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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

แนวทำงกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19)



กำรวัดและ
ประเมินผล
ในช้ันเรียน

กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 

2019 
(COVID-19)

กำรตัดสินผลกำรเรียน

• กำรเรียนรู้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เท่ำเทียมกัน กำรเรียนรู้น ำกำรศึกษำ โรงเรียนอำจหยุดได้ แต่กำรเรียนรู้หยุดไม่ได้
• กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลำ ไม่จ ำกัดเฉพำะในชั้นเรียน
• กำรเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสภำพบริบท ควำมเหมำะสม และควำมปลอดภัยของพื้นที่

แนวทำงกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ระดับกำรศึกษำ
• ปฐมวยั 
• ประถมศกึษา 
• มัธยมศกึษา

พฤติกรรมของมำตรฐำนและตัวชี้วัด
• ควำมรู้ (Knowledge) 
• ทักษะกระบวนกำร (Process skill) 
• คุณลักษณะ (Attribute)

จุดมุ่งหมำย
• เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ 
• เพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ระดับปฐมวัย
• จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็ก ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
• ไม่มุ่งเน้นกำรอ่ำนและกำรเขียนเป็นหลัก
• ตรวจสอบพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ

ใช้วิธีกำรวัดและประเมินรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรสังเกตพฤติกรรม กำรพูดคุย กำรซักถำม กำรตรวจสอบชิ้นงำน เป็นต้น 
โดยครูผู้สอนจ ำเป็นต้องจัดท ำแบบสังเกต แบบสัมภำษณ์ แบบตรวจสอบรำยกำร และแบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน 

1

มีกำรประสำนขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 2

ท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองในกำรจัดส่งข้อมูลสำรสนเทศผลกำรประเมินพัฒนำกำรหรือพฤติกรรมของผู้เรียนย้อนกลับให้ครูผู้สอนผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 

3

สำมำรถไปตรวจเยี่ยมบ้ำนของเด็ก เพื่อประเมินและตรวจสอบพัฒนำกำรของเด็ก โดยค ำนึงถึงสภำพและควำมพร้อมของแต่ละพื้นท่ี4

เน้นกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก เพื่อมุ่งกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล5

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



ใช้วิธีกำรและรูปแบบกำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะสมและหลำกหลำยผสมผสำนกันไป เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรตรวจผลงำน 
กำรประเมินภำคปฏิบัติ กำรประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงำน และกำรทดสอบ เป็นต้น 

1

จัดท ำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ส่งข้อมูลสำรสนเทศผลกำรประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอน 2

ประสำนขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผู้เรียน3

สำมำรถไปตรวจเยี่ยมบ้ำนของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียน โดยค ำนึงสภำพและควำมพร้อมของแต่ละพื้นท่ี4

มีกำรจัดท ำตำรำงนัดหมำยผู้เรียนเป็นกลุ่มเพื่อประเมินผลกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน5

• มุ่งเน้นตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน ตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ
• กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถท้ังด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะ เพื่อให้ผู้เรียน                                            

มคีวำมรู้ควำมสำมำรถท้ังด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ และกำรสื่อสำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 

มีกำรใช้แบบทดสอบรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรวัดและประเมินผู้เรียนตำมควำมเหมำะในแต่ละระดับชั้น6

กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ระดับประถมศึกษำ

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



ใช้กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีกำรและรูปแบบที่หลำกหลำยผสมผสำนกันไป เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรตรวจผลงำน 
กำรประเมินภำคปฏิบัติ กำรประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงำน และกำรทดสอบ เป็นต้น

1

อำจมีท้ังกำรทดสอบ โดยใช้ข้อสอบและกระดำษค ำตอบผ่ำนระบบกำรสอบออนไลน์ กำรทดสอบโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป เป็นต้น2

มีกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทดสอบและประเมินผู้เรียน ครูผู้สอนสำมำรถจัดระบบให้ผู้เรียนสำมำรถส่งข้อมูลสำรสนเทศ
ผลกำรประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเองไปให้ครูผู้สอน โดยใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือช่องทำงกำรส่ือสำร  อื่น ๆ

3

ประสำนขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผู้เรียน4

สำมำรถไปตรวจเยี่ยมบ้ำนของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียน โดยค ำนึงสภำพและควำมพร้อมของแต่ละพื้นท่ี5

• มุ่งเน้นตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียน ตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ
• กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถท้ังด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้

ควำมสำมำรถท้ังด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ และกำรส่ือสำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
• ผู้เรียนมีพื้นฐำนควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี

จัดท ำตำรำงนัดหมำยผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำรวัดและประเมินผล ท้ังท่ีสถำนศึกษำและท่ีบ้ำนนักเรียน6

กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษำ



กำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ

คุณภำพผู้เรียน

ควำมรู้ควำมคิด

ทักษะกระบวนกำร

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

มำตรฐำนและตัวชี้วัด
ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551

กำรวัดและประเมินผล ตำมพฤติกรรมของมำตรฐำนและตัวชี้วัด

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



มีกำรมอบหมำยงำน นัดหมำยเป็นกลุ่ม ส ำหรับกำรใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ ควรจัดท ำชุดข้อสอบตำมมำตรฐำนและตวัชี้วัด 
และมีกำรนัดหมำยช่วงเวลำในกำรทดสอบกับผู้เรยีนล่วงหน้ำ

2

สำมำรถไปตรวจเยี่ยมบำ้นของผู้เรียน เพื่อประเมินและตรวจสอบควำมสำมำรถด้ำนทักษะและกำรปฏิบตังิำนของผู้เรียน 
โดยพิจำรณำถึงสภำพ ควำมปลอดภัย และมำตรกำรของแต่ละพื้นที่

3

สำมำรถวัดพฤติกรรมด้ำนควำมรู้ของผู้เรียน ผ่ำนกำรท ำรำยงำนที่สะท้อนถึงพฤติกรรมตำมตัวชีว้ัด แล้วจัดส่งรำยงำนย้อนกลับ
มำยังครูผู้สอน ผ่ำนระบบเทคโนโลยีต่ำง ๆ

4

1 กำรวัดและประเมินผลใช้กำรทดสอบเป็นหลัก ข้อสอบที่ใช้ในกำรทดสอบมีทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบและขอ้สอบแบบเขยีนตอบ     
ควรใช้วิธีกำรทดสอบที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป ทั้งรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบที่ไมไ่ด้เชื่อมตอ่ในคอมพิวเตอร์   
เครือข่ำย (ออฟไลน)์ โดยให้ผู้เรียนสำมำรถสอบที่บ้ำนได้ ยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

กำรวัดและประเมินผล ด้ำนควำมรู้ (Knowledge)

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



วิธีกำรจัดส่งงำน สำมำรถใช้กำรถ่ำยวีดิทัศน์ กำรถ่ำยรูปภำพผลงำน กำรบันทึกเสียง โดยประสำนขอควำมร่วมมือ
จำกผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินทักษะกระบวนกำรของผู้เรียน

2

กำรทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรก ำหนดให้ผู้เรียนเขียนค ำตอบลงในกระดำษค ำตอบ แล้วจัดส่งข้อมูลกำรท ำ
ข้อสอบมำให้ครูผู้สอนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ

3

มีกำรมอบหมำยงำนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ปฏิบัติงำนทั้งที่บำ้นหรือสถำนศึกษำ เพื่อจะได้ท ำกำรประเมินทักษะกำรปฏิบตัิงำนของ
ผู้เรียน

4

1 กำรวัดและประเมินผลใช้กำรประเมินภำคปฏิบตัิเป็นหลัก เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริงที่บ้ำน ใช้แบบประเมินกำรปฏิบตังิำน 
แบบตรวจสอบรำยกำร แบบบันทึกผลงำน และแบบบรรยำยกำรปฏิบตัิงำน เป็นต้น 

กำรวัดและประเมินผล ด้ำนทักษะกระบวนกำร (Process skill)

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



ควรประสำนขอควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรประเมนิพฤติกรรมของผู้เรียนผ่ำนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรท ำกิจกรรมที่
บ้ำน กำรมอบหมำยให้ปฏิบตัิงำน เป็นต้น 

2

สำมำรถไปตรวจเยี่ยมบำ้นของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบคุณลักษณะของผู้เรียน โดยพิจำรณำถึงสภำพ ควำมปลอดภัย 
และมำตรกำรของแต่ละพื้นที่

3

มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนปฏิบตังิำน นัดหมำยร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบคุณลักษณะของผู้เรียน4

1 กำรวัดและประเมินผล ใช้กำรสังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป็นหลัก เครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนมีหลำกหลำยประเภท 
เช่น แบบสัมภำษณ์ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรำยกำร และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

กำรวัดและประเมินผล ด้ำนคุณลักษณะ (Attribute)

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



กำรวัดและประเมินผลแต่ละจุดมุ่งหมำย

จุดมุ่งหมำย
ของกำรวัด
และประเมิน

กำรวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ 
• Formative Assessment
• Assessment For Learning
• Assessment As Learning

กำรวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้ 
• Summative Assessment
• Assessment Of Learning

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



กำรวัดและประเมินผล 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ

6. ควรจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ท่ีได้หรือแหล่งข้อมูลในกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน เพื่อ
มอบหมำยให้นักเรียนปฏิบัติงำน มีกำรประเมินตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่อก ำกับกำรเรียนรู้ของตนเอง

5. น ำและฝึกกำรใช้ค ำถำมประเภทต่ำง ๆ เพื่อกระตุ้นคิดให้กับผู้เรียน ให้มีกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น อภิปรำย และวิพำกษ์เชิง
สร้ำงสรรค์ ท้ังรำยบุคคลและรำยกลุ่ม

4. มีกำรประสำนขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลและสะท้อนผลกำรเรียนรู้ 
(Feedback) กลับไปยังครูผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง 

3. วัดและประเมินผลผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลำของกำรจัดกำรเรียนรู้ พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และน ำข้อมูลท่ีได้ไปสู่กำรวิจัยและพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ออกแบบและวำงแผนเก่ียวกับวิธีกำรและเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวัดและประเมินผลตำมมำตรฐำน
และตัวช้ีวัด โดยใช้วิธีกำรประเมินผลท่ีหลำกหลำย เช่น กำรทดสอบ กำรสังเกตพฤติกรรม กำรสอบ
ปำกเปล่ำ กำรสัมภำษณ์หรือกำรซักถำม กำรเขียนสะท้อนกำรเรียนรู้ กำรประเมินภำคปฏิบัติ 
กำรประเมินด้วยแฟ้มสะสมงำน กำรประเมินตนเอง กำรประเมินตำมสภำพจริง เป็นต้น

1. ยึดหลักกำรประเมินและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเร่ืองเดียวกัน ไม่แยกส่วน เน้นกำรประเมิน
เพื่อพัฒนำ และตรวจสอบพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง

7. จัดส่งข้อมูลผลกำรประเมินย้อนกลับไปให้ครูผู้สอนผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



กำรวัดและประเมินผล 
เพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้

6. สำมำรถเลือกใช้ข้อสอบมำตรฐำนที่มีกำรให้บริกำรจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น ระบบคลังข้อสอบมำตรฐำน (SIBS) ระบบคลังข้อสอบตำมแนวทำงกำรทดสอบ 
PISA (PISA Online Testing) ท้ังในกำรวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำและกำรวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้ได้อีกด้วย

5. อำจน ำผลกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเรียนรู้ในบทเรียนหรือหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ หรือผลงำน ช้ินงำน
ท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผ่ำนรูปแบบและวิธีกำรต่ำง ๆ มำวิเครำะห์ และสรุปผลเพื่อตัดสินโดยภำพรวม โดยยืดหยุ่น
ตำมสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้กำรทดสอบควำมรู้เพียงวิธีเดียว

4. จัดส่งข้อสอบให้ผู้เรียนท ำที่บ้ำน แล้วให้นักเรียนจัดส่งข้อสอบกลับคืนครูผู้สอนผ่ำนช่ำงทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เป็นต้น

3. อำจนัดหมำยผู้เรียนมำสอบเป็นกลุ่มย่อย ๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม

2. ใช้วิธีกำรหรือรูปแบบกำรทดสอบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับจ ำนวนและลักษณะธรรมชำติของผู้เรียน เช่น 
กำรใช้โปรแกรมทดสอบส ำเร็จรูป ในกำรทดสอบแบบออนไลน์ ท่ีสะดวกและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงกำรจัดท ำชุด
ข้อสอบตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัด แล้วนัดหมำยช่วงเวลำกำรทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้ำ 

1. ก ำหนดมำตรฐำนและตัวช้ีวัดส ำคัญที่ผู้เรียนจ ำเป็นต้องรู้และสำมำรถสะท้อนคุณภำพผู้เรียน
ตลอดปีกำรศึกษำ/ภำคเรียน 

กำรวัดและประเมินผล
เพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้

• เป็นกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ/ภำคเรียน 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



กำรตัดสินผล
กำรเรียนรู้

ใช้ผลกำรประเมินระหว่ำงป/ีภำคเรียน
และผลกำรประเมินปลำยปี/ภำคเรียน 

ตำมสัดส่วนที่สถำนศึกษำก ำหนด

แนวปฏิบัตกิำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551

• ได้/ตก
• ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
• ระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ ระดับดี 
• เกรด1- เกรด 4

กำรตัดสินผลกำรเรียนรู้

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



Thank You
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

B


