความรู้เพื่อจัดล าดับขั้นตอนของการให้เหตุผลและลง   
     ข้อสรุป 
–  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผล 
 

– เลือกรูปแบบของการสื่อสาร   การสื่อความหมายและน าเสนอ    
     ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
– ใช้ข้อความ   ศัพท์   สูตร   สมการ   หรือแผนภูมิที่เป็นสากล 
– บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล 
– สรุปสาระส าคัญที่ได้จากการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง 
     การเรียนรู้ 
– เสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปัญหา 
 เลือกรูปแบบของการสื่อสาร   การสื่อความหมายและน าเสนอ    
     ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
– ใช้ข้อความ   ศัพท์   สูตร   สมการ   หรือแผนภูมิที่เป็นสากล 
– บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล 
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ทักษะกระบวนการ การแสดงออกตามขั้นตอนของทักษะ 
 

3.    การสื่อสาร   การสื่อ 
       ความหมายและ 
       การน าเสนอ 
 

4.    การเชื่อมโยงความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.    ความคิดริเร่ิม   
       สร้างสรรค์ 

 

– สรุปสาระส าคัญที่ได้จากการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง 
     การเรียนรู้ 
– เสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปัญหา 
 

–   เปรียบเทียบความรู้ของแต่ละสาระ 
–   เชื่อมโยงสถานการณ์จริงกับตัวแปรเชิงคณิตศาสตร์ 
–   หาข้อสรุปจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
–   เชื่อมโยงความรู้ในแต่ละสาระทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  
     เพื่อน า 
     ไปสู่การเรียนรู้ความคิดรวบยอด  (มโนทัศน์)  ที่ซับซ้อน 
– สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
– ใช้ความรู้หรือความคิดรวบยอด  (มโนทัศน์)  เพื่อสร้างองค์ 
      ความรู้ใหม่ 
 

– สร้างสรรค์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อ 
 การเรียนรู้ 

 
 (3) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้จากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประกอบด้วย  (1)  การท างานอย่างเป็นระบบ   (2)  มีระเบียบวินัย   (3)  มีความรอบคอบ   (4)  มีความ
รับผิดชอบ   (5)  มีวิจารณญาณ   (6)   มีความเชื่อมั่นในตนเอง   และ  (7)  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
   การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้จะต้องกระท าให้ครอบคลุมสมรรถภาพที่พึงประสงค์ทั้ง  3  
ด้าน  โดยลักษณะของการประเมินที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
    การประเมินโดยผู้สอน   เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนเป็นผู้สร้างเคร่ืองมือและ
เป็นผู้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    การประเมินโดยผู้สอนและผู้เรียน   เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย   ขอบเขต   และเกณฑ์ต่าง ๆ  ของการประเมินรวมทั้งประเมินผลงานร่วมกัน 
    การประเมินโดยผู้เรียน   เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย   
ขอบเขต   และสร้างผลงาน   รวมทั้งประเมินผลงานด้วยตนเอง 
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   ทั้งนี้การประเมินทั้ง  3  ลักษณะดังกล่าวยังอาจมีผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้สอนในรายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหาสาระสัมพันธ์กัน   รวมทั้งผู้ปกครองที่สามารถจะเข้าร่วมประเมินผลผู้เรียน
ได้ตามความเหมาะสม 
   การวัดผลประเมินผลสมรรถภาพทั้ง  3  ด้านดังกล่าวท าได้โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   แฟ้มสะสมงานคณิตศาสตร์   และโครงงานคณิตศาสตร์  
ส าหรับสมรรถภาพด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  อาจใช้แบบทดสอบร่วม
ด้วยได้ 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลประเมินผลทั้ง  3  
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น  จ าแนกเป็น  2  ประเภทดังนี้ 
  1) แบบทดสอบ 
  2) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

  แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวัดผลที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพื่อใช้ทดสอบผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  แบบเลือกตอบ   แบบถูกผิด   แบบจับคู่   แบบเปรียบเทียบ   แบบเติมค า  
แบบเขียนตอบ   แบบต่อเนื่อง   แบบตอบสองขั้นตอน   และแบบแสดงวิธีท า 
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   เป็นเคร่ืองมือวัดผลที่ผู้สอนและผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมกันก าหนด
ขอบเขตและเกณฑ์ต่าง ๆ ในการท างาน  ซึ่งประกอบด้วย  แบบฝึกหัด   ปัญหาทางคณิตศาสตร์  การศึกษา
ค้นคว้าทางคณิตศาสตร์   และการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  แฟ้มสะสมงานและโครงงานคณิตศาสตร์เป็นภาระงานที่ได้รับมอบหมายที่ผู้สอน  ผู้เรียน  และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาจร่วมกันประเมินผลผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 

  แนวทางการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
  การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย   ซึ่งอาจเน้นการวัดด้านความรู้ความคิด  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและตรงตามความเป็นจริง   แล้วจึงประเมินผลข้อมูลที่ได้เพื่อสรุป
ผลงานที่ผู้เรียนปฏิบัติตามสภาพจริงที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  การวัดผลประเมินคณิตศาสตร์ต้องวัดให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านเนื้อหาสาระ   ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น 
   –     การท างานอย่างเป็นระบบ 
  –     มีระเบียบวินัย 



กิจกรรมการวัดและการประเมินผล-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  83 

  –     มีความรอบคอบ 
  –     มีความรับผิดชอบ 

– มีวิจารณญาณ 
– มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
– ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 

 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ   จะต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเที่ยงตรงและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงเพื่อให้สามารถวัดสมรรถภาพของผู้เรียนได้ตรงตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ าแนกได้เป็น 
 1) แบบรวม    เป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความส าเร็จของงานแต่ละชิ้นใน
ภาพรวม   ตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2) แบบวิเคราะห์    เป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่แยกประเมินเป็นราย
องค์ประกอบย่อย   ผลที่ได้จากการประเมินจะมีรายละเอียดที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อวินิจฉัยผู้เรียน  และให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานของผู้เรียนแต่ละคร้ัง   อาจใช้เกณฑ์แบบรวมหรือเกณฑ์
แบบวิเคราะห์เพียงแบบใดแบบหนึ่ง   หรือใช้ทั้ง  2  แบบก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม   ลักษณะ  และ
จุดประสงค์ของงานที่ต้องการประเมิน   ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการประเมิน   ในกรณีที่ใช้การประเมินทั้ง  2  
แบบแล้วได้ผลการประเมินในบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน   ผู้ประเมินจะต้องบันทึกค าอธิบายผลการ
ประเมินไว้ด้วยเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลตามสภาพจริง   โดยมีแนวทางการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3  ขั้นตอน  คือ  การวางแผนการประเมิน  การประเมินและการสรุปผล    
และรายงานผลการประเมิน   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1    วางแผนการประเมิน 
 การวางแผนการประเมิน   เป็นการก าหนดรายละเอียดของการประเมินผลที่ประกอบด้วย 
 1)    การก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการประเมินไว้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการประเมิน   และต้องแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบล่วงหน้าก่อน 
 2)    การก าหนดรายการประเมินและรูปแบบของการประเมิน   ผู้สอนอาจก าหนดประเด็นของการ
ประเมิน  หรือรายการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงาน  หรือผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนดรายการ
ประเมิน   ผู้ท าหน้าที่ประเมิน  และรูปแบบของการประเมินในแบบรวมหรือแบบวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
 3)    การก าหนดระดับคุณภาพของงานและน้ าหนักของคะแนน   ก าหนดระดับคุณภาพของงานและ
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น้ าหนักคะแนนที่มีรายละเอียดคุณภาพของงานในด้านความถูกต้อง   ความส าเร็จ  หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
โดยจ าแนกเป็นระดับหรือช่วงคะแนนการก าหนดระดับคุณภาพหรือช่วงคะแนนจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่
จะประเมิน   ถ้าเป็นงานที่ต้องการประเมินอย่างละเอียดก็อาจแบ่งเป็นหลายระดับ  เช่น  4   หรือ  5  ระดับ  
แต่ถ้าต้องการประเมินในภาพรวมก็อาจแบ่งเป็น        2  หรือ  3  ระดับก็ได้  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของกลุ่มผู้เรียน   ถ้าผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกันมาก  ก็อาจจะต้องแบ่งการประเมินเป็นหลายระดับ   
หรืองานที่ปฏิบัติมีความส าคัญหรือความยากง่ายแตกต่างกันก็จ าเป็นต้องก าหนดน้ าหนักคะแนนของแต่ละ
รายการไว้   และคะแนนของแต่ละรายการจะค านวณได้จากผลคูณของระดับคุณภาพกับน้ าหนักคะแนนของ
รายการนั้น 
  ขั้นตอนการวางแผนดังกล่าว   อาจก าหนดรายละเอียดได้ดังตัวอย่าง   เช่น  การประเมินผลการ
เรียนรู้  เร่ือง  การเขียนกราฟ  โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  คือ  มีความสามารถในการเขียนกราฟเมื่อ
ก าหนดความสัมพันธ์ของตัวแปร  2  กลุ่มได้   โดยก าหนดรายการประเมิน   ระดับคุณภาพของงาน    และ
เกณฑ์การประเมินผลแบบวิเคราะห์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 3 2 1 0 
1.                            สะ          

         
          ส    
              

      

2.                                สะ          
         

       ะส        

3.       ส    
          X 

 ะ        ะ 
     ส       
       แม่นย า 

ระบุชื่อและ 
มาตราส่วนที่ 
ไม่สอดคล้อง 
กับข้อมูล 

ระบุชื่อและ 
มาตราส่วนที่ 
ไม่สอดคล้อง 
กับข้อมลู 

ไม่ระบุชื่อและ 
มาตราส่วน 

4.       ส    
          Y 

 ะ        ะ 
     ส       
       แม่นย า 

ระบุชื่อและ 
มาตราส่วนที่ 
สอดคล้องกับ
ข้อมูล  แต่เขียน
ผิดบางต าแหน่ง 

ระบุชื่อและ 
มาตราส่วนที่ 
ไม่สอดคล้อง 
กับข้อมูล 

ไม่ระบุชื่อและ 
มาตราส่วน 

5. ข้อมูลที่ใช้ 
 เขียนกราฟ  

แสดงไว้อย่าง
ถูกต้อง  แม่นย า 

แสดงข้อมูลครบ
แต่มีการเขียนบาง
ข้อมูลผิดพลาด 

แสดง   แต่มีข้อมูล 
ไม่ครบหรือ 
ไม่สมบูรณ ์ 

ไม่แสดง 

6. ลักษณะของ 
 กราฟ 

เป็นไปตาม
ข้อมูลที่มี 

เป็นไปตามข้อมูล 
แต่มีข้อผิดพลาด 
ไม่เกินร้อยละ  10 
ของข้อมูลที่มี 

เป็นไปตามข้อมูล 
บางส่วน  ไม่เกิน 
ร้อยละ  50 ของ 
ข้อมูลที่มี 

ไม่เป็นไปตาม 
ข้อมูล 

7. ความถูกต้อง 
 แม่นย าของ 
 พิกัดของกราฟ 

ไม่มีข้อผิดพลาด มีข้อผิดพลาดไม่
เกินร้อยละ  10  
ของที่มี 

มีข้อผิดพลาด
มากกว่าร้อยละ  
50  ของที่มี 

ไม่ถูกต้อง 

 
  ในกรณีที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความส าคัญหรือมีความยากง่ายแตกต่างกัน  จะต้องก าหนด
น้ าหนักคะแนนของรายการประเมินแต่ละขั้นตอนด้วย   ดังตัวอย่างการประเมินผลแบบวิเคราะห์ที่ก าหนด
น้ าหนักคะแนนต่อไปนี้ 
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3 2 1 0 
1.  แผนการด าเนินการ 
 – ปฏิบัติได้ตามแผน 
 – ตรงตามเวลา  
 

2. ลักษณะงาน 
 – ตรงตามจุดประสงค์ 
 –                       
 –              ะ             
 –               ส    ส      
 

3.         ส   
 –                 
 –       ส     ะ    
               ส   
 

4.                            

    1 
1 
 
 

 
3 
3 
3 
3 

 
2 
2 

 
2 

……  1  =  …… 
……  1  =  …… 

 

 
……  3  =  …… 
……  3  =  …… 
……  3  =  …… 
……  3  =  …… 

 
……  2  =  …… 
……  2  =  …… 

 
……  2  =  …… 

 
 ขั้นตอนท่ี  2    การประเมิน 
  การประเมินผลงานของผู้เรียนอาจท าได้หลายลักษณะ  ทัง้โดยผู้เรียนประเมินตนเอง  หรือผู้สอน  
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องประเมินผู้เรียนตามรายการประเมินที่ก าหนดไว้   ทั้งนี้ผู้ประเมินจะต้องเข้าใจ
จุดประสงค์ของการประเมินเป็นอย่างดีก่อนที่จะท าการประเมิน   ควรต้องประชุมตกลงให้ชัดเจนว่า   ผู้
ประเมินแต่ละคนควรประเมินในส่วนใด   ในกรณีที่ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับผลงานที่ผู้เรียน
สร้าง   แต่ผู้ปกครองไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลงานผู้เรียนสร้าง   ดังนั้นผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องควรประเมินใน
ส่วนของลักษณะงาน   การน าเสนอ   การอ้างอิงแหล่งการเรียนรู้   และผู้ปกครองควรประเมินในส่วนของ
กระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  แล้วน าผลการประเมินมาก าหนดน้ าหนักคะแนนแล้วหา
ค่าเฉลี่ย 
 
 
 

ร             น้้าหนัก
คะแนน 

 

คะแนนท่ีได้ 
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 ขั้นตอนท่ี  3    การสรุปผลและรายงานผลการประเมิน 
  คะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินหลายคน   อาจน ามาหาค่ากลางในรูปของค่าเฉลี่ยหรือ
ค่ามัธยฐาน   ค่าร้อยละของระดับคุณภาพ   แล้วน ามาแปลผล   สรุปผลและรายงานผลการประเมิน   โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ค่าร้อยละ คุณภาพ 
80  ขึ้นไป 
60 – 79 
50 – 59 
ต่ ากว่า  50 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
  ความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในเร่ืองแนวทางการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ มีหลาย
ประเด็นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1) เข้าใจว่าการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์นั้นเป็นคนละเร่ืองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
  2)  เข้าใจว่าการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์นั้นใครก็ได้สามารถเป็นผู้ด าเนินการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียน 
  3) เข้าใจว่าการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์นั้นเป็นการตัดสินใจได้ตกของผู้เรียนเท่านั้น 

  4) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์นั้นใช้แคแ่บบทดสอบคณิตศาสตร์เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น 

  5) มุ่งเน้นแค่ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือเป็นหลัก  (ซึ่งไม่ใช่แต่เป็น Validity 
ต่างหาก) 
  6) ชนิดของข้อสอบคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัย  4 – 5  ตัวเลือกเท่านั้น 
  7) การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์กลางภาคหรือปลายภาค  (Summative  Test)  ที่
ไม่ค านึงถึง   สัดส่วนของน้ าหนักของสิ่งต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อไปนี้ 
    (1)    น้ าหนักของเนื้อหาสาระในด้านต่าง ๆ  ทั้งหกด้านได้แก่ 
    –     จ านวนและการด าเนินการ 
   –     การวัด 
   –     เรขาคณิต 
   –     พีชคณิต 
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   –     การวิเคราะห์ข้อมูล  และความน่าจะเป็น 
   –     ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
    (2)    น้ าหนักของเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทั้งหกด้านดังกล่าว 
 

  8) เข้าใจว่าการวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์นั้นไม่ต้องวัดภาคปฏิบัติ 
  9) ครูผู้สอนจะวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์แค่เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์อย่างเดียว  ไม่ได้
วัดทางด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหรือเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ 
  10) ไม่น าผลของการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  เพราะคิด
ว่าเป็นการเสียเวลา 
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ตัวอย่างโจทย์ที่เช่ือมโยงความรู้ระหว่างเรขาคณิตและพีชคณิต 
เร่ืองพื้นที่  และความยาวรอบรูปของวงกลม 

 
1. (1) จงหาพื้นที่ของส่วนที่แรเงา   เมื่อก าหนดให้วงกลมวงนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  6.4  ซม.  และ 
   วงกลมวงในมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  3.2  ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (2) จงหาว่าผลบวกของเส้นรอบวงของวงกลมวงนอกและวงกลมวงในเป็นเท่าไร 
 
2. จงหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของส่วนที่แรเงาของรูปแต่ละรูปต่อไปนี้   ก าหนดความยาวที่รูปมี 
  หน่วยเป็นเซนติเมตร   และทุกส่วนโค้งเป็นคร่ึงวงกลม 
  (1)         (2)    
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3)       (4)  
 
 

14 

28 
14 14 

28 28 10 

3.5 
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  (5)       (6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา 
  (1)        (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3)         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14 
14 

48 

14 14 

56 

56 5 m 5 m 

4 m 

4 m 

เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่เป็น  28  ซม. 
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ตัวอย่างการวัดผลประเมนิผลความคิดรวบยอด   เรื่องสัดส่วน 
 
  ศรีสมรนัดกับเพื่อน ๆ ไปทาน  PIZZA  ที่ร้านแห่งหนึ่ง   แต่เธอไปสายเมื่อไปถึงเพื่อน ๆ นั่งโต๊ะ
ล้อมรอบเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้ว 
  โต๊ะที่ 1   มีเพื่อน ๆ นั่งอยู่แล้ว  4  คน   และมี  PIZZA   ถาดเล็กวางอยู่  6  ถาด 
 โต๊ะที่ 2   มีเพื่อน ๆ นั่งอยู่แล้ว  6  คน   และมี  PIZZA   ถาดเล็กวางอยู่  8  ถาด 
  ถ้าท่านเป็นศรีสมรจะตัดสินใจนั่งโต๊ะใดดี   จึงจะได้ส่วนแบ่ง  PIZZA  มาก   โดยที่ไม่ว่าศรีสมรจะ
นั่งโต๊ะใดต้องเฉลี่ย  PIZZA  กับเพื่อน ๆ ให้ได้ส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน   โปรดอธิบายเหตุผลประกอบว่า  ท าไม
จึงตัดสินใจเช่นน้ัน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

โต๊ะ  1 
4  คน   
6  ถาด 

โต๊ะ  2 
6  คน   
8  ถาด 
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ภาคผนวก 
 

 เอกสารต่าง ๆ ที่เคยแจกให้ผู้เข้ารับการอบรม 

  I    เร่ือง  แนวคิดการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์   ส าหรับหลักสูตรท่ี 1  มี  6  ชุด  ได้แก่ 
1. ชุดที่ 1 หลักสูตร   สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์และแนวคิดการวัดผล 
    ประเมินผลคณิตศาสตร์ 
2. ชุดที่ 2  บทความเร่ือง  Creativity  is  Questioning  เพื่อเสนอตัวอย่างค าถามที่ช่วยพัฒนาทักษะ 
    กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3. ชุดที่ 3 ข้อสอบ  IEA  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    รุ่นโครงการ  TIMSS  (ปี ค.ศ. 1995) 
4. ชุดที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์โครงการ  PISA  (ปี ค.ศ. 2003)   ที่เผยแพร่ในระยะแรก 
5. ชุดที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในโครงการ  PISA  ที่เผยแพร่ในเอกสาร 
    รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก  PISA  2003   เร่ือง  การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้ :  
    โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (Programme  for  International  Student Assessment :  
    PISA 2003)   ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ซึ่งแต่งโดย   
    ดร.สุนีย์  คล้ายนิล   พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2549   จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสถาบันส่งเสริมการสอน 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และพิมพ์ที่บริษัทเซเว่นพร้ินติ้งกรุ๊ป  จ ากัด 
6. ชุดที่ 6 ตัวอย่างข้อสอบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาที่ใช้ในโครงการ  PISA  ที่เผยแพร่ 
    ในเอกสารสมรรถนะการแก้ปัญหาส าหรับโลกวันพรุ่งนี้ : โครงการประเมินผลนักเรียน 
    นานาชาติ  (Programme  for  International  Student  Assessment  : PISA 2003)   ของ 
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งแต่งโดย ดร.สุนีย์  คล้ายนิล  พิมพ์เมื่อ 
    ปี พ.ศ. 2549  จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    และพิมพ์เผยแพร่ที่บริษัทเซเว่นพร้ินติ้งกรุ๊ป  จ ากัด 
 

 II    เร่ืองตัวอย่างการวัดและประเมินผลตามแนว  NT  ส าหรับหลักสูตรท่ี 2  มี  3  ชุด  ได้แก่ 
1. ชุดที่ 7 เฉลยแนวคิด / ค าตอบของข้อสอบ  IEA  วิชาคณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รุ่นโครงการ 
    TIMSS  (ปี ค.ศ. 1995) 
2. ชุดที่ 8 ข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ประจ าปี พ.ศ.  2550 
3. ชุดที่ 9 เฉลยแนวคิด / ค าตอบของข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
     ประจ าปี พ.ศ.  2550  
 

   เอกสารที่แจกส าหรับ หลักสูตรที่ 3   ได้แก่ 
1. ชุดที่ 10 ข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาต ิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ประจ าปี  พ.ศ. 2551 
 


