
ใบงานท่ี 1.1 
การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................................  
สาระที่......................................................................................................... ชัน้............................................... 
มาตรฐาน........................................................................................... .............................................................. 

ท่ี ตัวชี้วัด ความรู้(K) คุณลักษณะ(A) ทักษะกระบวนการ(P) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 
ใบงานที่ 1 การออกแบบการวัดและประเมินผล 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................................................................  ระดบัช้ัน .............. ...... 

สาระ ......................................................................................... หน่วยที่ .......................... ................ 
 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ค าส าคัญ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล K P A 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
ใบงานที่ 2 การเขียนแผนผังแบบทดสอบ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................................................................  ระดบัช้ัน .............. ...... 
 
 
หน่วย

ที่ 
มฐ/
ตชว. 

จ านวนข้อจ าแนกตามพฤติกรรม จ านวนข้อรูปแบบข้อสอบ รวม
ข้อสอบ จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ MC MS CM RR ER 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



ตัวอย่าง 
การก าหนดโครงสร้างรายวิชาและวางแผนการประเมินและก าหนดสัดส่วนของคะแนน 
 

รหัสวิชา ค 14101 รายวิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 160 ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายปี = 70:30 

 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1.จ านวนนับ ค1.1 ป.4/1 16 6 
ค1.1 ป.4/2 
ค1.2 ป.4/1 
ค4.1 ป.4/1 
ค4.1 ป.4/2 

2.การบวกและการลบ ค1.2 ป.4/1 8 3 
 ค6.1 ป.4/5 
3.เรขาคณิต    
4.    
5.    
6.    
7.    
13.การบวก ลบ คูณ 
หาร ระคน 

ค1.2 ป.4/1 8 7 
ค1.2 ป.4/2 
ค6.1 ป.4/2 
ค6.1 ป.4/5 
ค6.1 ป.4/6 

รวม 150 70 
ประเมินปลายปี/ปลาย
ภาค 

การทดสอบ 2 20 
ภาระงาน/การปฏิบัต ิ 8 10 

รวม 160 100 
 
 
 
 

 

 



ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตัวอย่างที่ 1 กลุ่มสาระภาษาไทย 
สาระที่ 1 การอ่าน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มาตรฐาน ท1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนสิัยรักการอ่าน 
 

ตัวชี้วัด ค ำส ำคัญ 
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 

แนวทำงกำรประเมิน วิธีกำรและเครื่องมือ 
K P A 

1.อ่านออกเสียงบทร้อย
แก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เรื่องที่อ่าน 

อ่านออก
เสียง 

   ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง
บทความ ปกิณกะและ
กลอนเสภา 

การประเมิน
ภาคปฏิบัติ 
-แบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 

2.ระบุความแตกต่างของ
ค าที่มีความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย 

ระบุความ
แตกต่าง 

   ให้ผู้เรียนอ่านจับใจความ
จากหนงัสอืพิมพ์และระบุ
ความแตกต่างของค าที่มี
ความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย 

การทดสอบ 
-แบบทดสอบ 

3.ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรือ่งทีอ่่าน 

ระบุใจความ
ส าคัญ 

   ให้ผู้เรียนอ่านสารคดีเชิง
ประวัติศาสตร์ แล้วระบุ
ใจความส าคัญและข้อมลูที่
สนับสนุนจากเรือ่งทีอ่่าน 

การทดสอบ 
-แบบทดสอบ 

4.อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียน
กรอบแนวคิดของเรื่อง 

เขียนกรอบ
แนวคิดของ
เรื่อง 

   ให้ผู้เรียนอ่านบทความแล้ว
เขียนย่อความ 

การเขียนย่อความ 
-แบบประเมินผลงาน/
เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) 

5.วิเคราะห ์วิจารณ์ และ
ประเมินเร่ืองที่อ่านโดยใช้
กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจดีขึ้น 

วิเคราะห์ 
วิจารณ์และ
ประเมิน 

   ให้ผู้เรียนอ่านข่าว
หนังสือพิมพ์ แล้ววิเคราะห์
วิจารณ์เรือ่งทีอ่่านโดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจ 

การเขียนรายงาน 
-แบบประเมินผลงาน/
เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) 

6.ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเร่ืองที่
อ่าน 

ประเมินความ
ถูกต้อง 

   ให้ผู้เรียนอ่านสารคดีเชิง
ประวัติและหาข้อมลูเพื่อ

การเขียนรายงาน 
-แบบประเมินผลงาน/



สนับสนุนความถูกต้องของ
เรื่องที่อ่าน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) 

7.วิจารณ์ความสมเหตุสมผล
การล าดับความ และความ
เป็นไปได้ของเร่ือง 

วิจารณ์ความ
สมเหตสุมผล 

   ให้ผู้เรียนอ่านต านานแล้ว
วิจารณ์ความสมเหตสุมผล 
การล าดับความ และความ
เป็นได้ของเรื่อง 

การเขียนบทวิจารณ์ 
-แบบประเมินผลงาน/
เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) 

8.วิเคราะหเ์พื่อแสดงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกับเร่ืองที่
อ่าน 

วิเคราะห ์    ให้ผู้เรียนอ่านบทความแล้ว
วิเคราะหเ์พื่อแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรือ่งที่
อ่าน 

การเขียนบท
วิเคราะห ์
-แบบประเมินผลงาน/
เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) 

9.ตีความและประเมินคุณค่า
และแนวคดิที่ได้จากงาน
เขียนอยา่งหลากหลายเพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

ตีความและ
ประเมิน
คุณค่า 

   ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอก
เวลาแล้วประเมินคุณค่าและ
แนวคิดที่ได้เพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

การเขียนเรียงความ 
-แบบประเมินผลงาน/
เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) 

10.มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน 

   การสงัเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนขณะที่อ่านหนงัสอือยู่
ในห้องเรียน 

การสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตัวอย่างที่ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
สาระที่ 1 การอ่าน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
มาตรฐาน ค3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ให้เหตผุลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric modal) ในการแกป้ัญหา 
 

ตัวชี้วัด ค ำส ำคัญ 
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 

แนวทำงกำรประเมิน วิธีกำรและเครื่องมือ 
K P A 

1.เขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ก าหนดให้ในแบบ
ต่างๆ 

-เขียนรูป
เรขาคณิต 

   ให้ผู้เรียนเขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติ 

การตรวจผลงาน 
-แบบตรวจผลงาน 

2.บอกรูปเรขาคณิตต่างๆที่
อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

-บอกรปู
เรขาคณิต 

   ให้ผู้เรียนบอกรูปเรขาคณิต
ต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

การประเมินการ
บอกรปูเรขาคณิตสอง
มิติที่อยู่ในสิง่แวดล้อม
รอบตัว 
-การประเมิน
ภาคปฏิบัติ/สอบปาก
เปล่า 
-แบบประเมิน 

 
 
 
 
 


