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ชุดค าถามฒี่มุ่งหวังวัดธฤติกรรมฒางสมอง
ของถู้เรียดว่ามีความรู้  ฒักษะและสมรรถภาธ
ฒางสมองใดด้าดต่างๆใดเรื่องฒี่เรียดรู้มาแล้ว
มากด้อยเธียงใด 
 

เครื่องมือฒี่ถู้สอดส่วดใหฌ่ใช้วัดความรู้
ของถู้เรียด เธื่อให้ได้คะแดดฒี่เป็ด
ตัวแฒดความรู้ของถู้เรียดอย่างแฒ้จริง 

เป็ดแตตฒดสอตส่ิงฒี่ถู้เรียดได้
เรียดรู้มาแล้วหรือฒักษะฒี่ถู้เรียด
ได้รัตการสอดมาแล้วว่าถู้เรียดมี
ความรู้มากด้อยเธียงใด 



Simple PowerPoint Presentation 

Simple PowerPoint Presentation 

Simple PowerPoint Presentation 

Simple PowerPoint Presentation 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos 

and Text. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and appeal to 

your Presentations.  

แตตฒดสอต หรือ ข้อสอต หมายถึง แตตฒดสอต

(Test) คือ ชุดของข้อค าถามใดรูปแตตต่างๆ เป็ด

เครื่องมือฒี่ใช้วัดความรู้ สมรรถดะ ฒักษะต่างๆ 

ฒางอ้อมของถู้เรียด 

แตตฒดสอต 
 

ถลสัมฤฒณิ์ฒางการเรียดเป็ดการวัดความรู้

ความสามารถหรือฒักษะของถู้เรียดตามสาระการ

เรียดรู้ รายวิชาใดหลักสูตร ส่วดใหฌ่จึงเป็ดการ

วัดความรู้ฒางสมอง (กระตวดการฒางธุฒณิธิศัย  

Cognitive Process) 



วัตถุประสงค์ของแตตฒดสอต 
เป็ดเครื่องมือฒี่ใช้วัดถลการเรียดการ

สอด โดยเฉธาะวัดสมรรถดะฒางสมอง

เป็ดส าคัฌ 

 เธื่อจัดต าแหด่ง  กลุ่มถู้เรียด ตาม

ความสามารถ เช่ด กลุ่ม  A B C.. 

เธื่อตรวจสอตความก้าวหด้าของถู้เรียด 

และใช้เป็ดแดวฒางให้ถู้เรียดได้ธัถดา

ธฤติกรรมต่างๆ ฒั้งด้าดความรู้ 

ความสามารถ ลักษฑะดิสัย และฒักษะ

ต่างๆ ให้เป็ดไปตามจุดมุ่งหมายฒี่ก าหดด 

เธื่อปรัตปรุงการเรียดการสอด 

 
หมายเหตุ : สามารถวัดได้ตั้งแต่ก่อดการเรยีดการสอด-ระหว่างการเรยีด 
              การสอดและหลังการเรียดการสอด 
 





แบบทดสอบ มาตรฏาน 

(Standardized Test)  

เป็นแบบทดสอบท่ีมีแหล่งสร้าง

ทีม่ีความเป็นมืออาชีพ   

อาจสร้างโดยมีองค์กร

ด าเนินงานเป็นเชงิธุรกิจไว้

ให้บริการขายแบบทดสอบ หรือ

ขายลิขสิทธ์ิ มีกระบวนการ

สร้างเป็นงานวิจัยพัถนา 

แบบทดสอบนี้จะมีการหา

คุณภาพของข้อสอบที่ชัดเจน 

 

แตตฒดสอตฒี่ครูถู้สอดสร้างเอง 

(Teacher-made Test) สามารถธตได้

โดยฒั่วไปเป็ดการสร้างเป็ดครั้งๆ ไปเม่ือ

ต้องการใช้หรือถู้สอดออกข้อสอตให้

ถู้เรียดสอตใดรายวิชา 

 

ประเภฒของแตตฒดสอต 1.จ าแนกตามปู้สร้าง 



Standardized Test 

มาตรฏาดใดการสร้าง ถ่าดกระตวดการตรวจสอตคุฑภาธและธัถดาตรวจสอตคุฑภาธจดเป็ดฒี่ด่าเชือ่ถือ 

มาตรฏาดใดการด าเดิดการสอต คือมีคู่มือใดการด าเดิดการ
สอตไม่ว่าจะด าไปใช้ฒี่ใด ถู้ด าเดิดการสอตจะปฎิตัติเหมือดกดั 

มาตรฏาดใดการให้คะแดด หรือ ความหมายของคะแดด มีเกฑฐ์เปรียตเฒียตฒี่เปด็มาตรฏาดปกติ ฒี่เรียกว่า เกฑฐ์ปกติ ( Norms ) 



Teacher-Made Test 

แบบทดสอบที่ใช้วัดการเรียนการสอน ( Formative Test ) 

ใช้วัดเพื่อตรวจสอบความก้าวหนา้ของปู้เรียน น าปลมาใช้เพื่อปรับปรุงการสอนของปู้สอนและปรับปรงุการเรียน 

แบบทดสอบที่ใช้วัดการเรียนการสอน (Summative Test ) 

 น าปลไปใช้ในการสรุปรวบยอดหรอืตัดสินปลการเรียนแบบทดสอบทีปู่้สอนสร้างขึ้น 



2. จ าแดกตามรูปแตตการตอต 

ถู้สอตไม่ต้องเขียดตอตด้วยตดเอง เธียงแต่ฒ า
เครื่องหมายตาม วิณีการฒีระตุไว้ใดข้อสอต ได้แก่แตต
ถูกถิด (True-False) แตตจัตคู่(Matching) หรือแตต
หลายตัวเลือก (Multiple Choices) 

แบบทดสอบประเภทเลือกตอบ (Selection Type) 

ปู้ตอบต้องเขียนตอบในข้อสอบด้วยตนเอง มีทั้งแบบเขียน
ยาวๆ หลายย่อหน้า ที่เรียกข้อสอบความเรียงชนิดไม่จ ากัด
ค าตอบ(Essay-Extended Response) ข้อสอบความเรียง
ชนิดจ ากัดค าตอบ (Essay-Restricted Response) แบบ
ตอบสั้นๆ(Short Answer) หรือแบบเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 
(Completion) 

แบบทดสอบประเภทเสนอค าตอบ (Supply type) 

แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



3. จ าแดกตามการแปลความหมายคะแดด  

เป็ดแตตฒดสอตฒี่ต้องการฒราตว่าถู้สอตมีความรอตรู้ใด
เดื้อหาหรือไม่  ไม่ค าดึงถึงความยากง่ายมากดัก แต่ต้องการ
ฒราตว่าถู้สอตมีความรอตรู้ใดเดื้อหาตามวัตถุประสงค์ฒี่
ถู้สอดก าหดดไว้หรือไม่  

แตตฒดสอตอิงเกฑฐ์ (Criterion-Referenced Test) 

เป็นแบบสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ ต้องการค่า
อ านาจจ าแนกเพื่อใช้ปลการสอบในการจ าแนกปู้เข้าสอบ 

แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test) 

แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



4. จ าแดกตามรูปแตตค าถาม  

เป็ดแตตฒดสอตฒ่ีมีรูปแตตค าถาม ค าตอตชัดเจด มี
ความเข้าใจตรงกัดฒั้งถู้ออกข้อสอต ถู้สอต และถู้ตรวจ
ให้คะแดด ได้แก่ ข้อสอตแตตถูกถิด แตตจัตคู่ และแตต
หลายตัวเลือก 

แบบทดสอบ ปรนัย (เลือกตอบ) 

เป็นแบบทดสอบที่ให้ปู้สอบ เขียนตอบในข้อสอบ โดยใน
ค าถามอาจถามกว้างๆ สามารถตอบได้อย่างอิสระ 
หลากหลายความคิด คือ ข้อสอบแบบขยายค าตอบหรือ
แบบทดสอบท่ีระบุขอบเขตไว้ เรียกว่าข้อสอบแบบจ ากัด
ค าตอบ  

แบบทดสอบอัตนัย (เขียนตอบ) 

แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



ลักษฑะของแตตฒดสอตฒี่ดี 
 

 1. ความเฒี่ยงตรง( Validity ) หมายถึงการวัดใดสิ่งฒี่ต้องการจะวัดได้ถูกต้อง 
2.ความเชื่อม่ัด ( Reliability ) หมายถึงการวัดฒี่ให้ถลแด่ดอด สม่ าเสมอ วัดซ้ าอีกครั้งถลฒี่ได้ย่อมไม่
เปลี่ยดแปลง 
3.อ าดาจจ าแดก ( Discrimination ) หมายถึงความสามารถใดการแยกหรือจ าแดกตุคคลฒี่มี
คุฑลักษฑะหรือความสามารถแตกต่างกัดออกจากกัดได้ 
4.ความยากธอเหมาะ (Difficulty)ไม่ยาก ไม่ง่ายเกิดไป 
5.วัดอย่างลึกซึ้ง ( Searching ) หมายถึงลักษฑะค าถามวัดได้ครอตคลุม  ไม่วัดความจ าอย่างเดียว 
6.ยุติณรรม (Fair) ไม่เป็ดค าถามฒี่เปิดโอกาสให้คดกลุ่มใดกลุ่มหดึ่ง ได้เปรียต 
7.มีความจ าเธาะเจาะจง ( Definite)ไม่ถามหลายแง่หลายมุมใดข้อเดียวกัด 

8.มีการจูงใจให้ตอต  การจัดเรียงข้อจากง่ายไปยาก 
 
 
 
 
 

. 



ส่วดประกอตของแตตฒดสอต  

ค าชี้แจงในการท าข้อสอบ 
เป็ดรายละเอียดเกี่ยวกัตการตริหารการสอต ได้แก่ 
ระเตียตปฎิตัติใดการฒ าข้อสอต จ าดวดหด้าของ 
แตตฒดสอต จ าดวดข้อสอต รูปแตตข้อค าถาม วิณีการ
ตอต ระยะเวลาใดการฒ าข้อสอต และคะแดดของข้อสอต
แต่ละข้อ  

01 

ตัวเลือก 
เป็ดส่วดฒี่ถู้สอตจะต้องตอตใดข้อสอต(ค าตอตของข้อสอต ตัวถูกและตัวลวง) อาจจะตอตลงใดธื้ดฒี่ว่าง
ของข้อสอตข้อดั้ดๆ หรือตอตใดกระดาษค าตอตฒ่ีเตรียมไว้ให้ต่างหาก โดยเฉธาะข้อสอตเลือกตอตชดิด
หลาย ตัวเลือกฒี่จะให้ถู้ตอตเขียดค าตอตลงใดกระดาษค าตอตฒ่ีแยกต่างหาก (Answer Sheet) โดย
รูปแตตของตัวเลือก ก็จะสอดคล้องกัตรูปแตตของข้อค าถาม 

03 

ข้อค าถาม 

รูปแบบของข้อค าถาม เช่น ประเภทความ
เรียง แบบจับคู่ แบบเติมค าหรือตอบสั้น 
แบบถูกปิด หรือแบบหลายตัวเลือก  

02 



ข้อสอตแตตความเรียง ( อัตดัย ) : Subjective Test 

 เป็ดข้อสอตฒ่ีเปิดโอกาสให้ถู้ตอตได้ แสดงออกถึงความสามารถ

ใดการตอตข้อสอตโดยใช้ภาษาของตดเองใดการเขียดตอตใด

ข้อสอต  

 ข้อสอตประเภฒดี้ ถู้สอตต้องมีความสามารถใดการจัดระตต

ระเตียตความรู้ การแสดงความคิดริเริ่มและรู้จักการสังเคราะห์

ข้อความได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถใช้วัดฒักษะใดลักษฑะ

ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่ด การให้ค าจ ากัดความ การตีความ 

การแปลความหมาย การประเมิดถล การคิดสร้างสรรค์ การ

อณิตายความสัมธัดณ์ เป็ดต้ด  

 



ก าหดดให้ชัดเจดว่าต้องการวัดธฤติกรรมใด ซึ่งข้อสอตประเภฒดี้ควรวัดธฤติกรรมใดระดัตการวิเคราะห์ขึ้ด

ไปจดถึงระดัตการคิดสร้างสรรค์ และควรถามเดื้อหาฒี่ดอกเหดือจากต าราเธื่อเป็ดการทึกฒักษะการคิด 

ก าหดดค าถามให้ชัดเจดว่าต้องการให้ถูต้อตเขียดตอตใดลักษฑะใด 

เช่ด อณิตาย วิเคราะห์  ชี้แจง เป็ดต้ดและข้อควรยากขึ้ดตามระดัต

ความสามารถของถู้เข้าสอต 

สร้างค าเฉลยและเกฑฐ์การให้คะแดดให้ชัดเจดต้ังแต่ขั้ดตอดการเขียดข้อสอต ควรก าหดดเวลา ใด

การฒ าข้อสอตให้เธียงธอ และควรด าไปให้ถู้เชี่ยวชาฌตรวจสอตก่อดด าไปใช้จริง 

หลักในการสร้างข้อสอบ 
แบบความเรียง  



ประเภฒของข้อสอต 
อัตดัย 

 ข้อสอตความเรียงแตตจ ากัดค าตอต  

 ข้อสอตความเรียงแตตไม่จ ากัด
ค าตอต 



ข้อสอบความเรียงแบบจ ากัดค าตอบ  

เป็ดรูปแตตค าถามฒี่จ ากัดการตอต หมายถึง การให้ตอตใด 

เดื้อหาและรูปแตตฒี่ก าหดดไว้ ข้อดีของข้อสอตรูปแตตดี้คือ

ใช้วัดความรู้ได้เฉธาะเจาะจงมากกว่าข้อสอตความเรียงแตต

ไม่จ ากัดค าตอต และฒี่ส าคัฌข้อสอตประเภฒดี้สร้างง่าย 

เช่ด    

 จงเปรียตเฒียตความแตกต่างระหวา่งข้อสอตแตต ความเรียงและ

แตตเลือกตอตใดประเดด็ลักษฑะการตอตและวิณีการตรวจให้คะแดด  

 จงอณิตายข้อดีและข้อเสียของข้อสอตแตตความเรียงแตตจ ากัด

ค าตอต  อย่างละ 2 ข้อ (ค าตอตของฒ่าดควรยาวประมาฑครึ่ง

หด้า)  

 



ข้อสอบความเรียงแบบไม่จ ากัดค าตอบ  

เป็ดค าถามฒี่เปิดโอกาสให้ถู้เข้าสอตแสดงความสามารถใดความคิดได้

อย่างกว้างขวาง ไม่มีข้อจ ากัดใดการตอต ถู้ตอตมีอิสระใดการเลือกใช้

ความรู้หรือข้อเฒ็จจริงใด ๆ มาตอตก็ได้ ถู้ตอตข้อสอตเป็ดถู้ตัดสิดใจ

เลือกประเด็ด การตอตเองเด้ดเสรีภาธของการแสดงความคดิเห็ดของ 

ถู้ตอตเธื่อให้ถู้ตอตเกดิความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ เช่ด 

 

 จงแสดงความคิดเห็ดเกีย่วกัตการตริหารงาดของ รัฏตาลธลเอก

ประยุฒณ์ ..................... 

 ฒ่าดมีความคิดเห็ดอย่างไรต่อโครงการจัดซื้อเรือด าด้ าของ

กองฒัธเรือ 



Simple PowerPoint Presentation 

Simple PowerPoint Presentation 

Simple PowerPoint Presentation 

Simple PowerPoint Presentation 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos 

and Text. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and appeal to 

your Presentations.  

ลัก
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 ข้อสอตฒี่เป็ดประเภฒความเรยีง (อัตดัย) ควรมีความมุ่งหมาย 

เธื่อให้ถู้สอตเขียดตอตใดลักษฑะของการประยุกต์ การ

วิเคราะห์ การประเมิดค่า หรือการคิดสร้างสรรค์  ไม่ควรให้

ถู้เรียดเขียดตอตเธยีงแค่การวัดสมรรถดะดา้ดความจ าหรือ

ความเข้าใจเฒ่าดั้ด     

 ข้อสอตประเภฒความเรียงหรือข้อสอตอัตดัยจะตอ้งฒ าเฉลยไว้

ล่วงหด้าเธื่อความยุติณรรม ค าเฉลยของข้อสอต คือ การใช้

ภาษาและความถูกต้องของเดื้อหา ถู้สอดควรฒ าเฉลยใด 

รูปแตตคะแดดแตตรูติค (Rubric Score) ตั้งแต่คะแดดเต็ม

จดถึงคะแดดต่ าสุด โดยจะต้องก าหดดรายละเอียดของการ

ได้มาของแต่ละคะแดดให้ชัดเจด  



รูปแตตข้อสอตสร้างง่าย
และใช้เวลาเตรียมข้อสอต
ไม่มากดัก และใดฒาง
กลัตกัดหากถู้เข้าสอตมี
จ าดวดมากจะใช้เวลามาก
ส าหรัตการตรวจข้อสอต 

อาจมีค าตอบที่ถูกอย่าง
หลากหลาย 

เขียนบรรยายอย่างเสรี 
สร้างสรรค์ และอิสระ 

เน้นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง 

ลักษฑะของข้อสอตแตตอัตดัย 



ก าหนดความซับซ้อนและความยาก
ให้เหมาะสมกับวัยของปู้ตอบ 

เขียนข้อค าถาม การเลือกรูปแบบค าถามให้ได้รูปแบบ
ของข้อสอบที่เหมาะสมกับคุณลักษณะทีมุ่่งวัด 

ก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดพฤติกรรมด้านใด (มาตรฏาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้) ของปู้เรียน โดย

จัดท าเป็นพิมพ์เขียว (Test blueprint) การก าหนดปังการ

สร้างข้อสอบให้ได้ขอบเขตเนื้อหา จ านวนข้อสอบ และ

สมรรถนะที่มุ่งวัด การก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 

ให้ไดแ้บบทดสอบที่สามารถสะท้อนความสามารถท่ีต้องการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ได้
ความชัดเจนในการวัดความรู้ จิตพิสัย 
ทักษะปฎิบัติ  

แดวฒางการออกข้อสอตอัตดัย 

 เขียนให้ชัดเจน จ าเพาะเจาะจงว่าตอ้งการให้ปู้ตอบท าอย่างไร เช่น 
อธิบาย วิเคราะห์ แสดงความคดิเห็น ฯลฯ รวมทั้งการเขียนค า
ชี้แจงเก่ียวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน 

 เขียนค าถามวัดพฤตกิรรมระดับสูงๆ ตั้งแต่ความเข้าใจขึ้นไป 
ค าถามแตล่ะข้อมีความยากงา่ย ไม่เท่ากัน 

 เขียดค าถามโดยใช้สถาดการฑใ์หม่ๆ ไม่ควรถามตามต าราหรือ 
หดังสือเรียดหรือถามใดสิง่ฒี่เรียดมาแล้ว 

 ต้องเลือกค าถามเฉพาะจุดที่ส าคฌั เป็นประเด็นส าคัฌของเรื่อง
มาเป็นข้อค าถาม 



การตรวจคุณภาพข้อสอบให้ได้
คุณภาพข้อสอบรายข้อและ
คุณภาพข้อสอบทั้งฉบับ 

ควรเฉลยค าตอบไปพร้อมๆ กับการ
เขียนข้อสอบ 

ก าหนดเวลาการตอบ ให้เหมาะสม 

แดวฒางการออก 

ข้อสอตอัตดัย(ต่อ) 



แตตปรัตปรุง 
จ า 

เข้าใจ 

ใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมิดค่า 

สร้างสรรค์ 

แตตเดิม 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 

การด าไปใช้ 

การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ 

การประเมิดค่า 

ฒฤษญีการเรียดรู้ Bloom Taxonomy 
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จงตอกประโยชด์ของ...มา 5 ข้อ  
 จงตอกขั้ดตอดของ...มาตามล าดัต 

ความรู้-ความจ า 
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 ถามให้เปรียตเฒียต เช่ด จงเปรียตเฒียตความ

แตกต่างของ....ระหว่าง....และ... 

 ถามให้ตรรยาย เช่ด จงอณิตายวิวัถดาการของ

การ....ใดประเฒศไฒย 

 ถามให้สรุปความ เช่ด  ใจความส าคัฌของ.... 

กล่าวไว้อย่างไร 

 

ความเข้าใจ 
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 ถามให้คาดคะเดถลฒี่จะเกิด เช่ด ถลกระฒตฒ่ีได้รัตจาก....มี

อย่างไรต้าง 

 ถามให้หาความสัมธัดณ์ เช่ด เหตุใดการสื่อสารฒางโฒรศัธฒ์ จึง

มีความจ าเป็ดต่อวงการณุรกิจ 

 ถามให้ยกตัวอย่างจากเรื่องฒ่ีเรียดไปแล้ว 

     เช่ด จงยกตัวอย่างอาหารฒี่มีคุฑค่าและราคาถูก 

     ใดชีวิตประจ าวัด และอณิตายด้วยว่ามีคุฑค่าต่อ 

     ร่างกายอย่างไร 

 

 การน าไปใช้ 
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 ถามให้ตอกความส าคัฌ เช่ด อะไรเป็ดสาเหตุส าคัฌฒี่ฒ า

ให้สภาธภูมิอากาศของประเฒศไฒยร้อดจัดใดปีดี ้

 

 ถามให้ตอกเหตุถล เช่ด  อะไรด่าจะเป็ดถลของ............ 

 

 ถามให้หาหลักการ เช่ด  จงตอกหลักการฒี่สามารถ

อณิตายเหตุการฑ์ต่อไปดี้.... 

 

การวิเคราะห์ 
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 ถามเกี่ยวกัตแถดงาดหรือโครงการ เช่ด จงเขียด

แถดงาดฒี่จะปรัตปรุงตริเวฑธื้ดฒี่ของสถาตัดฯ

ชั้ด7 และ8 ให้สะอาด เรียตร้อยและปลอดภัย 

 ถามให้จัดรวตรวมข้อเฒ็จจริงใหม่ เช่ด  จากการ

เรียดวิชา....แล้ว คิดว่าจะด าเอาความรู้หรือ

ข้อเสดอแดะอะไรไปใชใ้ดการ...ธถัดา...ของ

ตดเอง 

 ถามให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เช่ด จงตอกวิณี

แก้ปัฌหาเกี่ยวกัตความประธฤติของดักศึกษาให้

มากฒี่สุด 

 

การสังเคราะห์ 
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 ถามให้ตัดสินใจ เช่น ถ้าให้สอบปากเปล่ากับ

ข้อเขียน นักศึกษาคิดว่านักศึกษาสามารถจะท า

คะแนนอย่างไหนได้ดีกวา่กัน เพราะเหตุใด 

 

 ถามให้อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น

วิพากษ์วิจารณ์ เช่น จงอภิปรายบทบาทของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการพัถนาสถาบันฯ 

 

การประเมินค่า 



ข้อดีของของแตตฒดสอตแตตอัตดัย 
1. สามารถวัดกระตวดการคิดไดด้ี 
2.ถู้สอตใช้ความรู้ ความคิด ได้อย่างเต็มฒี่ 
รวมถึงแสดงความสามารถใดการใช้ภาษา 
3. สร้างได้เร็ว   
4. ถู้สอตใช้การเดาได้ด้อยกว่าข้อสอตแตตอื่ด 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
ข้อจ ากัดของแตตฒดสอตแตตอัตดัย 
1.สร้างค าถามได้ด้อยข้อ และอาจไม่ครอตคลุม
เดื้อหา 
2.ใช้เวลาใดการตรวจมาก  
3.มีความคลาดเคลื่อดใดการตรวจ เช่ดปัฌหา
ลายมือ และ อารมฑ์ถู้ตรวจ 



 พิจารณาค าตอบแต่ละข้ออย่างคร่าวๆก่อน ยังไม่ต้องให้คะแนน แบ่งคุณภาพของการ

ตอบของปู้ตอบออกเป็นกลุ่มๆ เช่น ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างดี ยังใช้ไม่ได้ 

 วิธีการจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) 

 ควรตรวจทีละข้อของทุกคนจนหมดก่อน แล้วจึงตรวจข้อต่อไป 

 ควรสุ่มกระดาษค าตอบมาตรวจ โดยไม่ต้องดูชือ่ปู้ตอบ เพือ่ไม่ให้เกิดอคติในการตรวจ 

 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ปู้ตรวจอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้ปลการตรวจถูกต้องเชื่อถือ 

การตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัย 



                  คะแดดเต็ม 5 เกฑฐ์การให้คะแดด 
 
5 ค าตอตถูก แสดงเหตุถลถูก แดวคิดชัดเจด การใช้ 
                 ภาษาถูกต้อง 
4  ค าตอตถูก แสดงเหตุถลถูก แดวคิดชัดเจด มี 
             ข้อถิดธลาดฒางการใช้ภาษาต้าง 
3  ค าตอตถูก แสดงเหตุถลถูก แดวคิดไม่ชัดเจด 
            มีข้อถิดธลาดของการใช้ภาษา 
2   ค าตอตถูก  แสดงเหตุถลไม่ถูก แดวคิดไม่ชัดเจด  
            การใชภ้าษาถิดธลาด 
1 ค าตอตถูก แสดงเหตุถลไม่ถูก แดวคิดไม่ชัดเจด 
           การใชภ้าษาถิดธลาด 
0    ค าตอตไม่ถูก แสดงเหตุถลไม่ถูก  ไม่แสดงแดวคิด 
         ฒี่ชัดเจด การใชภ้าษาไม่ถูกต้อง 
 

 

 

Rubric 
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