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การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางการเรียน

โดย
ดร.ผดุงชัย  ภูพฒัน

โดยโดย
ดรดร..ผดุงชัยผดุงชัย    ภูพฒันภูพฒัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ       
(องคการมหาชน)

วัตถุประสงคของ 
การฝกอบรม

วัตถุประสงคของวัตถุประสงคของ    
การฝกอบรมการฝกอบรม

1.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับ

หลักการเขียนขอสอบทีม่ีคุณภาพ

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัตกิาร
ปฏิบัตกิารเขียนขอสอบได    
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กลยุทธกลยุทธ  ในการวัดและการประเมินในการวัดและการประเมิน
1.1. Ecological AssessmentEcological Assessment

ContextContext ความสามารถจริงในชั้นเรียนความสามารถจริงในชั้นเรียน

((  การสังเกตการสังเกต  การบันทึกการบันทึก  ))

2.2. Direct AssessmentDirect Assessment

ความสามารถในการปฏิบัติจากหลักสูตรความสามารถในการปฏิบัติจากหลักสูตร  
( Curriculum Based Assessment )( Curriculum Based Assessment )

Content BasedContent Based

ใชแบบทดสอบใชแบบทดสอบ  เชนเชน  แบบทดสอบมาตรฐานแบบทดสอบมาตรฐาน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน//  ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติ
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3. Dynamic Assessment3. Dynamic Assessment

ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถตางปฏิสัมพันธระหวางความสามารถตาง  ๆๆ  

จากหลักสูตรจากหลักสูตร  ( Integration Meta ( Integration Meta -- Cognition )Cognition )

Content FContent Freeree

ใชการสังเกตใชการสังเกต  บันทึกบันทึก  แบบทดสอบแบบทดสอบ

4. Task 4. Task หรือหรือ  Project AssessmentProject Assessment

โครงงานโครงงาน    

 ประยุกตวิธีและกระบวนการเรียนรูประยุกตวิธีและกระบวนการเรียนรู

การประเมนิกระบวนการทํางานการประเมนิกระบวนการทํางาน  
ผลงานผลงาน  และความพึงพอใจและความพึงพอใจ
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5. Outcome Based Assessment5. Outcome Based Assessment

การสอบรวบยอดการสอบรวบยอด  เพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
เปาหมายของการศึกษาเปาหมายของการศึกษา

1. วัดใหตรงกับจุดมุงหมาย
2. ใชเครื่องมือดีมคีุณภาพ
3. คํานึงถึงความยุติธรรม
4. การแปลผลใหถูกตอง
5. ใชผลการวัดใหคุมคา

 หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษาหลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
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ประเภทของเครื่องมือวดัผลการเรยีนการสอนประเภทของเครื่องมือวดัผลการเรยีนการสอน
1. เครื่องมือวัดที่เปนแบบทดสอบ (Test)

1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test)
1.1.1 แบบทดสอบที่ครูสราง (Teacher - made Test)
1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)

1.2 แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test)
1.2.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

(Scholastic Aptitude Test)
1.2.2 แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะ

(Specific Aptitude Test)

ประเภทของเครื่องมือวดัผลการเรยีนการสอนประเภทของเครื่องมือวดัผลการเรยีนการสอน

2.2. เครือ่งมือวัดทีไ่มเปนแบบทดสอบเครือ่งมือวัดทีไ่มเปนแบบทดสอบ  ((Non Non -- TestTest))
2.12.1 การสังเกตการสังเกต  ((ObservationObservation))

2.22.2 การสัมภาษณการสัมภาษณ  ((InterviewInterview))

2.32.3 แบบสํารวจรายการแบบสํารวจรายการ  ((ChecklistChecklist))

2.42.4 แบบสอบถามแบบสอบถาม  ((QuestionQuestionnnaireaire))
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แบบทดสอบแบบทดสอบ  ((TestTest))

หมายถึ ง  ชุดของคํ าถามหรือ

ขอสอบ(items) เพื่อเปนสถานการณ

หรือสิ่งเรา(Stimulus) ใหผูถูกทดสอบ

ตอบสนอง (Response) ออกมาในรูป

ของพฤติกรรมที่สังเกตได วัดได 

1.1. แบบเลือกตอบแบบเลือกตอบ  ((Selection TypeSelection Type))
1.1 แบบถูก - ผิด 

(True-False หรือ Alternate Type)
1.2 แบบจับคู

(Matching Type)
1.3 แบบหลายตัวเลือก 

(Multiple-choices Type)

แบบทดสอบที่นิยมใช มี 2 ประเภท คือ
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2.2. แบบเขียนตอบแบบเขียนตอบ  ((Supply TypeSupply Type))
2.1 แบบเติมคํา

(Completion Type)

2.2 แบบความเรียง 
(Essay Type)

แบบหลายตวัเลือก (Multiple -Choice)

ขอสอบแบบนี้แตละขอ(Item) จะ    

ประกอบดวยสองสวน สวนแรกเปนโจทย 

/คําถาม (Stem) อีกสวนหนึ่งเปนตัวเลือก 

(Alternative) มีตั้งแต 3 ตัวเลือกถึง 5 

ตัวเลือก
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แบบหลายตวัเลือก (Multiple -Choice)

ซึ่งมีทั้งตัวเลือกที่เปนตัวเลือก

ที่ถูกและตัวเลือกที่เปนตัวเลือกที่ผิด

เรียกวาตัวลวง 

หลักการเขียนขอสอบหลายตัวเลือกหลักการเขียนขอสอบหลายตัวเลือก

แบบฟอรมแบบฟอรม
โจทย

1. ตัวถูก (Answer)

2. ตัวลวง (Distracter)

3. ตัวลวง (Distracter)

4. ตัวลวง (Distracter)

ตัวคําถาม
(Stem)

ตัวเลือก
(Alternative)
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รูปแบบการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบรูปแบบการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ

1.1.แบบคําถามโดดหรือคําถามเดี่ยวแบบคําถามโดดหรือคําถามเดี่ยว       

((Single Question)Single Question)

ตัวอยางตัวอยาง
ขอสอบแบบเลือกตอบขอสอบแบบเลือกตอบ((Multiple Choice) Multiple Choice)   มีมี
ลักษณะลักษณะเดนกวาเดนกวาขอสอบแบบความเรยีงในประเด็นขอสอบแบบความเรยีงในประเด็น
ใดใด
ก. สรางงาย
ข. วัดพฤติกรรมที่ซับซอนไดดีกวา
ค. วัดไดครอบคลมุในสิ่งทีต่องการวดั
ง. วัดความคิดริเริ่มสรางสรรคไดดีกวา
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2.2.  แบบตัวเลือกคงที่แบบตัวเลือกคงที่((Constant Choices)Constant Choices)

ใหใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถามขอ1 -2
ก. ขอสอบแบบจับคู        ข. ขอสอบแบบถูกผิด
ค. ขอสอบแบบเลือกตอบ   ง. ขอสอบแบบเติมคําตอบ

1. ขอสอบในขอใดนักเรยีนมีโอกาสเดาไดสูงสุด 
2. ขอสอบในขอใดสรางไดครอบคลุมเนือ้หา 

3.3.  แบบกําหนดสถานการณแบบกําหนดสถานการณ((Situation test)Situation test)

หลังจากบรรยายเรื่องความรูทางการวัดและประเมินผล
แลว ผูเขารับการอบรมสามารถบอกความหมายของการวัด
ไดถูกตองทุกคน

จากขอความดังกลาวใชตอบคําถามขอ 3 -4
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3.3.  จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขางตนจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขางตน    คําวาคําวา  บอกบอก  เปนเปน
องคประกอบใดของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมองคประกอบใดของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ก. ผลการประเมิน 
ข. เงื่อนไข 
ค. พฤตกรรมที่คาดหวัง 
ง. เกณฑ 

4.4.  จากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขางตนจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขางตน    คําวาคําวา  ถูกตองถูกตอง    
ทุกคนทุกคน  เปนองคประกอบใดของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนองคประกอบใดของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ก. ผลการประเมิน 
ข. เงื่อนไข 
ค. พฤตกรรมที่คาดหวัง 
ง. เกณฑ 
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ขอสอบแบบถูก-ผิด

เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบรูปแบบ

หน่ึงที่มีลักษณะเปนการนําเสนอ

ขอความเกี่ยวกับความรูและความเขาใจ 
ในมโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎี โดย
ใหผูเรียนพิจารณาเลือกตอบเพียง 2 
คําตอบ คือ ถูกและผิดเทาน้ัน

ขอสอบแบบถูก-ผิด

การใหคะแนนแบบทดสอบแบบ

ถูกผิด โดยสวนใหญจะพิจารณา

จากความถูกผิดของคําตอบเปน

สําคัญ เชน ตอบถูกได 1 
คะแนน และตอบผิดได 0 
คะแนน
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ขอสอบแบบถูก-ผิด

สภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบถูกสภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบถูก  ––  ผิดผิด
1. เมื่อเวลาทดสอบมีนอย

2. เมื่อตองการวัดสมรรถภาพทางสมอง

ที่ไมลึกนกั

3. เมื่อตองการวัดความเชือ่ที่ผิด ๆ 
4. เมื่อคาํถามมีคําตอบเพียง 2 คําตอบ  

เทาน้ัน

หลักในการสรางขอสอบแบบถูกหลักในการสรางขอสอบแบบถูก  --  ผิดผิด

1. การผิด หรือ ถูก ตองเปนสากล

2. เขียนคําช้ีแจงหรอืคําส่ังใหชัดเจน

3. ควรใชภาษางาย ๆ ส้ัน กะทัดรัด 
ไมกํากวม และตองถูกไวยากรณ

4. หลีกเลี่ยงการใชปฏิเสธซอนปฏิเสธ

5. ไมควรใชประโยคยาวจนเปนที่ผดิสังเกต
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7. ควรใหขอความแตละขอเปนอิสระตอกัน

8. แตละขอควรมขีอความสําคัญเพียง

เรื่องเดียว

9. ควรใชตัวเลือกที่เปนปรนัยจรงิ ๆ
10. ไมควรใชประโยคทีผ่ิดคร่ึง ถูกครึ่ง หรือ

หลาย ๆ ตอน
11. จะตองใหขอความนั้นเปนจริง - ไมจริง ,

ถูก - ไมถูก ,ใช - ไมใช

ตัวอยางขอสอบแบบถูกตัวอยางขอสอบแบบถูก  --  ผิดผิด
คําชี้แจง : จงอานขอความตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย

หนาขอที่ถูกตองตามหลักวิชา และกา

เคร่ืองหมาย หนาขอที่ผิด
--- 1. การวัดผลทางการศึกษาเปนการวัดที่มีความ

คลาดเคลื่อน
--- 2. ขอสอบแบบความเรียงสรางไดยากแตตรวจ              

ไดงาย
--- 3. ขอสอบของครูสมศรีมีความเชื่อมั่นสูงเพราะออก 

ทุกเร่ืองที่สอนไป
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ขอสอบแบบจับคูขอสอบแบบจับคู

เปนแบบทดสอบที่มีลักษณะการนําเสนอคํา

หรือขอความ 2 สวนใหเลือกเพื่อจับคูกัน สวนที่ 
1 คือ คําถามที่มีลักษณะเปนคําหรือขอความซึ่ง
เปนมโนทัศนเขียนเรียงเปนแนวตั้ง 1 แถว สวนที่ 
2 คือ คําตอบซึ่งเปนคําหรือขอความที่สัมพันธ
หรือเกี่ยวของกับคําถามเขียนเรียงเปนแนวตั้งอีก

แถว

สภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบจับคูสภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบจับคู

1. ใชวัดความสามารถในการหาความ

สัมพันธระหวางของสองสิ่ง

2. เหมาะสําหรับคําถามเกี่ยวกับชื่อคน 
ช่ือวัตถุ สิ่งของ สถานที่ เวลา และ
การกระทํา
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หลักในการสรางขอสอบแบบจับคูหลักในการสรางขอสอบแบบจับคู

1. เขียนคําส่ังหรือคําช้ีแจงใหชัดเจน

2. ในแตละชุด ควรเขียนใหมีเนื้อหาเปน
เอกพันธ (Homogeneous)

3. คําถาม และตัวเลอืก ควรจะสั้นและรดักุม
4. เขียนรายการคําถามไวแถวซาย และเขยีน

ตัวเลือกไวแถวขวา

5. ควรใชอัตราสวน 3:5, 5:8 แตคําตอบ
ไมควรเกิน 12

หลักในการสรางขอสอบแบบจับคูหลักในการสรางขอสอบแบบจับคู

6. ควรจดัใหขอสอบทัง้ชุดอยูในหนาเดียวกัน

7. ถาเปนไปได ในแตละแถวควรมีหวัขอหรือ ช่ือ   
เรื่องไวดวย

8. ควรเรยีงลําดับตัวเลือกตามหลักตรรกศาสตร 
เชน เรียงตามลาํดับอักษร นอยไปมาก ส้ันไปหา
ยาว สวนตัวคําถามควรเรียงโดยวิธีสุม

9. ใชรูปภาพประกอบบางก็ได

10. ควรใหรายการคําตอบจับคูกับรายการ

คําถามไดเพียงขอเดียวเทาน้ัน
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ตัวอยางขอสอบแบบจับคู

คําช้ีแจง  จงนําตัวอกัษรหนาขอความทางขวามอื มา
ใสหนาขอความทางซายมอืที่เกี่ยวของกนั (ตัวเลือก
จบัคูกับคาํถามได 1 ขอ)

 ผลผลิต จังหวัด

____ 1. ขาว ก. เชียงใหม

____ 2. ลิ้นจี่ ข. ชุมพร

____ 3. ยางพารา ค. อยุธยา

____ 4. มันสําปะหลงั ง. สงขลา

____ 5. ดีบุก จ. เชียงราย

ฉ. ชลบุรี

ช. ระยอง

ซ. ภูเก็ต
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ขอสอบแบบเติมคําขอสอบแบบเติมคํา

เปนแบบทดสอบทีใ่หผูเรียนเขียนตอบ 
โดยเติมคําตอบหรือเติมขอความแบบสั้นๆ 
การใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา โดย
สวนใหญจะพิจารณาจากความถูกผิดของ

คําตอบเปนสําคัญ เชน ตอบถูกได 1 คะแนน 
และตอบผิดได 0 คะแนน

สภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบเติมคํา

1. เมื่อตองการทดสอบทักษะทางการคํานวณ

2. เมื่อตองการวัดความรู ความจําของเนือ้เรื่อง
3. เมื่อแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบใหคําตอบ

เดนชัดจนเกินไป
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หลักในการสรางขอสอบแบบเติมคํา

1. ควรใชคําถามที่ทําใหผูตอบเห็นทิศทางแนชัดวา

ควรตอบไปในแนวทางใด

2. หลีกเลี่ยงการใชคําถามที่แนะคําตอบ

3. เวนชองวางใหมากพอ และมีความยาวเทากันทุกชอง

4. หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่ลอกจากตํารา

5. ขอเดียวควรเติมไดแหงเดียว และควรอยูทาย

ประโยค

หลักในการสรางขอสอบแบบเติมคํา

6. มีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว และเชือ่ถือได

7. ขอความไมสมบูรณและคําถามสมบูรณควรแยก 
ไวเปนพวก ๆ

8. ใชคําถามที่สามารถตอบไดดวยคํา วลี สัญลักษณ 

จํานวน

9. ควรใชภาษาทีทุ่กคนอานแลวเขาใจตรงกัน
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 ตัวอยางขอสอบแบบเติมคํา

(0) นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีคนที่___ (18)

(0) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนชื่อ________(โตเกียว)

(0) ขอสอบที่สอบสามารถตอบถูกโดยการเดาไดมาก

ไดแกขอสอบแบบ______ (ถูก - ผิด)

(0) สตูรกรดไฮโดรคลอริคเขียนอยางไร (HCl)

(0) คา X ในสมการนี้จะเปนเทาใด 2X+5=9 (2)

ขอสอบแบบความเรียงขอสอบแบบความเรียง

ชนิดของขอสอบแบบความเรียงชนิดของขอสอบแบบความเรียง

1. แบบไมจํากัดคําตอบ 
(Unstricted-response Type)

2. แบบจํากัดคําตอบ 
(Restricted-response Type)
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สภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบความเรียงสภาพการณที่ควรใชขอสอบแบบความเรียง

1. เมื่อผูเขาสอบมจีํานวนไมมากนัก

2. ไมตองการนําขอสอบไปใชอีก

3. ตองการวัดทักษะดานการเขียนหรือ   
ความคิดสรางสรรค

4. เมื่อมีเวลาในการสรางขอสอบนอย

หลักในการสรางขอสอบแบบความเรียง

1. ไมควรใหเลือกทําเปนบางขอ

2. ควรเรียงจากของายไปหาขอยาก

3. ควรบอกจํานวนคะแนนในแตละขอ

4. ควรใหจํานวนขอเหมาะสมกับเวลา

5. ควรเฉลยคําตอบที่ตองการเอาไว

6. ควรวัดใหลึกซึ้งกวาความรูความจํา
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หลักในการสรางขอสอบแบบความเรียง

7. ควรฝกใหผูเรียนตอบขอสอบชนิดน้ีบอยๆ

8. ควรถามใหตรงกับเนื้อหาและจุดมุง  
หมายของวิชา

9. ควรบอกใหผูสอบทราบลวงหนาวามี

การสอบชนิดน้ี

10. ควรเขียนคําถามใหรัดกุม ใชภาษาที่
ชัดเจนและ เขาใจงาย     

หลักในการสรางขอสอบแบบความเรียง

11. ควรปรับความยาวหรือความซับซอนของ    
ขอสอบให เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูสอบ

12. แตละขออาจจะใหตอบสั้น ๆ แตเพิม่  
จํานวนขอใหมากขึ้น
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ตัวอยางเนื้อหาที่ใชกับขอสอบแบบความเรียง

- ใหบอกความคลายคลึง

- ใหอภิปรายอยางกวางขวาง

- ใหบอกปญหาทีจ่ะเกิดขึ้นใหม

- ใหหาความสัมพนัธของส่ิงตาง ๆ
- ใหจัดลาํดับเรื่อง ลําดับเหตุการณ

- ใหอธิบายวิธีทําหรือหาเหตุผลประกอบ

- ใหเขียนเคาโครงหรอืแผนดําเนินการตาง ๆ

ตัวอยางเนื้อหาที่ใชกับขอสอบแบบความเรียง

- ใหสรุปความ ยอความ
- ใหบอกความแตกตาง

- ใหนิยามความหมายหรอือธิบาย

- ใหจําแนกประเภทของสิ่งตาง ๆ
- ใหจัดระเบียบขอเท็จจริงขึน้ใหม

- ใหบอกสาเหตุ หรือคาดคะเนผลที่เกิดขึ้น
- ใหอธิบายเหตุผลยอๆเพื่อสนับสนุนหรือคคัคาน
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วิธีการตรวจขอสอบแบบความเรียง

1. ควรเฉลยคําตอบไวลวงหนา

2. ตองไมดูช่ือผูเรยีนกอนตรวจ

3. เริ่มตรวจทีละขอ โดยอานอยางคราว ๆ 
กอนอยางนอย 1 เที่ยว แลวใชวิธี

- ใหคะแนนโดยรวม (Holistic Method)

- แบงคะแนนแตละขอออกเปนสวนยอย ๆ
(Analytic Method)

วิธีการตรวจขอสอบแบบความเรียง

4. เมื่อจะตรวจขอตอไปควรสลับลําดับคําตอบ
ของคนอืน่ไวตอนตนบาง

5. ควรตรวจทานคะแนนอีกครั้ง
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จัดทําแบบทดสอบฉบับจริงจัดทําแบบทดสอบฉบับจริง

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ

กําหนดจุดมุงหมายของการใชแบบทดสอบ

วางแผนการสรางแบบทดสอบ

เขียนขอสอบ

ตรวจทานขอสอบ

ทดลองใชแบบทดสอบ

วิเคราะหผล  (Item  & Test  Analysis)
ปรับปรุง

Logical Review

Empirical 
Review

1. ระยะการสรางแบบทดสอบ      
2.ระยะหลังการใชแบบทดสอบ

การหาคุณภาพของแบบทดสอบการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
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••  พิจารณาลักษณะการใชภาษาพิจารณาลักษณะการใชภาษา

ระยะการสรางแบบทดสอบระยะการสรางแบบทดสอบ

การพิจารณาแบบทดสอบเบื้องตนการพิจารณาแบบทดสอบเบื้องตน

ตัวคําถามและตัวเลือกตัวคําถามและตัวเลือก    
••  รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน

••  จํานวนขอจํานวนขอ

แบบฝกที่แบบฝกที่  11
คําชี้แจง

1. ใหทานศึกษาขอสอบที่กําหนดให วามีขอบกพรอง 

อยางไรเปนรายขอ ในประเด็นตอไปนี้
ตัวคําถาม
ตัวเลือก

2.  เวลา  10 นาที
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การเขียนขอสอบที่ดีการเขียนขอสอบที่ดี

1. สอดคลองกับจุดประสงค

3. มีความเปนปรนัย
4. ไมใชคําฟุมเฟอย
5. ควรหลีกเลี่ยงคําปฏิเสธ

1. ตวัคําถาม

2. เปนประโยคคําถามที่สมบูรณ

การเขียนขอสอบที่ดีการเขียนขอสอบที่ดี

6. มีความยุติธรรม
7. ไมแนะคําตอบ
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การเขียนขอสอบที่ดีการเขียนขอสอบที่ดี

2. ตัวถกู

1. ถูกตองจริงและถูกตามหลักวิชาการ
2. ความยาวใกลเคียงกัน
3. กระชับชัดเจน

การเขียนขอสอบที่ดีการเขียนขอสอบที่ดี

4. ไมควรมีตวัเลือกปลายเปด
5. กระจายอยางสุม



29

แบบฝกที่แบบฝกที่  22
คําชี้แจง

1. ใหทานนําเนื้อหาที่ทานสอนมา 1 
หนวย แลววิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู
และพฤติกรรมการเรียนรู  โดยสมมตใิห
เนื้อหาของหนวยที่นํามาศึกษาเต็ม 10

2.  เวลา  10 นาที

แบบฝกที่แบบฝกที่  33
คําชี้แจง

1. ใหทานเขียนขอสอบตามจุดประสงค

การเรียนรู/พฤติกรรมการเรียนรู ที่กําหนด

ไวในแบบฝกที่ 2 จํานวน 3 ขอ 

2.  เวลา  10 นาที
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คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดีคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดี

1.1. ความเที่ยงตรงหรือความตรงความเที่ยงตรงหรือความตรง  ((ValidityValidity))

2.2. ความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง  ((ReliabilityReliability))

3.3. ความเปนปรนัยความเปนปรนัย  ((ObjectivityObjectivity))

4.4. ความมีอํานาจจําแนกความมีอํานาจจําแนก  ((DiscriminationDiscrimination))

5.5. ความยากพอเหมาะความยากพอเหมาะ  ((DifficultyDifficulty))

คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดีคุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่ดี

6. ความยุติธรรม (Fairness)

7. ความลึกซึ้ง (Searching)

8. ยั่วยุ (Exemplary)
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สสวัวัสสดีดีสสวัวัสสดีดีสวัสดี


