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การวดัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) 
 

จากการประชุม CoP การวดัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) คร้ังท่ี 1  และ 2 ของ
คณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีร่วมกบัการให้ความรู้จากวิทยากร:รศ.ดร.สุพิมพ ์                        
ศรีพนัธ์วรสกุล ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการวดัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ทั้งในดา้นการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างานตรง   คณะกรรมการจดัการองคค์วามรู้ คณะพยาบาลศาสตร์สรุปความรู้ดงัน้ี 

 
การสร้างข้อสอบตามกรอบTQF (Thai Qualification Framework=กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ) 

 กรอบมาตรฐานผลการ เ รียน รู้ระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย  1 )  ด้านคุณธรรม จ ริยธรรม                              
2) ด้านความรู้    3) ด้านทักษะทางปัญญา   4)ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                            
5)ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนกัศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีเพ่ิมทกัษะท่ี 6 คือ ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) มาตรฐานทัว่ไป(General education) ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม    ,  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   ,  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ     

2) ลกัษณะพิเศษ(Special  Characteristics)ของแต่ละรายวิชา ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ และ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
  

ความรู้ความสามารถของบณัฑิตตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมไดม้าจากการเรียนวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะ  ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดม้าจากวิชาศึกษาทัว่ไป  น าไปสู่การพฒันาหลกัสูตร ให้ไดผ้ลการเรียนรู้
ระดบัหลกัสูตร 
 องค์ประกอบการศึกษา ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ของการสอน   การจัดกิจกรรมการเรียน และ                 
การวดัและประเมินผลการศึกษา  ผลลพัธ์การเรียนรู้(Learning  Outcome) ประกอบดว้ย 1)ดา้นพุทธิพิสัย(Cognitive 
Domain)      2) ดา้นจิตพิสยั(Affective Domain)      3) ดา้นทกัษะพิสยั(Psychomotor Domain) 
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืวดั 

1. วางแผนสร้างเคร่ืองมอื  
ศึกษา curriculum  mapping   วตัถุประสงคข์องรายวิชา  จดัท าแผนผงัการวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ  

2. สร้างเคร่ืองมอืตามที่วางแผนไว้ เช่น แบบทดสอบ  แบบวดัสถานการณ์  แบบสงัเกต 
3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผูส้ร้างตรวจสอบคุณภาพดว้ยตนเอง  หรือ ผูเ้ช่ียวชาญช่วย

ตรวจสอบ  
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กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามTQF ประกอบดว้ย  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

การพฒันานิสยัในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมดว้ยความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรมทั้งในเร่ือง
ส่วนตวัและสงัคม 

การประเมินผลเรียนรู้จากคะแนนความรู้คุณธรรมจริยธรรม   การวิเคราะห์ปัญหาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมเช่นวิเคราะห์กรณีศึกษา   การสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนและปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  และ
การเกบ็ขอ้มลูแหล่งต่างๆเช่นการใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ แหล่งทุติยภูมิ  ขอ้มลูสถิติ  รายงานผลการประเมิน
จากหน่วยงานต่างๆ 
       การสร้างเคร่ืองมอื  
 ● ลกัษณะการวดัดา้นคุณธรรม จริยธรรม   มีการวดัความรู้   วดัความคิดเห็น/ทศันคติท่ีมีต่อคุณธรรม
จริยธรรม  วดัการใชเ้หตุผลเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม  วดัพฤติกรรมเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
 ● วิธีการวดัผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม(ข้ึนกบัว่าลกัษณะการวดัดว้ยวิธีไหน)   ประเมินจาก
คะแนนความรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรม  จากการสังเกต
พฤติกรรมของนกัศึกษา  และจากการเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 
 ตวัอย่างข้อสอบปรนัย 
 วชิาเทคโนโลยีทางการสอน หน่วยการประเมินการเรียนการสอน  ตอนแนวคิดการประเมินการเรียนการ
สอน  วตัถุประสงค์ นกัศึกษาสามารถระบุคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูป้ระเมินการเรียนการสอนได ้

- การท่ีผูป้ระเมินไดส้รุปผลประเมินการเรียนการสอนตามขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมได ้ถึงแมว้่าจะส่งผลเสีย
ต่อผูถ้กูประเมินท่ีรู้จกักนักต็าม ถือไดว้า่ผูป้ระเมินมีคุณธรรมจริยธรรมในขอ้ใด  (วดัความเขา้ใจ) 
ก.ความยติุธรรม  ข.ความซ่ือสตัย ์  ค.ความถกูตอ้งตอ้ง  
ง.ความเท่ียงตรง     จ.ความรับผิดชอบ 

 ตวัอย่างข้อสอบอตันัย 
วัตถุประสงค์   นกัศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินการ
เรียนการสอนได ้
ข้อสอบ 

- ในการประเมินการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผูป้ระเมินจ าเป็นตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีส าคัญ
ใดบา้ง อธิบายพอสงัเขป 

เคร่ืองมอืวดัผลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 วธีิที่ 1 เคร่ืองมอืคือแบบทดสอบ  แบบประเมนิตนเอง/กจิกรรม 
 ผลการสอบความรู้ไม่สามารถบอกไดว้่า ผูเ้รียนมีพฤติกรรมทางคุณธรรมอย่างไร เพียงแต่ทราบ
ว่าผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ มีปัญหาในการคิดทางคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่                  
ท่ีจะส่งผลใหแ้สดงความรู้สึกทางคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบติัทางคุณธรรมจริยธรรม 
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 วธีิที่ 2 การใช้แบบวัดสถานการณ์ การน าประเด็นปัญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรมและเร่ืองต่างๆใน
สงัคม หรือกรณีศึกษาหรือในสภาพชีวิตจริงมากระตุน้ใหผู้ต้อบแสดงความรู้สึกออกมา  วิธีน้ีมีขอ้จ ากดัท่ี
ผูต้อบอาจตอบดว้ยความรู้สึกท่ีแทจ้ริงหรืออาจตอบเพ่ือใหดู้ดี  ควรใชห้ลายๆสถานการณ์เพ่ือเขา้ถึงความ
จริงใจในการตอบ  หากเป็นแบบเลือกตอบ ตวัเลือกจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกดว้ยทฤษฎีท่ีเป็น
พ้ืนฐานของการวดั 
 วธีิที่ 3 การวดัด้วยการสังเกตการณ์ปฏิบัตงิานของนักศึกษา (เคร่ืองมือคือแบบบนัทึกการสงัเกต) 

                         คุณธรรม จริยธรรมท่ีวดัจากการสงัเกต  เช่น ความตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  ความประหยดั  
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  ข้อดี คือ ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง เหมาะกับการวดัวิชาฝึกปฏิบัติ  ข้อจ ากัด คือ สังเกตได้เฉพาะ
พฤติกรรมปัจจุบนัและเป็นวิธีท่ีใชเ้วลานานกวา่วิธีอ่ืน 

วธีิที่ 4 การวดัด้วยการใช้มาตรประมาณค่า   
ส่งแบบสอบถามให้ผู ้เ รียนประเมินตนเองหรือเพ่ือน  เคร่ืองมือคือแบบมาตรประมาณค่า เช่น                                 

Likert Scale   ขอ้ดี สามารถตั้งค าถามมาขอ้  ค่าใชจ่้ายต ่า  ใชเ้วลานอ้ย  สะดวกส าหรับผูต้อบอยูก่ระจายในพ้ืนท่ี
ต่างๆ    ขอ้จ ากดั วดัไดเ้พียงความรู้สึกเท่านั้น ยงัไม่สามารถสรุปไปสู่การกระท าท่ีแทจ้ริงได ้

 วธีิที่ 5 การซักถาม/สัมภาษณ์ เป็นการพดูซกัถามกบันกัศึกษา  เคร่ืองมือคือแบบสมัภาษณ์  
ข้อดี คือ ได้ข้อมูลลึกซ้ึงและละเอียดข้ึนในมุมมองท่ีกว้างขวาง ได้ทราบเบ้ืองหลังของแนวคิด                       

การร่วมมือกนัท างาน 
ขอ้จ ากดั คือเสียเวลามากกวา่วิธีอ่ืนๆ 
 วธีิที่ 6 การเกบ็ข้อมูลจากแหล่งทุตยิภูม ิ 
เป็นการใชข้อ้มลูท่ีมีผูอ่ื้นไดเ้กบ็ขอ้มลูหรือไดวิ้เคราะห์ผลแลว้ เช่น ขอ้มลูสถิติ รายงานผลการประเมินจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
หลกัการเลือกใชข้อ้มลูทุติยภูมิ : ตอบสนองวตัถุประสงคก์ารใช ้ตรงประเด็น  ทนัสมยั  มีความชดัเจนและ

น่าเช่ือถือ 
2) ด้านความรู้     

ความสามารถในการเขา้ใจ  การนึกคิดและการน าเสนอขอ้มูล  การวิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูล  
การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เทจ็จริงในหลกัการ  ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

      การสร้างเคร่ืองมอื 
● ลกัษณะการวดั 
วดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอนให้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น 
● วิธีการวดั 
- เน้นการวดัความรู้ในระดบัความจ าและความเขา้ใจ  ส าหรับนักศึกษาพยาบาลวดัความรู้เน้น                        

การน าไปใช ้ 
- การวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้จากการสอบประจ าภาคการศึกษา 
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● เคร่ืองมือวดั 
แบบทดสอบแบ่งเป็น ข้อสอบปรนัยหรือขอ้สอบอตันัยหรือข้อสอบปรนัยผสมอตันัย ข้ึนอยู่กับ

ขอ้ก าหนดของรายวิชา เช่น ขอ้สอบปรนยัจ านวน 120 ขอ้(15 หน่วยๆละ 8 ขอ้) หรือส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ก าหนดออกขอ้สอบปรนยั 5 ขอ้ 4 ตวัเลือกจากการสอน 1 ชัว่โมง 

การก าหนดเวลาสอบ  ตามเกณฑม์าตรฐานทัว่ไปก าหนด 1นาที30วินาทีต่อการท าขอ้สอบ 1 ขอ้ หรือ 
วิชา 3 หน่วยกิต สอบปลายภาค 3 ชัว่โมง/วิชา 2 หน่วยกิตสอบปลายภาค 2 ชัว่โมง   

ส าหรับขอ้สอบสภาการพยาบาล ก าหนดเวลาท าขอ้สอบ 1 ขอ้ต่อ 1 นาที   ขอ้สอบโจทยส์ถานการณ์
ไม่เกิน 3 บรรทดัและใช้สถานการณ์ต่อเน่ืองไม่เกิน 3 ข้อ จากเกณฑ์สภาการพยาบาลดังกล่าวจึงน ามาใช้ใน                    
คณะพยาบาลศาสตร์ดว้ย 

3) ด้านทักษะทางปัญญา    
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และใชค้วามรู้ความเขา้ใจ  เน้ือหาวิชา  คิดวิเคราะห์และ

แกปั้ญหาเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากการตดัสินใจได ้รวมทั้งความสามารถ
ในการคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความเขา้ใจ ประเมินขอ้มลูและสามารถวิเคราะห์ได ้

ทกัษะทางปัญญา ประกอบดว้ย  
(1) ทกัษะการวิเคราะห์    

ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี
และกระบวนการต่างๆในการคิด  วิเคราะห์ความส าคญั วิเคราะห์ความสมัพนัธ์และวิเคราะห์หลกัการ 

(2) ทกัษะการแกปั้ญหา  
ความสามารถในการใช้ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคแ์ละมีเหตุผล เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ 
(3) ทกัษะการตดัสินใจ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆและผลสรุปเพ่ือให้
เกิดการเลือกหรือตดัสินคุณค่า 

ขั้นตอนการตดัสินใจ 
- เกบ็รวบรวมขอ้มลู  วิเคราะห์ขอ้มลู  - ก าหนดทางเลือก 
- คาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึน   - ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ 
- เปรียบเทียบผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก 
- เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

วธีิการวดั 
- การสอบ     - การท ารายงาน 
- การฝึกงาน     - การสมัมนา 
- การอภิปราย     - การท างานกลุ่ม 
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   เคร่ืองมอืวดั 
 - แบบทดสอบ     - แบบสงัเกต 
 - แบบสมัภาษณ์     - แบบสอบถาม 
 - แบบประเมินผลงาน 
  การสร้างเคร่ืองมอื 
  วธีิการวดั 
 เนน้การวดัตามสภาพจริงท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจผลงาน
จากการปฏิบติัของนกัศึกษา 
  เคร่ืองมอืวดั 
 1. แบบทดสอบ อาจเป็นแบบทดสอบปรนยั หรือ แบบทดสอบอตันยั 
 2. แบบกิจกรรมประจ าชุดวิชา 
  ตวัอย่างข้อสอบ 
  วตัถุประสงค์ 1) นกัศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการด าเนินธุรกิจได ้
           2) นกัศึกษาเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาทางธุรกิจได ้
  ● เกิดมหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ท าใหโ้รงงานอุตสาหกรรมในนิคมแห่งน้ี ตอ้งหยุดกิจการขณะเกิด
อุทกภยัไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือนและตอ้งหยดุกิจการต่อเพ่ือซ่อมแซมและฟ้ืนฟูโรงงาน แต่มีพนกังานในโรงงานแสนสุข
ใจไดร้วมตวัประทว้งเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีหยดุงาน เจา้ของโรงงานเห็นวา่โรงงานไดรั้บความเสียหายอย่างมาก  
พนกังานควรจะมีความเห็นใจและไม่ควรมาเรียกร้องอยา่งน้ี จึงตดัสินใจออกมาประกาศปิดกิจการ 
 ข้อสอบอตันัย จากกรณีศึกษาดงักล่าวใหน้กัศึกษาตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 
 1) การตดัสินใจของเจา้ของโรงงานเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2) ถา้นกัศึกษาเป็นเจา้ของโรงงาน นกัศึกษาจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีอยา่งไร จึงจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย 
 ข้อสอบปรนัย จากกรณีศึกษาดงักล่าวใหน้กัศึกษาตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. การตดัสินใจประกาศปิดกิจการของเจา้ของโรงงานตามหลกัคุณธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. ถกูตอ้ง เพราะเจา้ของโรงงานท าตามกฎหมาย 
ข. ถกูตอ้ง เพราะพนกังานท าไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ค. ถกูตอ้ง เพราะเจา้ของโรงงานไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยใหก้บัพนกังานได ้
ง. ไม่ถกูตอ้ง เพราะเจา้ของโรงงานท าผิดกฎหมาย 
จ. ไม่ถกูตอ้ง เพราะพนกังานท าถกูตอ้งตามกฎหมาย 

4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ          
 การสร้างเคร่ืองมอื 
● ลกัษณะการวดั 
1. การวดัคุณลกัษณะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
 1.1 มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 
 1.2 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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 1.3 เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
2. การวดัคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 
 2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 2.2 มีความรับผิดชอบต่อองคก์ร 
 2.3 มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
 2.4 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

วธีิการวดั 
 เนน้การวดัดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและการปฏิบติัของนกัศึกษา วิธีการวดัท าไดห้ลากหลาย 
ไดแ้ก่การทดสอบ  การสงัเกต  การสมัภาษณ์และการใหป้ระเมินตนเอง 
 เคร่ืองมอืวดั 
 แบบทดสอบ  แบบวดัเชิงสถานการณ์  แบบสงัเกต  แบบสมัภาษณ์และแบบประเมิน 

ตวัอย่างข้อสอบอตันัย 
วัตถุประสงค์  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาในการเป็นผูน้ าและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งบุคคลภายในองคก์รได ้
ข้อสอบ 

กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งหน่ึง มีการประชุมเพ่ือเลือกผูจ้ดัการของสหกรณ์
ทดแทนคนเดิมท่ีได้ลาออกไป เน่ืองจากไม่สามารถบริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีปัญหาขดัแยง้ รวมทั้งไม่ไดรั้บความร่วมมือต่างๆจากคณะกรรมการสหกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ี ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายประสานกิจ ไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นประธานสหกรณ์ออม
ทรัพยค์นใหม่ เพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของสหกรณ์ต่อไป 

จากกรณีศึกษาดงักล่าวใหน้กัศึกษาตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 
1) หากนกัศึกษาไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะมีแนวทางบริหารจดัการงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างไร เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2) หากนกัศึกษาพบว่าทีมงานมีขอ้ขดัแยง้หรือปัญหาใดๆเกิดข้ึนจะมีแนวทางในการแกปั้ญหา
อยา่งไร 

5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพดู  การเขียนและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสร้างเคร่ืองมอื 
● ลกัษณะการวดั 
1. การวดัทกัษะดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  แยกเป็นดา้นคณิตศาสตร์และสถิติ ในชีวิตประจ าวนั     

การวดัแบ่ง 5 ทกัษะ คือ 
1.1 ทกัษะการค านวณและการประมาณค่า 
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1.2 ทกัษะการอ่านขอ้มลูและการใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอขอ้มลู 
1.3 ทกัษะการเลือก/คดักรองขอ้มลูท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
1.4 ทกัษะในการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นและความทนัสมยัของขอ้มูล 
1.5 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับตัวเลขโดยใช้

คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ทกัษะการจดัหมวดหมู่  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
2. การวดัทกัษะดา้นการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่ง 3 ดา้น คือ  
2.1 ดา้นความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 ทกัษะการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 ทกัษะเจตคติต่อการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เคร่ืองมอืวดั 
1. วดัดา้นความรู้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบ(ปรนยั  อตันยั)และแบบสมัภาษณ์ 
2. วดัด้านทักษะ ได้แก่ แบบทดสอบ(อตันัย)   แบบสังเกตขณะฝึกปฏิบัติ   และแบบประเมิน                     

การปฏิบติังาน 
3. วดัดา้นเจตคติ ไดแ้ก่ แบบวดัเจตคติ  และแบบสมัภาษณ์รายบุคคล 

ตวัอย่างข้อสอบปรนัยวดัด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข(คณิตศาสตร์) 
1.ห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึงคิดราคาประกาศขายเส้ือยืดยี่ห้อหน่ึงราคาตวัละ 700 บาท ถา้ซ้ือ 3 ตวัแถมให ้                  
1 ตวั ถา้นายแดงซ้ือเส้ือยืด 3 ตวัเฉล่ียแลว้นายแดงซ้ือเส้ือยืดตวัละเท่าไร 

ก.150 บาท ข.175 บาท ค.525 บาท ง.700 บาท 
ตวัอย่างข้อสอบปรนัยวดัด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข(สถิต)ิ 

2.นกัศึกษารายหน่ึงใชเ้วลาในการสืบคน้ช่ือหนงัสือในหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัจ านวน 10 คร้ัง มีขอ้มูลเวลาท่ีใช้
ดงัน้ี 10,8,15,20,5,8,12,10,8 นาที  นกัศึกษารายน้ีใชเ้วลาโดยเฉล่ียในการสืบคน้ช่ือหนงัสือเท่าใด 
 ก.8 นาที  ข.9.6นาที ค.10 นาที ง.11.6 นาที จ.12 นาที 

ตวัอย่างข้อสอบปรนัยวดัด้านทักษะการส่ือสาร 
3. เม่ือนกัศึกษาไปเยี่ยมคนชราท่ีสถานสงเคราะห์คนชราปากเกร็ด นกัศึกษาจะพูดประโยคในขอ้ใดเพ่ือปลอบโยน
ใหค้นชราคลายความเหงา 
 ก.ถา้ยึดความเหงาเป็นเพ่ือน ทุกคนกจ็ะไม่เหงา 
 ข.ความเหงาจะท าใหเ้ราป่วย เลิกเหงากนัเถอะ 
 ค.ถา้เหงากห็าอะไรท านะ จะไดไ้ม่เหงา 
 ง.พวกเราโชคดีมากท่ีมาอยูร่วมกนัท่ีน่ี ท าใหมี้เพ่ือนพดูคุยกนั ช่วยเหลือกนัทั้งยามทุกขแ์ละสุข 
 จ. เราจะพยายามส่งข่าวใหล้กูหลานท่านมาเยี่ยม 
  ตวัอย่างข้อสอบวดัด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 วตัถุประสงค์ นกัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได ้
 ข้อสอบ ใหท้ ากิจกรรมหรือใชก้รณีศึกษา 
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1) ให้นกัศึกษาระบุวิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ในดา้นการ
ประมวลผลขอ้มลูมา 2 วิธี 

2) ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโฆษณาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์จากส่ืออินเทอร์เน็ตม า 2 รายการและ
เปรียบเทียบคุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์วา่มีสมรรถนะแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
การบูรณาการ 

ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มลู  เลือกสถิติ/คณิตศาสตร์ 
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี  การจดัการขอ้มลู 
ทกัษะการส่ือสาร   การใชภ้าษา 
 รูปแบบ/วธีิการประเมนิ             
- การสอบขอ้เขียน     - การสอบปากเปล่า 
- การสอบทกัษะ      - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การประเมินการบา้น     - การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การน าเสนอปากเปล่า 
  ด้านความรู้ 
 ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์  ,  เ ก่ียวกับเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร เ ช่น 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   Facebook   internet   การสืบคน้ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ , ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ 
  ด้านทักษะ  
 ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การใชM้enu  Icon หรือ
หนา้ต่างท่ีใชใ้นการท างาน , ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ต่อพ่วง , ทกัษะการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  ด้านเจตคต ิ
 ตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องไม่ขัดศีลธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ , มีความ
รับผิดชอบต่อขอ้มลูท่ีน ามาใช ้
  การวดัทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การสังเกตจากการใช้งานจริง เช่น การส่งเมล์  การค้นควา้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การพูดคุยผ่าน
อินเทอร์เน็ต  การสร้างหอ้งแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  Web  การส่ือสารการท างานในกลุ่มผ่านหอ้งสนทนา  
Chat Room  การพิมพง์านดว้ยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
  ด้านทักษะการส่ือสาร 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้   ขอบข่ายความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร  ทกัษะภาษา(ฟัง 
พดู  อ่าน เขียน)   ลกัษณะขององคป์ระกอบของการส่ือสารในบริบทของชีวิต  การท างานและการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน
ในสงัคม 
 ลกัษณะการประเมนิ   

- วดัสมรรถนะการส่ือสาร 
- วดัพฤติกรรม  : การน าไปใช ้ การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์  การประเมินค่า  การสร้างสรรค ์
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ภาพสะท้อนจากผลการประเมนิ 
- คุณภาพของบณัฑิต  เป้าหมาย/ลกัษณะของพฤติกรรม 
- คุณภาพของสถาบนัการศึกษา  คณะ ภาควิชา หลกัสูตร การเรียนการสอน 
- คุณภาพของประเทศ  พลเมืองมีคุณภาพ(แข่งขนักบัประชาคมโลก) 

 
ข้อสอบทีด่ี 
 

 องคป์ระกอบการศึกษา ประกอบดว้ย 1.วตัถุประสงคก์ารสอน  2.การจดัการเรียนรู้  3. การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา   
 กิจกรรมการวดัผลการศึกษา ประกอบดว้ย วิเคราะห์จุดประสงค ์ เขียนขอ้ค าถาม ประเมินขอ้ค าถาม จดัชุด
แบบทดสอบ  ทดสอบ  ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ 

คุณลกัษณะผู้เขียนข้อสอบ 
 - มีความรู้ในเน้ือหาเป็นอย่างดี ตามขอบเขตเน้ือหาท่ีสอนในแนวทางของสภาการพยาบาลและรู้องค์
ความรู้ในการออกขอ้สอบ 
 - ศึกษา เขา้ใจวตัถุประสงคข์องเน้ือหา 
 - รู้เกณฑก์ารออกขอ้สอบ คือ รู้จ า  เขา้ใจ  น าไปใช ้ วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค์ ของการออก
ขอ้สอบ 
 - เป็นผูส้อนหรือattend class นั้น 
 - รู้หวัขอ้ตาม มคอ.3 วดัใหต้รงLearning Outcome (LO) 
 - รู้หลกัการออกขอ้สอบ เช่นหลกัไวยากรณ์ภาษา ส่ือภาษาเขา้ใจง่าย  รู้Keywordของการตั้งถามในขอ้สอบ
รู้จ า  เขา้ใจ  น าไปใช ้ วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค ์ฯลฯ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ/ข้อสอบ 
 1) วางแผนการสร้างแบบทดสอบ 

ก าหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีจะวดั  ก าหนดลกัษณะของขอ้สอบ  วิเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละสร้าง
แผนผงัการออกขอ้สอบตามจุดมุ่งหมายในการทดสอบ  (Bloom’s Taxonomy) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยพุทธิพิสยั 
ค าศพัทเ์ดิม      ค าศพัทใ์หม่ 

1. ความรู้-จ า (Recognition)              จ าได(้Remember) 
2. ความเขา้ใจ(Comprehension)    เขา้ใจ(Understand) 
3. การน าไปใช(้Application)     น าไปใช(้Apply) 
4. การวิเคราะห์(Analysis)     วิเคราะห์(Analysis)  
5. การสงัเคราะห์(Synthesis)     ประเมินค่า(Evaluate) 
6. การประเมินค่า(Evaluation)    สร้าง(Create) 

 2)  สร้างแบบทดสอบฉบบัร่าง 



10 

 

3)  ตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช ้
  คุณสมบัตขิองเคร่ืองวดัผลที่ดี 

1. มีความตรง(Validity) 
เป็นความสามารถของเคร่ืองมือในการวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่งแม่นย  าถูกตอ้ง ไดแ้ก่                                              

ความตรงเชิงเน้ือหา(content Validity) 75 % ข้ึนไป 
2. มีความเท่ียง(Reliability)  ความสามารถของเคร่ืองมือท่ีวดัโดยใหผ้ลคงท่ีหรือมีความสม ่าเสมอหรือมี

ความคงเสน้คงวา ท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือชุดเดียวกนั 
ค่าความเท่ียงข้ึนอยูก่บัจ านวนขอ้สอบยิ่งมากยิ่งดีอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 50 ขอ้   
ค่าสูงสุด คือ 1.00   ค่าความเท่ียงท่ีดี คือ .6 -.7 

3. มีความยาก(Difficulty)  ค่า (p) p ท่ีดีควรมีค่า .2 - .8 (ยาก – ง่าย) 
4. มีอ านาจจ าแนก(Discrimination)  ค่า (r)       r ≥ .20 ยิ่งใกล ้1 ยิ่งดี 
5. มีความเป็นปรนยั(Objectivity) 
6. ใชเ้วลาพอเหมาะ 

หลกัการส าคัญในการเขียนข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
1. วดัไดถ้กูตอ้งตรงความเป็นจริง(Valid) 
2. วดัไดอ้ยา่งคงเสน้คงวา(Reliable) 

องค์ประกอบของข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
1. ค าถาม/โจทย ์  

การเขียนค าถาม : ถามใหต้รงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั  ค าถามชดัเจนไม่คลุมเครือ  ค าถามถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ และใชภ้าษารัดกมุไม่เยิ่นเยอ้ 

2. ตวัเลือกไดแ้ก่ตวัถกู  ตวัลวง 
การเขียนตวัเลอืก   

- สอดคลอ้งกบัประเดน็ค าถาม     - มีความเป็นไปได ้ 
- มีตวัถูกตวัเดียว     - ภาษากระชบั 
- หลีกเล่ียงการแนะค าตอบเช่นตวัถกูยาวกวา่ตวัเลือกอ่ืนๆ ใชค้  าศพัทท่ี์แปลกสะดุดตา  ตวัถกูเด่นชดั   

ตวัถกูซ ้ ากบัค าถาม 
- เป็นอิสระจากกนั    - หลีกเล่ียงการใชต้วัเลือกปลายเปิด – ปลายปิด 
- เรียงขอ้ความตามขนาดสั้น-ยาว   - เรียงตวัเลขตามความมาก – นอ้ย 

รูปแบบค าถามและตวัเลอืก 
1. แบบค าถามเดียว(Single  question) 

เป็นขอ้สอบท่ีโจทยมี์ปัญหาเดียวและมีตวัเลือกเพียงชุดเดียว 
2. แบบตวัเลือกคงท่ี 

ตวัอย่าง    ค าสัง่ : จงใชต้วัเลือกต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 1- 3 
ชุดของตวัเลอืก   ก.โปรตีน  ข.คาร์โบไฮเดรต       ค.ไขมนั     ง.เกลือแร่และวิตามิน      จ.น ้า 
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ค าถาม          1. สารอาหารท่ีส าคญัในน ้าตาลทราย 
2. สารอาหารท่ีช่วยควบคุมการท างานของอวยัวะต่างๆ 

  3. สารอาหารท่ีเป็นสาเหตุของโรคความดนัโลหิตสูง 
 3. แบบสร้างสถานการณ์   
         ตวัอย่าง    ค าสัง่  : ใชข้อ้มลูต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 10-13 
         สถานการณ์   คะแนนสอบวิชาสถิติ 101 ของนกัศึกษา 6 คนเป็นดงัน้ี 16  17  15  13  14  17 
          ค าถาม 10. ค่าเฉล่ียเป็นเท่าไร  11. มธัยฐานเป็นเท่าไร 
   12. ฐานนิยมเป็นเท่าไร 
 4. แบบตวัเลือกซอ้น(Double / Complex  multiplechoice) 
           เป็นขอ้สอบท่ีมีตวัเลือก 2 ชุด  สร้างข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงการใชต้วัเลือกถกูทุกขอ้ /ขอ้1และ 2 ถกู/ 
ขอ้ 1  2  และ 3 ถกู 
           ตวัอย่าง จงเรียงล าดบัเหตุการณ์ในขอ้ ก – จ จากเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนไปหาเหตุการณ์ท่ีเกิด
หลงัสุด       ก. บญัญติักฎหมายตราสามดวง   ข. พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูใ้ชอ้  านาจตุลาการ 
       ค. การวางศิลาฤกษอ์าคารศาลสถิตยติุธรรม ง. การประกาศใชพ้ระธรรมนูญศาลยติุธรรม 

      จ. การประกาศพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงยติุธรรม 
 1. ก  ข  ค  ง  จ  2.ก  ข  จ  ค  ง  3.ข  ก  ค  จ  ง  4. ข  ก  จ  ง  ค 
  หลกัการเขียนค าถามข้อสอบ 
 - Keywordของการตั้งค าถามในขอ้สอบรู้จ า  เขา้ใจ  น าไปใช ้ วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค์ เช่น
ข้อสอบวิเคราะห์ มีKeywordของการตั้ งถาม “เพราะเหตุใด”    /  ข้อสอบน าไปใช้มีKeywordของการตั้ งถาม                     
“ใชส้ถานการณ์ซ่ึงมีเฉพาะเน้ือหาท่ีส าคญัไม่เกิน 3 บรรทดั” ใชถ้าม 2-3 ขอ้ 
 - เขียนประโยคค าถามใหช้ดัเจน ตรงจุด ใชค้  ายอ่สากลได ้
 - ออกขอ้สอบตามวตัถุประสงคข์องรายวิชา และ Learning Outcome (LO) 
 - แต่ละขอ้ค าถามควรเป็นอิสระต่อกนั 
 - เน้ือหาเหมาะสมกบัผูถ้กูทดสอบ(ผูเ้รียน)ตามสมรรถนะการเรียนรู้ 
 - ถา้ใชศ้พัทเ์ฉพาะควรมีวงเลบ็แปล เช่นศพัทเ์ฉพาะภาษาองักฤษควรมีภาษาไทยในวงเลบ็แปล 
 - ควรเรียงล าดบัขอ้สอบจากง่าย(25%)  ไปปานกลาง(50%)  ไปยาก(25%) และเรียงตามบทท่ีสอน 
 - ถา้มีภาพ ตอ้งชดัเจน 
 - ขอ้สอบถามแต่ละขอ้ ควรถามประเดน็เดียวเท่านั้น 
 หลกัการเขียนตวัเลอืกข้อสอบ 
 - ตวัเลือกขอ้สอบท่ีดีท่ีสุดมีผลต่อ Validity คือตวัเลือกขอ้สอบ 5 ตวัเลือก 
 - เรียงตวัเลือกขอ้สอบจาก ก-ง ใหเ้รียงจากสั้น ไป ยาว หรือ ยาว ไป สั้น  และเรียงล าดบัตวัเลข/อกัษร 
 - ค าตอบท่ีถกูตอ้งมีค าตอบเดียวเท่านั้น 
 - ค าตอบท่ีถกูตอ้งควรสร้างใหค้ลา้ยกบัตวัลวงมากท่ีสุด 
 - ตวัเลือกใหส้อดคลอ้งกบัโจทยแ์ละมีความเป็นไปได ้
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 - ถา้มีตวัซ ้ าทุกขอ้ในตวัเลือกควรน าไปรวมกนัไวใ้นค าถาม 
 - หลีกเล่ียงค าท่ีช่วยในการเดาตวัเลือก 
 - ไม่ใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆเช่น = ,>,< ฯลฯ ควรใชค้ าวา่ “เท่ากบั,มากกวา่,นอ้ยกวา่” 
 - ตวัเลือกท่ีเป็นภาษาองักฤษควรเรียงตามอกัษร a-z 
 - ตวัเลือกท่ีถกูตอ้งและตวัลวงไม่ควรโดดเด่นชดัเจนจนสามารถเดาไดง่้ายหรือตวัลวงก็จะถกูตดัออกก่อน 
 - ตวัลวงท่ีมีประสิทธิภาพคือส่ิงท่ีผูเ้รียนผิดบ่อยๆหรือมีประโยชนห์รือเป็นจริงได ้
 - ค าตอบถกูตอ้งแต่ละขอ้ควรกระจายใหอ้ยูใ่นตวัเลือก ก,ข,ค,ง 
 - เวลาสอน 1 ช.ม ออกขอ้สอบ 4-5 ขอ้ 

ลกัษณะของข้อสอบที่ควรหลกีเลีย่ง 
- ไม่ควรเป็นค าถามปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ เช่น ถา้การเพ่ิมประชากรไม่เป็นไปอยา่งรวดเร็วจะไม่มปัีญหาใด

เกิดข้ึน   
 - หลีกเล่ียงการช้ีแนะค าตอบ  เช่นโจทยก์บัตวัถกูใชค้  าซ ้ ากนั   ตวัถกูลอกมาจากต ารา   ตวัถกูยาวกวา่ตวั
อ่ืนๆมาก   มีค าแนะเช่น บา้ง  บางคร้ัง  อาจจะ  เสมอๆ   ไม่เคย   ทั้งหมด 
 - การใชต้วัเลือกถกูทุกขอ้  / ขอ้1และ 2 ถกู / ขอ้ 1  2  และ 3 ถกู / ไม่มีขอ้ใดถูก 
 - ค าวา่ “นกัศึกษาคิดวา่” ในค าถามของขอ้สอบ 
 - การอา้งจากขอ้ขา้งบน ควรมีโจทยร่์วม 
 - หลีกเล่ียงค าถาม “ ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุด”   

- หลีกเล่ียงค าวา่“ยกเวน้” ใหใ้ชค้  าวา่ “ไม่ถกูตอ้ง /ไม่ใช่/ไม่สมัพนัธ์/ไม่เหมาะสม”และควรขีด 
เสน้ใตใ้ตค้  าเหล่านั้นเพ่ือใหเ้ป็นจุดสงัเกตชดัเจน 
 ลกัษณะข้อสอบคู่ขนาน 
 วดัวตัถุประสงคข์อ้เดียวกนั  วดัเน้ือหาเดียวกนั  วดัระดบัพฤติกรรมเดียวกนัและความยากง่ายพอกนั 
 เทคนิคการเขียนข้อสอบคู่ขนาน 
 - ถามเน้ือหาใกลเ้คียงกนั   

- ค าถามเดิม  เปล่ียนค าตอบ 
- ค าถามเปล่ียน  ค าตอบเดิม 
- ค าถามเปล่ียนมาเป็นค าตอบ 
- เปล่ียนค าถามเป็นปฏิเสธ 
 

 


