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                             แบบฟอร์มวัดและประเมินผล E 001 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

แบบสรุปรายงานการวิพากษ์ข้อสอบและทวนสอบ 
1. ข้อมูลรายวิชา 

รหัสวิชา..........................รายวิชา..............................................................................จ านวนหน่วยกิต............................. 
หลักสูตร..............................................................ชั้นปีท่ี...............รุ่นท่ี..............ภาคการศึกษาท่ี..........ปีการศึกษา.......... 
ผู้ประสานงานรายวิชา  1.......................................................................2.. ..................................................................... 

2. ข้อมูลการสอบ 
2.1        สอบกลางภาค        สอบปลายภาค            สอบลงกอง 

       สอบ Pre - test               สอบ Post – test        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................. 
2.2        ข้อสอบปรนัย......................ข้อ                           ข้อสอบอัตนัย......................ข้อ 

3. วันท่ีสอบ..........................................................เวลา...........................ห้องสอบ................................................................ 
4. วันท่ีวิพากษ์ข้อสอบ (ในภาควิชา) ………………………………วันท่ีวิพากษ์ข้อสอบ (นอกภาควิชา) ………………………………… 
5. ผู้วิพากษ์ข้อสอบ 

5.1...........................................ลายมือชือ่......................................................หัวหน้าภาควิชา (ประธาน) 
5.2...........................................ลายมือชือ่......................................................อาจารย์ผู้สอนบทท่ี..........(กรรมการ) 
5.3...........................................ลายมือชือ่......................................................อาจารย์ผู้สอนบทท่ี..........(กรรมการ) 
5.4...........................................ลายมอืชือ่......................................................อาจารย์ผูส้อนบทท่ี..........(กรรมการ) 
5.5...........................................ลายมอืชือ่......................................................อาจารย์ผูส้อนบทท่ี..........(กรรมการ) 
5.6...........................................ลายมอืชือ่......................................................อาจารย์ภายนอกภาควิชา(ระบุ)............................ 
5.7...........................................ลายมอืชือ่......................................................ผู้ประสานงานรายวิชา (กรรมการและเลขนุการ) 

6. รายละเอียดการวิพากษ์ข้อสอบ 
6.1 ข้อสอบอัตนัย 
ล าดับ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

 ข้อค าถาม    
1 ข้อค าถามอยู่ในรูปประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์    
2 ข้อค าถาม ผู้เรียนมีความรู้จริง ต้องสามารถตอบปัญหาได้    
3 ข้อค าถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน    
4 ข้อสอบมีจ านวนมากข้อ เพ่ือจะได้ออกให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา    
5 ข้อค าถามมีการเลือกตอบเป็นบางข้อ    
6 ใช้ค าถามหลายๆแบบกระตุ้นความคิด ( เช่น ท าไม อย่างไร 

หรือให้บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ฯลฯ) 
   

7 ข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์    
8 ข้อค าถามมีความเป็นปรนัย    
9 เขียนค าถามให้ชัดเจนว่าต้องการให้ตอบอย่างไร    
10 สร้างข้อค าถามเหมาะสมกับเวลาสอบ    
 เกณฑ์การให้คะแนน 

11 ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนถูกต้องตามหลักวิชา    
12 มีการแบ่งส่วนคะแนนเพ่ือวางแผนการตอบได้เหมาะสม    
13 มีเฉลยค าตอบเพ่ือเป็นการตรวจสอบดูว่าค าถามนั้นชัดเจน    

 
 
 

  

  
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล     ภายในก าหนด       ล่าช้า  
วันที่ก าหนดส่งตามปฏิทิน....................................................... วันที่ส่งงานวัดผล......................................................................... 
วันที่ส่งวิพากษ์นอกภาควิชา.......................................วันที่ส่งคืนผู้รับผิดชอบรายวิชา (เพ่ือแก้ไข)................................... 
วันที่รับต้นฉบับ...........................................................วันที่ส่ง Copy Print………………………………..…………………………… 
วันที่ส่งคืนผู้รับผิดชอบรายวิชา................................................................. 
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 6.2 ข้อสอบปรนัย 

ล าดับ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
 ข้อค าถาม    
1 ข้อค าถามอยู่ในรูปประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์    
2 ข้อค าถามชัดเจนและตรงจุดท่ีจะถาม    
3 ข้อค าถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน    
4 ข้อค าถามใช้ค าถามปฏิเสธ หรือ ปฏิเสธซ้อน    
5 ข้อค าถามมีการขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ด้วยตัวหนาตรงค าปฏิเสธ    
6 ข้อค าถามหนึ่ง ควรถามเร่ืองเดียว    
7 ข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์    
8 ข้อค าถามมีความเป็นปรนัย    
9 ข้อค าถามเหมาะสมกับเวลาสอบ 

ตัวเลือกและตัวลวง 
   

10 ข้อค าถามตัวเลือกและตัวลวงมีโอกาสเดาได้น้อย    
11 ข้อค าถามตัวเลือก ตัวลวงแม่นย าในการตรวจให้คะแนน    
12 ตัวลวงมีโอกาสเป็นไปได้    
13 ความยาวของตัวเลือกควรเป็นระบบและล าดับตัวเลข    
14 ตัวเลือกควรเขียนเป็นเร่ืองราวหรือประเภทเดียวกัน    
15 มีการกระจายต าแหน่งตัวถูกในตัวเลือกทุกตัวให้เท่าๆกัน    
16 ตัวเลือกประเภท “ถูกทุกข้อ” “ไม่มีข้อถูก” ใช้กับค าถาม

เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ียังหาข้อสรุปไม่ได้ 
   

17 ตัวเลือกมีค าตอบถูกค าตอบเดียว    
18 เขียนตัวถูก-ตัวลวง ให้ถูกหรือผิดตามหลักวิชา    
19 เขียนตัวเลือกให้เป็นอิสระจากกัน    
20 ก าหนดตัวเลือกจ านวน 4 ตัวเลือก    

 
7. สรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                             แบบฟอร์มวัดและประเมินผล E 002 
แบบบันทึกการทวนสอบการออกข้อสอบ 

รหัสวิชา................................รายวิชา.........................................................วันท่ีทวนสอบ.....................................  

บทท่ี 
สัดส่วนการออกข้อสอบตามจุดประสงค์ (%) 

สอดคล้องกับ 
test blue print 

หมาย
เหตุ 

รู้จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมิน

ค่า 
รวม ใช่ ไม่ใช่ 

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

        
 
 

  

 
 

ผู้ทวนสอบ 
1...........................................................................ลายมือช่ือ................................................................ ผู้ประสานงานรายวิชา 
2...........................................................................ลายมือช่ือ.................................................................หัวหน้าภาควิชา  
3...........................................................................ลายมือช่ือ................................................................ อาจารย์ประจ างานวัดและประเมินผล 
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ข้ันตอนการด าเนินการวิพากษ์ข้อสอบ 

 
 
 

 

 

วิพากษ์ข้อสอบระดับภาควิชา ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอบประจ าบท และห้วหน้าภาควิชา  

ตามวันที่ก าหนดในปฏิทิน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งให้งานวัดและประเมินผล เพ่ือด าเนินการ
ส่งวิพากษ์ภายนอกภาควิชา 

งานวัดและประเมินผลส่งให้อาจารย์ภายนอกภาควิชา  
ที่รับผิดชอบวิพากษ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบภายนอกภาควิชา ส่งคืนงานวัดและประเมินผล 

งานวัดและประเมินผลส่งคืนผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งให้งานวัด
และประเมินผล เพ่ือท าการทวนสอบ ประกอบด้วย แบบฟอร์ม 
E001-E002 ข้อสอบที่มีร่องรอยการวิพากษ์ และข้อสอบส าหรับ

น าไปใช้จริง 

งานวัดและประเมินผลส่งข้อสอบส าหรับน าไปใช้จริงทีห้องข้อสอบ 
เพ่ือท าการ Copy Print ต่อไป 

งานวัดและประเมินผลส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประกอบด้วย
แบบฟอร์ม E001-E002 ข้อสอบที่มีร่องรอยการวิพากษ์ และ

ข้อสอบส าหรับน าไปใช้จริง 
 


