
เกณฑการใหคะแนน 
(Scoring rubrics) 

ไซลัน  สาและ 

ความนํา 

การประเมินผลการเรียน  ผูสอนจําเปนตองมเีครือ่งมือในการใหคะแนนเพื่ออธิบายความสัมฤทธิผ์ล 
ของผูเรียน  ซึ่งปจจุบันนักการศกึษาไดใหความสนใจอยางมากกับRubrics  ทั้งนี้มาจากการวัดผลและ 
ประเมินผลกําลังเปลี่ยนแปลงสูการประเมินตามสภาพจริงและการประเมินจะอิงการปฏิบัติมากขึ้น  ครู 
จําเปนตองพัฒนา Rubrics ที่สะทอนหลักสูตรและการสอนของแตละคน   เพือ่ให Rubrics มีความสัมพันธ 
กับการเรยีนมากขึ้น 

ในการประเมินรูปแบบใหม  ผูประเมินควรจะกําหนดเกณฑในการประเมิน  และนกัเรียนควรจะได 
ทราบกอนลงมือทํางาน  เกณฑการประเมินนี้จะระบุคณุภาพที่ตองการใหนักเรียนกระทํา แตละคะแนนบน 
Rubrics ซึ่งสอดคลองกับตัวอยางการตอบสนองนั้น ๆ ดังนั้น การกําหนดเกณฑ การใหคะแนนนั้น จะทําให 
นักเรียนไดรูวาครูตองการอะไร และเขาจะตองทําอยางไร  เพือ่ที่จะให ผลงานของเขาไดคะแนนในระดับที่ 
ตองการ 

ความหมายของ Rubrics 

Rubrics  คือ เครือ่งมือในการใหคะแนน (Scoring Tool) ที่เกดิจากการรวมกันระหวางเกณฑการให 
คะแนน (Scoring criteria) กับ มาตราประมาณคาหรอืระดบัคะแนน (Rating scale) เพื่อระบุถึงความแตกตาง 
ของผลงาน หรือประสิทธิภาพ (Proficiency) ของงาน  สําหรับเปนแนวทางที่จะนําไปใชในการประเมินผล 
งานของนักเรียนตอไป ซึ่งการประเมินผลงานของนักเรียนจะมี 2 ลักษณะคอื ผลงานที่ไดจากกระบวนการ 
ของนักเรียน และกระบวนการที่นกัเรียนใชเพื่อใหเกดิผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย 
ในการเรียนรู อาจจะประเมินลกัษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทัง้สองลักษณะก็ได 

ความสําคัญของ Scoring rubrics 

การประเมินศกัยภาพของผูเรียนโดยใหลงมอืปฏิบตัินั้น ไมมีคําเฉลยหรือคําตอบ
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ถูกทีแ่นชดัลงไปเหมอืนแบบทดสอบเลอืกตอบ การประเมนิผลงานแตละชิน้ของผูเรียนที่ไดลงมอืปฏิบัติจึง 
มีความจําเปนที่จะตองประเมินคุณภาพของงานอยางเปนปรนัย ซึ่งมนัเปนการยากที่จะทําได และไดคนพบ 
การสรางเกณฑการใหคะแนนหรอื rubric ขึ้นมาซึ่งมคีวามสําคัญดังนี้ 

1.  เพือ่กําหนดแนวทางในการตดัสนิอยางยุตธิรรม และปราศจากความลําเอียง  Rubric จะตองมี 
ความชัดเจนในเกณฑการใหคะแนนอยางพอเพียงถึงขนาดที่ผูประเมิน 2 คนสามารถใช Rubric เดียวกัน 
ประเมินชิน้งานของผูเรียนชิ้นเดียวกนัแลวใหคะแนนไดตรงกัน ระดับของความสอดคลองในการใหคะแนน 
ของผูประเมนิ 2 คนที่ประเมินอยางเปนอิสระจากกนัจะเรียกวา ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของการประเมิน 

2.  เปนเครื่องมอืทีส่ามารถใชไดทั้งการสอนและการประเมิน  เราสามารถใช rubric เพื่อพัฒนาหรอื 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของนกัเรียนได และชวยใหครสูามารถตั้งความคาดหวังกับการปฏิบตัิงานของ 
นักเรียนไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้ยังสามารถใหนกัเรียนเห็นไดอยางชัดเจนวาทําอยางไรจึงจะปฏิบัติงานได 
ตามความคาดหวังที่ตั้งไว 

3.  เปนเครื่องมอืที่มีประโยชนในการชวยเหลอืนักเรยีนใหเปนผูทีส่ามารถตัดสินคุณภาพชิ้นงาน 
อยางมเีหตผุล  ทั้งงานของตนเองและผูอื่น  นกัเรียนจะรูขอผิดพลาดของตนเองและผูอื่น  การทําเชนนี้บอยๆ 
ชวยใหนักเรียนเกิดความรับผดิชอบในงานของตนเองมากยิ่งขึ้น 

4.  เปนเครื่องมอืทีช่วยลดจํานวนเวลาที่ครูใชในการประเมนิผลงานของนักเรยีนลงได  เพราะโดย 
ปกติครูมักประเมนิผลงานของนกัเรียนทลีะชิ้น  แตถาใช rubric ในการประเมินงานแลว  นักเรียนสามารถ 
ประเมินงานของตนเองและของเพือ่นๆได  นอกจากนี้ rubric ยังชวยใหนักเรียนไดขอมลูยอนกลับเกี่ยวกับ 
จุดเดน  และสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขในชิ้นงานของตนเองไดอกีดวย 

5.  rubric มีลักษณะยืดหยุนทีส่ามารถทําใหครสูอนนกัเรียนที่มีความหลากหลายแตกตางกันไปได 
อยางดี 

6.  rubric ใชไดงายและอธิบายไดงายเชนกัน  การใช rubric  จะชวยใหนักเรียนทราบวานักเรียนได 
เรียนรูอะไร  และเมือ่มกีารประชุมผูปกครอง  ครอูาจใช rubric อธิบายผูปกครองเขาใจงาย  โดยผูปกครองจะ 
ทราบไดวาบุตรหลานของตนตองทําอะไรบางจึงจะประสบผลสําเร็จในการเรียน  (สมศกัดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 
2544:139) 

จุดประสงคของการสราง rubrics 
การสราง rubric มีจุดประสงค  ดังนี้ 
1.  เพือ่ประเมินกระบวนการ (Process)  เชน  ประเมินการเรียนรูเปนทีม  ประเมินการนําเสนอ 

ปากเปลา  การอภิปราย  การสาธิต  เปนตน 
2.  เพือ่ประเมินผลผลิต (Product)  เชน  ประเมินแฟมสะสมผลงาน  รายงานการวิจัย  นิทรรศการ 

ผลงานศลิปะ  เปนตน
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ลักษณะของ Rubrics ที่ด ี

Rubrics  เปนชุดคะแนนที่ใชเปนแนวทางสําหรับการประเมินผลงานของผูเรยีน  ลักษณะทีด่ีของ 
Rubrics มีดังนี้ (Wiggins, 1998 : 184  อางถึงใน www.music.sg.ac.th ) 

1. มีความเกี่ยวของกับจุดมุงหมาย หรือ เปาหมายทั่วไป (General goals) กลาวคอื เกีย่วของกับงาน 
ที่ทํา 

2. จําแนกการปฏิบัติไดอยางเที่ยงตรง (Performances validly) 
3. ในแตละ Rubric จะไมมีการรวมเกณฑการใหคะแนน 
4. วิเคราะหงานไดอยางละเอียด 
5. ภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะงาน จําแนกคณุภาพของงานไดถกูตอง 
6. สามารถตัดสินงานไดถูกตอง 
7. อธิบายอยางชดัเจนในแตละระดับของคะแนน และ มีความแมนตรงในการใหคะแนนใน 

ตัวของมันเอง 
8. ตัดสนิใหคะแนนจากผลงานที่ปฏิบัติ มากกวากระบวนการ รูปแบบเนือ้หา หรอื ความตั้งใจใน 

การทํางาน 
นอกจากนี้ วิกกิ้น (Wiggins, 1998 : 184 – 185  อางถึงใน www.music.sg.ac.th) ไดนําเสนอ 

คุณลักษณะของ Rubrics วาตองมีลักษณะ ดังนี้ 
1. คะแนนตองมลีักษณะตอเนือ่ง (Continuous)  กลาวคือ ใหคะแนนเปนจํานวนเต็ม เชน ให 

คะแนน เปน 5 4 3 2 และ 1 คะแนนแตละคะแนน  มีความหางเทากนั 
2. มีความสอดคลองกนั (Parallel)  คะแนนแตละระดับแสดงถึงความลดหลัน่ของคุณภาพงาน 
3. มีความเกี่ยวเนือ่งกนั (Coherent) ในแตละระดับของการใหคะแนน 
4. น้ําหนักการใหคะแนนในแตละระดับมคีวามเหมาะสม(Aptly weighted)  มีเหตผุล  (not 

arbitrary) น้ําหนักของคะแนนในแตละระดับสามารถอางองิไปยังระดับอื่น ๆ ได 
5. มีความเที่ยงตรง (Valid)  คะแนนในแตละระดบั แสดงถึงคุณภาพของการปฏิบัติ เปนสิ่งสะทอน 

ถึงคณุภาพของงาน ไมไดเนนถึงปริมาณ แตเปนเกณฑตามสภาพจริง (Authentic criteria) 
6. เชือ่ถอืได (Reliable) กลาวคือ มคีวามคงเสนคงวาในการใหคะแนน ถึงแมใครจะเปนผูประเมนิ 

และ จะประเมนิในชวงเวลาใดกต็าม 

องคประกอบของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

การกําหนดเกณฑการใหคะแนนจะตองประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
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1.  ประเดน็ที่จะประเมนิ (Criteria)  คือ  สิ่งทีส่ะทอนผลการเรียนรูหลกัๆ  หรอืมาตรฐานการเรียนรู 
ที่เปนเปาหมายของแตละหนวย/ภาระงาน 

2. ระดับความสามารถ(Performance  Levels) สวนใหญจะกําหนดเปนเลขคี่มากกวาเลขคู  ทั้งนีเ้พือ่ 
ปองกนัการใหคะแนนที่ตกอยูตรงกลาง  ทําใหจําแนกความสามารถไดยาก  และแตละระดับอาจกําหนดเปน 
ตัวเลขหรือคําแสดงคณุภาพตางๆ  เชน  ดีมาก  ดี  พอใช  ยงัตองปรับปรุง 
เปนตน 

3. คําอธิบายคุณภาพของแตละระดับความสามารถ (Quality  Descriptors)  วาคุณภาพของ 
ความสามารถแตละระดับทีค่าดหวังนั้นเปนอยางไร  คําบรรยายเหลานี้จะตองมีความชัดเจนในการใชภาษาที่ 
กระทัดรดั  เขาใจงาย  และเห็นความแตกตางระหวางระดับความชัดเจน 

การกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน  เปนการระบุคณุภาพของงานหรือการกระทําทีค่รูตองการใหนักเรียนกระทํา 
หรือตอบสนอง  การกําหนดเกณฑการใหคะแนนจะชวยใหสิ่งที่คาดหวังและมาตรฐานของงานชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเกณฑยังชวยใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองเมือ่ทราบเกณฑที่ครแูละนักเรยีนรวมกันกําหนด  การกําหนด 
เกณฑการใหคะแนนมีวิธีการ 2 แบบ คือ 

1.  การกําหนดเกณฑโดยภาพรวม (Holistic Score) 
เปนการใหคะแนนโดยพิจารณาผลงานของผูเรยีนในภาพรวมวามีคุณภาพสอดคลองกับเกณฑใน 

ระดับใดและมคีะแนนเดี่ยวสําหรับงานนั้น  ซึ่งจะมีคําอธิบายคุณภาพของงานประกอบการใหคะแนนและ 
ตัดสนิคะแนนตางๆไดดวย  เชน  การประเมินการแปรงฟนอยางถูกวธิี  จะไดระดับคะแนนออกมาเปนระดับ 
คะแนนเดียวเชน  ถูกตองดี  พอใช  หรอืยังตองปรับปรุง 

2.  การกําหนดเกณฑโดยจาํแนกสิ่งที่จะประเมินออกเปนประเด็นยอย (Analytic Score) 
เปนการใหคะแนนเปนสวน ๆ โดยระบุรายละเอียดออกเปนประเด็นยอย  ๆ และแตละ 

ประเดน็มีคณุภาพอยางไร เชน การประเมนิการเขียน จะแบงเปนดาน สํานวนภาษา ความคิดสรางสรรค การ 
เขียนถกูหลักไวยากรณ หรอื การประเมินการแปรงฟนอยางถูกวิธี  จะจําแนกประเดน็การประเมินออกเปน 
วิธีการแปรงฟน  ความสะอาดของฟน  และลกัษณะนสิัยไดแก การใชน้ํา  การใชยาสีฟนเปนตน  ( 
สํานกังานทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ,  2544:12) 

การกําหนดระดับคะแนนใน Rubrics 

การกําหนดระดับคะแนนใน rubrics สวนใหญจะมีตั้งแต 3 - 8 ระดับ ขึ้นอยูกับลกัษณะของงาน 
และความตองการของครูวาจะพิจารณางานละเอียดมากนอยเพียงใด  การใหระดับคะแนน 3 ระดับ คอื สูง-
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ปานกลาง-ต่ํา  เปนการงายในการอธิบายคณุลกัษณะและงายตอการตดัสนิใจ แตบางคน  ชอบใช 4 ระดับ 
เพราะสัมพันธกับการให grade คือ 1, 2, 3 และ 4 จะเลอืกใชอยางไร ขึ้นอยูกับความตองการของครแูละ 
นักเรียนที่จะตกลงรวมกัน ในการกําหนดระดับคะแนน เมื่อครแูละนกัเรียนมีความเขาใจ และมีทกัษะแลว 
คอยเพิ่มเปน 5 หรือ 6 ระดับได 

การสรางเกณฑการใหคะแนน 

แนวทางในการใหคะแนนนัน้ถอืวาเปนสิ่งสําคญัเปนอยางมาก เพราะจะทําใหการประเมิน 
ครอบคลุม พรอมทั้งการใหคะแนนมคีวามยุติธรรม การสรางเกณฑการใหคะแนนจึงควรพิจารณา ดังนี้ (Mc 
Millan, 2001 : 224 – 228 อางถึงใน www.music.sg.ac.th ) 

1. ตองแนใจวาเกณฑการใหคะแนน ไดเนนประเดน็ที่สําคญัของงาน (Be sure the criteria 
focus on important aspects of the performance) 

2. มีความสอดคลองระหวางระดับคะแนน กับ จุดมุงหมายของการประเมนิ (Match the type of 
rating with the purpose of assessment ) ถาจุดมุงหมายของการประเมินกวางและตองใชการตัดสินทกุ ๆ 
สวนของชิ้นงาน ควรจะใชการประเมนิแบบภาพรวม (Holistic Scale) แตถาการประเมินตองการสะทอน 
กลับใหเห็น ความแตกตางของประเดน็ตาง ๆ ของงาน ควรใชการประเมินแบบแยกเปนรายดาน (Analytical 
approach) 

3. ขอความที่ใชอธิบายในแตละระดับคะแนน ตองเปนขอความที่สามารถประเมินหรอืสังเกตได 
(The descriptions of the criteria should be directly observable) 

4. ควรใหนักเรียน ผูปกครอง และผูเชีย่วชาญ ไดรวมกันสรางเกณฑ (The criteria should be written 
so that students, parents, and others understand them) การเปดโอกาสใหนกัเรียนไดรวมสรางเกณฑ การ 
ปฏิบัติงานนั้น ๆ จะเปนการกระตุนนกัเรียนใหสนใจที่จะทํางาน และจะทําใหนักเรียนนําไปเปนแนวทางใน 
การปฏิบตัิงานนัน้ ๆ 

5. คุณลักษณะ หรอื สิ่งที่จะวัดควรนิยามใหชัดเจน (The characteristics and traits used in the scale 
should be clearly and specifically defined) 

6. แสดงขัน้ตอน หรอื ลําดับขัน้ ทีเ่หมาะสมของคะแนนในแตละระดับ เพื่อใหเกิดความ 
คลาดเคลือ่นนอยที่สดุ (Take a appropriate to minimize scoring error) เชน หลีกเลี่ยงการใหคะแนนที่สูง 
เกนิไป (Generosity error) การใหคะแนนต่ําเกินไป (Severity error) การใหคะแนนสวนใหญอยูตรงกลาง 
(Central tendency error)  และการใหคะแนนทีเ่กดิจากความพึงพอใจเปนการสวนตัวของครูที่มีตอนกัเรียน 
คนนั้น ๆ (Halo effect) 

7. ระบบของการใหคะแนนตองมคีวามเปนไปได (The scoring system needs to be
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feasible ) กลาวคือ การใหคะแนนนิยมแบงระดับคะแนนเปน 3 - 8 ระดับ ดังนั้น ในแตละระดับคะแนนตอง 
มีความชัดเจน และแยกจากกันได 

จากทีก่ลาวมาแลว สรุปไดวา การสรางเกณฑการใหคะแนน ตองคํานึงถึงงานที่ใหทําตองมี 
ความสําคัญ มีความสอดคลองระหวางคะแนนกับจดุมุงหมายการประเมิน เกณฑที่สรางตองเปนรูปธรรม มี 
ความชัดเจน เหมาะสมกบัระดับชัน้ และควรใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการสรางเกณฑการ 
ประเมินดวย 

ขั้นตอนการสรางเกณฑการใหคะแนน 

เนื่องจากหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  เนนการประเมินใหดําเนินการควบคูกัน 
ไปในกิจกรรมการเรียน  ดังนั้นการสรางและพัฒนาเกณฑการใหคะแนนสามารถทําไดดังนี้ ( สํานกังาน 
ทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร,  2546:13) 

1.  เนือ้หา  หนวยการเรียนหรอืภาระงานที่กําหนดขึน้นั้นตรงกับมาตรฐานการเรียนรูขอใด 
2.  ประเดน็ที่จะนํามาประเมินภาระงานนั้นสามารถบอกไดวาเปนคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน 

การเรียนรูขอใดบาง 
3.  จัดทํากรอบการประเมนิที่ครอบคลุมประเด็นที่จะนํามาประเมิน 
4.  อธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถตามประเด็นที่กําหนดเปนระดับๆ 
5.  ทดลองหาความชัดเจนของเกณฑโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและใหผูเรียนไดทําความเขาใจ 
6.  หลังจากนําเกณฑไปใชประเมินผูเรียนแลวใหหาขอดี  ขอควรปรับปรุงแกไขดานตางๆ  เชน 

ความชัดเจน  ความสะดวกในการนําไปใช ฯลฯ 
7.  ทบทวนและปรับปรุงเกณฑที่ยังมีขอบกพรองหรอืพัฒนาเกณฑอื่นๆใหดียิ่งขึน้ 

การเขียน Rubrics 

ในการเขียน Rubrics จะเปนแบบการประเมินภาพรวม หรอื ประเมินแยกเปนดาน ๆ ขึ้นอยูกับความ 
ถนัดของครู โดยใหยึดตามแนวทางคณุลกัษณะที่ดีของ Rubrics ดังที่กลาวมาแลว เทคนคิการเขียน 
Rubrics  อาจจะเริ่มจากดานดีที่สดุ กับ ดานทีแ่ยทีสุ่ด ใหตรงขามกนักอน เพื่องายตอการเขียนในระดับอื่น ๆ 
หรือ อาจจะเขียนดานดีทีสุ่ดกอน (เขยีนเหมือนกับแบบประเมินภาพรวม)แลวระบุดานลบ หรอื ดานไมดี ใน 
ระดับคะแนนที่ต่ําลงมา หรือ อาจจะเขยีนดานแยที่สดุกอน เปนดานลบทั้งหมด ซึ่งเปน คะแนนต่ําสุด แลว 
ในระดับคะแนนที่สูงขึ้น ใหเพิ่มดานบวกหรอืดานดีไปเรือ่ยๆ 
ในที่นี้ผูเขยีนขอเสนอแนวทางการเขยีน Rubrics ดังนี้
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การเขียนแบบประเมนิภาพรวม 
ใหอธิบายคุณลักษณะของงานในแตละระดบั โดยตองใหครอบคลุมคุณภาพในระดับนั้น แตตอง 

ไมใชสิ่งเพอฟน เกินความเปนจริง จนนักเรียนไมสามารถที่จะปฏิบัติ 
ตัวอยางการสรางเกณฑการประเมินแบบภาพรวม 

ตัวอยางที่ 1 Rubrics แบบภาพรวมเพื่อประเมินการนําเสนอปากเปลา 
ระดับ  คําอธบิาย 
5 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนอธิบายเรือ่งทีศ่ ึกษาไดมาอยางชดัเจน  พรอมใหเหตุผลที่หนกัแนน 
ชี้ใหเห็นความสําคัญของเรือ่งทีศ่ึกษา  มีขอมลูทีเ่ฉพาะเจาะจงสนับสนนุขอสรุป 
การนําเสนอมีความตอเนื่อง  มกีารสบสายตาผูฟงโดยตลอด  มีการเตรยีมการอยางดี 
มีการจัดลําดับระบบระเบียบในการนําเสนออยางดี  มคีวามกระตอืรอืรน  มกีารใช 
สื่อในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ  ตอบคําถามของผูฟงไดชดัเจน  ตรง 
ประเดน็  และเหมาะสม 

4
ดีมาก 

นักเรียนอธิบายเรือ่งทีศ่ ึกษาพรอมใหเหตผุลทีช่ี้ใหเห็นความสําคัญของเรื่องทีศ่ึกษา 
มีขอมลูเพียงพอที่สนับสนุนขอสรุป  การนําเสนอถูกตอง  มีการเตรียมการกอน 
นําเสนอ  และมีการจัดลําดับการนําเสนอ  มีการใชสือ่  และตอบคําถามผูฟงได 
ชัดเจน 

ระดับ  คําอธบิาย 
3 
ดี 

นักเรียนอธิบายเรือ่งทีศ่ ึกษามาพรอมกลาวถึงขอสรุป  แตขอมูลสนับสนุนขอสรุป 
ไมมากพอเหมอืน 4 กับ 5 การนําเสนอถกูตอง  มีการเตรียมการกอนนําเสนอและมี 
การจัดลําดับการนําเสนอ  มกีารใชสือ่และตอบคําถามผูฟง 

2
พอใช 

นักเรียนอธิบายเรือ่งทีศ่ ึกษามาแตไมคอยสมบรณู  ไมมกีารกลาวขอสรุป  ลําดับการ 
นําเสนอที่ทําใหเขาใจได  แตมขีอผดิพลาดบางจุด  เตรียมการไมดี  จัดระบบ 
ระเบียบไมดี   มีการตอบคําถามไดบางคําถาม 

1 
ควร 

ปรับปรุง 

นักเรียนนําเสนอโดยไมไดเริ่มทีค่ําถามหรือความสําคญั  หวัขอที่นําเสนอไมชัดเจน 
และมีขอสรุปที่ไมเพียงพอ  การนําเสนอนั้นยากตอการติดตามฟง  ขาดการเตรียมตัว 
หรือขาดการจัดระบบระเบียบ  มีการตอบคําถามเฉพาะบางคําถามหรอืไมตอบ 

0  ไมมีการนําเสนอปากเปลา 
(สมศกัดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2544:175) 

ตัวอยางที่ 2  เกณฑการประเมินทกัษะการเขียน



8 

ระดับคะแนน  ลักษณะของงาน 
3 
(ด)ี 

เขียนไดตรงประเด็น และชัดเจน มีคํานํา เนือ้หา และบทสรุปอยางชัดเจน 
ตัวสะกด และไวยากรณมีความถูกตองสมบูรณทําใหผูอานเขาใจงายมีแนวคิด 
ที่นาสนใจ มีเหตผุลใชภาษาสละสลวย 

2
(ผาน) 

เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว มีคํานํา เนือ้หา และบทสรุปภาษาที่ใช 
ทําใหผูอานเกิดความสับสน เหตผุลยังไมคอยสอดคลองกนั 

1 
(ตองปรับปรุง) 

เขียนไมตรงประเด็น ไมมีการจัดระบบการเขียน เชน คํานํา เนือ้หา และ 
บทสรุป ภาษาที่ใชทําใหผูอานเกดิความสับสน ขาดเหตผุลสนับสนุน 
ใชศัพทที่เหมาะสม 

0  ไมมีผลงาน 
(บุญเรียง  ขจรศิลป,  2544:60) 

การเขียนแบบแยกเปนประเด็นยอย 

การใหคะแนนแบบนี้จะดีกวาแบบประเมินภาพรวม  เพราะมีความเปนปรนัยในการใหคะแนนมาก 
ขึ้น และในการตัดสินใหคะแนน ผูประเมินสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น โดยเทียบงานกับเกณฑการให 
คะแนนในแตละระดับ ในแตละประเด็น 

การกําหนดระดับคะแนน  อาจกําหนดใหแตละประเด็นมนี้ําหนักเทากันในทุกประเด็น  หรอืมี 
น้ําหนักแตกตางกันในแตละประเด็นดังตัวอยางตอไปนี้ 

สิ่งที่จะประเมิน: สมุดภาพ 
1. น้ําหนักประเด็นเทากนั 

รูปเลม  : 1  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 4) 
เนื้อเรือ่ง  : 1  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 4) 
ภาษา  : 1  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 4) 
ภาพประกอบ  : 1  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 4) 
คะแนนรวม  4-16 คะแนน 

2. น้ําหนักประเด็นไมเทากนั  โดยนําน้ําหนกัคณูกับระดับคะแนน 
รูปเลม  : 1  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 4) 
เนื้อเรือ่ง  : 3  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 12) 
ภาษา  : 2  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 8)
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ภาพประกอบ  : 2  สวน  ระดับ 1-4  คะแนน (เต็ม 8) 
คะแนนรวม  4-32 คะแนน 

ตัวอยางการกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบแยกเปนประเด็นยอย 
ตัวอยางที่ 1 แบบประเมินแฟมสะสมงาน 

คําอธบิายคุณภาพ 
รายการ 
ประเมิน 

ดีมาก (4 )  ดี (3)  พอใช (2)  ปรับปรุง(1) 
น้ําหนัก 
จุดเนน 

1.  อธิบาย 
เหตผุล 
ในการ 
เลอืก 
ชิ้นงาน 

แสดงออกถึง 
พัฒนาการและ 
ความกาวหนา 
ในการเรียนรู 
มากและ 
สะทอนเจตคติที่ 
ดีตอการเรียนรู 

แสดงออกถึง 
พัฒนาการและ 
ความกาวหนา 
ในการเรียนรู 
พอสมควรและ 
สะทอนเจตคติที่ 
ดีตอการเรียนรู 

แสดงออกถึง 
พัฒนาการและ 
ความกาวหนา 
ในการเรียนรู 
พอสมควรแตไม 
สะทอนเจตคติที่ 
ดีตอการเรียนรู 

แสดงออกถึง 
พัฒนาการและ 
ความกาวหนา 
ในการเรียนรู 
นอยและไม 
สะทอนเจตคติที่ 
ดีตอการเรียนรู 

3 

2. ความ 
ครอบคลุม 
ของเนือ้หา 

ชิ้นงาน 
ครอบคลุม 
เนือ้หาของ 
รายวิชาและมี 
ความ 
หลากหลาย 

ชิ้นงาน 
ครอบคลุม 
เนือ้หาของ 
รายวิชาแตไมมี 
ความ 
หลากหลาย 

ชิ้นงานไม 
ครอบคลุม 
เนือ้หาแตมี 
ความ 
หลากหลาย 

ชิ้นงานไม 
ครอบคลุม 
เนือ้หาของ 
รายวิชาและไมมี 
ความ 
หลากหลาย 

3 

3.  การ 
จัดการ 
ระบบและ 
ความมี 
ระเบียบ 
เรียบรอย 

การจัดเรียง 
สวนประกอบ 
ของแฟมไว 
อยางเปนระบบ 
ครบถวนและ 
เปนระเบียบ 
เรียบรอยอยางดี 

การจัดเรยีง 
สวนประกอบ 
ของแฟมไว 
อยางคอนขาง 
เปนระบบและมี 
ความเปน 
ระเบียบ 
เรียบรอย 
พอสมควร 

การจัดเรยีง 
สวนประกอบ 
ของแฟมยังไม 
เปนระบบ  แต 
งานมีความ 
เรียบรอย 
พอสมควร 

การจัดเรยีง 
สวนประกอบ 
ของแฟมยังไม 
เปนระบบและ 
งานขาดความ 
เปนเรียบรอย 

2
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คําอธบิายคุณภาพ 
รายการ 
ประเมิน 

ดีมาก (4 )  ดี (3)  พอใช (2)  ปรับปรุง(1) 
น้ําหนัก 
จุดเนน 

4. ความ 
ชัดเจนและ 
ความ 
สมบรูณของ 
แผนสรุป 
นักเรียน 

แผนสรุปเขียน 
ไดเขาใจงาย 
ชัดเจน  สมบรูณ 
มากทั้งรูปแบบ 
และสาระ 

แผนสรุปเขียน 
ไดเขาใจงายมี 
ความชัดเจน 
พอสมควรทั้ง 
รูปแบบและ 
สาระ 

แผนสรุปเขียน 
เขาใจยาก  ขาด 
ชัดเจน  สมบรูณ 
บางประเดน็ 

แผนสรุปเขียน 
เขาใจยาก 

2 

เกณฑการตดัสินคุณภาพ 
คะแนน                          ระดับคุณภาพ 
ต่ํากวา14  1 (ปรับปรุง) 
15-24                                2 (พอใช) 
25-34                                3 (ดี) 
35 ขึ้นไป  4  (ดีมาก) 

ตัวอยางที่2  เกณฑการใหคะแนนการทําโครงงานทดลองวิทยาศาสตร 
คําอธบิายคุณภาพ 

รายการประเมิน  ดีมาก (4 )  ดี (3)  พอใช(2)  ปรับปรุง(1) 
1. การออกแบบ 
การทดลอง 

แบบการทดลองที่ 
ใชแสดงใหเห็นวา 
นักเรียนไดมีการ 
วิเคราะหปญหา 
และออกแบบ 
ทดลองไดดวย 
ตนเองและ 
สามารถทําการ 
ทดลองไดอยาง 
เหมาะสม 

แบบการทดลอง 
ที่ใชแสดงใหเห็น 
วานักเรียนไดนํา 
ความคิด 
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรมา 
ใชในการทดลอง 
โดยมีการควบคุม 
ตัวแปรตางๆ 

แบบการทดลอง 
ที่ใชแสดงให 
เห็นวานักเรยีน 
ไดนําความคิด 
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร 
แตจําเปนตอง 
ชวยในการ 
ควบคุมตัวแปร 
ตาง 

แบบการทดลอง 
ที่ใชแสดงให 
เห็นวานักเรยีน 
สามารถทําการ 
ทดลองไดเมือ่ 
ไดรับความ 
ชวยเหลอืจากครู
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คําอธบิายคุณภาพ 
รายการประเมิน  ดีมาก (4 )  ดี (3)  พอใช(2)  ปรับปรุง(1) 
2. การเก็บ 
รวบรวมขอมูล 

ขอมลูที่ไดรับการ 
เก็บรวบรวมและ 
จดบันทึกไวเปน 
ลําดับ  ซึ่งสะทอน 
ผลการทดลองได 
อยางถูกตอง 
แมนยํา 

ขอมลูที่ไดรับ 
การจดบันทึกไว 
เปนตัวแทนของ 
ผลการทดลอง 

ขอมลูที่ไดรับ 
การจดบันทึกไว 
อยางไมเปน 
ระบบ  หรือเปน 
ระบบขึ้น 
ภายหลังไดรีบ 
การชวยเหลือ 
จากครู 

ขอมลูที่ไดรับ 
การจดบันทึกไว 
อยางไมสมบรูณ 
หรือจดบันทึก 
ภายหลังไดรีบ 
การชวยเหลือ 
จากครู 

3. ผลการทดลอง  ในรายงานผลการ 
ทดลองมีการ 
อธิบายผลการ 
ทดลองชัดเจน  มี 
การใชขอมูลจาก 
แหลงตางๆ  หรอื 
จากการทดลอง 
อื่นๆ ประกอบ 
คําอธิบาย 

ในการรายงาน 
ผลการทดลอง 
แสดงใหเห็นวา 
นักเรียนมคีวาม 
เขาใจในผลการ 
ทดลองและรูวา 
จะอธิบายผลการ 
ทดลองนั้น 
อยางไร 

ในการรายงาน 
ผลการทดลองมี 
การแสดงผลการ 
ทดลอง  การ 
สรุปผลยังไม 
สมบรูณหรอืมี 
การสรุปผลแต 
สรุปหลังจากถกู 
ถามคําถาม 

ในการรายงาน 
ผลการทดลองมี 
การแสดงผลการ 
ทดลอง  ขาด 
การสรุปผล 
หรือไมสมบรูณ 
หรือสับสน 

4.การนําเสนอผล 
การทดลองดวย 
ปากเปลา 

การพูดนําเสนอทํา 
ไดชัดเจน  ถกูตอง 
ผูฟงใหความ 
สนใจ  มีทาทาง 
น้ําเสียงและการ 
สบสายตาผูฟงดี 
มาก 

การพูดนําเสนอ 
ไดรับการจัด 
เตรียมดวยความ 
ชวยเหลอืบาง 
ประการจากครู 
แตมกีารนําเสนอ 
ผลการทดลอง 
การพูดมเีหตผุล 
และใชทาทาง 
ประกอบน้ําเสียง 
และการสบตา 
ผูฟงทําไดดี 

การพูดนําเสนอ 
ทําไดหลังจาก 
ไดรับการสอน 
จากครู  มีการใช 
ทาทาง  น้ําเสียง 
และการสบตา 
ผูฟง 

การพูดนําเสนอ 
ทําไดหลังจาก 
ไดรับการสอน 
จากครู 

(สมศกัดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2544:176-177)
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เกณฑการตดัสินระดบัคุณภาพ 
คะแนน                          ระดับคุณภาพ 
ต่ํากวา5                              1 (ปรับปรุง) 
6-9                                  2 (พอใช) 
10-13  3 (ดี) 
14 ขึ้นไป  4  (ดีมาก) 

กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา rubrics ทั้ง 2 รูปแบบ  เปนเสมอืนเครื่องมอืทีช่วยในการใหคะแนนใน 
งานของนักเรียน  ซึ่งการประเมินงานของนักเรยีนตองสัมพันธกับเกณฑและระดับคณุภาพของเกณฑเพือ่ 
เปนการประกันคุณภาพของการประเมินดวย  ดังนั้นการกําหนดเกณฑและระดับคณุภาพของเกณฑจึงเปน 
สิ่งจําเปนอยางมากเพื่อบงบอกความเที่ยงตรงของการประเมิน  ซึ่งในทีสุ่ดจะนําไปสูการประเมินตนเอง 
(Self- evaluation)และการปรับปรุงตนเอง(Self-adjustment) 

วิธีการกําหนดเกณฑการตัดสินระดบัคุณภาพ 
วิธีการกําหนดเกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
1. พิจารณาคากลางจากระดับคะแนนที่กําหนดไว 
2. นําคากลางที่ไดมาคํานวณหาคารอยละของแตละระดับคะแนน  จากนั้นจึงคํานวณออกมาในรูป 

คะแนนดิบ 
3.  กําหนดชวงคะแนนของแตละระดับดังตัวอยาง 
จากตัวอยางที่2  เกณฑการใหคะแนนการทําโครงงานทดลองวิทยาศาสตร สามารถกําหนดเกณฑ 

การตัดสินระดบัคุณภาพ ดังนี้ 
จากขอมลูในตารางที2่ พบวามีรายการที่จะประเมิน4 ประเด็นดวยกันและกําหนดระดับคณุภาพไว 4 

ระดับ คอื 1  2  3  4  ดังนั้นคะแนนเต็มของการประเมนิการทําโครงงานทดลองวิทยาศาสตรจึงเทากับ 16 
คะแนน 

ขั้นแรก  พิจารณาคากลางจากระดับคะแนนแตละชวงที่กําหนดไว  ผลที่ไดคอื1.5 
2.5  และ3.5 ดังรูป 

1.5           2.5            3.5 

1              2                3               4
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ขั้นที่สอง  นําคากลางที่ไดมาคํานวณหาคารอยละของแตละระดับคะแนน ดังนี้ 
% 5 . 37 100 

4 
5 . 1 

= ×  ,  % 5 . 62 100 
4 
5 . 2 

= ×  ,  % 5 . 87 100 
4 
5 . 3 

= × 

จากนั้นจึงแปลงออกมาในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 
6 16 

100 
5 . 37 

= ×  ,  10 16 
100 

5 . 62 
= ×  ,  14 16 

100 
5 . 87 

= × 

ขั้นสาม  กําหนดชวงคะแนนของแตละระดับดังนี ้
คะแนน                          ระดับคุณภาพ 
ต่ํากวา5                               1 (ปรับปรุง) 
6-9                                    2 (พอใช) 
10-13                                 3 (ดี) 
14 ขึ้นไป  4  (ดีมาก) 

เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน 
สํานกังานทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ ( 2546:38-39) ไดกลาวถึง 

เทคนิคการเขียนดังนี้ 
1.  กําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไวที่ระดับ 1  แลวเพิ่มลกัษณะที่สําคัญๆ สูงขึน้มาทีละระดับ  เชน  งาน 

เขียนมีประเดน็การประเมิน คอื  เนือ้หา  การใชภาษา 
การกําหนดรายละเอียดถาแบงออกเปน 4 ระดับ  ควรกําหนดลกัษณะยอยทีส่ําคัญใหได 4 

ลักษณะ เชน 
เนือ้หา  1.  สอดคลองกับเนือ้เรือ่ง 

2.  ลําดับเนือ้หาชัดเจน 
3.  เรือ่งนาสนใจ 
4.  มีจินตนาการ 

การใชภาษา  1. ผดิพลาดมากแตพอสือ่ความหมายได 
2.  ถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได 
3.  ผิดพลาดนอย  เชือ่มโยงภาษาไดดี 
4.  ถูกตองเกือบทั้งหมด  สละสลวย  งดงาม 

การกําหนดรายละเอียดแตละระดับ  โดยนําลกัษณะยอยมาจัดลําดับความสําคัญมาเขียนบรรยายให 
ชัดเจนจากความสําคัญที่ต่ําสุดและเพิ่มตัวแปรถดัไปแตละระดับ  ดังนี้ 

เนือ้หา  ระดับ 1  เนือ้หาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรือ่ง 
ระดับ 2  เนือ้หาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรือ่งและลําดับเรือ่งไดชดัเจน
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ไมวกวน 
ระดับ 3  เนือ้หาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรือ่งและลําดับเรือ่งไดชดัเจน 

ไมวกวน สอดแทรกสาระบางอยางทําใหเรื่องนาสนใจ 
ระดับ 4  เนือ้หาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรือ่งและลําดับเรือ่งไดชดัเจน 

ไมวกวน สอดแทรกสาระบางอยางทําใหเรื่องนาสนใจและอาน 
แลวเกดิจิตนาการ 

2. กําหนดลักษณะยอยระดับต่ําสดุไวที่ระดับ 1  แลวเพิ่มความถูกตองสูงขึ้นมาทลีะระดับ 
จากตัวอยางในขอ 1  สามารถนําเทคนคิมาเขียนในประเด็น  การใชภาษาดังนี้ 
การใชภาษา   ระดับ 1  ผิดพลาดมากแตพอสื่อความหมายได 

ระดับ 2  ถูกตองสวนมากและสือ่ความหมายได 
ระดับ 3  ผิดพลาดนอย  เชือ่มโยงภาษาไดดี 
ระดับ 4  ถูกตองเกอืบทั้งหมด  สละสลวย  งดงาม 

ในการเขียนรายละเอียดดังกลาวขางตน  แสดงเปนเชิงคณุภาพแตลกัษณะดังกลาวนี้  อาจเขียนเชิง 
ปริมาณ  ดังนี้ 

การใชภาษา   ระดับ 1  ภาษาผิดพลาดไมเกิน 50% ( หรือ50 จุด)แตพอสือ่ความหมายได 
ระดับ 2  ภาษาถกูตอง 50%- 70% และสือ่ความหมายได 
ระดับ 3  ภาษาถกูตอง 70%- 90%  เชือ่มโยงภาษาไดดี 
ระดับ 4  ภาษาถกูตอง 90%- 100% เปนภาษาที่สละสลวย  งดงาม 

การเขียนรายละเอียดการใหระดับคะแนนในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  มีทั้งจุดเดนและจุดดอย 
ของแตละแบบ  สําหรับเชิงคุณภาพมีจุดเดน  คือ  บางตัวแปรหรือบางลักษณะไมสามารถบรรยายไดเปน 
ปริมาณ  เชน  ตัวแปรที่เปนคําคุณศัพท เชน  สวยงาม  ดี  สนุกสนาน เปนตน  จุดดอย คอื ในการแปลผลเชิง 
คุณภาพ  เชน  คําวา มาก  นอย   เล็กนอยเหลานีผู้ประเมนิจะเกิดความลําเอียง  แสดงคณุภาพออกมาไม 
เทากนั  สําหรับจุดเดนของเชิงปริมาณ  เราสามารถนับเปนแหง  สดัสวน  รอยละได  แตก็มีจุดดอยคือ แตละ 
แหงจะมีน้ําหนักทีผ่ดิแตกตางกนั  เชน ถาผดิเรื่องการสะกดคํา  ผิดโดยทําใหความหมายเปลี่ยน  ยอมมีขอ 
แตกตางในเรือ่งน้ําหนกั  เปนตน ในการเขียนตองพิจารณาถึงความเหมาะสม  พยายามใหเปนปรนัยมาก 
ที่สุด 

3. กําหนดตัวแปรยอยที่มีน้ําหนกัเทากันทุกตัว  แลวระบุตัวแปรที่หายไปเทาไร  ระดับคะแนนก็จะ 
ลดหลั่นตามลําดับ  เชนการทํารายงาน  อาจมี ประเดน็ของรูปแบบ  เนือ้หา  ภาษา ความสะอาดประณตี  ใน 
กรณนีี้จะยกตัวอยางรูปแบบ  ที่เปนการเขียนรายละเอียดการใหคะแนนดังนี้ 

กําหนดลักษณะยอยของรูปแบบ  ดังนี้  ปก  คํานํา  สารบัญ  การอางอิง  บรรณานกุรม  เห็นวาตัว 
แปรยอยของรูปแบบ  มอียู 5 ตัว  วิธีเขียนอาจเขียนดังนี้
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รูปแบบ  ระดับ 4  มีครบ  คอื ปก  คํานํา  สารบัญ  การอางอิง  บรรณานกุรม 
ระดับ 3  ขาด 1 ลักษณะ 
ระดับ 2  ขาด 2 ลักษณะ 
ระดับ 1  ขาด 3 ลักษณะ 

ขอดขีองการประเมินโดยใช Rubrics 

1.  ชวยใหการคาดหวังของครูที่มีตอผลงานของนกัเรียนบรรลผุลสําเร็จได  โดยนกัเรียนเกิดความ 
เขาใจ  และสามารถใช Rubrics ตอการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน 

2.  ชวยใหครเูกิดความกระจางชัดยิ่งขึ้นวาตองการใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรูหรอืพัฒนาการ 
อะไรบาง 

3.  ชวยใหนักเรียนสามารถระบคุุณลกัษณะจากงานทีเ่ปนตวัอยางได  โดยใช Rubrics ตรวจสอบ 
4.  ชวยใหนักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพือ่ไปสูความสําเร็จได 
5.  เปนเครื่องมอืในการเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางกิจกรรมการปฏิบัติงานตางๆ  ของนักเรียน 

ไดเปนอยางดี 
6.  ชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน  ผูปกครอง  ผูสนับสนุน  ผูนเิทศก  ไดเกิดความเขาใจเกณฑในการ 

ตัดสนิผลงานนกัเรียนที่ครูใช 
7.  ชวยในการใหเหตผุลประกอบการใหเกรดนักเรียนได 
8. ชวยเพิ่มคุณภาพผลงานของนกัเรียน  (สมศกัดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2544:139-140) 

บทสรุป 

เกณฑการใหคะแนน ถอืเปนเครือ่งมอืสําหรับใชประเมินผลการเรยีน เพือ่อธิบายความสัมฤทธิผ์ล 
ของผูเรียนโดยทั่วไปมี 2 แบบ คอื 1. การกําหนดเกณฑโดยภาพรวม (Holistic Score) 
2. การกําหนดเกณฑโดยแยกเปนประเด็นยอย (Analytic Score)  ดังนั้นการกําหนดเกณฑการใหคะแนนทีด่ี 
ตองคํานึงถึงงานที่ใหทํา  และมคีวามสอดคลองระหวางคะแนนกับจุดมุงหมายการประเมิน นอกจากนีเ้กณฑ 
ที่สรางตองเปนรูปธรรม มคีวามชดัเจน เหมาะสมกับระดับชั้น  เพือ่ใหเกิดความยุติธรรม และปราศจากความ 
ลําเอียง
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บรรณานุกรม 

บรูชัย  ศริิมหาสาคร.  2541.  การสรางและการใชแฟมสะสมงาน.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 
ปทีป  เมธาคุณวุฒ.ิ  2544.  การจดัการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  2544.  การยึดผูเรียนเปนศูนยการและการประเมินตามสภาพจริง. 

เชียงใหม: The  Knowledge  Center. 
เสนอ  ภิรมจิตรผอง.  2542.  การประเมินผลภาคปฏบิัติ.  อบุลราชธาน:ี คณะครศุาสตร  สถาบัน 

ราชภัฏอุบลราชธาน.ี 
สํานกังานนเิทศและพัฒนามาตรฐานการศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธกิาร.  2545.  แนวการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ: องคการรับสง 
สินคาและพสัดภุัณฑ(ร.ส.พ.) 

สํานกังานทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ. 2546.  แนวการประเมินผล 
ดวยทางเลือกใหมตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ 
เรียนรูภาษาไทย. 

สํานกังานทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ. 2546.  แนวการประเมินผล 
ดวยทางเลือกใหมตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการ 
เรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา. 

เอกรนิทร  สี่มหาศาล.  2546.  แนวปฏิบัต:ิกระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ: บุค  พอยท. 
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