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คําชี้แจง โปรดพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพขอสอบตามประเด็นที่กําหนดให โดยทําเครื่องหมาย  ไวในชอง
ระดับคุณภาพดานขวามือ
ดีมาก
(4)

ลําดับที่

ประเด็นตรวจสอบ

1.

เนื้อหาในแบบทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู

2.

เนื้อหาในแบบทดสอบครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

3.

หลักเกณฑการคิดคะแนนมีสัดสวนชัดเจน เหมาะสม

4.

ความเหมาะสมของแบบทดสอบกับเนื้อหาการเรียนรู

5.

ความเหมาะสมของแบบทดสอบกับระยะเวลาที่กําหนด

6.

การใชภาษาในการตั้งคําถาม ชัดเจน เหมาะสม ถูกตอง

7.

แบบทดสอบสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
รวมผลการประเมิน

ดี
(3)

พอใช ควรปรับปรุง ขอสังเกต
(2)
(1)
เพิม่ เติม

สรุปคะแนนเฉลี่ยคุณภาพแบบทดสอบ......................................
ระดับคุณภาพของแบบทดสอบ
 ดีมาก

 ดี

 พอใช

 ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ
ดีมาก

= 26 - 28

ดี

= 23 - 25

พอใช

= 20 - 22

(...........................................)

ควรปรับปรุง

= ต่ํากวา 20

........../............................/...........

ลงชื่อ.............................................ผูตรวจสอบ

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาในแบบทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ให 4 เมื่อแนใจวาเนื้อหาในแบบทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบทุกขอตรงกับมาตรฐานการเรียนรู และ/หรือบงบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือ
จุดมุงหมายตามมาตรฐานการเรียนรู
ให 3 เมื่อเนื้อหาในแบบทดสอบไมคอยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบสวนใหญตรงกับมาตรฐานการเรียนรู หรือบงบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือ
จุดมุงหมายตามมาตรฐานการเรียนรู แตยังมีบางขอที่ไมตรงกับมาตรฐานการเรียนรู
ให 2 เมื่อไมแนใจวาเนื้อหาในแบบทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบหลายขอไมคอยตรงกับมาตรฐานการเรียนรู หรือไมคอยบงบอกถึงสิ่งที่
คาดหวังหรือจุดมุงหมายตามมาตรฐานการเรียนรู และยังมีอีกหลายขอที่ไมแนใจวาตรงกับมาตรฐานการ
เรียนรูหรือไม
ให 1 เมื่อเนื้อหาในแบบทดสอบไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบทุกขอไมตรงกับมาตรฐานการเรียนรู และ/หรือไมบงบอกถึงสิ่งที่คาดหวัง
หรือจุดมุงหมายตามมาตรฐานการเรียนรู
2. เนื้อหาในแบบทดสอบครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
ให 4 เมื่อแนใจวาเนื้อหาในแบบทดสอบครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบทุกขอตรงกับตัวชีวัด/ผลการเรียนรู
ให 3 เมื่อเนื้อหาในแบบทดสอบไมคอยครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบสวนใหญตรงกับตัวชีวัด/ผลการเรียนรู แตยังมีบางขอที่ไมตรงกับตัวชีวัด/
ผลการเรียนรู
ให 2 เมื่อไมแนใจวาเนื้อหาในแบบทดสอบครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบหลายขอตรงกับตัวชีวัด/ผลการเรียนรู แตยังมีอีกหลายขอที่ไมแนใจวาจะ
ตรงกับตัวชีวัด/ผลการเรียนรูหรือไม
ให 1 เมื่อเนื้อหาในแบบทดสอบไมครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
คําอธิบาย เนื้อหาในแบบทดสอบทุกขอไมตรงกับตัวชีวัด/ผลการเรียนรู
3. หลักเกณฑการคิดคะแนนมีสัดสวนชัดเจน เหมาะสม
ให 4 เมื่อแนใจวาหลักเกณฑการคิดคะแนนมีสัดสวนชัดเจน เหมาะสม
คําอธิบาย การใหคะแนนเปนไปตามสัดสวนน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู การกําหนดคะแนนของ
แบบทดสอบแตละประเภทมีความเหมาะสม เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย จับคู เปนตน
ให 3 เมื่อหลักเกณฑการคิดคะแนนมีสัดสวนคอนขางชัดเจน และ/หรือคอนขางเหมาะสม
คําอธิบาย การใหคะแนนคอนขางเปนไปตามสัดสวนน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู และ/หรือการ
กําหนดคะแนนของแบบทดสอบแตละประเภทคอนขางเหมาะสม เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย จับคู เปนตน

ให 2 เมื่อไมแนใจหลักเกณฑการคิดคะแนนมีสัดสวนชัดเจน เหมาะสม
คําอธิบาย ไมแนใจวาการใหคะแนนเปนไปตามสัดสวนน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู และ/หรือการ
กําหนดคะแนนของแบบทดสอบแตละประเภทมีความเหมาะสม เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย จับคู เปนตน
ให 1 เมื่อหลักเกณฑการคิดคะแนนมีสัดสวนไมชัดเจน และ/หรือไมเหมาะสม
คําอธิบาย การใหคะแนนไมเปนไปตามสัดสวนน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู การกําหนดคะแนน
ของแบบทดสอบแตละประเภทไมมีความเหมาะสม เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย จับคู เปนตน
4. ความเหมาะสมของแบบทดสอบกับเนื้อหาการเรียนรู
ให 4 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบกับเนื้อหาการเรียนรูมีความเหมาะสม
คําอธิบาย แบบทดสอบทุกขอมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู แบบทดสอบมีคําถามและตัวเลือก
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู
ให 3 เมื่อแบบทดสอบกับเนื้อหาการเรียนรูคอนขางเหมาะสม
คําอธิบาย ขอสอบสวนใหญมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู มีคําถามและตัวเลือกสอดคลองเหมาะสม
กับเนื้อหาการเรียนรู แตยังมีบางขอที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู
ให 2 เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบกับเนื้อหาการเรียนรูมีความเหมาะสม
คําอธิบาย ขอสอบหลายขอมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู แบบทดสอบมีคําถามและตัวเลือก
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู แตยังมีหลายขอที่ไมแนใจวาเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรูหรือไม
ให 1 เมื่อแบบทดสอบกับเนื้อหาการเรียนรูไมมีความเหมาะสม
คําอธิบาย แบบทดสอบทุกขอไมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู แบบทดสอบมีคําถามและตัวเลือกไม
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู
5. ความเหมาะสมของแบบทดสอบกับระยะเวลาที่กําหนด
ให 4 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบกับระยะเวลาที่กําหนดมีความเหมาะสม
คําอธิบาย การกําหนดจํานวนขอสอบมีความเหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ขอสอบที่ใชการ
วิเคราะหเปนสวนใหญตองใชเวลามากกวาขอสอบที่ใชความจํา เปนตน การใชขอสอบเติมคําหรืออัตนัยมีการ
กําหนดเวลาสอบเหมาะสม
ให 3 เมื่อแบบทดสอบกับระยะเวลาที่กําหนดคอนขางเหมาะสม
คําอธิบาย การกําหนดจํานวนขอสอบคอนขางมีความเหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด การใชขอสอบเติม
คําหรืออัตนัยสวนใหญมีการกําหนดเวลาสอบคอนขางเหมาะสม
ให 2 เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบกับระยะเวลาที่กําหนดมีความเหมาะสม
คําอธิบาย ไมแนใจวาการกําหนดจํานวนขอสอบมีความเหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด ไมแนใจวาการใช
ขอสอบเติมคําหรืออัตนัยสวนใหญมีการกําหนดเวลาสอบเหมาะสม
ให 1 เมื่อแบบทดสอบกับระยะเวลาที่กําหนดไมมีความเหมาะสม
คําอธิบาย การกําหนดจํานวนขอสอบไมมีความเหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด การใชขอสอบเติมคําหรือ
อัตนัยมีการกําหนดเวลาสอบไมเหมาะสม

6. การใชภาษาในการตั้งคําถาม ชัดเจน เหมาะสม ถูกตอง
ให 4 เมื่อแนใจวาภาษาที่ใชในการตั้งคําถาม ชัดเจน เหมาะสม ถูกตอง
คําอธิบาย ข้ อคําถามและตัวเลือกนําเสนอด้ วยข้ อความทีชัดเจนตรงประเด็น ข้ อคําถามมีความเป็ นปรนัย
มีความเหมาะสมด้ วยข้ อมูลประกอบ การเลือกใช้ ศัพท์และสํานวนได้ อย่างเหมาะสม ใช้ โครงสร้ าง
ประโยคทีถูกต้ องสมบูรณ์ มีการลําดับความต่อเนือง ใช้ เครืองหมายวรรคตอนถูกต้ องเหมาะสม และมี
ภาพประกอบเหมาะสม
ให 3 เมื่อภาษาที่ใชในการตั้งคําถามคอนขางชัดเจน เหมาะสม ถูกตอง
คําอธิบาย ข้ อคําถามและตัวเลือกนําเสนอด้ วยข้ อความทีค่อนข้ างตรงประเด็น ข้ อคําถามส่วนใหญ่มี
ความเป็ นปรนัย มีข้อมูลประกอบบ้ าง เลือกใช้ ศัพท์ได้ ค่อนข้ างเหมาะสม ใช้ โครงสร้ างประโยคค่อนข้ าง
ถูกต้ อง ใช้ เครืองหมายวรรคตอน และมี ภาพประกอบค่อนข้ างเหมาะสม
ให 2 เมื่อไมแนใจวาภาษาที่ใชในการตั้งคําถาม ชัดเจน เหมาะสม ถูกตอง
คําอธิบาย ข้ อคําถามและตัวเลือกนําเสนอด้ วยข้ อความทีไม่ค่อยตรงประเด็น ข้ อคําถามหลายข้ อไม่ค่อย
เป็ นปรนัย ไม่ค่อยมีข้อมูลประกอบ เลือกใช้ ศัพท์ไม่ค่อยเหมาะสม ใช้ โครงสร้ างประโยคไม่ค่อยถูกต้ อง
การลําดับความไม่ค่อยต่อเนือง ใช้ เครืองหมายวรรคไม่ค่อยเหมาะสม และภาพประกอบไม่ค่อย
เหมาะสม
ให 1 เมื่อภาษาที่ใชในการตั้งคําถาม ไมชัดเจน และ/หรือไมเหมาะสม และ/หรือไมถูกตอง
คําอธิบาย ข้ อคําถามและตัวเลือกนําเสนอด้ วยข้ อความทีไม่ตรงประเด็น ข้ อคําถามไม่มีความเป็ นปรนัย
ขาดข้ อมูลประกอบ เลือกใช้ ศัพท์ไม่เหมาะสม ใช้ โครงสร้ างประโยคไม่ถูกต้ อง ข้ อความตกหาย ไม่มี
การลําดับความต่อเนือง ใช้ เครืองหมายวรรคตอนไม่ถูกต้ องเหมาะสม และภาพประกอบไม่เหมาะสม
7. แบบทดสอบสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
ให 4 เมื่อเมื่อแนใจวาขอสอบทุกขอสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
คําอธิบาย นักเรียนสามารถนําประสบการณจากขอสอบในแบบทดสอบไปใชประโยชนตอได เชน ขอสอบที่
ฝกการวิเคราะห ขอสอบที่มีคําถามทันสมัยทันเหตุการณ คําถามที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เปนตน
ให 3 เมื่อขอสอบสวนใหญสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
คําอธิบาย นักเรียนสามารถนําประสบการณจากการทําขอสอบหลายขอไปใชประโยชนตอได
ให 2 เมื่อไมแนใจวาขอสอบสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
คําอธิบาย ไมแนใจวานักเรียนจะสามารถนําประสบการณจากการทําขอสอบไปใชประโยชนตอได
ให 1 เมื่อขอสอบสวนใหญไมสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
คําอธิบาย นักเรียนไมสามารถสามารถนําประสบการณจากการทําขอสอบไปใชประโยชนตอได

