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หน่วยที่ 1
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
รูปแบบ
กำรอบรม
วางไข่
การวางแผนการทางาน - ปฏิบัติ
(การทางานเป็นทีม) และการทางานร่วมกัน
ความหมายและ ความหมายและ
- ศึกษาใบความรู้
ความสาคัญของ ความสาคัญของ
- สรุปองค์ความรู้
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินภาคปฏิบัติ - นาเสนอผลงานกลุ่ม
- ฟังบรรยายสรุป
ชื่อกิจกรรม

เนื้อหำ

เวลำ

สือ่ /อุปกรณ์

20 นาที - ใบกิจกรรมที่ 1
- ลูกปิงปอง
40 นาที - ใบความรู้หน่วยที่ 1
- ใบกิจกรรมที่ 2
- PPT

หน่วยที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ

หน่วยที่ 1
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
1.1 สำระสำคัญ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุท ธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายปลายทางในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมของตัวชี้วัดแต่ละตัวสาม ารถ
แบ่ งได้ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ความรู้ (Knowledge) คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) และทักษะ
กระบวนการ (Process & skill) ซึ่งตัวชี้วัดที่บ่งบอกลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นทักษะกระบวนการ จะต้องใช้
การประเมินภาคปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนตามตัวชี้วัดดังกล่าว
การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ (Performance Assessment) เป็ น การวั ด คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
ผ่านการประเมินคุณภาพของผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ และการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียน
รวมทั้งการประเมิน ลักษณะนิสัยของผู้เรียน ทั้งในสภาพตามธรรมชาติ หรือสภาพที่กาหนดขึ้น (สถานการณ์
จาลอง)
การประเมินภาคปฏิบัติจะเป็นการประเมินที่กระทาไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ ต้องมีการกาหนดจุดประสงค์ของการวัดให้ชัดเจนว่าจะประเมินที่ผลงานหรือประเมิน
กระบวนการ หรือประเมินทั้งสองอย่าง เนื้อหาสาระของงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติต้องสอดคล้องกับสภาพจริง
(Authentic) มีการกาหนดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการวัดที่ชัดเจน เช่น วิธีการทางาน เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จของงาน
การประเมินภาคปฏิบัติเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ
เช่น เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ทาให้มองเห็นทักษะและความสามารถของผู้เรียน เนื่องจาก
มีร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน สามารถใช้ได้
กับกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับห้องเรียน เน้นทักษะและการคิดระดับสูง และมีแรงกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถตามสภาพความเป็นจริง

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้ เข้า รั บ การอบรมเข้าใจความหมายและตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิ น
ภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)

1.3 เวลำ
ใช้เวลา 60 นาที

1.4 บทบำทของผู้เข้ำอบรม
1. ปฏิบัติกิจกรรม
2. ฟังการบรรยาย

1.5 กิจกรรม
1. ผู้เข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ใบกิจกรรมที่ 1)
2. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมศึกษาใบความรู้ด้วยตนเอง (แบ่งกลุ่ม)
3. ผูเ้ ข้าอบรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกกิจกรรม
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4. วิทยากรบรรยายสรุ ป ให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความหมายและ
ความสาคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) (Power point, ใบความรู้หน่วยที่ 1)
5. ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญ
ของการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)

1.6 สื่อ
1. ใบความรู้หน่วยที่ 1
2. ใบกิจกรรมที่ 1 - 2
3. เอกสารประกอบการบรรยาย หน่วยที่ 1 (Power Point)

1.7 กำรประเมินผล
รำยกำรประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ

วิธีกำรประเมิน
ตรวจผลงาน

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
สรุปความหมาย
สรุปความหมาย
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ
การประเมิน
การประเมิน
ภาคปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ภาคปฏิบัติ ได้ครบทุก
ครบทุกประเด็น
ประเด็น แต่มีบาง
ประเด็นไม่ถูกต้อง

เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
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ปรับปรุง
สรุปความหมาย
ความสาคัญของ
การประเมิน
ภาคปฏิบัติ
ไม่ครบทุกประเด็น
และมีบางประเด็น
ไม่ถูกต้อง
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เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (Power Point)
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18
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Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24
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Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29
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ใบควำมรู้หน่วยที่ 1
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
(Performance Assessment)
1.1 ควำมหมำยของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการประเมินความคิดระดับสูง และใช้ในการตรวจสอบความรู้
ความคิดรวบยอด และทักษะจาเป็นของผู้เรียนที่จะใช้ทางานให้ประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ได้เป็น
อย่างดี หากทาการค้นคว้าย้อนหลังไปจะพบว่า มีผู้ให้ความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติไว้ดังนี้
มัชเชล (Marshall, 1971) ให้ความหมายของการวัดภาคปฏิบัติ หมายถึง การวัดที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหว หรือการตอบสนองที่เป็นการกระทาของผู้ถูกสอบ โดยปกติแล้ว การทดสอบจะเกิดขึ้นได้ ต้อง
จัดการให้ผู้ถูกสอบอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือคล้ายของจริงให้มากที่สุด แต่ไม่ใช่การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบเขียนตอบ (paper and pencil)
Standards for Educational and Psychological Testing (1999) ให้ความหมายของ
การประเมินผลงานภาคปฏิบัติ หมายถึง การวัดที่เน้นผลผลิต และพฤติกรรมที่เกิดจากการนาความรู้และทักษะ
ไปใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริงและด้วยการใช้สถานการณ์ที่เลียนแบบชีวิตจริง
Wiggins (2006) ให้ความหมายการประเมินภาคปฏิบัติว่า เป็นการปฏิบัติงานด้วยความรู้
ในบริบทที่มีสภาพที่เป็นจริงเช่นเดียวกับการปฏิบัติของผู้ใหญ่ ขณะที่ หน่วยงำนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำของ
สหรั ฐ อเมริ ก ำ (Office Of Educational Research and Improvement Of the U.S. Department
Of Education, 1993) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า “การประเมิ น ภาคปฏิบั ติ เป็ น รูป แบบของการทดสอบที่
กาหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานมากกว่ารูปแบบที่ให้เลือกคาตอบจากรายการที่จัดเตรียมให้แบบสาเร็จรูป เช่น ให้
ผู้ เ รี ย นอธิ บ ายเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ สร้ า งสมมุ ติ ฐ าน ให้ แ ก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ การแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศ การดาเนินการวิจัยตามหัวข้อที่กาหนด ฯลฯ”
ไพศำล หวังพำนิช (2526) ให้ความหมายไว้ว่า การวัดผลภาคปฏิบัติ คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติ เป็นการวัดที่ให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระทา โดยถือว่าการปฏิบัติเป็นความสามารถ
ในการผสมผสานหลักการ วิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกฝนมาให้ปรากฏออกมาเป็นทักษะของผู้เรียน
อุทุมพร จำมรมำน (2529) ให้ความหมายของการวัดภาคปฏิบัติว่า เป็นการมุ่งวัดทักษะ ซึ่ง
อาจใช้การเขียนตอบ การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตกระบวนการปฏิบัติและผลงานที่ได้ โดยครอบคลุมตั้งแต่
การพูด การทางาน และการทดสอบในห้องปฏิบัติงาน
ส. วำสนำ ประวำลพฤกษ์ (2535) ให้ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติในแง่ของ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การให้ผู้สอบทางานในกลุ่มตัวอย่างของงานที่จาเป็นในงานหนึ่ง โดย
จะกาหนดลักษณะของงานหรือเครื่องมือหรือผลผลิตที่จะวัด ซึ่งจะวัดในรูปของทักษะในการดาเนินงานหรือ
การสร้างงานการประเมินผลการเรียนด้านปฏิบัติ
สมนึก ภัททิยธนี (2544) ให้ความหมายของการประเมินผลงานภาคปฏิบัติ หมายถึง การ
วัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติที่สามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและสภาพตามธรรมชาติ หรือสภาพที่กาหนด
ขึ้น (สถานการณ์จาลอง) และกล่าวได้ว่า เป็นการวัดทักษะที่แบบทดสอบชนิดเขียนตอบไม่สามารถ วัดได้
สุวิมล ว่องวำนิช (2546) ให้ความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติว่า เป็นการประเมินที่ใช้
สถานการณ์ เพื่อทดสอบภาคปฏิบั ติง านของบุคคล ซึ่งเป็น การวัด พฤติกรรมการปฏิบัติง านทีล ะคน หรื อ
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การทางานกลุ่ม มีกระบวนการทางานตามขั้นตอน โดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้าย คือ ผลงาน โดยทาการประเมิน
2ประการ คือ กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และการวัดคุณภาพของงานที่ได้จากการปฏิบัติ (Product)
เอกรินทร์ สี่มหำศำล และสุปรำรถนำ ยุกตะนันท์ (2546) กล่าวว่า การประเมินการปฏิบัติ
เป็นวิธีการประเมินที่ผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ในการประเมินการปฏิบัติ ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งสาคัญ 2 ประการ คือ
ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks) และเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)
สมภพ ปู่ไทย (2550) ให้ความหมายของการวัดภาคปฏิบัติว่า เป็นการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านตามที่ ก าหนดอย่ า งมี ขั้ น ตอนมี วิ ธี ก ารและผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น ส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ซึ่งผู้ประเมินสามารถประเมินได้ทั้งกระบวนการปฏิบัติ (Products)
ตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น
อนัญญำ คูอำริยะกุล (2554) ให้ความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติว่า เป็นการพิจารณา
ความสามารถในด้านการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระทา
จากความหมายของการประเมินภาคปฏิ บัติที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การประเมิน
ภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) หมายถึง การวัดคุณภาพของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณภาพของ
ผลงานที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียน รวมทั้งการประเมิน ลักษณะ
นิสัยของผู้เรียน ทั้งในสภาพตามธรรมชาติ หรือสภาพที่กาหนดขึ้น (สถานการณ์จาลอง)

1.2 ควำมสำคัญของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
1. การประเมินภาคปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ทาให้มองเห็นทักษะ
และความสามารถของผู้ เรี ยน เนื่องจากมีร่ องรอยหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่ง เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน
2. การประเมินภาคปฏิบัติสามารถใช้ได้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับห้องเรียน
3. การประเมินภาคปฏิบัติเน้นทักษะและการคิดระดับสูง
4. การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ มี ก ารกระตุ้ น จู ง ใจให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ สดงความรู้ ค วามสามารถ
ตามสภาพความเป็นจริง

1.3 องค์ประกอบของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
นักการศึกษาได้แบ่งองค์ประกอบสาคัญของการประเมินภาคปฏิบัติเป็น 2 ส่วน คือ
1. ตัวงำน/กิจกรรม เป็นส่วนที่กาหนดให้ผู้เรียนได้ทาหรือปฏิบัติแสดงตามคาสั่งตามรายการ
หรือความต้องการให้ทาตลอดจนเหตุการณ์ สถานการณ์ในชั้นเรียนปกติที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกตามปกติ
2. เกณฑ์ก ำรให้ค ะแนน เป็นส่ ว นที่ครูผู้ ส อนต้องนามาใช้ประกอบการพิจารณา ผลงาน
การปฏิบัติ หรือการแสดงออกของผู้เรียน แล้วประเมินค่าออกมาเป็นคะแนนตามกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่
สร้างขึ้น

1.4 ธรรมชำติของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
การประเมินการปฏิบัติ เป็นการประเมินที่มีลักษณะแตกต่างจากการประเมินด้านคุณลักษณะ
ด้านความรู้และด้านจิตใจ ผู้ที่จะทาการประเมินต้องเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของการประเมินการปฏิบัติ
ต่อไปนี้ก่อนลงมือประเมิน เพื่อจะได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการประเมินการปฏิบัติ
1. กำรประเมินกำรปฏิบัติสำมำรถกระทำได้ทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม จึงต้องพิจารณาให้ดีก่อน
ทาการประเมินว่างานที่กาหนดให้ปฏิบัติควรให้ทาเป็นรายคนหรือรายกลุ่ม งานบางอย่างเป็นงานที่ต้องทา
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คนเดียว จึงจะประเมิน ทักษะการปฏิบั ติได้ชัดเจน เช่น การคัดลายมือ การวาดภาพ การตัดเย็บ การอ่าน
ออกเสียง แต่งานบางอย่างไม่จาเป็นต้องทาคนเดียว โดยเฉพาะชั้นเรียนที่มีจานวนนักเรียนมาก ผู้สอนไม่มี
เวลาพอที่จะสังเกตการปฏิบัติเป็นรายคน อาจให้ทาเป็นกลุ่มแล้วสังเกตกระบวนการปฏิบัติควบคู่ไปกับ ความ
ร่วมมือในการทางานกลุ่ม การทาอาหาร การบรรเลงวงดนตรี การทาแปลงเกษตร
2. วิ ธี ก ำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ จ ะแตกต่ ำ งกั น ออกไปตำมงำนที่ ม อบหมำยให้ ท ำ
งานบางอย่ า งต้ อ งให้ ผู้ เ รี ย นผลิ ต ผลงานออกมาให้ ดู เช่ น งานประดิ ษ ฐ์ งานวาดภาพ หรื อ งานแกะสลั ก
งานบางอย่ างต้องให้ ผู้ เรี ย นแสดงกิริ ย าอาการออกมา เช่น งานด้านนาฏศิล ป์ ต้องให้ ผู้ เรียนแสดงท่าท าง
การฟ้อนราให้ดู งานด้านพลศึกษา ต้องวัดโดยให้ผู้เรียนแสดงท่าทางการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
3. กำรประเมินกำรปฏิบัติบำงงำนสำมำรถวัดกระบวนกำรและผลงำน แยกจากกันได้
เพราะเมื่อสิ้ นสุดการปฏิบัติงานจะมีผลงานปรากฏออกมาเป็นชิ้นงานให้ เห็น เช่น การวัดความสามารถใน
การตัดเย็บเสื้อผ้า การวัดความสามารถในการก่อสร้างงานไม้ หรือการวัดความสามารถในการประกอบอาหาร
แต่การวัดการปฏิบัติบางงานต้องวัดกระบวนการและผลงานไปพร้อม ๆ กัน เพราะเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่มี
ผลงานปรากฏให้เห็น เช่น การวัดความสามารถด้านกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี การพูด การอ่านออกเสียง

1.5 ข้อควรคำนึงในกำรประเมินภำคปฏิบัติ
1. การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ จ ะเป็ น การประเมิ น ที่ ก ระท าไปพร้ อ ม ๆ กั บ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนและการเรียนรู้
2. การประเมินภาคปฏิบัติต้องมีการกาหนดจุดประสงค์ของการวัดให้ชัดเจนว่า จะประเมิน
ที่ผลงานหรือประเมินกระบวนการ หรือประเมินทั้งสองอย่าง
3. เนื้อหาสาระของงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติต้องสอดคล้องกับสภาพจริง (Authentic)
4. การประเมินภาคปฏิบัติต้องมีการกาหนดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการวัดที่ชัดเจน เช่น
วิธีการทางาน เกณฑ์การให้คะแนน ความสาเร็จของงาน
การประเมิน ภาคปฏิบัติได้รั บความนิย มมากขึ้น เนื่องจากผู้ เกี่ยวข้องมองเห็ นจุดอ่อนของ
การประเมินแบบดั้งเดิม (การทดสอบด้วยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ) ที่นาไปสู่การสอนเพื่อสอบมากกว่า
ขณะที่การประเมินภาคปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับการสอนมากกว่า ซึ่งเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะกำรประเมินแบบดั้งเดิมและกำรประเมินภำคปฏิบัติ
คุณลักษณะ
วิธีการประเมิน
ธรรมชาติของกิจกรรม
ระดับการคิด (Cognitive level)
การแก้ปัญหา
ความเป็นปรนัยของการตรวจให้คะแนน
หลักฐานร่องรอยที่แสดงการรอบรู้

วิธีกำรแบบดั้งเดิม
กำรประเมินภำคปฏิบัติ
(กำรทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Performance Assessment)
ชนิดเลือกตอบ)
การเลือกคาตอบ
กิจกรรมทีส่ มมติขึ้น
ความรู้ ความเข้าใจ
ตามรูปแบบของครู
ตรวจให้คะแนนได้ง่าย
ร่องรอยหลักฐานโดยอ้อม

การปฏิบัติงานจริง
กิจกรรมสอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ตามรูปแบบของผูเ้ รียน
ตรวจให้คะแนนค่อนข้างยุ่งยาก
ร่องรอยหลักฐานโดยตรง

Sources: Liskin-Basparro (1997) and Muller (2008)

1.6 รูปแบบของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
การประเมินภาคปฏิบัติ สามารถแบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. ประเมิน จำกผลงำน (Product) โดยการพิจารณาคุณภาพจากผลงาน (Product) ที่
นักเรียนทาสาเร็จหลังจากสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติแล้ว มักใช้ในกรณีงานที่ให้ปฏิบัติมีผลงานปรากฏให้เห็น
เป็นชิ้นเป็นอัน และผู้ประเมินไม่ได้เน้นความสาคัญของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
2. ประเมิ น จำกกระบวนกำร (Process) การปฏิ บั ติ ง านบางอย่ า งไม่ ส ามารถแยก
กระบวนการปฏิบัติกับผลงานออกจากกันได้ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติไม่มีผลงานปรากฏออกมา
ให้มองเห็นเป็นรูปร่างชิ้นงาน แต่ผลงานจะเกิดขึ้นในขณะที่กาลังปฏิบัติอยู่
3. ประเมินจำกกระบวนกำรและผลงำน (Process and Product) เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติที่ต้องพิจารณาทั้งจากกระบวนการและผลงาน การประเมินกระบวนการต้องพิจารณาจากคุณภาพ
ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องสังเกตในขณะที่นักเรียนกาลังลงมือปฏิบัติงานอยู่ ส่วนการประเมินผลงาน
ต้องพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว

1.7 กำรประยุกต์กำรประเมินภำคปฏิบัติไปใช้ในห้องเรียน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ในปัจจุบัน เรามุ่งให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้
ตามเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถนาผลการเรียนรู้ทั้งสามด้าน
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น การประเมินภาคปฏิบัติ จึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนสู่จุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง
เมื่อพิจารณาสภาพเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้น เรียนในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่
จะให้ น้ าหนั ก ไปที่ ก ารใช้ แ บบทดสอบในการวั ด และประเมิ น ผล ซึ่ ง เป็ น การวั ด ผลแบบวิ ธี ก ารดั้ ง เดิ ม
(Traditional Testing) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอที่จะสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่าง
ครอบคลุ ม แต่ ก ารประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ (Performance Assessment) จะช่ ว ยตอบค าถามที่ ท าให้ เ รารู้ ว่ า
“ผู้เรียนสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีเพียงใด” ดังนั้น เพื่อให้การประเมินภาคปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องทาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
1. สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ)
2. การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประเมินภาคปฏิบัติ
3. รูปแบบหรือวิธีการประเมินภาคปฏิบัติ
4. การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ
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5. การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics)
เมื่อครูมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ครูต้องทาการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ว่า มีลักษณะพฤติกรรมเป็นความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (Attribute) หรือทักษะกระบวนการ (Process & skill) เพื่อนาไปสู่การออกแบบการเรียนรู้
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด หลังจากนั้น ครูผู้สอนต้องทาการออกแบบและสร้างเครื่องมือใน
การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนในแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งสอดคล้องรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งถ้าการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็น ความรู้ นิยมใช้การทดสอบใน การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ส่วนมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยมใช้การประเมินตนเอง หรือ
การสังเกตพฤติกรรมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ส่วนมาตรฐานตัวชี้วัดที่เป็น ทักษะกระบวนการ นิยมใช้การ
ประเมินภาคปฏิบัติในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
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ใบกิจกรรมที่ 1
กิจกรรม“วำงไข่” (กลุม่ สัมพันธ์)
คำชี้แจง
1. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มละ 8-10 คน
2. สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวางแผนทาอย่างไรให้ลูกปิงปองทั้ง 4 ลูก วางอยู่บนกระดาษ
ตามขนาดที่กาหนดให้ โดยไม่ให้ ลู กปิ งปองออกนอกกระดาษภายใน 5 นาที โดยมีข้อแม้ห้ ามฉีกกระดาษ
โดยเด็ดขาด
3. สมาชิก แต่ ล ะกลุ่ ม ช่ว ยกั น วิเ คราะห์ รู ปแบบการทางานในแต่ ล ะด้ านทั้ง 3 ด้า น ได้ แก่
ด้านการวางแผนการทางาน ด้านการสื่อสารภายในกลุ่ม และด้านการตัดสินใจ ในตารางรูปแบบการทางานที่
กาหนดให้ว่า กลุ่มของท่านอยู่ในรูปแบบใด (เลือกรูปแบบที่ ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มมากที่สุด
ด้านละ 1 รูปแบบ)
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สื่อ/อุปกรณ์
1. ลูกปิงปอง จานวน 4 ลูก
2. กระดาษขนาด 3x10 ซม. จานวน 1 แผ่น
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ตำรำงรูปแบบกำรทำงำนของกลุ่มท่ำน
ด้ำนกำรวำงแผนกำรทำงำน
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6

มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า จะทางานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทาให้
เกิดทิศทางการทางานที่ชัดเจน
สมาชิกบางคนเป็นผู้กาหนดวิธีการดาเนินงานของทีม คนอื่น ๆ ถูกโน้มน้าวให้มีส่วนร่วมภายใต้แนวทางที่เขา
กาหนด
สมาชิกบางคนผูกขาดการอภิปราย แม้ว่าสมาชิกคนอื่นจะมีส่วนร่วมอยู่บ้างก็ตาม
การดาเนินงานอาศัยระเบียบปฏิบตั ิ กฎ กติกา และเวลาที่กาหนด หรือประธานในที่ประชุม เพื่อให้ดาเนินการได้
อย่างเป็นระบบ
ความคิดบางประการนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติ การหารือโดยรวมเป็นไปอย่างกลมเกลียว และเห็นพ้องต้องกัน
มีการกาหนดวิธีการทางานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การแสดงความคิดเห็นจะเปลี่ยนประเด็นไปมาอยู่เรื่อย

ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6

3
4
5
6

คำอธิบำย

มีการแสดงออกถึงความคิดเห็นและทัศนะด้วยความเชื่อมั่น มีการถกเถียงกันถึงความคิดเห็นที่แตกต่างจนกระทั่ง
เข้าใจกันเป็นอย่างดี
มีการหารือมุ่งเน้นที่จุดยืนของสมาชิกเพียงบางคน คนอื่น ๆ จะได้รบั การกระตุ้นให้สนับสนุน
มีการหารือดาเนินไปในแบบที่ “แต่ละคนดึงดันในจุดยืนของตน” บางคนยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองโดย
แทบไม่คานึงถึงผลที่จะตามออกมา
มีการพิจารณาทัศนะและความคิดที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีการตกลงหาทางออกอย่างจริงจัง
มีการให้และรับอย่างสุภาพ ผูค้ นยอมสละจุดยืนของตนเองเพื่อให้ตกลงกันได้ง่ายและรวดเร็ว
มีการแสดงความคิดเห็นและทัศนะอย่างเนือย ๆ หรือไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม บางคน
ไม่สนใจจะสื่อข้อความหรือสนใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด

ด้ำนกำรตัดสินใจ
รูปแบบ
1
2

คำอธิบำย

คำอธิบำย

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการตกลงกันภายในทีม มีความเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อกังขา
สมาชิกบางคนเป็นผู้ให้แนวทางแก่ทีมในการตัดสินใจแต่พยายามอย่างจริงใจที่จะโน้มน้าวให้ทีมยอมรับ
การตัดสินใจของตนเอง
สมาชิกบางคนกดดันคนอื่น ๆ ให้ตัดสินใจเหมือนตน
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นาไปสู่การตัดสินใจ แม้ว่าบางคนยังสงวนท่าทีหรือไม่เห็นด้วย แต่ก็ยอมเปลี่ยนใจ
เพื่อให้งานเสร็จเท่านั้น
หลังจากสมาชิกบางคนตกลงกันได้แล้ว คนอื่น ๆ ก็สนับสนุนเพือ่ แสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
สมาชิกในทีมไม่ใส่ใจนักว่า ผลการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร บางคนไม่อยู่ในทีมในขณะที่มีการตัดสินใจ และทีมก็
ไม่สนใจว่าเขาจะอยูห่ รือไม่
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เฉลยรูปแบบกำรทำงำน
รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบการทางานแบบ 9,9
รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบการทางานแบบ 9,1
รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบการทางานแบบ 9+9
รูปแบบที่ 4 เป็นรูปแบบการทางานแบบ 5,5
รูปแบบที่ 5 เป็นรูปแบบการทางานแบบ 1,9
รูปแบบที่ 6 เป็นรูปแบบการทางานแบบ 1,1

The Supervisory Grid
Concern for people (เน้นคน)
9
สบำยและรื่นรมย์
1,9

9,9

พยายามสร้างความกลมเกลียวและ
ไมตรีจิต มีการจัดการข้อขัดแย้งด้วย
ความนุ่มนวล เพื่อให้งานการไปได้ดีใน
วันหน้า “คนสำรำญ งำนไม่เสร็จ”

8
7

สำเร็จอย่ำงมีคุณภำพ
ทางานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลงานที่มคี ุณภาพ และ
นาไปวัดผลกับมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ ทุกคน
สนับสนุนและร่วมรับผิดชอบเพื่อให้ทีมงาน
ประสบความสาเร็จ “คนสำรำญ งำนสำเร็จ”

6
5

เอื้อเฟื้อและประนีประนอม
เอาไหนเอาด้วยตามเสียงส่วนใหญ่ แต่ทา
4
ตามกฎระเบี
ยบเท่านั้น “เอำไงเอำกัน”
3

วำงเฉย
ไม่สนใจและปัดความรับผิดชอบ ยึดหลักไม่
ท2าอะไรเลยหรือทาให้น้อยที่สุด “ธุระไม่ใช่
ใครอยำกเด่นอยำกดังก็ทำไป”
1

5,5

9+9

สนใจแต่ควำมสำเร็จ
อาจได้ผลงานในระยะสั้น หากใช้ไปนาน ๆ
จะทาให้คน “ต่อต้านการทางาน” หรือ
อย่างน้อยก็ลดความตั้งใจในการอุทิศตน
“ใครจะเป็นจะตำย ฉันไม่สน งำนต้อง
เสร็จ”

1,1
1

2

3

4

9,1
5

6

7

8

Concern for product (เน้นงำน)
ที่มำ: The Supervisory Grid, 2555: 55
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9

พ่อปกครองลูก
สามารถทางานให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ ภายใต้การชี้นา
ของผู้มีมีประสบการณ์
“ทุกคนต้องเชื่อฉัน เพรำะ
ฉันผ่ำนประสบกำรณ์มำ
เยอะ”

หน่วยที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ

ใบกิจกรรมที่ 2
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมายและความสาคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ
แล้วร่วมกันอภิปรายถึงองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
1) การประเมินภาคปฏิบัติคืออะไร
2) การประเมินภาคปฏิบัติมีความสาคัญอย่างไร
3) การประเมินภาคปฏิบัติมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
4) แนวทางการนาการประเมินภาคปฏิบัติไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างไร
2. บันทึกองค์ความรู้ตามประเด็นที่ศึกษาลงในแบบบันทึกกิจกรรม
3. เวลาทากิจกรรม 30 นาที

.....................................................................................................
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หน่วยที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ

แบบบันทึกกิจกรรม
ชื่อ-สกุล..................................................................... สังกัด............................................ เลขที่ .................

คำชี้แจง จงสรุปผลการศึกษาเอกสารใบความรู้ลงในหัวข้อต่อไปนี้
1. การประเมินภาคปฏิบัติคืออะไร

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. การประเมินภาคปฏิบัติมีความสาคัญอย่างไร

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. การประเมินภาคปฏิบัติมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. แนวทางการนาการประเมินภาคปฏิบัติไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างไร

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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หน่วยที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรม
เรียนรู้ทฤษฎี

เนื้อหำ
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านทักษะ
กระบวนการ ซึ่งได้แก่
แนวคิดของ Simpson
และแนวคิดของ Bloom
2. แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินภาคปฏิบัติ ได้แก่
แนวคิดของ Wiggins

-

รูปแบบกำร
อรม

เวลำ

บรรยาย
ศึกษาใบความรู้
สรุปองค์ความรู้
ปฏิบัติกิจกรรม
นาเสนอผลงาน

40 นาที

สือ่ /อุปกรณ์
- PPT
- ใบความรู้หน่วยที่ 2
- ใบกิจกรรมที่ 3

หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับการประเมินภาคปฏิบัติ

หน่วยที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ
2.1 สำระสำคัญ
การประเมินภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมด้ ำ นทั ก ษะกระบวนกำร
(Psychomotor Domain) ซึ่งได้แก่ แนวคิดพฤติกรรมของซิมป์สัน (Simpson, 1972) ซึ่งมีการแบ่งระดับ
ขั้ น ของพฤติ ก รรมเป็ น 7 ระดั บ คื อ 1. การรั บ รู้ (Perception) 2. การเตรี ย มพร้ อ มปฏิ บั ติ (Set)
3. การตอบสนองตามแนวทางที่ ให้ (Guided Response) 4. ขั้ นกลไก (Mechanism) 5. การตอบสนองที่ ซั บซ้ อน
(Complex Overt Response) 6. การปรั บ ตั ว (Adaptation) 7. การริ เ ริ่ ม (Origination) และแนวคิ ด
พฤติกรรมด้ำนทักษะพิสัยของบลูม (Bloom, 1956) ซึ่งมีการแบ่งระดับขั้นของพฤติกรรมเป็น 5 ระดับ คือ
1. การรับรู้ (Imitation) 2. การกระทาตามแบบหรือเครื่องชี้แนะ (Manipulation) 3. การหาความถูกต้อง
(Precision) 4. การกระทาอย่างต่อเนื่อง (Articulation) 5. การกระทาได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization)
รวมทั้งและแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ (Performance Assessment) ซึ่งได้แก่ แนวคิดของ
วิกกิ้ น (Wiggins, 2002) ซึ่งให้ แนวคิดเกี่ย วกับลั กษณะของการประเมินภาคปฏิ บัติ หลั กการพื้นฐานการ
ประเมินภาคปฏิบัติ

2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้ เ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ย วข้อ งกับ พฤติ กรรม
การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินภาคปฏิบัติ

2.3 เวลำ
ใช้เวลา 60 นาที

2.4 บทบำทผู้เข้ำอบรม
1. ฟังบรรยาย
2. ศึกษาเอกสารความรู้
3. ฝึกปฏิบัติตามใบกิจกรรม

2.5 กิจกรรม
1. ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 2 ด้วยตนเอง
2. วิทยากรบรรยายสรุปให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาคปฏิบัติ (Power point, ใบความรู้หน่วยที่ 2)
3. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3
4. วิทยากรเฉลยคาตอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

2.6 สื่อ
1. ใบความรู้หน่วยที่ 2
2. ใบกิจกรรมที่ 3
3. เอกสารประกอบการบรรยาย หน่วยที่ 2 (Power Point)
20

หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับการประเมินภาคปฏิบัติ

2.7 กำรประเมินผล
ประเมินจากผลงานการปฏิบัติกจิ กรรม ตามรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
รำยกำรประเมิน

วิธีกำร

1. พฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม

การสังเกต
พฤติกรรม

ระดับคุณภำพ
พอใช้

ดี

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและสามารถ
ปฏิบัติงานจนได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
2. การฝึกปฏิบัติจาก ตรวจผลงาน ผลงานครบถ้วนตาม
ใบกิจกรรม
เป้าหมายที่กาหนด มี
ความชัดเจน เนื้อหาสาระ
สมบูรณ์และเห็นแนวทาง
อย่างเป็นรูปธรรมนาสู่
การปฏิบัติ
2.1 ใบกิจกรรมที่ 3 ตรวจผลงาน ระบุระดับพฤติกรรม
(หาจุดยืน)
การเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิได้
อย่างน้อยร้อยละ 90
2.2 ใบกิจกรรมที่ 4 ตรวจผลงาน การมีส่วนร่วมและความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม อย่างน้อย
ร้อยละ 90

ปรับปรุง

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และร่วม
ปฏิบัติงานและได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่กาหนด

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงานไม่
สาเร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ผลงานครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่กาหนด

ผลงานไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่กาหนด

ระบุระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมการ
เรียนรูภ้ าคปฏิบัตไิ ด้
อย่างน้อยร้อยละ 70
การมีส่วนร่วมและความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม อย่างน้อย
ร้อยละ 70

ระบุระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรม
การเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิได้
อย่างน้อยร้อยละ 50
การมีส่วนร่วมและความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม อย่างน้อย
ร้อยละ 50

เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้ง 4 รายการ

21
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เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (Power Point)
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ
Slide 1
Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13
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ใบควำมรูห้ น่วยที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
ด้านทักษะกระบวนการ (Psychomotor Domain) ซึ่งได้แก่ แนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติของ
ซิมป์สัน (Simpson, 1972) และแนวคิดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยของบลูม (Bloom, 1956) รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ซึ่งได้แก่ แนวคิดของวิกกิ้น (Wiggins, 2002)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมด้ำนทักษะกระบวนกำร (Psychomotor Domain)
1) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียนรูด้ ้ำนกำรปฏิบตั ิตำมแนวคิดของซิมป์ซัน (Simpson)
ซิมป์สัน (Simpson, 1972) ได้จาแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติออกเป็นขั้นต่าง ๆ
จากง่ายไปหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนขึ้น ตามลาดับดังนี้
1.1) ขั้ น กำรรั บ รู้ (Perception) คื อ ความสามารถในการใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส รั บ รู้
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1.1.1) กำรเร้ ำอวั ยวะสั มผั ส (Sensory stimulation) เช่ น การได้ ยิ น การมองเห็ น
การลิ้มรส การดมกลิ่น การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ความไว เป็นต้น
1.1.2) กำรมองหำแนวทำงปฏิ บั ติ (Cue Selection) เป็ น การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
พฤติ ก รรมตอบสนองให้ เ หมาะสมกั บ งานที่ ท า การก าหนดพฤติ ก รรมนั้ น จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ ท าหรื อ
สถานการณ์ที่ได้รับเลือกไว้ พฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการรับรู้และถูกละทิ้งไป
1.1.3) กำรแปลเป็นกำรปฏิบัติ (Translation) เป็นการแปลการรับรู้โดยใช้ความรู้สึก
เป็นกระบวนการทางสมองในการตัดสินความหมาย การแปลสัญลักษณ์ การใช้จินตนาการหรือการเตือนให้
ระลึกถึงบางสิ่งบางอย่าง
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- เห็นการทาแกงป่าหมูของคุณแม่ในห้องครัวที่บ้าน
- เห็นการรับส่งลูกบอลที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยในสนามฟุตบอล
ฯลฯ
1.2) ขั้ น กำรเตรี ย มพร้ อ มปฏิ บั ติ (Set) เป็น การเตรี ย มการปรั บ ตั ว หรื อ ความพร้ อ มใน
การกระทาทั้งทางสมอง ทางกาย และทางอารมณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1) ควำมพร้อมทำงสมอง (Mental Set) เป็นความพร้อมทางความรู้สึกทางสมอง
เป็นความพร้อมเชิงความคิดที่จะกระทากิจกรรมทางทักษะบางอย่าง เป็นสิ่งที่ต้องมีมาก่อนและเกี่ยวข้องกับ
ระดับการรับรู้
1.2.2) ควำมพร้ อ มทำงกำย (Physical Set) เป็ น ความพร้ อ มในลั ก ษณะที่ มี
การปรับตัวของร่างกาย ซึ่งจาเป็นสาหรับการกระทาบางอย่าง เป็นความพร้อมในการลงมือกระทาทางกาย
ทางประสาท และการรับรู้ต่าง ๆ
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1.2.3) ควำมพร้อมทำงอำรมณ์ (Emotional Set) เป็นความพร้อมในทางความชอบ
ทัศนคติ เจตคติที่ดี และพึงปรารถนาต่อกิจกรรมปฏิบัติที่เกิดขึ้น ความเต็มใจที่จะตอบสนอง
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- เตรียมหาวัตถุดิบ และศึกษาขั้นตอนและวิธีในการทาแกงป่าหมู
- ศึกษาวิธีการเตะฟุตบอล และฝึกวิ่งออกกาลังกายให้ร่างกายมีความพร้อม
ฯลฯ
1.3) ขั้นกำรตอบสนองตำมแนวทำงที่ให้ (Guided Response) เป็นขั้นแรกของการเรียนรู้
ทักษะที่ซับซ้อนเป็นการแสดงพฤติกรรมโดยเปิดเผยของแต่ละคนภายใต้คาแนะนา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.3.1) กำรเลียนแบบ (Imitation) เป็นการกระทาตอบสนองโดยตรงต่อการรับรู้ของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กระทาต่อกัน
1.3.2) กำรลองผิ ด ลองถู ก (Trail and Error) เป็ น ความพยายามที่ จ ะตอบสนอง
จนกว่ า จะสั ม ฤทธิ์ ผ ล โดยการตอบสนองแต่ ล ะครั้ ง จะมี เ หตุ ผ ล การตอบสนองที่ เ หมาะสมจะท าให้ เ กิ ด
ความสาเร็จหรือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- ทดลองทาแกงป่าหมู ตามที่แม่สาธิตให้ดู หรือทดลองทาแกงป่าหมูตามคู่มือการทาอาหาร
- ทดลองเตะฟุตบอลส่งไปมากับเพื่อน โดยมีคุณครูเตะให้ดูเป็นตัวอย่าง
ฯลฯ
1.4) ขั้น กลไก (Mechanism) เป็นขั้นกลางของการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อน มีการเรียนรู้
การตอบสนองจนเป็นนิสัย ผู้เรียนมีความมั่นใจในสิ่งที่ทา และกระทาอย่างชานาญคล่องแคล่ว
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถทาแกงป่าหมูได้ด้วยตนเอง
- สามารถเตะฟุตบอลรับส่งกับเพื่อนได้ถูกต้องทักษะพื้นฐาน (Basic skill)
ฯลฯ
1.5) ขั้นกำรตอบสนองที่ซับซ้อน (Complex Overt Response) เป็นการใช้ทักษะขั้นสูง
ในการกระทาที่ซับซ้อนและชานาญ เป็นการกระทาอย่างรวดเร็ว ว่องไว ถูกต้อง และผสานความร่วมมือกับ
สิ่งอื่น โดยใช้พลังงานน้อย เป็นการกระทาโดยไม่เขินอาย และเป็นอัตโนมัติ
1.5.1) กำรตัดสินใจกระทำอย่ำงเด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล (Resolution of Uncertainly)
เป็นการกระทาโดยปราศจากความลังเลใจ และกระทาด้วยความมั่นใจ
1 . 5 . 2 ) ก ำ ร ต อ บ ส น อ ง แ บ บ อั ต โ น มั ติ ( Automatic Performance) เป็ น
การประสานการทางานของกล้ามเนื้อ รวมทั้งควบคุมได้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถทาแกงป่าหมูได้อย่างคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง และรวดเร็ว
- สามารถเตะฟุตบอลรับส่งกับเพื่อนได้ทันทีอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว
ฯลฯ
1.6) ขั้นกำรปรับตัว (Adaptation) เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมในการเคลื่อนไหวโดยสมองให้
เคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับความต้องการหรือสถานการณ์ของปัญหา
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ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือขั้นตอนการแกงป่าหมูให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นได้
- สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเตะฟุตบอลให้พลิกแพลงมากยิ่งขึ้น เช่น การเตะไซด์โค้ง เป็นต้น
ฯลฯ
1.7) ขั้นกำรริเริ่ม (Origination) เป็นการริเริ่มรูปแบบการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ หรือปัญหาเฉพาะเรื่อง เน้นการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของทักษะขั้นสูง
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถทาแกงป่าอย่างอื่นด้วยวิธีการ หรือวัตถุดิบใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครได้
- สามารถเตะฟุตบอลรับส่งกับเพื่อนด้วยวิธีการใหม่ที่ไม่เหมือนใคร เช่น การปิดตาเตะบอล
การเตะฟุตบอลเข้าห่วง เป็นต้น
ฯลฯ

2) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียนรูด้ ้ำนกำรปฏิบตั ิตำมแนวคิดของบลูม (Bloom)
บลูม (Bloom, 1956) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ่งถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชานิชานาญ พฤติกรรมด้านนี้จะเห็นได้จากการกระทา ซึ่งแสดงผลของ
การปฏิ บั ติ อ อกมาได้ โ ดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ ระดับของทักษะที่เกิดว่ามีมากน้อยเพียงใด
การที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย ผู้เรียนจะต้องพร้อมที่จะใช้อวัยวะต่าง ๆ พฤติกรรมด้าน
ทักษะพิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้
2.1) กำรรับรู้ (Imitation) เป็นพฤติกรรมการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ
เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- เห็นการทาแกงป่าหมูของคุณแม่ในห้องครัวที่บ้าน
- เห็นการรับส่งลูกบอลที่นักฟุตบอลทีมชาติคนไทยในสนามฟุตบอล
ฯลฯ
2.2) กำรกระท ำตำมแบบหรื อ เครื่ อ งชี้ แ นะ (Manipulation) เป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ เ รี ย น
พยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทาซ้า เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนา
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- ทดลองทาแกงป่าหมู ตามที่แม่สาธิตให้ดู หรือทดลองทาแกงป่าหมูตามคู่มือการทาอาหาร
- ทดลองเตะฟุตบอลส่งไปมากับเพื่อน โดยมีคุณครูเตะให้ดูเป็นตัวอย่าง
ฯลฯ
2.3) กำรหำควำมถู ก ต้ อ ง (Precision) เป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระทาซ้าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ ซึ่งจะ
พัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเอง อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับตัวแบบเดิมก็ได้
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถทาแกงป่าหมูได้ด้วยตนเอง
- สามารถเตะฟุตบอลรับส่งกับเพื่อนได้ถูกต้องทักษะพื้นฐาน (Basic skill)
ฯลฯ
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2.4) กำรกระทำอย่ำงต่อเนื่อง (Articulation) หลังจากที่ได้ตัดสิ นใจเลือกรูปแบบที่เป็น
ของตัวเองก็จะมีการกระทาตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ เป็นพฤติกรรมที่
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และคล่องแคล่ว นั่นคือ เกิดทักษะขึ้นแล้ว การที่จะทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ ได้จะต้องอาศัยการฝึกฝนในเรื่องนั้น ๆ และกระทาอย่างสม่าเสมอ
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถทาแกงป่าหมูได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างคล่องแคล่ว และรวดเร็ว
- สามารถเตะฟุตบอลรับส่งกับเพื่อนได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไว
ฯลฯ
2.5) กำรกระทำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ (Naturalization) เป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่จะได้จาก
การฝึกอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ ได้คล่องแคล่วว่องไว โดยอัตโนมัติ ดูเป็นไปอย่างธรรมชาติ
ไม่ขัดเขิน ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง
ตัวอย่ำงพฤติกรรม
- สามารถทาแกงป่าหมูได้อย่างคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง และรวดเร็วโดยทันทีไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม
- สามารถเตะฟุตบอลรับส่งกับเพื่อนได้อย่างแม่นยา คล่องแคล่วและว่องไวโดยทันทีไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม
ฯลฯ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ (Performance Assessment)
แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินภำคปฏิบัติ ของวิกกิ้นส์ (Wiggins)
Wiggins (2002) กล่ า วว่า การประเมิน ภาคปฏิ บัติเ ป็น พื้นฐานของการประเมิ น หรือ เป็ น
จุ ด เริ่ มต้ น ของการประเมิ น โดยใช้ แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) การประเมิ นตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) การประเมิน ในสถานการณ์จริง (Real-World) หรือการประเมินโครงการ (Project Based)
การประเมินภาคปฏิบัติมีแนวคิดที่แตกต่างจากการประเมินแบบเขียนตอบ (paper and pencil) กล่าวคือ
การประเมินภาคปฏิบัติมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องอาศัยข้ อมูลประกอบ
การตัดสินใจในหลายด้าน
การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ (Performance Assessment) กั บ การประเมิ น ตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment) เป็ น ค าที่ มั ก ใช้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ยั ง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งในบรรดานั ก วั ด ผลว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) กับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
มีค วามเหมือ นหรื อ แตกต่ า งกั น ทั้ง นี้ นั ก วั ด ผลบางกลุ่ มมองว่ า การประเมิ นภาคปฏิ บั ติ เป็ น การประเมิ น
พฤติ กรรมนั กเรี ย นที่แ สดงออกโดยครู เป็ น คนออกแบบหรือ กาหนดพฤติกรรมที่ต้อ งการ แต่ก ารประเมิ น
ตามสภาพจริ ง เป็ น การประเมิน พฤติ กรรมหรื อการแสดงออกซึ่ง คานึ งถึง บริบ ทที่เ ป็นไปตามสภาพจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรี ยนมีส่วนในการตัดสินใจเพื่อพัฒ นาผลงานของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น การประเมิน
ภาคปฏิบัติที่เป็นการประเมินภายใต้สถานการณ์จริงก็คือการประเมินตามสภาพจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ
Wiggins (2002) ที่ ก ล่ า วว่ า การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ (Performance) เป็ น พื้ น ฐานของการประเมิ น โดยใช้
แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) การประเมิ น ใน
สถานการณ์ จ ริ ง (Real-World) หรื อ การประเมิ น โครงงาน (Project-based) การประเมิ น แต่ ล ะระดั บ มี
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ความเกี่ยวข้อง และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ขาด จึงกาหนดให้ การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance
Assessment) หรือการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินพฤติกรรมหรือ
กิจ กรรมที่ นั ก เรี ย นแสดงออกหรื อ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ เป็ น การประเมิ น ในสถานการณ์ จ ริ ง แต่ ห าก
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงมีความเสี่ยง หรือต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินมาก ครูผู้สอนอาจต้อง
เลือกใช้สถานการณ์จาลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริงแทนได้
1) ลักษณะงำนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในกำรประเมินภำคปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในการประเมินภาคปฏิบัติ หรือการประเมินตามสภาพจริง
ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ (Wiggins, 1998, p 22-24)
1.1) เป็นงานที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง (Realistic) ทั้งงานจริง (Task) หรืองานที่เหมือนจริง (Tasks
replicate) ที่ใช้วัดความรู้ และความสามารถต้องเป็นสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
1.2) ต้องใช้การตัดสินและสร้างนวัตกรรม (Judge and innovation) ผู้เรียนต้องใช้ความรู้
และทักษะขั้นสูงที่จะสร้างหรือแก้ปัญหางานนั้น ๆ ต้องมีการวางแผน และหาวิธีแก้ปัญหามากกว่างานปกติ
1.3) ผู้เรียนต้องปฏิบัติ (Do the subject) มากกว่าการท่องจา การอธิบาย หรือ การสาธิต
ผู้เรียนต้องปฏิบัติงาน (Carry out) ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือหลักวิชาต่าง ๆ
1.4) ถ้าเป็นสถานการณ์จาลองที่ให้ปฏิบัติต้องทาในสถานปฏิบัติงาน (Workplace) ในสถานที่
เหมือนจริง
1.5) เป็นงานที่ซับซ้อน (Complex task) ที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก
1.6) เป็นงานที่ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติ (Appropriate opportunities) ได้รับการแนะนามีผล
ย้อนกลับเพื่อแก้ไขปรับปรุงผลงาน
ดั ง นั้ น งานตามสภาพจริ ง นั้ น ต้ อ งมี ใ นชี วิ ต จริ ง ผู้ เ รี ย นต้ อ งใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะขั้ น สู ง ใน
การปฏิบัติงาน มีโอกาสปฏิบัติจริง และยังได้รับคาแนะนา เพื่อปรับปรุงผลงานด้วย
ตัวอย่ำง กำรประเมินงำนตำมสภำพจริง: ปริมำตร (Volume)
ในอดีตเวลาเราประเมินความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในวิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะของโจทย์ที่ถาม
จะมีลักษณะ ดังนี้
1) ภำระงำน / สถำนกำรณ์แบบเดิม (Typical tests)
1.1) จงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่มีรัศมียาว 7 ซม. และ สูง 15 ซม.
1.2) จงหาปริมาตรของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 5 นิ้วและ สูง 14 นิ้ว
1.3) จงหาปริมาตรของกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 ซม. และสูง 24 ซม
2) ภำระงำน / สถำนกำรณ์ตำมสภำพจริง (Authentic tasks)
ในเทศกาลวันปีใหม่ของทุก ๆ ปี จะมีการซื้อของขวัญให้กับพ่อแม่ คนรัก เพื่อน พี่น้อง ญาติสนิท ฯลฯ
ดังนั้น เราจะพบว่า ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในหมู่บ้าน เรามีการห่อของขวัญ เช่น เสื้อผ้า ของชาร่ วย ไดอารี่
ปากกา ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ โดยใส่ของเหล่านั้นในกล่องขนาดต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ต้องสูญเสียกระดาษห่อของขวัญ
เป็นจานวนมากในแต่ละปี เพราะไม่ได้มีการวางแผนที่ดี บางครั้งต้องทิ้งกระดาษห่อของขวัญไปโดย ไม่จาเป็น
ดังนั้น ขอให้นักเรียนหาวิธีการที่จะห่อของขวัญต่อไปนี้ คือ
2.1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 20 ตัว
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2.2) เสื้อเชิ้ตแขนยาว 15 ตัว
2.3) กางเกงขายาว 25 ตัว
2.4) ผ้าเช็ดตัวขนาดใหญ่ 20 ผืน
2.5) ชุดวอร์ม 10 ชุด
ให้นักเรียนวางแผนการห่อของขวัญที่จะทาให้ประหยัดกระดาษห่อของขวัญมากที่สุด
โดยกระดาษห่อของขวัญ 1 แผ่น มีความกว้าง 1 หลา ยาว 100 หลา ราคาแผ่นละ 250 บาท นักเรียนจะห่อ
โดยใช้กล่อง หรือจะม้วนของขวัญเหล่านั้น ก็ได้ แต่ต้องไม่ทาให้ ยับ และเสียรูปทรง ให้นักเรียนระบุ /เขียน
รายละเอียดต่อไปนี้
- ขนาดของกล่องที่จะห่อของขวัญดังกล่าว
- จานวนกระดาษห่อของขวัญ
- ราคากระดาษที่ใช้ห่อของขวัญทั้งหมด
จากงานหรือสถานการณ์ข้างต้น จะพบว่า งาน/สถานการณ์แบบเดิม ผู้เรียนจะหา
คาตอบโดยการแทนค่าจากสูตร ผู้เรียนก็จะได้แต่คาตอบว่ารูปทรงนั้น ๆ มี พื้นที่ผิว และปริมาตรเท่าใด ไม่รู้ว่า
จะนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร และกิจกรรมไม่น่าสนใจ ส่วนงาน/สถานการณ์ตามสภาพจริง
จะพบว่า ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ และทักษะขั้นสูงในการหาคาตอบ เป็นสิ่งที่ท้าทาย น่าสนใจ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
มีการวางแผน บางครั้งต้องลองผิดลองถูกก่อน
2) หลักกำรพื้นฐำนกำรประเมินภำคปฏิบัติ
Wiggins (2002) กล่ า วว่ า เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ การประเมิ น
ภาคปฏิบัติจึงควรคานึงถึงหลักการพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
2.1) การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ จะต้ อ งวั ด ให้ ต รงตามเป้ า หมายการเรี ย นรู้ ที่ ตั้ ง ไว้ ดั ง นั้ น
ก่อนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจนว่า จะให้นักเรียน
ปฏิบั ติหรื อทาอะไรได้ และทาได้ในระดับ ใด ครูต้องกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และหลั กฐานการเรียนรู้
ให้ชัดเจน
ตัวอย่ำง เช่น การวัดผลงานภาคปฏิบัติกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ เรื่อง “การประดิษฐ์ตุ๊กตา”
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
นักเรียนสามารถเลือกวัสดุที่นามาใช้ประดิษฐ์ตุ๊กตาได้
อย่างเหมาะสม
นักเรียนสามารถออกแบบตุ๊กตา คนหรือสัตว์ได้
อย่างเหมาะสม
นักเรียนสามารถเนา เย็บตามขั้นตอนจนสาเร็จเป็น
ตุ๊กตา
นักเรียนสามารถตกแต่งส่วนประกอบของตุ๊กตาได้

ควำมสำมำรถนักเรียนที่ต้องวัด
การเลือกวัสดุที่นามาใช้ประดิษฐ์ตุ๊กตา
การออกแบบตุ๊กตา
การเนาและการเย็บ
การตกแต่งส่วนประกอบของตุ๊กตา

2.2) กาหนดงานให้ มีความสอดคล้ องกับตัวชี้ วัดการเรี ยนรู้ เช่น ต้องการวั ดความสามารถใน
การเย็ บ เนา ภาระงานที่ ม อบหมายให้ นั กเรียนทาต้องเป็นงานที่นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการเย็บ เนา ด้วย
อาทิ การเย็บเสื้อตุ๊กตา การทากระเป๋าผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนต้องเข้าใจ หรือสามารถระบุขั้นตอน
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หรือหัวใจสาคัญของภาระงานที่จะมอบหมายให้ผู้เรียนทา ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบภาระงานสอดคล้องกับ
เป้าหมายได้
2.3) การสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลทาได้โดย
2.3.1) กาหนดขอบข่ายของงานให้ชัดเจน
2.3.2) กาหนดเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในการทางานให้ชัดเจน
2.3.3) มอบหมายงาน หรือใช้สถานการณ์ในการมอบหมายงานให้เหมือนกัน
2.4) ครูต้องรู้ว่าประเด็นสาคัญหรือหัวใจหรือองค์ประกอบที่สาคัญของภาระงานที่มอบหมาย
ให้แก่ผู้เรียนอยู่ตรงจุดไหน มีวิธีการประเมินหรือเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เ ป็นสิ่งจาเป็นที่
ครูผู้สอนต้องรู้และใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และกาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนอย่างเป็นปรนัย
และเที่ยงตรง การประเมินภาคปฏิบัติที่มีความเป็นปรนัย และเที่ยงตรง มีลักษณะดังนี้
2.4.1) มีแบบประเมินชัดเจน
2.4.2) แบ่งคะแนน วิธีการและผลการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2.4.3) ให้คะแนนครอบคลุมทุกจุดที่ต้องการวัด
2.5) การประเมินภาคปฏิบัติควรพิจารณาตัดสินจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ทั้งการประเมิน
ความถนัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ และทักษะ จึงจะทาให้สามารถทานายอนาคตหรือผลสาเร็จของผู้เรียนได้ดี
นอกจากนี้ ควรใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อช่วยให้ผู้ประเมินมองภาพผู้ประเมินได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง เช่น
การตัดสินความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจต้องการผลการประเมินจากแบบทดสอบ ควบคู่กับ
การทาโครงงาน และการนาเสนอผลโครงงาน เป็นต้น
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ใบกิจกรรมที่ 3
หำจุดยืน
ชื่อ-สกุล..................................................................... สังกัด............................................ เลขที่ สมาชิก................

คำชี้แจง
1. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 2
2. กาหนดให้พิจารณาจากสถานการณ์แต่ละข้อว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมใด ตามแนวคิดของ
ซิมป์ซนั และของบลูม
3. ตอบคาถามในตารางที่กาหนดให้

เวลำ
ใช้เวลา 20 นาที

สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ
2. ใบกิจกรรมที่ 3
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แบบบันทึกกิจกรรม
ชื่อ-สกุล................................................................. สังกัด......................................... เลขที่สมาชิก........................

คำชี้แจง อ่านพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนที่กาหนดให้แล้วให้ระบุว่าอยู่ในพฤติกรรมใดตามแนวคิดของ
Simpson และ Bloom
สอดคล้องกับพฤติกรรม
Simpson
Bloom

พฤติกรรมของนักเรียน
1. สมชายศึกษาวิธีการนาเสนอศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
ของตนเอง เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักชุมชนของเรา
2. สมศรีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนาเสนองาน ตาม
ตัวอย่างที่คุณครูกาหนด
3. สมศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยมือเพียงข้างเดียว
4. วีระเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายก่อนไป
แข่งวิ่งมาราธอน
5. ชนาธิปทดลองเตะลูกไซด์โค้งโดยไม่มีเทรนเนอร์คอยสอน
6. วิทยาสามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ของตนเองได้แม้ว่าไม่มี
แม่แรงยกรถ
7. ซิบาสะคิดท่าลูกเตะพายุหมุนสาเร็จ
8. วรวิทย์สามารถขุดแปลงปลูกผักได้ถูกต้องตามขนาด
ภายใต้เวลาอันจากัด
9. พัชรีเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อดูขั้นตอนวิธีการทาต้มยากุ้ง
10. ณัฐพรนั่งสมาธิก่อนขึ้นประกวดร้องเพลง
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ชื่อกิจกรรม
ฟังการบรรยายและศึกษา
เอกสาร

เนื้อหำ

รูปแบบ

ความสาคัญของมาตรฐานการเรียนรู้และ - บรรยาย
ตัวชี้วัด และตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐาน - ศึกษาเอกสาร
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์คาสาคัญ ตามมาตรฐาน
- ปฏิบัติกิจกรรม
และตัวชี้วัด
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
- การอภิปราย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อนามา - ปฏิบัติกิจกรรม
ออกแบบการเรียนรู้
- การอภิปราย

เวลำ

สือ่ /อุปกรณ์

30 นาที - PPT
60 นาที - ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
60 นาที - ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
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หน่วยที่ 3
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
3.1 สำระสำคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เป็นตัวกาหนดคุณภาพของผู้เรียน บ่งบอกสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้
และปฏิบัติได้ ระบุคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อเป็น
การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องเลือกวิธีการและเครื่องมือประเมิน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งวิธีการและเครื่องมือการประเมินต้องสอดคล้อง
สัมพันธ์กับการวัดคุณภาพแต่ละด้าน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน ฯลฯ
เพื่อให้ การเลื อกเครื่ องมือในการประเมินมีความเหมาะสม จาเป็นต้องพิจารณาตัว ชี้วัด ที่
ต้องการประเมินว่า เป็นพฤติกรรมด้านใด โดยพิจารณาจากคากริยาที่ระบุอยู่ในตัวชี้วัดแต่ละตัว เช่น อธิบาย
ระบุ จาแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ตีความ อ่าน ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เป็นต้น ดังนั้น การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อค้นหาคาสาคัญที่เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ จะช่วยให้ผู้สอน
สามารถออกแบบวิธีการประเมินและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

3.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงความสาคัญของมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บการอบรมสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนาไป
ออกแบบการเรียนรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติได้

3.3 เวลำ
2 ชั่วโมง 30 นาที

3.4 บทบำทผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. ฟังการบรรยาย
2. ศึกษาเอกสารจากใบความรู้
3. ปฏิบัติกิจกรรม

3.5 กิจกรรม
1. ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 3 ด้วยตนเอง
2. วิทยากรบรรยายสรุ ป ให้ ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัด (Power point, ใบความรู้หน่วยที่ 3)
3. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 4 - 5

3.6 สื่อ
1. ใบความรู้หน่วยที่ 2
2. ใบกิจกรรมที่ 3
3. เอกสารประกอบการบรรยาย หน่วยที่ 3 (Power Point)
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3.7 วิธกี ำรประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ
พอใช้

ดี

ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ ระบุคาสาคัญของตัวชี้วัด ระบุคาสาคัญของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ถูกต้อง ร้อยละ 60-79
ผลการวิเคราะห์ออกแบบการเรียนรู้

ออกแบบการเรียนรู้
ได้ถูกต้องและสอดคล้อง
ทุกรายการ

ออกแบบการเรียนรู้
ได้ถูกต้องและสอดคล้อง
3–4 รายการ

ปรับปรุง
ระบุคาสาคัญของตัวชี้วัด
ได้ถูกต้อง ต่ากว่าร้อยละ
60
ออกแบบการเรียนรู้
ได้ถูกต้องและสอดคล้อง
1–2 รายการ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้ง 2 รายการ

37

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (Power Point)
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16
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ใบควำมรูห้ น่วยที่ 3
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ
(Performance Assessment)
3.1 ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบการวิเคราะห์เป็นแนวทาง
เชื่อมโยงและความสอดคล้ อ ง จากการวิเคราะห์ ตัว ชี้วัด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อระบุสัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐาน (Standard based learning) โดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s
Taxonomy, 1956) และ (Bloom’s Revised Taxonomy, 2001) แอนเดอสันและแครธโวล (Anderson &
Krathwolh, 2001)
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ (Knowledge = K) ด้านคุณลักษณะ (Attribute = A) และด้านกระบวนการและทักษะ (Process and
Skill = P) ดังนี้
1. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge = K) แบ่งความรู้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) เป็นข้อเท็จจริงพื้นฐาน นิยามศัพท์
หรือรายละเอียดของวิชา/สาขา/เนื้อหาที่ศึกษา ความรู้ในข้อเท็จจริงนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
- ความรู้เกี่ยวกับนิยามศัพท์ (Knowledge of terminology)
- ความรู้ในรายละเอียดและองค์ประกอบ (Knowledge of details and elements)
1.2 ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธี
ในการจาแนกประเภทแนวคิดหรือสิ่งของ การจัดกลุ่มแนวคิดหรือสิ่งของ หรือพัฒนาให้เป็นหลักการ รูปแบบ
หรือทฤษฎี หรือเป็นความรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งของ หรือความคิดรวบยอด เช่น จัดประเภทวัตถุในระบบ
สุ ริ ย ะเป็ น ดาวนพเคราะห์ ดวงจั น ทร์ ดาวเคราะห์ และดาวหาง หรื อ จั ด ประเภทความรู้ ที่ เ ป็ น หลั ก การ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลกระทบของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่มีต่อกระแสน้าในมหาสมุทรหรือเกี่ยวกับ
ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพ ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
- การจาแนกประเภทและจัดเข้ากลุ่ม (Classifications and Categories)
- หลักการและการสรุปเป็นกฎ (Principle and Generalizations)
- ทฤษฎี รูปแบบ และโครงสร้าง (Theories Model and Structures)
1.3 ความรู้ที่เป็นกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ ทักษะเฉพาะต่าง ๆ เช่น ความรู้ในวิธีการเขียนรายงาน ความรู้ในด้านนี้ แบ่งเป็น
3 ประเภทย่อย คือ
- ทักษะเฉพาะของวิชา (Subject specific skills)
- วิธีการเฉพาะของวิชา (Subject specific techniques)
- ความรู้ว่าจะใช้กระบวนการ/วิธีการที่เหมาะสมเมื่อใด (Knowledge of when to
use appropriate procedures)
1.4 ความรู้ที่เป็นอภิปัญญา (Meta-cognitive Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การคิดและกระบวนการคิดของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีการจา ยุทธวิธีการแสวงหาความรู้ และความรู้
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เกี่ยวกับการสารวจตนเอง ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้ เช่น ตระหนักรู้ในเป้าหมาย ความสามารถและความสนใจ
ของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ประภทย่อย คือ
- ความรู้ที่เป็นยุทธวิธี
- การรู้เหมาะรู้ควร
- การรู้จักตนเอง
2. ด้ำนคุณลักษณะ (Attribute = A) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรี ยนอันเป็น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งคุณลักษณะที่ดี คือ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข
คนดี คื อ คนที่ ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี จิ ต ใจที่ ดี ง าม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเหตุผล
รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น
มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข
คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
หรือรอบด้านหรือมีความสามารถพิเศษรอบด้าน เช่น ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถด้านภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นา รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และทาประโยชน์ให้เกิดแก่
ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
คนมี ค วำมสุ ข คื อ คนที่มีสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี เป็ นคนร่ าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
จิ ตใจเข้ มแข็ง มี มนุ ษยสั ม พัน ธ์ที่ดี มีความรั กต่อทุกสรรพสิ่ ง มีความปลอดภัยจากอบายมุข และสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างพอเพียงตามอัตภาพ
3. ด้ำนกระบวนกำรและทักษะ (Process and Skill = P) ได้จาแนกดังนี้
3.1 ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
3.2 ทักษะและกระบวนการทางาน
- ทั ก ษะและกระบวนการคณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา
ความสามารถในการให้ เหตุผ ล ความสามารถในการสื่ อสาร สื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะ
การคานวณ ทักษะการจัดทาและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการตีความหมายข้อมูล ทักษะการทดลอง ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการพยากรณ์
ทักษะการลงความเห็นข้อมูล ทักษะการวัด ทักษะการสังเกต ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและ
มิติกับเวลา เป็นต้น
- กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การตั้งประเด็นที่จะศึกษา สืบค้น
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การคัดเลือกและประเมินข้อมูล การเรียบเรียง
รายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
- กระบวนการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ ทาความเข้าใจปัญหา วางแผนออกแบบแก้ปัญหา
ดาเนินการตามแผน สรุปและตรวจสอบการแก้ปัญหา เป็นต้น
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- ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ได้ แ ก่ เข้ า ใจและใช้ ร ะบบเทคโนโลยี เลื อ กและใช้
โปรแกรมประยุกต์อย่างเหมาะสม เรียนรู้โปรแกรมใหม่ ๆ ผ่านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น
- ทักษะการปฏิบัติง าน ได้แก่ วิเคราะห์ งาน วางแผนการทางาน ลงมือท างาน
ประเมินผลการทางาน การทางานเป็นทีม เป็นต้น

3.2 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงเครื่องมือประเมินภำคปฏิบตั ิ
1. วิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ค้ น หาค าส าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ 3 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านกระบวนการและทักษะ (Process & Skill) และด้านคุณลักษณะ (Attribute)
2. นาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านกระบวนการและทักษะ (Process & Skill) มาพิจารณาว่าเป็น
กระบวนการ (Process) หรือผลงาน (Product)
3. ก าหนดภาระงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ต ามข้ อ 2 และ
สาระการเรียนรู้ เพื่อนาไปวางแผน ออกแบบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติต่อไป

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 3 เรขำคณิต
มำตรฐำน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลอง
ทางเรขาคณิต (geometric modal) ในการแก้ปัญหา
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให้
ในแบบต่าง ๆ
2. บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมรอบตัว

-

-

เขียน

บอก

-

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
1. อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว

(Knowledge)

(Attribute)

-

-

(Process and Skill)

อ่านออกเสียง

43

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

2. อธิบายความหมายของคา และ
ข้อความที่อ่าน
3. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
4. ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
5. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
6. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
7. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือข้อแนะนา
8. อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
9. มีมารยาท ในการอ่าน

อธิบาย

-

-

ตั้งคาถามและ
ตอบคาถาม
-ลาดับ
-คาดคะเน

-

-

-

-

สรุป

-

-

นาเสนอ

-

-

-

ปฏิบัติ

อธิบาย

-

-

-

มีมารยาท

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 6 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
มำตรฐำน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. สารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพ
ของน้าจากแหล่งน้าในท้องถิ่น และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
ส่วนประกอบของอากาศ และ
ความสาคัญของอากาศ
3. ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของ
อากาศที่มีผลจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิ

อธิบาย

-

สารวจ

อภิปราย

-

สืบค้นข้อมูล

อธิบาย

-

ทดลอง
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหตุผล
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
1. ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร้องที่ฟังหรืออ่าน
2. อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา
ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant)
ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มคาและประโยคที่ฟัง
4. ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่านประโยค
บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ

มี

(Knowledge)

(Attribute)

(Process and Skill)

-

-

ปฏิบัติ
อ่านออกเสียง

เลือก/ระบุ

-

-

ตอบคาถาม

-

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มำตรฐำน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แ ผนที่แ ละเครื่ อ งมื อทางภูมิศ าสตร์ ในการค้ นหา วิ เคราะห์ สรุ ป และใช้ข้ อมู ล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
(Knowledge)

(Attribute)

(Process and Skill)

-

-

-หาข้อมูล

-

-

เขียนแผนผัง

บอก

-

-

1. ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงตาแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่สาคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน
3. บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ
กับลักษณะทางสังคมของชุมชน
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 3 กำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล
มำตรฐำน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
อย่างมีทิศทาง
2. เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะ
การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางใน
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

-

-

ควบคุมการ
เคลื่อนไหว

-

-

เคลื่อนไหว

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 3 นำฏศิลป์
มำตรฐำน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ
ในสถานการณ์สั้น ๆ
2. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์
3. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและ
ผู้ชม
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสม
กับวัย

สร้างสรรค์

-

-

-

-

แสดงท่าทาง

เปรียบเทียบ

-

-

-

มีส่วนร่วม

-
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน
3. ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทางานด้วยความสะอาด
ความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อธิบาย

-

-

-

-

-

-

ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือ
ทางานอย่างเป็น
ขั้นตอน

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มำตรฐำน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
1. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิ
รูปวงกลม
2. เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และ
กราฟเส้น

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

อ่าน

-

-

-

-

เขียนแผนภูมิแท่ง
และกราฟเส้น
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2. อธิบายความหมายของคา ประโยค และ
ข้อความที่เป็นโวหาร
3. อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดย
จับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน
5. อธิบายการนาความรู้และความคิดจาก
เรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต
6. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
7. อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
การอ่าน แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ
8. อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบาย
คุณค่าที่ได้รับ
9. มีมารยาทในการอ่าน

-

-

อ่านออกเสียง

อธิบาย

-

-

-

-

อ่าน

แยก

-

-

อธิบาย

-

-

-

-

อ่านและปฏิบัติตาม

อธิบาย

-

-

อธิบาย

-

อ่าน

-

มีมารยาท

-
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 3 สำรและสมบัติของสำร
มำตรฐำน ว 3.2 เข้าใจหลั กการและธรรมชาติของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

-

ทดลอง

-

-

1. ทดลองและอธิปรายสมบัติของสาร เมื่อ
อภิปราย
สารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ
2. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ วิเคราะห์และอธิบาย
ทาให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป
อธิปราบ3. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่
ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และ
คาแนะนาที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน
4. บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจาก
การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ
และเรื่องเล่า

-

-

ปฏิบัติ

-

-

อ่านออกเสียง

เลือก/ระบุ

-

-

บอก
ตอบคาถาม

-
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
มำตรฐำน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
1. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ หรือ
ความสาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
2. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึง
สังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
3. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดาเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กาหนด
4. วิเคราะห์ความสาคัญและเคารพ
พระรัตนตรัยปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
5. ชื่นชมการทาความดีของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต

(Knowledge)

(Attribute)

(Process and Skill)

วิเคราะห์

-

-

สรุป

-

-

-

เห็นคุณค่า

ประพฤติตน

วิเคราะห์

เคารพ

ปฏิบัติตน

-

ชื่นชม

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 3 กำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล
มำตรฐำน พ 3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นใน
ลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้
ตามลาดับทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

-

-

แสดงทักษะ
การเคลื่อนไหว
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คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

2. จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา
และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของ
ตนและผู้อื่น
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล และ
ประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด
4. ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิ่มพูน
ความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่น
กีฬา
5. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1
กิจกรรม แล้วนาความรู้และหลักการที่ได้
ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอื่น ๆ

จาแนก

-

-

-

-

-

-

เล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากล
ใช้ทักษะกลไก

-

ร่วมกิจกรรม

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 4 ทัศนศิลป์
มำตรฐำน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุ ณ ค่ า งานทั ศ นศิ ล ป์ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด ต่ อ งานศิ ล ปะอย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการ
ใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและ
อารมณ์
2. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วน
ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
3. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น
3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและ
น้าหนัก
4. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและ
ลด
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการ
ของรูปและพื้นที่ว่าง

ระบุ
อภิปราย

-

-

อธิบาย

-

-

-

-

สร้างงาน

-

-

สร้างสรรค์

-

-

สร้างสรรค์
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คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

6. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม
หลักการจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุล
7. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง
และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

-

-

สร้างสรรค์

-

-

สร้างงาน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระที่ 2 กำรออกแบบและเทคโนโลยี
มำตรฐำน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ และสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่าง
ปลอดภัย โดยกาหนดปัญหา หรือความ
ต้องการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด
ลงมือสร้าง และประเมินผล
3. นาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป
ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

อธิบาย
-

-

-

สร้าง

-

-

สร้าง
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 4 พีชคณิต
มำตรฐำน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ
แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. ใช้ความรูเ้ กี่ยวกับอสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
3. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
4. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ
5. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ
นาไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ

แก้ปัญหา

-

-

-

-

เขียนกราฟ

อ่าน
แปลความหมาย
-

-

เขียนกราฟ
-

-

แก้ระบบสมการ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and
Skill)

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เรื่องที่อ่าน
2. ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย
3. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน

-

-

อ่านออกเสียง

ระบุ

-

-

ระบุ

-

-

-

เขียน
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คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

5. วิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่าน
และประเมิน
เข้าใจได้ดีขึ้น
6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
ประเมิน
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ
วิจารณ์
และความเป็นไปได้ของเรื่อง
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
วิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
9. ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้ ตีความและประเมิน
จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
10.มีมารยาทในการอ่าน

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and
Skill)

-

-

-

-

-

-

-

-

มีมารยาท

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 4 แรงและกำรเคลื่อนที่
มำตรฐำน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็ กไฟฟ้า แรงโน้มถ่ว ง และแรงนิว เคลี ยร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทา
ต่อวัตถุ
2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่
กระทาต่อวัตถุ

อธิบาย

-

-

อธิบาย

-

ทดลอง

อธิบาย

-

ทดลอง
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
(Knowledge)

(Attribute)

(Process and Skill)

-

ปฏิบัติ

-

อ่านออกเสียง

-

เขียน

1. ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และ
คาอธิบายที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ
ระบุ
ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน
4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสาคัญ รายละเอียด
ระบุ
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ แสดงความ
ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
คิดเห็น
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
มำตรฐำน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและ
ปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ
ตามหลักศาสนาตามที่กาหนด
3. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
5. อธิบายประวัติวันสาคัญทางศาสนาตามที่
กาหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
7. นาเสนอแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่
ตนนับถือ

(Knowledge)

(Attribute)

(Process and Skill)

วิเคราะห์

-

ปฏิบัติตน

-

-

ปฏิบัติตน

อธิบาย

-

ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตน
-

-

-

แสดงตน

นาเสนอ

-

-
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 3 กำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล
มำตรฐำน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
1. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1
ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง
และทีม
2. นาหลักการ ความรู้ และทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1
กิจกรรม และนาหลักความรู้วิธีการไป
ขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น

(Knowledge)

(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

-

-

เล่นกีฬา

นาหลักการ
ความรู้ไปใช้

-

สร้างเสริมสุขภาพ

-

ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ

-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 3 นำฏศิลป์
มำตรฐำน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด
ควำมรู้
คุณลักษณะ
ทักษะ
(Knowledge)

1. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์
ระบุ
ทางการละคร
2. ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่
ใช้นาฏยศัพท์และ
เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดง
เปรียบเทียบ
อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจาวันและ
ในการแสดง
3. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง
4. มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่าน
การแสดง
5. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความ
วิจารณ์
แตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
เปรียบเทียบ
นาฏศิลป์
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(Attribute)

(Process and Skill)

-

-

-

-

-

การพัฒนารูปแบบ
แปลความและการ
สื่อสารผ่านการแสดง

-

-
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คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

6. ร่วมจัดงานการแสดง ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ
7. นาเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่ นาเสนอแนวคิด
สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

-

ร่วมจัดการแสดง
-

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระที่ 2 กำรออกแบบและเทคโนโลยี
มำตรฐำน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่ างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตสั งคม
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)

คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

1. อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็นภาพฉาย
เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจาลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและ
การรายงานผล

อธิบาย

-

สร้าง ออกแบบ
รายงาน

3.2 กำรออกแบบกำรเรียนรู้และกำรประเมินผล
ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อกาหนดภาระงาน
(Task) หรือชิ้นงาน (Product) ของหน่วยการเรียนรู้นั้น เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและทาการ
ประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ ไป โดยมี ลั ก ษณะของภาระงาน ชนิ ด ของภาระงาน และเกณฑ์ ใ น
การคัดเลือกภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.2.1 ลักษณะของงำนที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
ลักษณะของภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ ควรมีลักษณะดังนี้ (Mc Millan, 2001 : 210 – 215)
1. บูรณาการระหว่างเนื้อหากับทักษะที่สาคัญ (essential skills)
2. เป็นงานที่มีอยู่จริง (authentic)
3. สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้หลายด้าน (to assess multiple learning targets)
4. สามารถช่วยให้นักเรียนทาได้สาเร็จ ( can help students succeed )
5. เป็นงานที่มีความยืดหยุ่น (feasible)
6. สามารถทาได้หลายวิธี (multiple solutions)
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7. มีความชัดเจน (clear)
8. เป็นงานที่ท้าทายและเร้าใจให้นักเรียนทา (be challenging and stimulating to students)
9. มีเกณฑ์การให้คะแนน (scoring criteria) ที่ชัดเจน
10. ระบุเงื่อนไขความสาเร็จของงานอย่างชัดเจน (Constraints for completing the task)

3.2.2 ชนิดของของงำนที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
กรมวิชาการ ได้เสนอ ชนิดของงาน (Performance task) หรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ จาแนก
ได้เป็น 12 ประเภท ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2544 : 67 - 68)
1. งานที่ให้เปรียบเทียบกัน (Comparison task) เป็นงานที่ให้นักเรียนเปรียบเทียบสถานที่ คน หรือ
สิ่งของตั้งแต่ 2 สิ่งหรือมากกว่า เช่น เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี เปรียบเทียบ
ตัวเอกของเรื่อง 2 เรื่องที่นักเรียนได้อ่าน เป็นต้น
2. งานที่ให้จาแนก (Classification task) เป็นงานที่ให้นักเรียนจาแนก หรือจัดประเภท คน สถานที่
หรือสิ่งของ เช่น ให้นักเรียนจัดกลุ่มของสัตว์ตามถิ่นที่อยู่ จัดกลุ่มของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น
3. งานการจัดวางตาแหน่ง (Position support task) เป็นงานที่ให้นักเรียนจัดวางตาแหน่งของบุคคล
หรือการออกคาสั่ง แล้วให้เหตุผลเพื่อปกป้องตาแหน่งนั้น เช่น ให้นักเรียนจัดวางตาแหน่งของเพื่อนตามลาดับ
ความรับผิดชอบ (พร้อมเหตุผลประกอบความเหมาะสมของคนในตาแหน่งนั้น ๆ ) จัดเรียงลาดับของหัวหน้า
พรรคการเมืองที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี (พร้อมเหตุผลประกอบ)
4. งานการนาไปใช้ (Application task) เป็นงานที่ให้นักเรียนนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น
ให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้นโดยให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นหลาย ๆ เรื่อง ให้หาประเด็นที่เป็นตัวร่วมของเรื่องสั้น
แล้วนาความรู้ไปใช้เขียนเรื่องสั้นด้วยตนเอง เป็นต้น
5. งานจากการวิ เ คราะห์ (Analyzing perspective task) เป็ น งานที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ มุ ม มอง
ที่ต่างกัน 2 - 3 มุมมอง แล้วให้นักเรียนเลือกมุมมองเพื่อแสดงความคิดเห็น สนับสนุน เช่น ให้นักเรียนวิเคราะห์
มุมมองของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับสาเหตุของการทาลายป่าของเมืองไทย เป็นต้น
6. งานการตัดสินใจ (Decision making task) เป็นงานที่ให้นักเรียนต้องบอกองค์ประกอบหรือปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของการตัดสินใจ เช่น ให้นักเรียนบอกถึงปัจจัยที่ทาให้นักเรียนเลือกการทดสอบความหวานของ
ลาไยโดยใช้หลักการออสโมซิส เป็นต้น
7. งานมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical perspective task) เป็นงานที่ให้นักเรียนพิจารณา
ทฤษฎีอื่น ๆ นามาตอบคาถามพื้นฐานด้านประวั ติศาสตร์ เช่น ให้นักเรียนพิจารณาทฤษฎีที่จะอธิบายว่าทาไม
และอย่างไรที่ไดโนเสาร์สูญพันธ์ เป็นต้น
8. งานพยากรณ์ (Predictive task) เป็ นงานที่ใ ห้ นักเรีย นพยากรณ์ว่าอะไรเกิดขึ้ นในอนาคต เช่ น
ให้นักเรียนทายว่าถ้าโยนเหรียญ 10 ครัง้ จะออกหัวหรือก้อยมากกว่ากัน เป็นต้น
9. งานแก้ปัญหา (Problem solving task) เป็นงานที่ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหา เช่น ให้นักเรียน
ออกแบบผังวงจรไฟฟ้าในห้องทางาน ซึ่งมีหลอดไฟ 3 หลอด พัดลมติดเพดาน 1 ตัว เป็นต้น
10. งานทดลอง (Experimental task) เป็ น งานที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นทดลองเพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน เช่ น
ให้นักเรียนทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าพืชจะเติบโตได้ดีในที่มืดหรือที่มีแสงแดด เป็นต้น
11. งานคิดค้น (Invention task) เป็นงานที่ให้นักเรียนสร้างสิ่งใหม่ขึ้น เช่น ให้นักเรียนสร้างครีมกันแดด
จากสมุนไพร สร้างเครื่องบินเล็กจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูก เป็นต้น
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12. งานค้นหาข้อบกพร่อง (Error identification task) เป็นงานที่ให้นักเรียนระบุข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาด เช่น ให้ตารวจเล่าการปฏิบัติงานของเขาให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนได้ดูการปฏิบัติงานของ
ตารวจจากโทรทัศน์ แล้วให้หาดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่ตารวจปฏิบัติในโทรทัศน์ที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ตารวจจริง ๆ ปฏิบัติ
(ที่เล่ามา) เป็นต้น

3.2.3 เกณฑ์กำรคัดเลือกงำนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Criteria for performance tasks)
เกณฑ์ในการคัดเลือกภาระงาน(Task) หรือชิ้นงาน(Product)ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ มีดังนี้ (McMillan,
2001: 211)
1. ความสาคัญ (Essential)
: งานต้องมีอยู่ในหลักสูตร และเป็นตัวแทนของ
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ (big idea)
2. สภาพจริง (Authentic)
: งานต้องใช้กระบวนการปฏิบัติที่เหมาะสม
และนักเรียนพอใจกับงานนั้นด้วย
3. คุณค่า (Rich)
: งานต้องมีคุณค่าสามารถนาไปใช้หรือแก้ปัญหาอื่น ๆ
ได้ด้วย และมีความเป็นไปได้หลายอย่าง
4. น่าสนใจ (Engaging)
: เป็นงานที่ผู้เรียนอยากทา และรู้สึกชื่นชมงานนั้น
5. ได้ปฏิบัติ (Active)
: นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตัดสินใจ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
และได้หาวิธีการสร้าง และ ใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก
6. เป็นไปได้ (Feasible)
: งานต้องสามารถทาเสร็จในเวลาที่กาหนดให้ในโรงเรียน
หรือบ้าน นักเรียนสามารถทาได้ และมีความปลอดภัย
7. ใช้ดุลพินิจ (Equitable)
: งานต้องพัฒนาความคิดหลายอย่าง และ ส่งเสริมเจตคติ
ทางบวก
8. เปิดกว้าง (Open)
: งานเป็นสิ่งที่มากกว่าการหาคาตอบที่ถูก 1 คาตอบ
ใช้วิธีการหลายวิธี และมีวิธีที่จะสร้างได้สาหรับ
นักเรียนทุกคน
--------------------------------------------
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดเพื่อนำมำออกแบบกำรเรียนรู้
ตัวอย่ำงที่ 1: กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระที่ 1 กำรอ่ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
มำตรฐำน ท 1.1: ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้
ถูกต้องและเหมาะสม กับเรื่องที่อ่าน

หลักการอ่าน
การอ่านออกเสียง
ออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยแก้วและ
และบทร้อยกรอง บทร้อยกรอง
อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้
ถูกต้อง

ความสามารถในการอ่าน แบบประเมินการอ่าน
บทร้อยแก้วและ
1. องค์ประกอบ
บทร้อยกรอง
การอ่าน
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

ตัวอย่ำงที่ 2: กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ สำระที่ 3 เรขำคณิต ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
มำตรฐำน ค 3.2: ใช้การนึกภาพ (visualization) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric modal) ใน
การแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. เขียนรูปเรขาคณิต - วิธีการเขียนรูป
ใบงานการเขียน
2 มิติทกี่ าหนดให้
เรขาคณิต 2 มิติใน รูปแบบเรขาคณิต 2
ในแบบต่าง ๆ
แบบต่าง ๆ
มิติในแบบต่าง ๆ
- เขียนรูปเรขาคณิต
2 มิติในแบบต่าง ๆ
ได้

ผลงาน

แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
ผลงาน
2. การกาหนดค่า
คะแนนและระดับ
คุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

ตัวอย่ำงที่ 3: กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระที่ 3 สำรและสมนิติของสำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มำตรฐำน ว 3.2: เข้าใจหลั กการและธรรมชาติ ของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยามีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ภำระงำน/ชิ้นงำน

1. ทดลองและ
อธิบายสมบัติของ
สาร เมื่อสารเกิด
การละลาย และ
เปลี่ยนสถานะ

- สมบัติของสารและ
การเปลีย่ นสถานะ
ของสาร
- ทดลองเรื่องสมบัติ
ของสารและการ
เปลี่ยนสถานะของ
สารได้

ทดลองเรื่องสมบัติของ - กระบวนการ
สารและการเปลีย่ น
ทดลอง
สถานะของสาร
- ผลงาน
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ประเมินอะไร

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
กระบวนการทดลอง
1. องค์ประกอบของ
กระบวนการ
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
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ตั ว อย่ ำ งที่ 4: กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษำ ศำสนำและวั ฒ นำธรรม สำระที่ 1 ศำสนำ ศี ล ธรรม
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
มำตรฐำน ส 1.2: เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนในศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. วิเคราะห์หน้าที่
และบทบาทของ
สาวก และ
ปฏิบัติงานต่อ
สาวกตามที่
กาหนดได้ถูกต้อง

- วิธีการปฏิบัตติ นต่อ การปฏิบัตติ นต่อสาวก พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
สาวก
ตามที่กาหนด
ตนต่อสาวกตามที่
- ปฏิบัติตนต่อสาวก
กาหนด
ตามที่กาหนดได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม

แบบประเมิน
พฤติกรรม
1. องค์ประกอบของ
พฤติกรรม
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

2. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อ
บุคคลต่าง ๆ ตาม
หลักศาสนาที่
กาหนด

- หลักการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลต่าง ๆ
บุคคลต่าง ๆ ตามหลัก ตนต่อบุคคลต่าง ๆ
ตามหลักศาสนา
ศาสนา
ตามหลักศาสนา
- ปฏิบัติงานต่อ
บุคคลต่าง ๆ ตาม
หลักศาสนาได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

แบบประเมิน
พฤติกรรม
1. องค์ประกอบของ
พฤติกรรม
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
แบบประเมิน
พฤติกรรม
1. องค์ประกอบของ
พฤติกรรม
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
แบบประเมิน
พฤติกรรม
1. องค์ประกอบของ
พฤติกรรม
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

3. ปฏิบัติหน้าที่
- หน้าที่ของศาสนิกชน
ของศาสนิกชนที่ดี
ที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่
ของศาสนิกชนที่ดี
ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม

การปฏิบัตหิ น้าที่
ของศาสนิกชนที่ดี

พฤติกรรมการปฎิบตั ิ
หน้าที่ของศาสนิกชน
ที่ดี

4. ปฎิบัติตนใน
- หลักการปฏิบัตติ น
ศาสนาที่ดี
ในศาสนาพิธีและ
พิธีกรรมได้ถูกต้อง
พิธีกรรม
- ปฏิบัตนิ ในศาสนพิธี
และพิธีกรรมได้
ถูกต้อง

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
และพิธีกรรม

พฤติกรรมการปฏิบัตติ น
ในศาสนพิธี และ
พิธีกรรม
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ตัวชี้วัด
5. แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็น
ศาสนิกชนของ
ศาสนาที่
ตนนับถือ

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ภำระงำน/ชิ้นงำน

ประเมินอะไร

เครื่องมือประเมิน

- วิธีการแสดงตนเป็น การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะของ
พุทธมามะหรือศาสนิกชน
ศาสนาต่าง ๆ
ตามศาสนาที่นับถือ
- แสดงตนเป็น
พุทธมามกะหรือ
ศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

พฤติกรรมการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ
หรือศาสนิกชนตาม
ศาสนาที่นับถือ

แบบประเมิน
พฤติกรรม
1. องค์ประกอบของ
พฤติกรรม
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

ตัวอย่ำ งที่ 5: กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ ภ ำษำต่ำ งประเทศ (ภำษำอังกฤษ) สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
มำตรฐำน ต 1.1: เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. ปฏิบัติตาม
- วิธีการปฏิบัตติ าม
คาขอร้อง
คาขอร้อง
คาแนะนา
คาแนะนา คาชี้แจง
คาชี้แจง และ
และคาอธิบาย
คาอธิบายที่ฟังและ - ปฏิบัติตาม
อ่าน
คาขอร้อง
คาแนะนา คาชี้แจง
และคาอธิบายที่ฟัง
และอ่าน
2. อ่านออกเสียง
- หลักการอ่านออก
ข้อความ ข่าว
เสียง ข้อความ ข่าว
โฆษณา และ
โฆษณา และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ
บทร้อยกรอง
ถูกต้องตาม
- อ่านออกเสียง
หลักการอ่าน
ข้อความ ข่าว
โฆษณา และ
บทร้อยกรองได้
3. ระบุและเขียนสื่อที่ - หลักการเขียน
ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ
รูปแบบต่าง ๆ ให้ - เขียนสื่อความ
สัมพันธ์กับ
รูปแบบต่าง ๆ ให้
ประโยคและ
สัมพันธ์กับประโยค
ข้อความที่ฟังหรือ
และข้อความที่ฟัง
อ่าน
หรืออ่านได้

การปฏิบัตติ าม
คาขอร้อง คาแนะนา
คาชี้แจง และ
คาอธิบาย

ความสามารถใน
การปฏิบัตติ าม
คาขอร้อง คาแนะนา
คาชี้แจง และ
คาอธิบาย

แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
การเขียน
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

การอ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา
และบทร้อยกรอง

ความสามารถใน
การอ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา
และบทร้อยกรอง

ใบงานการเขียนสื่อ
ความรูปแบบต่าง ๆ
ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน

- ผลงาน
(PRODUCT)

แบบประเมินการอ่าน
1. องค์ประกอบของ
การอ่าน
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
การเขียน
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
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ตัวอย่ำงที่ 6: กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ สำระที่ 3 กำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย
กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มำตรฐำน พ 3.1: เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. แสดงทักษะและ
การเคลื่อนไหว
ร่วมกับผู้อื่นใน
ลักษณะแบบผลัด
และแบบ
ผสมผสานได้
ตามลาดับ ทั้ง
แบบอยู่กับที่
เคลื่อนทีใ่ ช้
อุปกรณ์ประกอบ
และการ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

- หลักและวิธีการ
การแสดงทักษะ
เคลื่อนไหวแบบ
การเคลื่อนไหว
ผลัดและแบบ
แบบผลัดและแบบ
ผสมผสาน
ผสมผสาน
เคลื่อนที่ใช้อุปกรณ์
เคลื่อนที่ใช้อุปกรณ์
ประกอบและการ
ประกอบและการ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
ประกอบเพลง
- การแสดงการ
เคลื่อนไหว แบบ
ผลัดและแบบ
ผสมผสาน
เคลื่อนที่ใช้อุปกรณ์
ประกอบและการ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงได้
2. เล่นกีฬาไทย
- หลัก วิธีการ กฎ
เล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากล
กติกา การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล อย่างละ
ประเภทบุคคล
และกีฬาสากล
1 ชนิด
และประเภททีม
ชนิดต่าง ๆ
ได้อย่างละ 1 ชนิด - เล่นกีฬาไทย และ
กีฬาสากลได้
อย่างละ 1 ชนิด

ความสามารถในการ
แสดงทักษะการ
เคลื่อนไหว

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แสดง
1. องค์ประกอบของ
ทักษะการ
เคลื่อนไหว
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

ความสามารถในการ
เล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากล

3. ร่วมกิจกรรม
- หลัก วิธีการ กฎ
การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ
กติกา การเล่นกีฬาไทย นันทนาการอย่างน้อย
อย่างน้อย
และกีฬาสากลชนิด 1 กิจกรรม
1 กิจกรรม แล้ว
ต่าง ๆ
นาความรู้และ
- เข้าร่วมและแสดง
หลักการทีไ่ ด้ไปใช้
กิจกรรม
เป็นฐานใน
นันทนาการได้
การศึกษาหา
อย่างน้อย
ความรู้เรื่องอื่น ๆ
1 กิจกรรม

ความสามารถใน
การแสดงกิจกรรม
นันทนาการ

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การเล่นกีฬา
1. องค์ประกอบของ
ทักษะการเล่นกีฬา
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแสดงกิจกรรม
นันทนาการ
1. องค์ประกอบทักษะ
การแสดงกิจกรรม
นันทนาการ
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
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ตัวอย่ำงที่ 7: กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 1 ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มำตรฐำน ศ 1.1: สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. สร้างงานทัศนศิลป์ - รู้หลักและวิธีการ การสร้างงานทัศนศิลป์
จากรูปแบบ 2 มิติ
สร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น
เป็น 3 มิติ โดย
เป็น 3 มิติ โดยใช้ 3 มิติ โดยใช้หลักการ
หลักการของแสง
หลักการของแสง เงา ของแสง เงา และ
เงาและน้าหนัก
และน้าหนัก
น้าหนัก
- สามารถสร้างงาน
ทัศนศิลป์จากรูปแบบ
2 มิติ เป็น 3 มิติ โดย
ใช้หลักการของแสง
เงา และน้าหนัก
2. สร้างสรรค์งานนั้น - รู้วิธีการนาหลักการ การสร้างสรรค์งานโดย
โดยใช้หลักการเพิ่ม
เพิ่มและลดในการ ใช้หลักการเพิ่มและลด
และลด
สร้างสรรค์งาน
- สามารถสร้างสรรค์
งานนั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด
ได้
3. สร้างสรรค์งาน
- รู้หลักการของรูปและ การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์โดยใช้
เพิ่มที่ว่าง
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
หลักการของรูปและ - สามารถสร้างสรรค์ ของรูปและพื้นที่ว่าง
เพิ่มที่ว่าง
งานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการของรูปและ
พื้นที่ว่างได้
4. สร้างสรรค์งาน
- รู้หลักการใช้สีคู่
การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่
ตรงข้าม หลักการจัด ทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่
ตรงข้ามหลักการจัด ขนาดสัดส่วนและ ตรงข้าม หลักการจัด
ขนาดสัดส่วนและ
ความสมดุล
ขนาด สัดส่วน และ
ความสมดุล
- สามารถสร้างสรรค์ ความสมดุล
งานทัศนศิลป์โดยใช้
สีคู่ตรงข้าม หลักการ
จัดขนาดสัดส่วนและ
ความสมดุล
5. สร้างงานทัศนศิลป์ - รู้หลักการใช้
การสร้างแผนภาพ
เป็นแผนภาพ
แผนภาพ แผนผัง แผนผังและ
แผนผัง และ
และภาพประกอบใน ภาพประกอบ เพื่อ
ภาพประกอบ เพื่อ
การถ่ายทอด
ถ่ายทอดความคิดหรือ
ถ่ายทอดความคิด
ความคิดและ
เรื่องราวเกี่ยวกับ
หรือเรื่องราว
เรื่องราวต่างๆ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้
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ผลงาน

แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
ผลงาน
2. การกาหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ผลงาน

แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
ผลงาน
2. การกาหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ผลงาน

แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
ผลงาน
2. การกาหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของ
ผลงาน
2. การกาหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ผลงาน

ผลงาน

แบบประเมินผลงาน
1. องค์ประกอบของผลงาน
2. การกาหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมินคุณภาพ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

ตัวชี้วัด

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ภำระงำน/ชิ้นงำน

ประเมินอะไร

เครื่องมือประเมิน

เกีย่ วกับเหตุการณ์ - สามารถสร้างงาน
ต่าง ๆ
ทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง
และภาพประกอบ
เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือ
เรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้

ตัวอย่ำงที่ 8: กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
มำตรฐำน ง 1.1: เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้ ภำระงำน/ชิ้นงำน
ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
1. ทางานอย่างเป็น
- กระบวนการทางาน
ขั้นตอนตาม
ด้วยความสะอาด
กระบวนการทางาน
ความรอบคอบ และ
ด้วยความสะอาด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความรอบคอบ
- ทางานตามขั้นตอน
และอนุรักษ์
ของกระบวนการ
สิ่งแวดล้อม
ทางานด้วย
ความสะอาด
ความรอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใบงานการทางานที่
แสดงขั้นตอน
การทางานตาม
กระบวนการด้วย
ความสะอาด
ความรอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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กระบวนการทางาน

แบบประเมิน
กระบวนการทางาน
1. องค์ประกอบของ
กระบวนการ
2. การกาหนด
ค่าคะแนนและ
ระดับคุณภาพ
3. เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

ใบกิจกรรมที่ 4
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
คำชี้แจง
1. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มละ 3-5 คน
2. สมาชิกแต่ล ะกลุ่มช่ว ยกันเลื อกกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดในระดับชั้นที่รับผิดชอบในการสอน
3. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เลือกเพื่อค้นหาคาสาคัญ ด้าน
ความรู้ (K) คุณลักษณะ (A) และกระบวนการและทักษะ (P) ลงในแบบบันทึกกิจกรรม
4. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

แบบบันทึกกิจกรรม
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัด
ชื่อสมำชิกกลุ่ม
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่สมาชิก................
ระดับชั้น: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้:
สำระที่
:……………………………………………………………………………………………………………………………..
มำตรฐำน :
คำสำคัญ
ตัวชี้วัด

ควำมรู้
(Knowledge)
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คุณลักษณะ
(Attribute)

ทักษะ
(Process and Skill)

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

ใบกิจกรรมที่ 5
กำรออกแบบกำรเรียนรู้
คำชี้แจง
1. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มละ 3-5 คน
2. สมาชิกแต่ล ะกลุ่มช่ว ยกันเลื อกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดในระดับชั้นที่รับผิดชอบในการสอน
3. สมาชิกร่ วมกัน วิเคราะห์ตัวชี้วัด คาสาคัญ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หลั กฐาน
การเรียนรู้ และวิธีการประเมินและเครื่องมือ ลงในแบบบันทึกกิจกรรม
4. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด

แบบบันทึกกิจกรรม
ชื่อสมำชิกกลุ่ม
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่สมาชิก................
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
ระดับชั้น:
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้:
สำระที่
:
มำตรฐำน
ตัวชี้วัด

:
คำสำคัญ

กิจกรรมกำรเรียนรู้ หลักฐำนกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมินและ
เครื่องมือ
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หน่วยที่ 4
กำรสร้ำงเครื่องมือ
ชื่อกิจกรรม

เนื้อหำ
สิ่งที่ต้องประเมิน และเครื่องมือใน

รูปแบบ
กำรอบรม

- ศึกษา
ใบความรู้
- ปฏิบัติ
กิจกรรม
การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ
บรรยาย

เรียนรู้เครื่องมือ การประเมินภาคปฏิบตั ิ
ประเมิน

เวลำ

สือ่ /อุปกรณ์

20 นาที - ใบความรู้หน่วยที่ 4
- ใบกิจกรรมที่ 6

1 ชั่วโมง - PPT: การสร้างเครื่องมือ
- ใบความรู้หน่วยที่ 4
เรียนรูจ้ ากตัวอย่าง เครื่องมือประเมินภาคปฏิบตั ิ
ศึกษาใบความรู้ 30 นาที - ใบความรู้หน่วยที่ 4
สร้างเครื่องมือประเมิน สร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบตั ิ
ปฏิบัติ
3 ชั่วโมง - ใบกิจกรรมที่ 7
เพลิดเพลินกับ เครื่องมือประเมินภาคปฏิบตั ิที่สร้างขึ้น
ปฏิบัติ
1 ชั่วโมง - เครื่องมือที่ผู้เข้ารับการอบรมสร้าง
การวิพากษ์
30 นาที - ใบกิจกรรมที8่
นาสู่การสร้าง

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

หน่วยที่ 4
กำรสร้ำงเครื่องมือ
4.1 สำระสำคัญ
การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติเป็น การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลพฤติกรรมของ
นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของการกระท าที่ แ สดงออกมาให้ ค รู ส ามารถสั ง เกตได้ โ ดยครู ต้ อ งมอบหมายงานใน
สถานการณ์ที่ส อดคล้ องกับ มาตรฐานและตัวชี้วัด ในการประเมินจะพิจารณาจากผลงาน (product) หรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน (process) หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้นการเลือกรูปแบบเครื่องมือที่สอดคล้อง เหมาะสม
กับสิ่งที่ต้องการประเมิน จะทาให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง สามารถบ่งชี้ได้ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติได้
3. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิพากษ์เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติได้

4.3 เวลำ
ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

4.4 บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังการบรรยาย
ศึกษาใบความรู้
เรียนรู้จากตัวอย่าง
ปฏิบัติกิจกรรม
วิพากษ์ผลงาน

4.5 กิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างเครื่องมือ
ประเมินภาคปฏิบัติ (PowerPoint, ใบความรู้ที่ 1-2 หน่วยที่ 4)
2. ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้ที่ 1 หน่วยที่ 4 และปฏิบัติกิจกรรม“สร้างเครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติ”(กิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 4)
3. ผู้เข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรม“วิพากษ์เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ”(กิจกรรมที่ 2 หน่วยที่ 4)
4. ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างเครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติ

4.6 สื่อ
1. ใบกิจกรรม
2. แบบบันทึกกิจกรรม
3. เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint)
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หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

4. ใบความรู้หน่วยที่ 4
5. ใบกิจกรรมที่ 6 - 8
6. เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติที่ผู้เข้ารับการอบรมสร้าง

4.7 กำรประเมินผล
รำยกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ

วิธีกำรประเมิน

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผลการตอบข้อคาถาม

ตรวจผลงาน

ตอบข้อคาถามถูก
ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป

ตอบข้อคาถามถูก
4-5 ข้อ

ตอบข้อคาถามถูก
น้อยกว่า 4 ข้อ

ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
สร้างเครื่องมือ

ตรวจผลงาน

สร้างเครื่องมือได้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กาหนดประเด็น
การประเมิน
ครอบคลุม
มีการวิพากษ์
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และให้ข้อเสนอแนะ

สร้างเครื่องมือได้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
แต่กาหนดประเด็น
การประเมินไม่
ครอบคลุม
มีการวิพากษ์
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

สร้างเครื่องมือได้ แต่
ไม่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้

การวิพากษ์

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้งสามรายการ
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ไม่มีการวิพากษ์
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (Power Point)
กำรสร้ำงเครื่องมือ
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13
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หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

ใบควำมรูห้ น่วยที่ 4
กำรสร้ำงเครื่องมือ
การวั ด และประเมิ น การปฏิ บั ติ (Performance assessment) สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ทุ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อดีของการวัดและประเมินการปฏิบัติคือสามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้ตรงสภาพ
ความเป็นจริง (Authentic Assessment) ถ้าผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้แสดงว่ามีความรู้ความสามารถหรือมี
การเรี ยนรู้เรื่องนั้ นแล้ว โดยปกติแล้ วการประเมินการปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในงานที่ต้องทา
(problem solving) ซึ่งจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือได้เป็นผลงานออกมา หรือนางานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลหรืออาจต้องทาทั้งสองอย่าง การวัดทักษะการแก้ปัญหาอาจกล่าวได้ว่าเป็นการวัด ผลงาน (product)
ส่วนการวัดการนางานไปปฏิบัติเน้นที่ความถูกต้องในการปฏิบัติ เป็นการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (process)
โดยขณะที่ ผู้ ถู ก ทดสอบก าลั ง แก้ ปั ญ หาหรื อ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ง าน ครู จ ะสั ง เกตพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.1 รูปแบบของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
รูปแบบการประเมินภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. ประเมิ น จำกผลงำน (Product) โดยการพิจารณาคุณภาพจากผลงาน ที่นั กเรียนท า
สาเร็จหลังจากสิ้ นสุดกระบวนการปฏิบัติแล้ว มักใช้ในกรณี งานที่ให้ปฏิบัติมีผลงานปรากฏให้เห็ นเป็นชิ้น
เป็นอัน และผู้ประเมินไม่ได้เน้นความสาคัญของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น ถ้าให้นักเรียนวาดภาพ
ชิ้นงานที่ปรากฏให้เห็นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการวาดภาพ คือ รูปภาพที่นักเรียนวาดเสร็จ ให้นักเรียนคัดลายมือ
ชิ้นงานที่ปรากฏให้เห็น เมื่อสิ้นสุดกระบวนการคัดลายมือ คือ ตัวอักษรที่นักเรียนคัดในสมุด
วิธีการประเมินจากผลงาน ครูจะต้องสังเกตจากชิ้นงานที่นักเรียนทาสาเร็จแล้ว โดยอาจใช้
การจัดอันดับชิ้นงาน (Ranking) หรืออาจกาหนดรายการคุณลักษณะผลงานที่ต้องการสังเกตไว้แล้ว ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ ใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกต
ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะประเมินโดยดูคุณภาพรวม ๆ แล้วให้คะแนนโดยไม่มีกฎเกณฑ์ เช่น คะแนนเต็ม 10 ดูภาพ
ของนักเรียนคนที่ 1 แล้วเห็นว่าสวยมากให้ 8 คะแนน ภาพของคนที่ 2 สวยน้อยให้ 3 คะแนน ภาพของคนที่ 3
สวยพอดี พอดี ให้ 5 คะแนน การประเมิ น ผลงานเช่ น นี้ จะท าให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ น (Error) ได้ ง่ า ย
นอกจากนั้นยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่า ภาพที่สวยมาก สวยพอดี หรือสวยน้อย แตกต่างกันอย่างไร
จุ ด ด้ อ ยของการประเมิ น จากผลงาน คื อ ชิ้ น งานอาจไม่ ใ ช่ ผ ลงานของนั ก เรี ย นเอง เช่ น
ครูมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทาที่บ้าน นักเรียนอาจนาไปให้ผู้ปกครองช่วยทา ชิ้นงานที่นักเรียนนามาส่ง
จึงเป็นผลงานของผู้ปกครอง ดังนั้น หากครูต้องการประเมินการปฏิบัติจากผลงานจะต้องคานึงถึงจุดด้อยดังกล่าวด้วย
2. ประเมินจำกกระบวนกำรและผลงำน (Process and Product) เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติที่ต้องพิจารณาทั้งจากกระบวนการและผลงาน การประเมินกระบวนการต้องพิจารณาจากคุณภาพ
ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องสังเกตในขณะที่นักเรียนกาลังลงมือปฏิบัติงานอยู่ ส่วนการประเมินผลงาน
ต้ อ งพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว โดยใช้ วิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ การประเมิ น ผลงานที่
กล่าวมาแล้วในข้อ 1 ซึ่งต้องประเมินหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติงานเสร็จแล้ว หรือสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติแล้ว
การประเมินทั้งกระบวนการและผลงาน จะทาในกรณีที่ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีขั้นตอนชัดเจนที่สามารถ
กาหนดเป็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติงานมีผลงานปรากฏออกมาเป็นชิ้นงาน
ให้มองเห็นได้ เช่น ให้นักเรียนทาอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ปลูกพืช หรือ งานก่อสร้าง เป็นต้น
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วิธีการประเมินจากกระบวนการและผลงาน จาเป็นต้องใช้การสังเกต โดยสังเกตขั้นตอนการ
ปฏิบั ติงานตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบั ติ จนกระทั่งสิ้นสุ ดขั้นตอนการปฏิบัติ และเมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ ว
จะต้องสังเกตผลงานหรือชิ้น งานที่ได้จากการปฏิบัติด้วย โดยครูต้องกาหนดรายการคุณลักษณะที่ต้องการ
สังเกตให้ ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลงาน รวมทั้งคุณลั กษณะด้านจิตพิสั ยไว้ล่ ว งหน้าก่อนทาการวัด
แล้ ว ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรื อ มาตรประมาณค่ า (Rating Scale)
ประกอบการสังเกต
3. ประเมิ น จำกกระบวนกำร (Process) การปฏิ บั ติ ง านบางอย่ า งไม่ ส ามารถแยก
กระบวนการปฏิบัติกับผลงานออกจากกันได้ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติไม่มีผลงานปรากฏออกมา
ให้ มองเห็ น เป็ น รู ป ร่ างชิ้น งาน แต่ผ ลงานจะเกิดขึ้นในขณะที่กาลั งปฏิบัติอยู่ เช่น การขับร้อ ง การฟ้อนรา
การเล่นกีฬา การพูด การอ่าน เป็นต้น
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติลั กษณะนี้ จึงต้องสังเกตผลงานในขณะที่ผู้ เรียนกาลั งปฏิบัติ
นั่นคือ สังเกตกระบวนการและผลงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติ โดย
ผู้ประเมินต้องกาหนดรายการปฏิ บัติให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ รวมทั้งคุณลักษณะด้านจิตพิสัย แล้วใช้
เครื่องมือประเภท แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบการ
สังเกตเช่นเดียวกับการประเมินทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น แต่ต่างกันตรงที่สังเกตในขณะที่กาลังปฏิบัติเท่านั้น
ก่อนการประเมินภาคปฏิบัติ ครูควรตรวจสอบว่า จาเป็นต้องมีการประเมินภาคปฏิบัติหรือไม่
หรือมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะประเมินภาคปฏิบัติ ดังนี้
1) สิ่งที่จะวัดต้องมีกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง การปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกวัดใช้มือหรือ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทางาน เช่น หยิบจับสิ่งของ เครื่องมือ การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ การเปล่งเสียง
การอ่าน หรือ ร้องเพลง เป็นต้น การวัดในสถานการณ์เช่นนี้ หากใช้ข้อสอบที่ต้องเขียนตอบไปวัดถือว่าทาให้
ขาดความเที่ยงตรงในการวัดอย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการใช้กระดาษ ปากกาเขียนตอบไม่ใช่เครื่องวัดที่ดี
ขึ้นอยู่กับงานที่ให้นักเรียนทา เช่น ถ้าต้องการวัดทักษะการคัดลายมือ ก็จาเป็นต้องอาศัยกระดาษ ดินสอให้
ผู้เข้าทดสอบเขียนตอบ เพราะความสามารถที่มุ่งวัดนั้น คือ ความสามารถในการเขียนคัดตัวอักษร
2) สิ่ง ที่วั ด เป็ น ผลมำจำกกำรเรี ย นรู้ ทั กษะ ในขณะที่ก ารวั ดความรู้ ห รือ ความรู้สึ ก
สามารถวัดโดยใช้กระดาษและดิน สอ แต่ถ้าเป็นทักษะซึ่งต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ ทักษะนี้ควรวัดโดยให้ มี
การปฏิบัติหรือแสดงออกทางกายให้ดู
3) สิ่งที่วัด เป็ น กำรวัดควำมเข้ำ ใจในกำรประยุกต์ใ ช้ค วำมรู้ ผลงำนที่ป รำกฏเป็ น
ผลผลิตทีเ่ ป็นรูปธรรม จะสะท้อนถึงกระบวนการที่แสดงความรู้ความเข้าใจแต่การปฏิบัติงานจนมีความชานาญ
สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนมาเป็ น เวลานานท าให้
ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่ได้สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจอีกต่อไป แต่เป็นความสามารถถึงขั้นที่ผู้เรียน
มีทักษะการปฏิบัติที่สามารถทาได้อย่างอัตโนมัติจนเป็นนิสัย เช่น ทักษะการขับรถ เป็นต้น
4) ผลงำนที่ได้รับต้องอยู่ในรูปที่สำมำรถวัดได้ ในกรณีที่ครูวัดผลงานของนักเรียน เช่น
การคานวณเลข นักเรียนอาจแก้ปัญหาโดยเขียนตอบในกระดาษส่งครู แต่ห ากผลงานที่จะวัดอยู่ในรูปของ
สิ่งของซึ่งมองเห็นได้ การวัดที่มีความเที่ยงตรงคือการวัดโดยการประเมินคุณภาพของงานจากผลงานที่เป็น
ของจริง
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4.2 ประเภทของกำรประเมินภำคปฏิบัติ
การประเมินภาคปฏิบัติ จาแนกตามระดับความเป็นจริงของสถานการณ์การปฏิบัติตั้งแต่ระดับ
ความจริงต่าสุด จนถึงระดับความเป็นจริงสูงสุด ได้ 4 ประเภท คือ
1. กำรวัดภำคปฏิบัติด้วยกำรให้เขียนตอบ (Paper and Pencil Performance Test) เป็น
การวัดที่มุ่งให้ผู้สอบแสดงการปฏิบัติโดยการเขียนลงในกระดาษ ซึ่งเป็นคนละลักษณะกับการให้เขียนตอบใน
การวัดผลสั มฤทธิ์ด้า นสติปั ญญา เพราะสถานการณ์ ของการวั ดการปฏิบั ติจะมุ่งให้ ผู้ ส อบประยุกต์ความรู้
ความสามารถและทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมา แล้วแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการเขียนลงในกระดาษ ซึ่งก็คือ
ผลงาน (Product) หรือชิ้นงานที่ได้จากการปฏิบัตินั่นเอง เช่น ให้วาดภาพธรรมชาติตามจินตนาการ ให้สร้าง
แบบตัดกระโปรงทรงสอบ ให้เขียนแผนผังการจัดสนามสอบ ให้สร้างแผนภาพวงจรไฟฟ้า
ในบางกรณีจาเป็นต้องใช้การสอบแบบเขียนตอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ
โดยเฉพาะงานภาคปฏิบัติที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดอันตราย จาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนลงมือปฏิบัติว่า
ผู้ปฏิบัติรู้ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในขณะที่กาลังลงมือปฏิบัติ
เช่น ให้ เขียนขั้นตอนการกู้กับ ระเบิดก่อนลงมือปฏิบัติจริง ให้เขียนขั้นตอนการบังคับจรวดก่อนปฏิบัติจริง
เป็นต้น แต่ผลการสอบด้วยแบบทดสอบเขียนตอบแบบนี้จะแสดงให้ทราบว่าผู้ตอบรู้ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้แสดงให้ทราบว่าผู้สอบมีความสามารถในการปฏิบัติหรือ มีบางกรณีอาจใช้การสอบ
แบบเขี ย นตอบวั ด ภาคปฏิ บั ติ ใ นงานที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น กลุ่ ม แต่ ต้ อ งการวั ด เป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ตรวจสอบ
ความร่วมมือในการทางานของแต่ละบุคคล ว่าได้ร่วมงานปฏิบัติด้วยหรือไม่ เช่น ให้เขียนขั้นตอนการปฏิบัติ
ให้เขียนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่ม ให้เขียนผลที่ได้จากการปฏิบัติ เป็นต้น ผลการสอบ
ด้วยแบบทดสอบเขียนตอบแบบนี้ยังไม่ได้แสดงให้ทราบว่าเขามีความสามารถในการปฏิบัติหรือไม่มี เพียงแต่
แสดงให้ทราบว่าเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือไม่เท่านั้น
2. กำรวั ด ภำคปฏิ บั ติ เ ชิ ง จ ำแนก (Identification Test) เป็ น การวั ด ความสามารถใน
การจาแนกแยกแยะชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ เช่น ให้ระบุชื่อของเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติ ให้ระบุชนิดของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติ ให้ระบุหน้าที่ของเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ระบุตาแหน่งของชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การวัดการปฏิบัติเชิงจาแนกอาจใช้วิธีการวัดที่
ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อตรวจสอบทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติแล้วให้ระบุว่าผิดปกติ
ที่จุดใด พร้อมทั้งระบุวิธีการซ่อมด้วย หรือ นาตู้เย็นที่ไม่เย็นมาให้หาจุดที่ ชารุด พร้อมทั้งระบุเครื่องมือ และ
ขั้นตอนการซ่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตามการวัดการปฏิบัติเชิงจาแนกแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถบอกได้
แน่นอนว่าบุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติ เพราะไม่สามารถวัดกระบวนการและผลงานขั้นสุดท้ายของ
ผู้ปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง แต่ผลการวัดภาคปฏิบัติเชิงจาแนกสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ปฏิบัติจริงเพื่อยืนยันว่าบุคคลมีทักษะในการปฏิบัติเพียงใดได้ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ถ้าสามารถจาแนกเครื่องมือ
ที่ใช้ในการซ่อมได้เหมาะสมกับอาการของรถ สามารถบอกอาการของเครื่องได้จากการฟังเสียงเครื่องยนต์ ก็
แสดงว่ามีประสบการณ์และทักษะในการซ่อมสูง
3. กำรวัดภำคปฏิบัติด้วยสถำนกำรณ์จำลอง (Simulated Situation Performance) เป็น
การวัดที่ให้ผู้สอบลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ที่จาลองขึ้นมาให้คล้ายจริง ใช้วัดในกรณีที่ไม่สามารถให้ผู้สอบ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ เนื่องจากอาจเกิดผลเสียหรืออันตรายร้ายแรงกับตนเองหรือผู้อื่นในกรณีที่ปฏิบัติ
ผิดพลาด หรือกรณีที่อุปกรณ์ปฏิบัติมีราคาแพงมาก เช่น การสอบใบขับขี่ต้องสอบในสนามสอบจาลอง เพราะ
ถ้าให้สอบในสนามจริงอาจเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ การทดสอบการฉีดยา การทดสอบปั๊มหัวใจของนักเรียนแพทย์
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ต้องทดสอบกับหุ่นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนไข้ การทดสอบขับยานอวกาศต้องทดสอบกับยานอวกาศจาลอง
เพราะถ้าต้องทดสอบกับ ยานอวกาศจริงต้องใช้งบประมาณสูง การทดสอบตัดผมของช่างตัดผม บางครั้งให้ตัด
จากวิกเพื่อป้องกันความผิดพลาดกรณีตัดผมผิด เป็นต้น นอกจากนั้นการวั ดการปฏิบัติด้วยสถานการณ์จาลอง
อาจจาเป็นในกรณีที่ไม่สามารถหาสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติได้ เช่น การทดสอบผจญภัยในสงครามของทหาร
การทดสอบการดับเพลิงของตารวจ จาเป็นต้องสร้างสถานการณ์ที่คล้ายจริงเพื่อใช้ในการทดสอบภาคปฏิบัติ
ผลการวัด ภาคปฏิบั ติ ด้ว ยสถานการณ์จาลองจะแม่นย าหรือ ไม่ ขึ้ นอยู่กับ สถานการณ์
ที่ก าหนดให้ ว่ า ใกล้ เ คีย งความเป็ น จริ ง หรื อ ไม่ ดั ง นั้ น ผู้ วั ด จะต้อ งพยายามสร้ า งสถานการณ์ ใ ห้ เ หมื อ นกั บ
อยู่ในสถานการณ์จริงมากที่สุด
4. กำรวัดภำคปฏิบัติด้วยตัวอย่ำงงำน (Work Sample) เป็นการวัดในลักษณะที่กาหนดงาน
ให้ผู้สอบปฏิบัติภายใต้สภาวการณ์ที่เป็นจริง เช่น กาหนดให้ตัดเสื้อจริง ๆ ในวิชาตัดเย็บ กาหนดให้ทาอาหารจริง
ในวิชาคหกรรม กาหนดให้ปลูกผักในแปลงจริง ๆ ในวิชาเกษตร หรือกาหนดให้สร้างชั้นวางของในวิชางานไม้
เป็นต้น ลักษณะของการวัดการปฏิบั ติด้วยตัวอย่างงานมีความคล้ายคลึงกับการวัดการปฏิบัติด้วยสถานการณ์
จาลอง ข้อสั งเกตที่จ ะช่ว ยจ าแนกความแตกต่างของการวัดทั้งสองแบบ คือ ถ้าให้ ปฏิบัติในสภาวการณ์ที่
ถูกสร้างขึ้นมาถือว่าเป็นการวัดในสถานการณ์จาลองแต่ถ้าให้ปฏิบัติในสถานการณ์ปกติไม่ได้มีการจัดกระทา
สถานการณ์ จะถือว่าเป็นการวัดการปฏิบัติจริงด้วยตัวอย่างงาน เช่น การให้สอบขับรถใน สนามสอบ เป็นการ
วัดในสถานการณ์จาลอง แต่ถ้าให้ขับในถนนจริง ๆ เป็นการวัดด้วยตัวอย่างงาน หรือ ในงานไม้ให้สร้างโต๊ะไม้
ถ้าให้สร้างโต๊ะเล็ก ๆ จะเป็นแบบสถานการณ์จาลอง แต่ถ้ากาหนดให้สร้างโต๊ะใหญ่ๆ ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
เช่นนี้เป็นการวัดแบบตัวอย่างงาน
การวัดภาคปฏิบัติด้วยตัวอย่างงานเป็นการวัดที่นับว่า มีระดับความเป็นจริงสูงสุด (High
Realism) เพราะเป็นการวัดการปฏิบัติที่ให้ ผู้สอบลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองในสภาพการณ์จริง อย่างไรก็ตาม
ผลการวัดจะชี้ให้เห็นความสามารถที่แท้จ ริงของนักเรียนต่อเมื่อ งานที่กาหนดให้ปฏิบัติถูกเลือกมาอย่างดี
เป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัดอย่างแท้จริง

4.3 เครื่องมือในกำรประเมินภำคปฏิบัติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.3.1 เครื่องมือประเภทที่ใ ช้ใ นกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน เป็นการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานเน้นที่ทักษะความสามารถในการทางานความถูกต้องของการปฏิบัติ ลาดับการทางาน วิธีการวัดที่มี
ความเที่ยงตรงคือการการใช้การสังเกต ประเมินพฤติกรรมการทางาน เครื่องมื อที่ใช้ในการสังเกตที่ใช้กันมาก
ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (checklist) ระเบียนพฤติการณ์ (anecdotal record) มาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) เป็นต้น
4.3.2 เครื่องมือประเภทที่ใช้ในกำรวัดผลงำน สาหรับการวัดคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียน
ทาส่งไม่ว่าจะเป็น ผลงาน รายงาน การทดลอง (lab report) work sample โครงงาน
ในปั จ จุ บั น การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย
โดยเครื่องมือซึ่งเป็นที่นิยมที่ครูสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละคนมีดังนี้ (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์, 2544 : 107–117, สุวิมล ว่องวาณิช. 2546: 226–231)
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1) แบบตรวจสอบรำยกำร
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการ โดยเน้ น ที่ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง
พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ถูกประเมินว่าได้ปฏิบัติงานตามข้อรายการที่แสดงไว้หรือไม่ มักใช้กับกิจกรรมของ
งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่เป็นลาดับขั้นตอน เช่น การให้ประกอบอุปกรณ์จากชิ้นส่วนวัสดุที่กาหนดให้
ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนของการประกอบที่ มี ล าดั บ ก่ อ นหลั ง เมื่ อ ผู้ ถู ก ทดสอบปฏิ บั ติ ง าน ผู้ วั ด จะสั ง เกตการปฏิ บั ติ
แล้วตรวจเช็คโดยทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จ ผู้ถูกทดสอบมักจะได้รับ
ข้อมูลอันเป็นผลจากการสังเกตของผู้ประเมิน เพื่อทราบทักษะการปฏิบัติของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์กับ
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับกับผู้ปฏิบัติ
แบบตรวจสอบรายการนี้เหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นกระบวนการ ซึ่งมี
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ค่ อ นข้ า งแน่ น อนตายตั ว ข้ อ สั ง เกตการใช้ แ บบตรวจสอบรายการมั ก ไม่ ใ ช้ ใ นรู ป
การประเมินคุณภาพของการปฏิบัติ นั่นคือ ผู้ประเมินมีหน้าที่สังเกตดูว่าผู้ปฏิบัติได้ทางานในขั้นตอนที่กาหนด
หรือไม่ และทาได้หรือไม่ได้ แต่จะไม่ตัดสินว่าทาได้ดีหรือไม่ สวยหรือไม่สวยเพียงใด ฯลฯ การตัดสินผลการวัด
ขึ้ น อยู่ กั บ เกณฑ์ ที่ ว างไว้ บางครั้ ง หากทั ก ษะที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามส าคั ญ ทุ ก ขั้ น ตอน ผู้ ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ผ่ า น
การประเมินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อาจถือว่าไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้นทั้งหมด
ตัวอย่ำงแบบตรวจสอบรำยกำร
แบบตรวจสอบกำรนำเสนอปำกเปล่ำ
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ชื่อนักเรียน
การปฏิบัติกิจกรรม
วิชา
กา ถ้าปรากฏ
-

รายการแสดง / การปฏิบัติ
ยืนนาเสนอด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติ
ใช้สายตามองผู้ฟัง
ใช้การแสดงออกทางใบหน้า
ใช้ลีลาท่าทางประกอบ
พูดชัดเจน
พูดมีเนื้อหาสาระ
พูดมีจังหวะช้าเร็วเหมาะสม
เสนอแนวคิดสอดแทรก
ใช้ภาษาคาศัพท์เหมาะสม
แสดงความสนใจต่อผู้ฟัง
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แบบตรวจสอบกำรสร้ำงรูปทรงสำมมิติ
ชื่อนักเรียน
วันที่ / เดือน / พ.ศ.
คาชี้แจง : กาเครื่องหมาย ตามรายการที่กาหนด
ก. วิธีกำร
1. นักเรียนใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
.
2. นักเรียนปฏิบัติตามคาสั่ง
3. นักเรียนเรียนรู้ว่ารูปสามมิติสร้างจากรูปสองมิติ
4. นักเรียนสร้างรูปสามมิติได้
ข. กำรทำงำนร่วมกับกลุ่ม
1. นักเรียนมีส่วนร่วมอภิปรายหรือทากิจกรรมต่างๆ
2. นักเรียนถามเพื่อนในกลุ่มให้ช่วยเหลือเมื่อจาเป็น
3. นักเรียนช่วยและเสริมกาลังใจให้กันและกันเมื่อจาเป็น
4. นักเรียนเข้าใจกระบวนการ
2) มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)
แบบประมาณค่ า หรื อ มาตราส่ ว นประมาณค่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถน ามาใช้ วั ด ทั ก ษะ
การปฏิบัติได้ ทั้งในการวัดกระบวนการและผลงาน โดยการแสดงรายการพฤติกรรมที่วัด และตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของระดับการปฏิบัติซึ่งกาหนดเป็นโครงสร้างและมีช่วงของมาตรที่มีค่าเป็นตัวเลข หรือระดับของพฤติกรรมให้
ผู้ประเมินเลือกตามการตัดสินของตนเอง
ขั้นตอนการสร้างมาตราส่วนประมาณค่าที่สาคัญ คือ การระบุจุดมุ่งหมายของการวัด เพื่อหา
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่จะวัดให้ได้ หลังจากนั้นเลือกรูปแบบของมาตรที่จะใช้แล้วกาหนดว่าจะแบ่งช่วงของมาตรวัด
เป็นเท่าใด การเลือกมาตรวัดอาจใช้รู ปแบบผสม คือ ใช้แบบแสดงด้วยตัวเลขกับแบบกราฟฟิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและลักษณะของพฤติกรรมที่วัด
มาตรวัดที่กาหนดจะมีช่ว งคะแนน ซึ่งอาจเป็น 3, 5, 7, 9 ช่ว ง แต่ล ะแบบจะมีคะแนนไม่
เท่ า กั น การตรวจให้ คะแนนจะรวมคะแนนจากแต่ ละข้ อรายการเป็ นคะแนนรวมทั้ งหมด หากเห็ นว่ าพฤติ กรรมใด
มีความสาคัญกว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ ประเมินอาจให้ น้าหนักคะแนนมากกว่าข้ออื่น ดังนั้น ในการรวมคะแนน
น้าหนักของแต่ละข้อจะถูกนามาคิดคานวณด้วย การกาหนดน้าหนักคะแนนที่แทนความสาคัญของรายการ
พฤติกรรมจะทาโดยผู้ที่มีความชานาญในกิจกรรมหรืองานนั้น ๆ
มาตราส่ว นประมาณค่าจะใช้ในกรณีที่พฤติกรรมที่วัดสามารถเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม และ
สามารถระบุระดับหรือขนาดของคุ ณภาพได้อย่างชัดเจนและเปิดเผย อย่างไรก็ตาม การวัดโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่ายังหลีกหนีอคติจากผู้ประเมินได้ยาก เพราะการกาหนดระดับของคุณภาพขึ้นอยู่กับการตัดสินของ
ผู้ประเมินมาตราส่วนประมาณค่าจึงมักใช้โดยกาหนดผู้ประเมินมากกว่าหนึ่งคน เพื่อป้องกันความลาเอียงใน
การประเมิน
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ตัวอย่ำงมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)
แบบประเมินค่ำกำรนำเสนอของกลุ่ม
ชื่อนักเรียนในกลุ่ม
วัน เดือน ปี ที่ทาการประเมิน
หัวข้อนาเสนอ
คำชี้แจง: ให้ประเมินแต่ละรายการโดยกา ทับเลขตามระดับคุณภาพ ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. กลุ่มมีการเตรียมการและประสานงานกันอย่างดี
5 4 3 2 1
2. นักเรียนแต่ละคนแสดงความรู้ความสามารถในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
5 4 3 2 1
3. กลุ่มอานวยความสะดวกให้นักเรียนคนอื่น ๆ ในห้องมีส่วนร่วมในการทา
5 4 3 2 1
กิจกรรมได้
4. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแสดงถึงความอดทนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5 4 3 2 1
5. กลุ่มได้ใช้เทคนิคหลากหลายในการนาเสนอประเด็นหัวข้อสารสนเทศ และ 5 4 3 2 1
ความคิดรวบยอด
3) ระเบียนพฤติกำรณ์ (Anecdotal Record)
แบบระเบียนพฤติการเป็นการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ (informal
observation) ในห้องเรียน โดยเฉพาะหากเป็นชั้นเรียนเล็ก ๆ ครูผู้สอนจะสังเกตพัฒนาการของนักเรียนแล้ว
จดบันทึก พฤติกรรมที่บันทึกในระเบียนนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าจะต้องเกิด มีการวางแผน
ล่ ว งหน้ า ว่าจะท าการบั น ทึกพฤติ กรรมที่เ กี่ยวข้อ งกั บ จุดมุ่ งหมายของการเรี ยนการสอน แต่ จะไม่กาหนด
พฤติกรรมที่ต้องการสังเกต ผู้บันทึกมีหน้าที่บันทึกพฤติกรรมที่เห็นว่าจาเป็นและมีความสาคัญกับการเรียน
การสอน

4.4 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินภำคปฏิบัติ
ขั้นตอนสาคัญในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติมีดังนี้
1. วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
ครูต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 เพื่ อ ให้ ท ราบผลการเรี ย นรู้ ที่ บ่ ง ชี้ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ
วัดภาคปฏิบัติต่อไป
2. เลือกตัวชี้วัดเพื่อสร้ำงเครื่องมือวัดภำคปฏิบัติ
พิจ ารณาตั ว ชี้วั ด ว่ าข้ อ ใดหรื อ ส่ ว นใดบ้า งที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การให้ นัก เรี ยนลงมือ ปฏิ บั ติ
ซึ่งสามารถนามาสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติได้
3. กำหนดรูปแบบของเครื่องมือวัดภำคปฏิบัติ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ภาคปฏิ บั ติ มี ห ลายประเภท ได้ แ ก่ การตรวจสอบรายการ
(Checklist) แบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating scale) แบบสังเกต (Observations) การจัดอันดับ (Ranking)
การรายงานตนเอง (Self report) ฯลฯ พิจารณาเครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดหรืองานที่ให้ปฏิบัติ
เช่น งานบ้าน นักเรียนต้องไปปฏิบัติที่บ้าน ดังนั้น เครื่องมือที่เหมาะสมควรเป็นแบบรายงานตนเอง งานปลูก
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ผักสวนครัวปลอดสารพิษอาจใช้แบบสังเกต หรือแบบตรวจสอบรายการ งานจัดสวนถาดขนาดเล็ก อาจใช้
แบบตรวจสอบรายการหรือมาตราวัดประมาณค่า เป็นต้น
4. สร้ำงเครื่องมือวัดภำคปฏิบัติ
ในการสร้ างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัตินั้น ต้องสร้างตามแบบที่ได้เลือกไว้ในข้อ 3 สาหรับ
การสร้างข้อรายการพฤติกรรมที่ต้องการวัดโดยปกติจะแยกเป็นสองส่วนคือรายการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานและรายการที่แสดงถึงคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ
5. กำรกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน (Rubric)
การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน เป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งที่ต้องทาให้การให้คะแนนมี
ความเป็นปรนัยมากที่สุด ซึ่งการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสามารถทาได้ 2 รูปแบบ คือ เกณฑ์การให้คะแนน
แบบภาพรวม (Holistic scoring rubrics) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic scoring rubrics)
ซึ่งการเลือกรูปแบบของเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
6. หำคุณภำพของเครื่องมือวัดภำคปฏิบัติ
การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 หาความเที่ยงตรง หรือความตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลการศึกษา
และเนื้อหาวิชา พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ และเกณฑ์ แล้วนามาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม
6.2 หาความเชื่อมั่น หรือความเที่ย ง (Reliability) หลั งจากที่ได้ปรับปรุงเครื่องมือตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียนหลาย ๆ ครั้ง โดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ
สังเกตให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด แล้วหาค่าความเที่ยงของผู้ประเมิน (Interrater Reliability)
6.3 ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม บางครั้งอาจจะต้องทาตามข้อ 1 และ 2 อีกหลายครั้ง
7. จัดพิมพ์เครื่องมือและคู่มือฉบับสมบูรณ์
พิมพ์เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติเป็นรูปเล่ม พร้อมทั้งมีคู่มืออธิบายวิธีการใช้ให้ชัดเจน วิธีการ
เขียนคู่มือการใช้เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาชี้แจง ประกอบด้วย สิ่งที่จะประเมิน จุดประสงค์การเรียนรู้
คาอธิบายทั่วไป
- หลักการ ขอบเขต คาสั่ง วิธีใช้ เวลาในการสอบวิธีดาเนินการสอบ
- การเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ครู นักเรียน ฯลฯ
การดาเนินการสอบ - วิธีการสอบ
การประเมิน
- การให้คะแนน สรุป แปลผล บันทึกผลการประเมินการรายงานผล
และข้อเสนอแนะ
- สรุปผล และเสนอแนะ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือวัด คาสั่ง และแบบบันทึกผลการให้คะแนนและผลการปฏิบัติ

84

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

4.5 ตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ
กรณีที่ 1 ประเมินผลงำน (product)
ตัวอย่ำงที่ 1
สำระที่ 3 เรขำคณิต
มำตรฐำน ค 3.2 ใช้การนึ กภาพ (Visualization) ใช้ เหตุผ ลเกี่ย วกับ ปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ป.4/1 นารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ
แบบทดสอบภำคปฏิบัติ
ให้นักเรียนวาดภาพที่มีความหมายในชีวิตจริงอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้รูปเรขาคณิต
อย่างน้อย 4 ชนิด ขนาดของภาพตามกรอบที่กาหนดให้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ใช้แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)
รำยกำร
1. ใช้รูปเรขาคณิตไม่น้อยกว่า 4 ชนิด
2. เป็นภาพที่มีความหมายในชีวติ จริง
3. วาดภาพสาเร็จตามเวลาที่กาหนด

ใช่

ไม่ใช่

เกณฑ์ประเมินกำรผ่ำน ผลงานต้องมีลักษณะทั้ง 3 รายการ
ใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)
เลขที่

ชื่อ - สกุล

การใช้รูปเรขาคณิต ความหมายของภาพ
3
2
1
3
2
1

3

เวลา
2

1
2
3

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์กำรตัดสิน

คะแนน 1-3 หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง
คะแนน 4-6 หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
คะแนน 7-9 หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับดี
การผ่านต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป

85

1

รวม

สรุปผล
การประเมิน

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

กรณีที่ 2 ประเมินกระบวนกำร (process)
ตัวอย่ำงที่ 2
สำระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีพ
มำตรฐำน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
แบบทดสอบภำคปฏิบัติ (การนาความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์)
ให้นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ กิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อทาการทาบกิ่งให้ถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
การขยายพันธุ์พืช ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
ใช้แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale)
แบบประเมินกำรทำบกิ่ง
ชื่อนักเรียน
คำชี้แจง : ประเมินโดย  ตัวเลขตามระดับที่ต้องการ จากมากที่สุด (5) ถึงน้อยที่สุด (1)

1. การวางแผน / การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
3. การเลือกกิ่งพันธุ์เพื่อใช้ในการทาบกิ่ง
4. การปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนการทาบกิ่ง
5. ความเรียบร้อยของผลงาน

5
5
5
5
5
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กรณีที่ 3 ประเมินกระบวนกำรและผลงำน (process and product)
ตัวอย่ำงที่ 3
สำระที่ 2 กำรวัด
มำตรฐำน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด ป.3/1 บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว
แบบทดสอบภำคปฏิบัติ
ให้นักเรียนวัดความยาวของสิ่งของต่อไปนี้ โดยเลือกใช้เครื่องวัดที่กาหนดให้ (ไม้เมตร ไม้บรรทัด
สายวัดตัวสายวัดตลับเมตร) แล้วบันทึกผลลงในตารางที่กาหนดให้
รายการสิ่งของที่วัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
ความยาว
1. ความยาว/สนามเด็กเล่น
2. รอบเอว
3. ปากกา
4. ความยาวหนังสือคณิตศาสตร์
5. ความยาวกระดานดา
ใช้แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)
ประเมินโดยสังเกตจากกระบวนการและผลงานของนักเรียน ดังนี้
1. เลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวของสนามเด็กเล่น
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวของรอบเอว
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
3. เลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวของปากกา
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
4. เลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวของหนังสือเรียน
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
5. เลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวของกระดานดา
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
6. ผลการวัดความยาวของสนามเด็กเล่น
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
7. ผลการวัดความยาวของรอบเอว
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
8. ผลการวัดความยาวของปากกา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
9. ผลการวัดความยาวของหนังสือเรียน
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
10. ผลการวัดความยาวของกระดานดา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์กำรประเมิน
ปฏิบัติได้เหมาะสม /ถูกต้อง
8-10 รายการ ระดับ ดี
ปฏิบัติได้เหมาะสม /ถูกต้อง
5-7 รายการ ระดับ พอใช้
ปฏิบัติได้เหมาะสม /ถูกต้อง
0-4 รายการ ระดับ ปรับปรุง
เกณฑ์ตัดสิน การผ่านต้องได้ระดับพอใช้หรือดี

สรุปแนวทำงในกำรพิจำรณำเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ
 รูปแบบเครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะที่ประเมิน (ผลงาน/กระบวนการ/ผลงาน+กระบวนการ)
 เรื่องที่ประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด
 ประเด็นการประเมินสอดคล้องและครอบคลุมเรื่องที่ประเมิน
 ประเด็นการประเมินเป็นพฤติกรรมที่มองเห็นได้ชัดเจน
 เกณฑ์การให้คะแนนเหมาะสม
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4.6 ตัวอย่ำงกำรกำหนดภำระงำนและเครื่องมือในกำรประเมินภำคปฏิบัติ

โครงกำร สิ่งประดิษฐ์จำกต้นยำงพำรำ
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณ ธรรม และ
ลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
การดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ 1 อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน
ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน และมีทักษะการทางานร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผู้อื่น
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มละ 5 – 8 คน
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มทาการแต่งตั้งหัวหน้าและเลขานุการของกลุ่ม
3. ให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันออกแบบเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ จากส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ต้นยางพารา (ใช้เวลาในการประดิษฐ์ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) และบันทึกผลการออกแบบลงในใบกิจกรรมที่ 1
4. ให้สมาชิกภายในกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามที่ออกแบบเอาไว้ในใบกิจกรรม
ที่ 1 และนามาในวันที่ปฏิบัติจริง (1 สัปดาห์หลังจากได้มีการออกแบบ)
5. ให้สมาชิกภายในกลุ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามที่ออกแบบไว้ในใบกิจกรรมที่ 1 ตามกาหนดเวลาที่คุณครู
กาหนด (3 ชั่วโมง)
6. ให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเอง และบันทึกลงในใบกิจกรรม
ที่ 2
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ใบกิจกรรมที่ 1
กำรออกแบบสิ่งประดิษฐ์
ชื่อผลงำน.....................................................
1. สมำชิกภำยในกลุ่ม ประกอบด้วย
1)........................................................................................... เลขที่......................... ประธานกลุ่ม
2)........................................................................................... เลขที่.........................
3)........................................................................................... เลขที่.........................
4)........................................................................................... เลขที่.........................
5)........................................................................................... เลขที่.........................
6)........................................................................................... เลขที่.........................
7)........................................................................................... เลขที่.........................
8)........................................................................................... เลขที่.........................เลขานุการกลุ่ม
2. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
1)....................................................
5) ....................................................
2)....................................................
6) ....................................................
3)....................................................
7) ....................................................
4)....................................................
8) ....................................................
3. ขั้นตอน/วิธีกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
7) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
8) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
9) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
10) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
............................................................................................................................. ....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................
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ใบกิจกรรมที่ 2
กำรอภิปรำยผลกำรปฏิบัติงำน
ชื่อผลงำน.....................................................
1. สมำชิกภำยในกลุ่ม ประกอบด้วย
1)........................................................................................... เลขที่......................... ประธานกลุ่ม
2)........................................................................................... เลขที่.........................
3)........................................................................................... เลขที่.........................
4)........................................................................................... เลขที่.........................
5)........................................................................................... เลขที่.........................
6)........................................................................................... เลขที่.........................
7)........................................................................................... เลขที่.........................
8)........................................................................................... เลขที่.........................เล ขานุการกลุ่ม
2. กลุ่มของนักเรียนพึงพอใจในผลงำนของตนเองหรือไม่
 พึงพอใจ เพราะ...............................................................................................................
 ไม่พึงพอใจ เพราะ...............................................................................................................
3. นักเรียนคิดว่ำขั้นตอนในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนแต่ละขั้นตอน เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร
ขั้นตอนที่ 1).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 2).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 3).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 4).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 5).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 6).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 7).................................................................................  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ คือ .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
โครงกำร สิ่งประดิษฐ์จำกต้นยำงพำรำ
คำชี้แจง
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ฉบับ คือ
1.1 แบบประเมินภาคความรู้ (การออกแบบและอภิปรายผลการทางาน)
1.2 แบบประเมินภาคปฏิบัติ (กระบวนการทางาน ทักษะการทางาน และผลงาน)
1.3 แบบประเมินคุณลักษณะ (การมีมารยาทในการทางานร่วมกับผู้อื่นและความปลอดภัยในการทางาน)
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้คือ
“มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว”
โดยในแต่ละฉบับประเมินคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
แบบประเมิน
ตัวชี้วัด
1. แบบประเมิน
1. อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน
ภาคความรู้ (การออกแบบ
และอภิปรายผลการ
ทางาน)
2. แบบประเมิน
2. ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน และมีทักษะการทางานร่วมกัน
ภาคปฏิบัติ (กระบวนการ
ทางาน ทักษะการทางาน
และผลงาน)
3. แบบประเมิน
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผู้อื่น
คุณลักษณะ (การมี
มารยาทในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและความ
ปลอดภัยในการทางาน)
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แบบประเมินภำคควำมรู้
กำรออกแบบและอภิปรำยผลกำรทำงำน
(ตัวชี้วัดที่ 1 อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน)
คำชี้แจง
ให้ครูผู้สอนตรวจใบกิจกรรมที่ 2 ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม และประเมินความสามารถการอภิปราย
แนวทางการทางานและการปรับปรุงการทางาน โดยเทียบกับเกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Rubric scoring)
ที่แนบท้ายตาราง และบันทึกผลการตรวจให้คะแนนลงในตาราง ต่อไปนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพ
การอภิปรายแนวทางการทางาน การปรับปรุงการทางาน
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)

สรุปผล
(ผ่าน/ไม่ผา่ น)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำนตัวชี้วัด คือ นักเรียนมีระดับคุณภำพพอใช้ (1 คะแนน) ขึน้ ไป ทั้ง 2 รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Rubric scoring)
รำยกำรประเมิน
ดี (2 คะแนน)
1. การอภิปรายแนวทางการทางาน นักเรียนสามารถประเมิน
ความเหมาะสมของขั้นตอน
ในการทางานได้อย่างถูกต้อง
ทุกขั้นตอน
2. การปรับปรุงการทางาน
นักเรียนสามารถกาหนด
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ได้สอดคล้องและเหมาะสม
ในทุกขั้นตอน
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พอใช้ (1 คะแนน)
นักเรียนสามารถประเมิน
ความเหมาะสมของขั้นตอน
ในการทางานได้อย่างถูกต้อง
บางขั้นตอน
นักเรียนสามารถกาหนด
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ได้สอดคล้องและเหมาะสม
ในบางขั้นตอน

ปรับปรุง (0 คะแนน)
นักเรียนไม่สามารถประเมิน
ความเหมาะสมของขั้นตอน
ในการทางานได้
นักเรียนไม่สามารถกาหนด
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ในแต่ละขั้นตอนได้

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

แบบประเมินภำคปฏิบัติ
กระบวนกำรทำงำน ทักษะกำรทำงำนและผลงำน
(ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน และมีทักษะการทางานร่วมกัน)
คำชี้แจง
ให้ครูผู้สอนประเมินทักษะการจัดการและทักษะกระบวนการทางานในการปฏิบัติงานของนักเรียน
ในแต่ล ะกลุ่ ม โดยเทีย บกับ เกณฑ์การตรวจให้ คะแนน (Rubric scoring) ที่แนบท้ายตาราง และบันทึกผล
การตรวจให้คะแนนลงในตาราง ต่อไปนี้
คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพ
ที่

ชื่อ-สกุล

ทักษะกำรจัดกำร
จัด
จัด
ระบบงาน ระบบคน

สรุปผล
(ผ่าน/
ไม่ผ่าน)

ทักษะกระบวนกำรทำงำน
สรุป

การ
วางแผน

การ
การ
การ
การ
เตรียม ปฏิบัติงาน ประเมิน ปรับปรุง
อุปกรณ์
ผลงาน ผลงาน

สรุป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำนตัวชี้วัด คือ นักเรียนมีระดับคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 2 ด้ำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Rubric scoring)
1. ด้ำนทักษะกำรจัดกำร
รำยกำรประเมิน
1. การจัดระบบงาน
2. การจัดระบบคน

ดี (2 คะแนน)
มีการกาหนดแนวทาง
การทางานอย่างเป็นระบบ
และชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มีการกาหนดจานวนคนและ
บทบาทของสมาชิกภายในกลุม่
สอดคล้องกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล

พอใช้ (1 คะแนน)
มีการกาหนดแนวทาง
การทางานอย่างเป็นระบบ
เป็นรูปธรรม
มีการกาหนดจานวนคน
บทบาทของสมาชิกภายในกลุม่
สอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบางคน

ปรับปรุง (0 คะแนน)
มีการกาหนดแนวทาง
การทางานไม่เป็นระบบ

มีการกาหนดจานวนคนและ
บทบาทของสมาชิกภายในกลุม่
ไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถของ
แต่ละบุคคล
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำน คือ นักเรียนมีระดับคุณภำพพอใช้ (1 คะแนน) ขึ้นไป ทั้ง 2 รำยกำรประเมิน
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2. ด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงำน
รำยกำรประเมิน
1. การวางแผน

ดี (2 คะแนน)
พอใช้ (1 คะแนน)
ปรับปรุง (0 คะแนน)
มีการวางแผนการทางาน
มีการวางแผนการทางาน
มีการวางแผนการทางาน
และกาหนดขั้นตอนการ
และกาหนดขั้นตอนการ
และกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ครบถ้วนและ
ปฏิบัติงานที่ครบถ้วน
ปฏิบัติงานที่ไม่ครบถ้วน
ชัดเจน
2. การเตรียมอุปกรณ์
มีการนาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
มีการนาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
มีการนาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประดิษฐ์อย่างถูกต้อง
การประดิษฐ์อย่างครบถ้วน การประดิษฐ์ไม่ครบถ้วน
และครบถ้วน
แต่ไม่ถูกต้อง
3. การปฏิบัติงาน
มีการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน มีการปฏิบตั ิงานเป็นไปตาม มีการปฏิบตั ิงานไม่เป็นไป
ที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วน ขั้นตอนที่วางแผนไว้อย่าง
ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
และเสร็จทันเวลาที่กาหนด ครบถ้วน
4. การประเมินผลงาน มีการประเมินผลงานของ
มีการประเมินผลงาน
ไม่มีการประเมินผลงาน
กลุ่มและให้ข้อคิดเห็น
ของกลุ่ม
ของกลุ่ม
เกี่ยวกับผลงาน
5. การปรับปรุงผลงาน มีการปรับปรุงผลงานของ
มีการปรับปรุงผลงาน
ไม่มีการปรับปรุงผลงาน
กลุ่มจนผลงานมีคณ
ุ ภาพ
ของกลุ่ม
ของกลุ่ม
ดีขึ้น
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำน คือ นักเรียนมีระดับคุณภำพพอใช้ (1 คะแนน) ขึ้นไป ทั้ง 5 รำยกำรประเมิน
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แบบประเมินคุณลักษณะ
กำรมีมำรยำทในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
(ตัวชี้วัดที่ 3 การมีมารยาทในการทางานร่วมกับผู้อื่นและความปลอดภัยในการทางาน)
คำชี้แจง
ให้ ครู ผู้ส อนสังเกตพฤติกรรมเกี่ย วกับ การมีมารยาทในการทางานร่ว มกับผู้อื่นและความปลอดภัย
ในการทางานของผู้เรียนระหว่างที่ปฏิบัติงาน และใส่เครื่องหมาย / ในช่องระดับความถี่ของพฤติกรรมของ
นักเรียนแต่ละคนลงในตารางต่อไปนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรมีมำรยำทในกำรทำงำนร่วมกับผู้อนื่
ทาเป็นประจา

บางครั้ง

ไม่เคยเลย

สรุปผล

ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ทาเป็นประจา

บางครั้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำนตัวชี้วัด คือ นักเรียนมีระดับควำมถี่ของพฤติกรรม “บำงครั้ง” ทั้ง 2 ด้ำน
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ไม่เคยเลย

(ผ่าน/
ไม่ผ่าน)

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

ใบกิจกรรมที่ 6
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องประเมินภำคปฏิบัติ
คำชี้แจง
ให้ ผู้เข้ารั บการอบรมพิจ ารณาพฤติกรรมของนักเรียนแล้ว ระบุสิ่งที่ประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน ต่อไปนี้
พฤติกรรม
สิ่งที่ประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. ศรีกันยาพูดนาเสนอศิลปวัฒนธรรม
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
ประจาท้องถิ่นของตนเอง
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
2. สุภาภรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
การนาเสนองาน
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
3. ประจักษ์วาดรูปวิวทิวทัศน์
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
4. ภานุพลเล่นกีฬาประเภททีมตามกติกา  ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
มารยาท
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
5. ชนาธิปเตะลูกฟุตบอลแบบไซด์โค้งได้
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
อย่างแม่นยา
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
6. วิทยาสามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ของ
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
7. วิจิตราทาผัดกระเพราหมูได้อย่าง
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
คล่องแคล่วและรสชาติอร่อย
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
8. วรวิทย์สามารถขุดแปลงปลูกผักได้
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
ถูกต้องตามขนาดภายใต้เวลาอันจากัด  กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
9. พัชรีเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อดูขั้นตอนวิธีการ  ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
ทาต้มยากุ้ง
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
10. ณัฐพรร้องเพลงไทยสากลได้อย่าง
 ผลงาน
แบบตรวจสอบรายการ
ไพเราะ
 กระบวนการ
แบบมาตรประมาณค่า
 กระบวนการและผลงาน ระเบียนพฤติการณ์
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ใบกิจกรรมที่ 7
กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้าอบรมคัดเลือกตัวชี้วัดที่วิเคราะห์คาสาคัญไว้แล้วในหน่วยที่ 3 มาสร้างเครื่องมือ
ประเมินภาคปฏิบัติโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดแต่ละตัว เนื้อหา/สาระแกนกลางที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรตามระดับชั้น
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมกาหนดภาระงานหรือชิ้นงานที่จะให้นักเรียนปฏิบัติ พร้อมคาชี้แจง
3. ระบุลักษณะของการประเมิน เลือกรูปแบบเครื่องมือ
4. เขีย นประเด็น การประเมินให้ เหมาะสม สอดคล้ อง และครอบคลุ มกับสิ่ งที่จะประเมิน
ตามบริบทของตัวชี้วัด
5. บันทึกผลงานทั้งหมดลงในแบบบันทึกกิจกรรม
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แบบบันทึกกิจกรรม
กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ............................................................................................... ชั้น ....................................
มำตรฐำนที่/ตัวชี้วัดที่ต้องกำรวัด
1)...........................................................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................................................
3)...........................................................................................................................................................................
4)...........................................................................................................................................................................
ชื่อภำระงำน/ชิ้นงำน………………………………………………………………………………………………………………………
คำชี้แจง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

98

หน่วยที่ 4 การสร้างเครื่องมือ

ลักษณะของกำรประเมิน

 กระบวนการ (Process)
 ผลงาน (Product)
 กระบวนการและผลงาน (Product and Process)
รูปแบบเครื่องมือ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 รูปแบบ)
 แบบตรวจสอบรายการ (checklist)
 มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
 แบบสังเกต
 อื่นๆ …………………………………………
เครื่องมือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ผู้สร้างเครื่องมือ ...............................................................
(..............................................................)
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ใบกิจกรรมที่ 8
กำรวิพำกษ์เครื่องมือ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้าอบรมนาเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติที่สร้างเสร็จแล้ว มาร่วมกันพิจารณา/วิพากษ์
ตามประเด็นที่กาหนด
2. บันทึกผลการพิจารณา/วิพากษ์แต่ละประเด็นลงในแบบบันทึกกิจกรรม
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แบบบันทึกกิจกรรม
กำรวิพำกษ์เครื่องมือ
คำชี้แจง
ผู้เข้ารับการอบรมพิจารณาเครื่องมือที่สร้าง แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. เครื่องมือสอดคล้องกับลักษณะของการประเมินหรือไม่ (ผลงาน/กระบวนการ/ผลงาน+กระบวนการ)
 สอดคล้อง
 ไม่สอดคล้อง เหตุผล.............................................................................
2. รูปแบบเครื่องมือเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมินหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผล.............................................................................
3. เรื่องที่ประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือไม่
 สอดคล้อง
 ไม่สอดคล้อง เหตุผล.............................................................................
4. ประเด็นการประเมินสอดคล้องกับเรื่องที่ประเมินหรือไม่
 สอดคล้อง
 ไม่สอดคล้อง เหตุผล.............................................................................
5. ประเด็นการประเมินครอบคลุมเรื่องที่ประเมินหรือไม่
 ครอบคลุม
 ไม่ครอบคลุม เหตุผล.............................................................................
6. ประเด็นการประเมินชัดเจนหรือไม่
 ชัดเจน
 ไม่ชัดเจน เหตุผล...................................................................................
7. เกณฑ์การให้คะแนนเหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผล..............................................................................
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ....................................................... ผู้วิพากษ์
(………….……………………………………)
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หน่วยที่ 5
กำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนน
ชื่อกิจกรรม
ตระหนักรู้

เนื้อหำ

รูปแบบ
กำรอบรม

ความหมาย ความสาคัญ และประเภท - บรรยาย
ของการให้คะแนน
- ศึกษา
ใบความรู้

การเขียนเกณฑ์การให้ - การขียนเกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
- การวิพากษ์เกณฑ์การให้คะแนน

เวลำ

สือ่ /อุปกรณ์

1 ชั่วโมง - PPT: การสร้างเครื่องมือ
- ใบความรู้หน่วยที่ 5

- ปฏิบัติกิจกรรม 1 ชั่วโมง - ใบความรู้หน่วยที่ 5
- ฝึกประเมิน
1 ชั่วโมง - ใบกิจกรรม
ผลงาน

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

หน่วยที่ 5
กำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนน
5.1 สำระสำคัญ
การประเมิ น ศั กยภาพของผู้ เรี ยนด้ านการปฏิบั ติ (Performance Assessment) เป็ นการ
วัดผลจากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน เพื่อมุ่งตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จากการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อให้คะแนนที่ได้จากการวัดผลของผู้เรียนแต่ละคนเป็นไปในทางเดียวกัน เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring
Rubrics) จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการประเมินทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Procedure) และผลงาน
จากการปฏิบัติ (Product) เพื่อกาหนดแนวทางในการตัดสินอย่างยุติธรรม และปราศจากความลาเอียงจาก
ผู้ตรวจให้คะแนนที่มีแนวโน้มที่จะให้คะแนนยาก หรือง่ายเกินไปในการตรวจ เกณฑ์การให้คะแนนจึงต้องมี
ความชัดเจนอย่างพอเพียง เพื่อให้ผู้ประเมินทุกคนสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกันประเมินชิ้นงานของ
ผู้เรียนชิ้นเดียวกันแล้วให้คะแนนได้ตรงกัน ที่แสดงถึงความสอดคล้องในการให้คะแนนของผู้ประเมิน ทุกคน
ที่ประเมิน อย่ างเป็ นอิสระจากกัน ซึ่ง เรี ยกว่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ของการประเมิน ทั้งนี้รูปแบบของ
เกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ประเภท ได้แก่ เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบภำพรวม (Holistic Rubrics) คือ เกณฑ์
การประเมินที่พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงาน โดยมีคาอธิบายลักษณะของงานแต่ละชิ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อ
เป็นแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณางานชิ้นนั้น โดยวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้ประเมิน
พิจารณา และเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) คือ เกณฑ์การประเมินที่พิจารณาจาก
แต่ล ะส่ วนของงาน โดยแต่ล ะส่ ว นจะต้องกาหนดแนวทางการให้ คะแนนที่เป็นคาอธิบายลั กษณะของงาน
ในส่วนนั้น ๆ แต่ระดับไว้อย่างชัดเจน โดยองค์ประกอบสาคัญ ของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
ประกอบด้ ว ย เกณฑ์ ห รื อ ประเด็ น ที่ จ ะประเมิ น (Criteria) ระดั บ ความสามารถหรื อ ระดั บ คุ ณ ภาพ
(Performance Level) และการบรรยายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality Description)

5.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในความหมายและความส าคั ญ ของ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินภาคปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการเขียนเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน
ภาคปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารั บการอบรมมีความสามารถในการวิพากษ์ ให้ ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินภาคปฏิบัติ

5.3 เวลำ
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

5.4 บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. ศึกษาจากใบความรู้ และการฟังบรรยายจาก PowerPoint
2. ปฏิบัติกิจกรรม
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5.5 กิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมฟังบรรยายเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญและประเภทของเกณฑ์การ
ให้คะแนน
2. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ ใบกิจกรรมที่ 9 เพื่อสรุปความหมาย ความสาคัญและประเภท
ของเกณฑ์การให้คะแนน
3. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมศึ ก ษาใบความรู้ ห น่ ว ยที่ 5 เรื่ อง เกณฑ์ก ารประเมิ น แบบภาพรวม
(Holistic Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)
4. ผู้ เข้ารั บ การอบรมปฏิบัติ ใบกิจกรรมที่ 10 เพื่อฝึ ก ปฏิบัติก ารเขี ยนเกณฑ์การประเมิ น
แบบภาพรวม (Holistic Rubric)
5. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ ใบกิจกรรมที่ 11 เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนเกณฑ์การให้คะแนน
แบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)
6. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 12 เพื่อฝึกปฏิบัติการวิพากษ์เกณฑ์การให้คะแนน
7. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ ใบกิจกรรมที่ 13 เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนเกณฑ์การให้คะแนนที่
สอดคล้องกับเครื่องมือที่ผู้เข้าอบรมสร้างในหน่วยที่ 4
8. วิ ท ยากรสรุ ป แนวทางการเขี ย นเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน (Scoring Rubrics) โดยใช้
PowerPoint

5.6 สื่อ
1. ใบความรู้หน่วยที่ 5
2. ใบกิจกรรมที่ 9 - 12
3. PowerPoint

5.7 กำรประเมินผล
รำยกำรประเมิน

วิธีกำรประเมิน

1. การเขียนเกณฑ์
การให้คะแนนแบบ
ภาพรวม

ตรวจผลงาน

2. การเขียนเกณฑ์
การให้คะแนนแบบ
แยกส่วน

ตรวจ
ผลงาน

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ผลงานมีความสมบูรณ์ ผลงานมีความสมบูรณ์ ผลงานไม่ความ
ถูกต้องและนาไปปฏิบัติ ถูกต้องและนาไปปฏิบัติ สมบูรณ์ถกู ต้องและ
ได้จริง ทั้ง 2 รายการ
ได้จริง เพียง 1 รายการ ไม่สามารถนาไป
ได้แก่
ปฏิบัติได้จริง
- มีประเด็นการประเมิน
ทั้ง 2 รายการ
และระดับคุณภาพ
- คุณภาพของผลงานใน
แต่ละระดับคุณภาพ
ผลงานมีความสมบูรณ์ ผลงานมีความสมบูรณ์ ผลงานไม่มี
ถูกต้องและนาไปปฏิบัติ ถูกต้องและนาไปปฏิบัติ ความสมบูรณ์
ได้จริง ทั้ง 2 รายการ
ได้จริง เพียง 1 รายการ ถูกต้องและ
ได้แก่
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รำยกำรประเมิน

วิธีกำรประเมิน

3.การวิพากษ์ผลงาน ตรวจผลงาน
การเขียนเกณฑ์การ
ให้คะแนน

ดี
- ประเด็นการประเมิน
จานวนเกณฑ์
การประเมิน และระดับ
คุณภาพ
- คุณภาพของผลงานใน
แต่ละระดับคุณภาพ
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง พัฒนา
เกณฑ์การให้คะแนน
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ระดับคุณภำพ
พอใช้

วิพากษ์และให้
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาเกณฑ์
การให้คะแนนได้
ครบถ้วน

เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้ง 3 รายการ
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ปรับปรุง
ไม่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
ทั้ง 2 รายการ

ไม่สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
พัฒนาเกณฑ์ได้
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เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (Power Point)
กำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนน
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 14

Slide 15
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ใบควำมรูห้ น่วยที่ 5
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Rubric)
เกณฑ์การให้คะแนน(Rubric) ในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ เกณฑ์การให้คะแนน
แบบภาพรวม (Holistic Rubrics) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

5.1 เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบภำพรวม (Holistic Rubrics)
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คื อ แนวทางการให้ ค ะแนนโดย
พิ จ ารณาจากภาพรวมของชิ้ น งาน จะมี ค าอธิ บ ายลั ก ษณะของงานในแต่ ล ะระดั บ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เช่ น
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ดี พอใช้ ปรับปรุง) หรือ 4 ระดับ ( ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) หรืออาจใช้เป็นจานวน
ตัวเลข 3, 2, 1 หรือ 4, 3, 2, 1 ก็ได้ ตามความเหมาะสมการให้คะแนนจะพิจารณาผลรวมหรือภาพรวมทั้งหมด
ขั้นตอนกำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนน ดำเนินกำรดังนี้
1. ศึกษางาน (Task) ที่ต้องการประเมิน ประกอบตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของพฤติกรรมที่ให้นักเรียน
แสดงความสามารถ โดยพิจ ารณาว่างานนั้ นควรจะประเมินทั้งด้านวิธีการ (Procedure) และด้านผลงาน
(Product) หรือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
ตัวอย่ำง
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป 4/3
ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการ
ทางาน

รู้อะไร/ทำอะไรได้

มารยาทในการ
ปฏิบัติตน เช่น
- การต้อนรับบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง
ในโอกาสต่าง ๆ
- การรับประทาน
อาหาร
- การใช้ห้องเรียน
ห้องน้าและส้วม
ว 3.1 ป 6/1
- สมบัติของสาร
ทดลองและอธิบาย
และการเปลี่ยน
สมบัติของของแข็ง
สถานะของสาร
ของเหลว และแก๊ส - ทดลองเรื่องสมบัติ
ของสารและการ
เปลี่ยนสถานะของ
สารได้

ประเมินอะไร
ภำระงำน/
เครื่องมือประเมิน
ชิ้นงำน
วิธีกำร ผลงำน
การแสดงมารยาท 
แบบสังเกต
บนโต๊ะอาหาร
พฤติกรรม

การทดลองเรื่อง
สมบัติของสาร
และการเปลี่ยน
สถานะของสาร
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แบบสังเกตการ
ทดลอง
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ตัวชี้วัด

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ศ 2.1 ม 1/3
ร้องเพลงและใช้
เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการ
ร้องเพลงด้วย
บทเพลงที่
หลากหลายรูปแบบ

การร้องและบรรเลง
เครื่องดนตรี
ประกอบการร้อง
- บทเพลงพื้นบ้าน
- บทเพลงปลุกใจ
- บทเพลงไทยเดิม
- บทเพลงประสานเสียง
2 แนว
- บทเพลงรูปแบบ
ABA
- บทเพลง
ประกอบการเต้นรา

ภำระงำน/
ชิ้นงำน
- ร้องเพลง
- ใช้เครื่องดนตรี
บรรเลง
ประกอบการ
ร้องเพลง

ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
วิธีกำร ผลงำน

 แบบประเมิน
ความสามารถ

2. ก าหนดประเด็ น การประเมิ น ที่ ใ ช้ ต รวจสอบความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ด้ า น วิ ธี ก าร
(Procedure) และด้านผลงาน (Product) หรือด้านใดด้านหนึ่งจากผลการวิเคราะห์งาน ทั้งนี้ในการกาหนด
ประเด็นการประเมินควรตรวจสอบเนื้อหาตามหลักวิชาการและพฤติกรรมที่ต้องการให้แสดงออกให้ตรงกับ
ตัวชี้วัด
ตัวอย่ำง การกาหนดประเด็น
ภำระงำน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร

-

การทดลอง

บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง
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ประเด็นกำรประเมิน
การรับประทานอาหาร
การพูดคุยบนโต๊ะอาหาร
การใช้อุปกรณ์ในการทดลอง
ความปลอดภัยในการทดลอง
ลาดับขั้นในการทดลอง
กระบวนการทางานกลุ่ม
ทักษะการใช้เครื่องดนตรี
การร้องเพลง
การประสานระหว่างการบรรเลงและการร้อง

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

3. กาหนดระดับคุณภาพ
ในการกาหนดระดับคุณภาพ สามารถดาเนินการโดยนาประเด็นประเมินที่กาหนดมาเขียน
บรรยายคุ ณ ภาพที่ ส มบู ร ณ์ แล้ ว ลดระดั บ ความสมบู ร ณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ล งไปส าหรั บ การบรรยายคุ ณ ภาพ
ระดับถัดไป ทั้งนี้ในการพิจารณาลดระดับคุณภาพควรลดระดับคุณภาพในรายการที่มีความสาคัญน้อยก่อน
ตัวอย่ำงที่ 1 การเขียนระดับคุณภาพประเด็นการรับประทานอาหารและการพูดคุยบนโต๊ะอาหาร
ภำระงำน
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
มารยาทบนโต๊ะอาหาร 1. การรับประทานอาหาร 3 = ทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อมถูกวิธี ไม่วางช้อนส้อม
2. การพูดคุยบนโต๊ะอาหาร เสียงดัง ตักอาหารโดยใช้ช้อนกลาง และตักอาหารพอดีคา
ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง บริการอาหารแก่ผู้อื่นที่ห่างจาก
อาหาร ไม่พูดขณะอาหารอยู่ในปาก ไม่พูดเรื่อง
หวาดเสียวหรือเรื่องไม่สุภาพ ใช้ภาษาที่สุภาพ
2 = ทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม ไม่วางช้อนส้อมเสียง
ดัง ตักอาหารโดยใช้ช้อนกลาง และตักอาหารพอดีคา
ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง บริการอาหารแก่ผู้อื่นที่ห่างจาก
อาหารบ้าง ไม่พูดขณะอาหารอยู่ในปาก พูดเรื่อง
หวาดเสียว หรือเรื่องไม่สุภาพ
1 = ทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม แต่วางช้อนส้อม
เสียงดัง ตักอาหารโดยใช้ช้อนกลาง เคี้ยวอาหาร
เสียงดัง พูดขณะอาหารอยู่ในปาก พูดเรื่องหวาดเสียว
หรือเรื่องไม่สุภาพ
ตัวอย่ำงที่ 2 การเขียนระดับคุณภาพประเด็นการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ภำระงำน ประเด็นกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
กระบวนการ 1. การวางแผน
3 = มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถนาไปปฏิบัติ
ทางาน
2. การดาเนินงาน
ได้จริง มีการดาเนินงานตามแผนได้ครบทุกขั้นตอน และนาเสนอผลงาน
3. การนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2 = มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง นาเสนอผลงานได้ แต่ดาเนินงานไม่ครบทุกขั้นตอนตามแผนที่
กาหนดไว้ หรือดาเนินงานครบทุกขั้นตอน แต่นาเสนอผลงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
1 = มีการวางแผนการดาเนินงานแต่ขาดความชัดเจน ไม่เป็นระบบ หรือ
ดาเนินงานโดยขาดการวางแผน
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5.2 เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)
เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) คือ แนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วน
ของงาน ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกาหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีคานิยามหรือคาอธิบายลักษณะของงาน
ส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
ขัน้ ตอนการเขียนเกณฑ์การให้คะแนน ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษางาน (Task) ที่ต้องการประเมิน ประกอบตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของพฤติกรรมที่ให้นักเรียน
แสดงความสามารถ โดยพิจ ารณาว่างานนั้ นควรจะประเมินทั้ งด้านวิธีการ (Procedure) และด้านผลงาน
(Product) หรือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
ตัวอย่ำง
ประเมินอะไร
ตัวชี้วัด
รู้อะไร/ทำอะไรได้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
เครื่องมือประเมิน
วิธีกำร ผลงำน
ง 1.1 ป 4/3 ปฏิบัตติ น มารยาทในการปฏิบัตติ น
การแสดงมารยาทบน
อย่างมีมารยาทใน
เช่น
โต๊ะอาหาร
การทางาน
- การต้อนรับบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องเรียน ห้องน้า
และส้วม



แบบสังเกตพฤติกรรม

2. ก าหนดประเด็ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ประเด็ น ตรวจสอบความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ด้ า น วิ ธี ก าร
(Procedure) และด้า นผลงาน (Product) หรื อด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง จากผลการศึ ก ษางาน ทั้ ง นี้ ในการก าหนด
ประเด็น ควรตรวจสอบเนื้อหาตามหลักวิชาการและพฤติกรรมที่ต้องการให้แสดงออก
ตัวอย่ำง
ภำระงำน
ประเด็นกำรประเมิน
มารยาทบนโต๊ะอาหาร
- การรับประทานอาหาร
- การพูดคุยบนโต๊ะอาหาร
3. กาหนดลักษณะการปฏิบัติของแต่ละระดับคุณภาพในทุกประเด็นการประเมิน
ตัวอย่ำงที่ 1 การเขียนระดับคุณภาพประเด็นการรับประทานอาหารและการพูดคุยบนโต๊ะอาหาร
ระดับคุณภำพ
ประเด็นกำร
ภำระงำน
รำยกำรประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประเมิน
(2 คะแนน) (1 คะแนน) (0 คะแนน)
มารยาท
บนโต๊ะอาหาร

การรับประทาน
อาหาร

การพูดคุย
บนโต๊ะอาหาร

1) ใช้ช้อนส้อมถูกวิธี
2) ใช้ช้อนกลางตักอาหารทุกครั้ง
3) ตักอาหารไม่หก
4) ตักอาหารพอดีคา
5) ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง
1) ไม่พูดขณะอาหารอยู่ในปาก
2) ไม่พูดเรื่องหวาดเสียว หรือเรื่อง
ไม่สภุ าพ
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ปฏิบัติครบ
ทุกรายการ

ไม่สมบูรณ์
1 รายการ

ไม่สมบูรณ์
มากกว่า1
รายการ

ปฏิบัติครบ
ทุกรายการ

ไม่สมบูรณ์
1 รายการ

ไม่สมบูรณ์
2 รายการ

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

ตัวอย่ำงที่ 2 การเขียนระดับคุณภาพประเด็นการทางานกลุ่ม
ประเด็น
ระดับคุณภำพ
ภำระงำน
กำรประเมิน
ดีมำก
ดี
พอใช้
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)
การทดลองเรื่อง
สมบัติของสาร
และการเปลีย่ น
สถานะของสาร

กระบวนกำร
ทำงำนกลุ่ม
- คุณลักษณะ
ในการทางาน

-ความ
สามารถ
ในการทางาน

-เจตคติ
ต่อการทางาน

มีทักษะในการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม มีวินัย
ตั้งใจพยายาม
แสวงหาวิธี
การทางานจนสาเร็จ
ทาความสะอาด
บริเวณที่ทางาน
จัดเก็บอุปกรณ์
เรียบร้อย
สามารถเลือก
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
กับงาน ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน งานสาเร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงานและ
สามารถบอก
กระบวนการทางาน
ให้ผู้อื่นได้ มี
ความคิดในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขึ้น มีความ
ตั้งใจพยายาม
ทางานจนสาเร็จ
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ปรับปรุง
(0 คะแนน)

มีทักษะในการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
มีวินัย ตั้งใจพยายาม
แสวงหาวิธกี ารทางาน
จนสาเร็จ

มีทักษะในการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
มีวินัย ทางาน
จนสาเร็จ

ร่วมกิจกรรมกลุม่
ขาดวินัยใน
การทางานและ
งานที่ได้รับ
มอบหมายไม่สาเร็จ

สามารถเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
งานปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้องตามขั้นตอน
ทันเวลาตามที่
กาหนด
ชื่นชมผลงานและ
สามารถบอก
กระบวนการทางาน
ให้ผู้อื่นได้ มีความ
ตั้งใจพยายาม
ทางานจนสาเร็จ

สามารถเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
กับงาน ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนไม่ทันเวลา
ตามที่กาหนด
ชื่นชมผลงานเมื่อ
ทางานสาเร็จและ
สามารถบอก
กระบวนการทางาน
ให้ผู้อื่นได้

เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ไม่เหมาะสม
กับงาน ปฏิบัติงาน
ไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนไม่ทันเวลา
ตามที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ไม่สามารถบอก
กระบวนการทางาน
ให้ผู้อื่นได้

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

ใบกิจกรรมที่ 9
กำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบภำพรวม (Holistic Rubrics)
ชื่อสมำชิกกลุ่ม
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่สมาชิก................
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
คำชี้แจง ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิจารณาแบบวัดภาคปฏิบัติดังนี้
ข้อคาถาม : ให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์
ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
2. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) ลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2
ขั้นที่ 1 ศึกษำงำน (Task) (งำนเดี่ยว)
ตัวชี้วัด

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ภำระงำน/ชิ้นงำน

ท 3.1 ป 5/1 พูด
แสดงความรู้ ความ
คิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู

การจับใจความและการพูด
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่อง
ที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น
เรื่องเล่า บทความ ข่าวและ
เหตุการณ์ประจาวัน โฆษณา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
วิธีกำร ผลงำน

ขั้นที่ 2 กำหนดประเด็นประเมิน (งำนกลุ่ม)
ภำระงำน

ประเด็นกำรประเมิน
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ขั้นที่ 3 กำหนดระดับคุณภำพ (งำนกลุ่ม)
ภำระงำน

ประเด็น

ระดับคุณภำพ

116

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

ใบกิจกรรมที่ 10
กำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)
ชื่อสมำชิกกลุ่ม
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่สมาชิก................
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
คำชี้แจง ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิจารณาข้อสอบวัดภาคปฏิบัติที่กาหนดให้
ข้อคาถาม : ให้นักเรียนวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3 มิติ
2. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)
ขั้นที่ 1 ศึกษำงำน (Task) (งำนเดี่ยว)
ตัวชี้วัด

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ภำระงำน/ชิ้นงำน

ศ 1.1 ป 2/4 มีทักษะ
พื้นฐานในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ

-มีความรู้พื้นฐานในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ
-มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
3 มิติ
-มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ที่
สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ
-สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

ประเมินอะไร
เครื่องมือประเมิน
วิธีกำร ผลงำน

ขั้นที่ 2 กำหนดประเด็น (งำนกลุ่ม)
ภำระงำน

ประเด็นกำรประเมิน
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ขั้นที่ 3 กำหนดระดับคุณภำพ (งำนกลุ่ม)
ประเด็นกำรประเมิน

รำยกำรประเมิน

ดี
(2 คะแนน)
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ระดับคุณภำพ
พอใช้
(1 คะแนน)

ปรับปรุง
(0 คะแนน)

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

ใบกิจกรรมที่ 11
กำรวิพำกษ์เกณฑ์กำรให้คะแนน
คำชี้แจง
1. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดให้แล้วร่วมกันวิพากษ์ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา
2. บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 หน่วยที่ 5
3. เวลา 30 นาที
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ภำระงำน/
ชิ้นงำน
3. เล่นกีฬาไทย
- หลัก วิธีการ กฎ กติกา การเล่นกีฬาไทย
กีฬาสากล ประเภท
การเล่นกีฬาไทย และ และกีฬาสากล
บุคคล และ
กีฬาสากลชนิดต่าง ๆ อย่างละ 1 ชนิด
ประเภททีม ได้
- เล่นกีฬาไทยและกีฬา
อย่างละ 1 ชนิด
สากลได้ถูกต้องตาม
กฎกติกาของกีฬา
ประเภทนั้น
ตัวชี้วัด

รู้อะไร/ทำอะไรได้

ประเมินอะไร

เครื่องมือประเมิน

ความสามารถ
ในการเล่นกีฬา
ไทยและกีฬา
สากล

แบบประเมิน
ความสามารถในการเล่น
กีฬา
-องค์ประกอบของทักษะ
การเล่นกีฬา
-การกาหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ
-เกณฑ์ประเมินคุณภาพ

เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบภำพรวม (Holistic Rubric)
ภำระงำน
เล่นกีฬาสากล
ประเภททีม

ประเด็น
ทักษะการเล่น
การเคารพกฎกติกา
การมีน้าใจเป็นนักกีฬา
บทบาทหน้าที่ตามตาแหน่ง

ระดับคุณภำพ
3 = เล่นกีฬาโดยใช้ทักษะพื้นฐานในการเล่นอย่างคล่องแคล่ว
ตามตาแหน่งและกฎกติกา มีน้าใจนักกีฬาตลอดระยะเวลา
การเล่นกีฬา
2 = มีทักษะการเล่นในระดับพื้นฐานตามตาแหน่ง เล่นกีฬา
ตามกฎกติกา
1 = ไม่เคารพกฎกติกา
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เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)
ภำระงำน
เล่นกีฬาสากล
ประเภททีม

ประเด็น
ทักษะการเล่น

การเคารพกฎกติกา
การมีน้าใจเป็นนักกีฬา

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
สามารถทาตาม
ทาตามขั้นตอน
ขั้นตอนและถูกวิธี และถูกวิธี
และมีความ
คล่องแคล่ว
ปฏิบัติตามกฎ
ทาผิดกฎกติกา
กติกาตลอดการ บ่อยครั้ง
เล่นกีฬา
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ช่วยเหลือเพื่อน
ตลอดการเล่นกีฬา ร่วมทีม
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ปรับปรุง
ทาข้ามขั้นตอน
หรือไม่ถูกวิธี
ทาผิดกฎกติกา
เป็นบางครั้ง
แสดงอารมณ์
ไม่พอใจเมื่อ
เพื่อนผิดพลาด

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

แบบบันทึกกิจกรรม
กำรวิพำกษ์เกณฑ์กำรให้คะแนน
ชื่อสมำชิกกลุ่ม
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่ สมาชิก................

1. เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบภำพรวม (Holistic Rubric)
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1............................................................................................................................ ...............................................
2...........................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ...............................................
ผลกำรปรับปรุง
ภำระงำน
เล่นกีฬำสำกล
ประเภททีม

ประเด็น

ระดับคุณภำพ
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2. เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1............................................................................................................................ ...............................................
2...........................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ...............................................
ผลกำรปรับปรุง
ภำระงำน

ประเด็น

ดี

เล่นกีฬาสากล
ประเภททีม
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ระดับคุณภำพ
พอใช้

ปรับปรุง

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

ใบกิจกรรมที่ 12
กำรเขียนเกณฑ์กำรให้คะแนน
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้าอบรมเขียนเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่สร้างขึ้นใน
หน่วยที่ 4
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมกาหนดประเด็นการประเมินให้เหมาะสม สอดคล้อง และครอบคลุม
กับสิ่งที่จะประเมินตามบริบทของตัวชี้วัด
3. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถเลื อ กเขี ย นเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบภาพรวม (Holistic
Rubrics) หรือเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) ก็ได้
4. บันทึกผลงานทั้งหมดลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 4
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แบบบันทึกกิจกรรม
กำรเขียนเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ............................................................................................... ชั้น ....................................
มำตรฐำนที่……………...........................................................................................................................................
ตัวชี้วัด 1)………..................................................................................................................................................
2)………..................................................................................................................................................
3)………..................................................................................................................................................
4)………..................................................................................................................................................
ภำระกิจ/ชิ้นงำน........................................................................................................................................
เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน
 Holistic Rubric  Analytic Rubric
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยที่ 6
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ชื่อกิจกรรม

เนื้อหำ

การตรวจสอบ
การตรวจสอบคุณภาพของ
คุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ

หาคุณภาพของ
เครื่องมือ

หาคุณภาพของเครื่องมือ
ประเมินภาคปฏิบัติ

รูปแบบ
กำรอบรม
บรรยาย

ปฏิบัติ

เวลำ

สือ่ /ประกอบ

1 ชั่วโมง

- PowerPoint การ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
- ใบความรู้ที่ 1 หน่วยที่ 6
การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-กิจกรรมที่ 1–3
หน่วยที่ 6
-ใบกิจกรรมที่ 1–3
หน่วยที่ 6

1 ชั่วโมง
30 นาที

หน่วยที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

หน่วยที่ 6
กำรตรวจสอบคุณภำพ
6.1 สำระสำคัญ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้จริงในการประเมินผู้เรียน ซึ่งผู้ประเมินหรือครูผู้สอนต้องคานึงถึงเนื้อหา สาระของ
สิ่งที่จะประเมินว่ามีความครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด และพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนหรือไม่ เพียงใด
รวมทั้งการใช้ภาษาในการสื่อความหมายของเครื่องมือประเมิน ว่ามีความเหมาะสมตามวัยของผู้เรียนหรือไม่
แล้วจึงดาเนินการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการพิจารณาความสอดคล้องของข้อรายการ/
ประเด็น การประเมิ น กั บ ตั ว ชี้ วัด โดยผู้ เชี่ ย วชาญ (IOC) และการตรวจสอบคุณ ภาพเมื่อ มีก ารวัด ซ้า ได้แ ก่
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การให้คะแนนว่ามีความเหมาะสม
และมีความไปได้เพียงใด

6.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ประเมินภาคปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้ เข้ารั บการอบรมสามารถหาค่าความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมั่นเครื่องมือ
ประเมินภาคปฏิบัติ

6.3 เวลำ
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที

6.4 บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. ฟังการบรรยาย
2. ศึกษาใบความรู้
3. ปฏิบัติกิจกรรม

6.5 กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ศึกษาใบความรู้ที่ 1 หน่วยที่ 6
สรุปองค์ความรู้
วิทยากรสรุปองค์ความรู้
ปฏิบัติกิจกรรม ที่ 1-3 หน่วยที่ 6

6.6 สื่อ
1. ใบกิจกรรม
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint)
3. ใบความรู้
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6.7 กำรประเมินผล
รำยกำร
ประเมิน
ความรู้
ความเข้าใจ

วิธีกำร
ดี
ประเมิน
ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณภาพและ
หาค่าความเที่ยงตรง
และค่าความเชื่อมั่น
เครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติได้ถูกต้องทั้ง
2 รายการ

ระดับคุณภำพ
พอใช้
ตรวจสอบคุณภาพและ
หาค่าความเที่ยงตรง
และค่าความเชื่อมั่น
เครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติได้ถูกต้องบาง
รายการ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
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ปรับปรุง
ตรวจสอบคุณภาพและ
หาค่าความเที่ยงตรง
และค่าความเชื่อมั่น
เครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ทั้ง 2 รายการ

หน่วยที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (Power Point)
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12
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Slide 13

Slide 14

Slide 15
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ใบควำมรูห้ น่วยที่ 6
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
การประเมิ น ภาคปฏิบั ติ (Performance Assessment) เป็ นวัด การปฏิ บัติ งานอยู่ ที่ค วามเข้ าใจใน
ธรรมชาติของงานที่ให้ทาแล้วระบุตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นให้ครบถ้วนความหลากหลายของ
สาระการเรียนรู้และธรรมชาติของการปฏิบัติที่ไม่เหมื อนกันซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพและยังต้องให้
ความสาคัญกับการตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติด้วยเพราะคะแนนที่ผู้เรียนได้รับไม่ได้เป็นผลมาจากการตอบถูก
หรื อตอบผิ ดทาถูกหรื อทาผิ ดแต่เพีย งอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของวัดคุณภาพของการทางานว่าอยู่ในระดับ
ดีมากน้อยเพียงใดด้วย จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู้ประเมินหลายคนช่วยกันประเมินแทนที่จะยึดแต่การให้คะแนน
ของผู้สอนเพียงคนใดคนหนึ่งใช้ข้อมูลหลายแหล่งเพื่อยืนยันผลใช้ผลงานหลายชั้นที่สะสมเพื่อให้เห็นพัฒนาการ
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธีเพื่อให้การวัดมีความถูกต้องมากที่สุดและเป็นปรนัยมากที่สุด

6.1 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) มีลักษณะ
เช่นเดียวกับแบบวัดประเมินอื่น ๆ เช่น แบบเขียนตอบแบบสอบถาม แบบสังเกต เป็นต้น ซึ่งมีคุณลักษณะ
สาคัญที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) และการตรวจสอบ
คุณภาพของเกณฑ์การให้คะแนนว่ามีความเหมาะสมและมีความไปได้เพียงใดดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.1.1 ควำมเที่ยงตรง (Validity)
ความเที่ย งตรง เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่แสดงถึงความสามารถในการวัดในสิ่งที่ต้องการวัด
ได้อย่างถูกต้อง แม่น ยา ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด คุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงถือเป็นหัวใจของการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงจะทาให้ผลการวัดมีความหมาย ถูกต้อง แม่นยา
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติมีห ลายประเภท ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (concurrent validity) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive
validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) แต่ความเที่ยงตรงที่ต้องตรวจสอบเป็นอับดับ
แ ร ก คื อ ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า (Content Validity) ซึ่ ง ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง
เชิ ง เนื้ อ หาของเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ คื อ วิ ธี ข องโรวิ แ นลลี่ และแฮมเบิ ล ตั น
(Rovinelli&Hambleton, 1977 : 49-60) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ รายการกั บ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 :137)
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content validity) เป็ น การตรวจสอบว่ า เครื่ อ งมื อ มี
ความเป็ น ตัวแทน หรื อครอบคลุมเนื้ อหาหรือไม่ โดยพิจารณาจากตารางวิเคราะห์ เนื้อหา หรือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่กาหนดก่อนนาไปใช้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ให้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินภาคปฏิบัติด้านนั้นๆ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/
ประเด็นการประเมินกับจุดประสงค์หรือ ตัวชี้วัดหรือนิยามการประเมินภาคปฏิบัติว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ทั้งนี้
จานวนผู้เชี่ยวชาญควรเป็นจานวนคี่และมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงความคิดเห็นที่แบ่งเป็น 2 ด้าน
โดยพิจารณาให้คะแนนแต่ละข้อในแบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อรายการหรือประเด็นการประเมินกับ
จุดประสงค์ ดังนี้
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ให้ +1 เมื่อแน่ ใจว่าข้อรายการหรือประเด็นการประเมินสอดคล้ องกับจุดประสงค์หรือตัว ชี้วัด
ที่ต้องการประเมิน
ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อรายการหรือประเด็นการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัด
ที่ต้องการประเมินหรือไม่
ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อรายการหรือประเด็นการประเมินไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัด
ที่ต้องการประเมิน
ตัวอย่ำงที่ 1
แบบตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อรำยกำรกับจุดประสงค์
สำหรับผู้เชี่ยวชำญ (รำยบุคคล)
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการหรือประเด็นการประเมินแต่ละข้อดังแนบว่าประเมินได้ตรงกับจุดประสงค์/
ตัวชี้วัดหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความหมายดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อรายการหรือประเด็นการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อรายการหรือประเด็นการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการประเมินหรือไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อรายการหรือประเด็นการประเมินไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้
อ
รายการหรื
อ
จุดประสงค์/ตัวชี้วัด
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประเด็นการประเมิน +1
0
-1
1………………………… 1…………………………
2…………………………
3…………………………
4…………………………

…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

2. นาคะแนนของผู้เชี่ยวชาญจากข้อ 1 มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตรของโรวิแนลลี่ และ
แฮมเบิลตัน (Rovinelli&Hambleton, 1977 : 49-60) ซึ่งมีสูตรการคานวณดังนี้
R
IOC = 
N

เมื่อ IOC

แทน

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการหรือประเด็นการประเมินกับจุดประสงค์
(Index of item Objective Congruence)
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ค่าดัช นีความสอดคล้ องระหว่างข้อรายการกับจุดประสงค์ที่คานวณได้จากสู ตรจะมีค่าอยู่ระหว่าง
-1.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำ IOC
IOC ≥ 0.5 แสดงว่า ข้อรายการวัดได้ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการประเมิน
คัดเลือกข้อรายการหรือประเด็นการประเมินข้อนั้นไว้ใช้ได้
IOC < 0.5 แสดงว่า ข้อรายการวัดไม่ตรงตามเนื้อหาและไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการประเมิน
ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดข้อรายการหรือประเด็นการประเมินข้อนั้นทิ้ง
ตัวอย่ำงที่ 2
แบบสรุปผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อรำยกำรกับจุดประสงค์
คะแนนควำมคิดเห็นของ
ข้อรำยกำร/
จุดประสงค์/
ค่ำ
ผู้เชี่ยวชำญ
รวม(  R )
แปลผล
ประเด็นกำร
ตัวชี้วัด
IOC
ประเมิน
1 2 3 4 5
1
1.1
+1 +1 +1 0 +1
4
.80
ใช้ได้
1.2
0 +1 +1 0 +1
3
.60
ใช้ได้
2
2.1
0 -1 -1 -1 -1
-4
-.80 ใช้ไม่ได้
2.2
-1 -1 0 +1 +1
0
0
ใช้ไม่ได้
จากตารางแสดงว่ามีข้อรายการในการหาความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกันจานวน 2 ข้อ คือข้อรายการ/ประเด็นกำรประเมินข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ที่สามารถนาไปใช้ได้
เพราะค่า IOC มีค่ามากกว่า .50

ความเที่ ย งตรงอี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ ใ นตรวจสอบหาความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
ภาคปฏิ บั ติ ห ลั ง จากหาความเที่ย งตรงเชิ งเนื้ อหาหรื อ ความสอดคล้ องระหว่า งข้อ รายการกั บจุ ด ประสงค์
เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent
Validity) เพื่อตรวจสอบว่าผลการวัดมีความสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของผู้เรียนหรือไม่
โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้จากแบบประเมินที่สร้างขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงวิธีการนี้เหมาะกับการปฏิบัติงานที่ทาแล้ว มีความเสี่ยงอันตรายสูงจึงจาเป็นต้องประเมินความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติด้วยการสอบข้อเขียนก่อนที่จะให้ผู้เรียนไปปฏิบัติจริง เพื่อตรวจสอบทักษะความสามารถในงานที่ทา
ก่อน เช่น การหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ในการ
ประเมินนักเรียนด้านความรู้ในการดาน้า (X) กับความสามารถในการดาน้า (Y) ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเกณฑ์ของ
นักเรียนที่สอบด้วยแบบทดสอบฉบับนั้น คานวณด้วยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน จากสูตรต่อไปนี้
rxy 

N  x

N  xy   x y

2



  x  N  y 2   y 
2

2



ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันที่คานวณได้จากสูตรจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00
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ถ้าค่าที่คานวณได้เข้าใกล้ +1.00 สรุปได้ว่าข้อสอบมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง แต่ถ้าค่า rxyที่คานวณได้
มีค่าเข้าใกล้ -1.00 หมายถึง แบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพต่า
ตำรำงที่ 1 แสดงวิธีกำรคำนวณสูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
y
xy
นักเรียน
y
x
x
1
29
841
3.20
10.24
92.8
2
18
324
2.10
4.41
37.8
3
25
625
3.10
9.61
77.5
4
27
729
3.00
9.00
81.0
5
20
400
2.40
5.76
48.0
6
19
361
2.30
5.29
43.7
7
22
484
2.80
7.84
61.6
8
24
576
2.90
8.41
69.6
9
23
529
3.00
9.00
69.0
10
26
676
3.15
9.92
81.9
233
5545
27.95
79.48
662.9

2

2

rxy 

จากสูตร




N xy   x  y
N x 2   x 2 N y 2   y 2 

10  662.9  233  27.95
10  5545   233  2 10  79.48   27.95  2 
116.65
= 0.928
125.66

จากผลการคานวณพบว่า ค่า rxy ที่คานวณได้คือ 0.928 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าข้อสอบมี
ความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง
ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
ของเครื่องมือประเมินอิงกลุ่ม ส่วนในกรณีหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพของเครื่องมือประเมินอิงเกณฑ์ หรือ
ความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่ประเมินความรอบรู้ (Master) และไม่รอบรู้ (Nonmaster)
ของนักเรียนในการทดสอบ (Test status) ในแต่ละจุดประสงค์ว่าตรงกับสภาพความจริงหรือไม่ ถ้าตรงกับ
สภาพความรู้จริง ก็แสดงว่ามีความเที่ยงตรงสูงสามารถหาได้จากค่าของ “  ” จากสูตรต่อไปนี้
 AD    BC

 A  B  C  D  B  D  A  C 
ค่าของ “  ” มีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00
ถ้ า ค่ า “  ” ที่ ค านวณได้ เ ข้ า ใกล้ +1.00 สรุ ปได้ ว่ าข้ อสอบมี ความเที่ ยงตรงเชิ งสภาพสู ง แต่ ถ้ าค่ า
“  ” ที่คานวณได้มีค่าเข้าใกล้ -1.00 หมายถึง แบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพต่า
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ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบอิงเกณฑ์ของนักเรียนได้ผลดังนี้
นักเรียน
ความรู้จริง(Know status)
1
รอบรู้
2
รอบรู้
3
รอบรู้
4
รอบรู้
5
รอบรู้
6
รอบรู้
7
ไม่รอบรู้
8
ไม่รอบรู้
9
ไม่รอบรู้
10
ไม่รอบรู้
11
ไม่รอบรู้
12
ไม่รอบรู้

ความรู้จากการสอบ (Test status)
รอบรู้
รอบรู้
รอบรู้
รอบรู้
รอบรู้
รอบรู้
รอบรู้
ไม่รอบรู้
ไม่รอบรู้
ไม่รอบรู้
ไม่รอบรู้
ไม่รอบรู้

จากข้อมูลตาราง 2 สรุปผลได้ดังนี้

สถำนภำพควำมรู้จริง

รอบรู้
ไม่รอบรู้
รวม

ไม่รอบรู้
B=0
D=5
B+D = 5

สถำนภำพกำรสอบ
รอบรู้
A=6
C=1
A+C = 7

รวม
A+B = 6
C+D = 6
12

จากตารางสรุปผลนาตัวเลขมาคานวณด้วยสูตรความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบดังนี้
 AD    BC

 A  B  C  D  B  D  A  C 
 5  6   1 0

 5  1 0  6  1  6  5  0 
 5  6   1 0

 6  6  5 7 
30

 0.845
1260
ค่าของ “  ” มีค่า 0.845 เข้าใกล้ +1.00 สรุปได้ว่าข้อสอบมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง
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6.1.2 ควำมเชื่อมั่น (Reliability)
ความเชื่อมั่นเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่แสดงว่าเครื่องมือนั้นให้ผลการวัดคงที่ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้ง
หรือวัดในสภาพการณ์ที่แตกต่างกันก็ยังคงได้ผลการวัดคงเดิมหรือใกล้เคียงกับค่าเดิม เครื่องมือสาคัญของ
การวัดภาคปฏิบัติ คือ ผู้วัด เนื่องจากการวัดภาคปฏิบัติอาศัยการสังเกตเป็นสาคัญ คุณภาพของการวัด ที่ให้ผล
คงเส้ น คงวา ขึ้ น อยู่ กั บ ความชั ด เจนของตั ว เครื่ อ งมื อ เอง และตั ว ผู้ ป ระเมิ น ถ้ า เครื่ อ งมื อ มี คุ ณ ภาพจริ ง มี
คุณลักษณะที่วัดชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ให้คะแนนที่ดี การประเมินผลด้านการปฏิบัติของ ผู้
ประเมินคนเดียวกัน แม้จะประเมินต่างเวลา หรือผู้ประเมินคนละคนก็ควรให้ผลสอดคล้องกัน
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติค่อนข้างแตกต่างจากการหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ เพราะเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้แบบตรวจสอบรายการ
หรือมาตรวัดประมาณค่า ซึ่งมีข้อรายการ (Item) ที่ค่อนข้างเป็นอิสระต่อกัน มีความสัมพันธ์ หรือไม่สัมพันธ์กัน
ก็ได้ จานวนข้อรายการขึ้นอยู่กับจานวนพฤติกรรมที่ต้องการมุ่งวัด ด้ว ยเหตุนี้ ความพยายามกาหนดความ
เป็นเนื้อเดียวกันของเครื่องมือประเมินการปฏิบัติจึงแทบไม่มีความจาเป็น ดังนั้น ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่
ควรให้ความสนใจ คือ ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน และความเชื่อมั่นแบบวัดซ้า

1) วิธีกำรคำนวณค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อมั่น
1.1) กำรหำควำมเชื่อมั่นระหว่ำงผู้ประเมิน
การกาหนดความเชื่อมั่นแบบนี้ ผู้เรียนปฏิบัติให้ดูเพียงครั้งเดียวโดยมีผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คน
สังเกตพฤติกรรมการทางานหรือประเมินผลงาน การหาความเชื่อมั่นวิธีนี้ สามารถกาหนดได้แม้เมื่อสิ่งที่วัด
เน้นกระบวนการหรือผลงาน เนื่องจากผู้ประเมินสามารถให้คะแนนพร้อมกันได้จากการปฏิบัติงานของผู้เรียน
การประเมินที่มีความเชื่อมั่นสูง ควรให้ผลการประเมินที่มีความสอดคล้องกัน นั่นคือ ผลการประเมินผลงานของ
ผู้ประเมินทั้งสองคนควรจะได้ผลเท่ากัน หรือใกล้ เคียงกันซึ่งวิธีการหาความเชื่อมั่นได้โดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการประเมินของผู้ประเมิน 2 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน หรือใช้สูตรหา
ความสั ม พั น ธ์ แ บบอื่ น ๆตามระดั บ การวั ด ตั ว แปรในกรณี มี ผู้ ป ระเมิ น มากกว่ า 2 คน สามารถใช้ ANOVA
ช่ว ยในการทดสอบความแตกต่างระหว่างผู้ ประเมิน ข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามารถ
กาหนดค่าความสัมพันธ์ได้ โดยใช้สูตรการหาความสัมพันธ์แบบ intra-class correlation
ตัวอย่ำง การหาค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ตำรำง คะแนนการประเมินการใช้กล้องจุลทรรศน์
คะแนน
คะแนน
ลำดับที่
ผู้ประเมินคนที่ 1 ผู้ประเมินคนที่2
นักเรียน
(X)
(Y)
1
9
8
2
6
6
3
7
7
4
7
6
5
5
6
6
6
5
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X2
81
36
49
49
25
36

Y2
64
36
49
36
36
25

XY
72
36
49
42
30
30
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คะแนน
ผู้ประเมินคนที่ 1
(X)
7
4
8
5
9
5
10
6
จานวน นร.
X = 60
N=10

คะแนน
ผู้ประเมินคนที่2
(Y)
5
5
4
4
Y = 56

ลำดับที่
นักเรียน

rXY

X2
16
25
25
36
X2 = 378

Y2
25
25
16
16
Y2 = 328

=

NΣXY  ΣXΣY
2
2
[NΣX  ( ΣX) ][N ΣY 2  ( ΣY) 2 ]

=

10x348  60x56
2
[10x378  (60) ][10x328  (56) 2

XY
20
25
20
24
XY = 348

=
0.745
ความเชื่อมั่นของผู้ประเมินมีค่าเท่ากับ 0.745
1.2) ควำมเชื่อมั่นแบบวัดซ้ำ (Test-retest Method)
ความเชื่อมั่นแบบวัดซ้าเป็นการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนาเครื่องมือชุดเดียวกันไป
ทดสอบกั บ คนกลุ่ ม เดี ย วกั น สองครั้ ง ในเวลาต่ า งกั น แล้ ว น าค่ า การวั ด สองชุ ด ที่ ไ ด้ ม าหาความสั ม พั น ธ์ กั น
สัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อมั่นในกรณีนี้คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสองชุดที่ได้จากการวัดกับ
คนกลุ่มเดียวกันด้วยเครื่องมือชุดเดิมสองครั้ง กรณี ที่การปฏิบัติงานไม่ใช้เวลามากเกินไปสามารถให้ผู้เรียน
ปฏิบัติได้หลายครั้ง ผู้สร้างเครื่องมืออาจหาความเชื่อมั่นแบบวัดซ้าก็ได้ โดยดูว่าผลการประเมินจะสอดคล้อง
หรื อไม่ แต่ในทางปฏิบั ติจ ริงการวัดภาคปฏิบัติ ไม่ส ามารถควบคุมสถานการณ์ทดสอบให้ คงเส้ นคงวาหรือ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งเหมือนการทดสอบด้วยข้อสอบข้อเขียน รวมทั้งการให้ผู้เรียนปฏิบัติซ้าเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยากดังนั้น การสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นกรณีสิ่งที่วัดคือกระบวนการเป็น
เรื่องที่ทาได้ยาก เพราะหากการปฏิบัติสิ้นสุดและมิได้มีการบันทึกภาพการปฏิบัติงานไว้ การให้คะแนนในขณะ
ผู้เรียนกาลังปฏิบัติงานสามารถทาได้ แต่หากให้มีการทิ้งช่วงห่างระยะหนึ่งแล้วให้คะแนนซ้าผู้ประเมินต้องใช้
วิธีการนึกย้อนภาพการปฏิบัติงานของผู้เรียน โอกาสที่จะให้ค่าความเชื่อมั่นสูง จึงเป็นไปได้ยาก เพราะสิ่งที่วัด
ไม่ได้ปรากฏเป็นภาพ ให้เห็นชัดเจนอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ การหาความเชื่อมั่นแบบการวัดซ้าในกรณีที่ต้องการวัด
กระบวนการจึงทาได้ ในกรณีที่งานนั้นใช้เวลาไม่นานสามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติงานซ้าได้ ก็ให้ทาการประเมิน
ซึ่งดูว่าผลการประเมินสอดคล้องกันหรือไม่ถ้างานนั้นซับซ้อนอาจต้องบันทึกภาพแล้วทาการประเมินหลายครั้ง
โดยดู จ ากภาพที่ เ ปิ ด ฉายซ้ า ตรวจสอบผลการประเมิน ในช่ว งเวลาที่ ต่า งกั น ว่ า สอดคล้ องกัน หรื อ ไม่ วิ ธี นี้
สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณถ้าจุดของการวัดอยู่ที่ผลงาน การกาหนดความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่เหมาะสม
คือ การหาความเชื่อมั่นแบบวัดซ้าเพราะมักมีผลงานคงไว้ให้เห็น (ยกเว้นการปฏิบัติทางดนตรี กีฬา สามารถ
ตรวจดูซ้ากี่ครั้งก็ได้) การหาความเชื่อมั่นแบบวัดซ้าโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการปฏิบัติงานครั้งที่ 1
และครั้ งที่ 2 เช่น เดีย วกับ การหาความเชื่อมั่นระหว่างผู้ ประเมินโดยคานวณหาค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์
แบบเพียร์สัน
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ข้อตกลงเบื้ องต้น ของการหาค่าความเชื่อ มั่นแบบนี้คือ สมมุติให้ ความสามารถของผู้ ถูกวัดคงที่ในช่ว งของ
การสอบครั้งแรกและการสอบครั้งหลัง ความคลาดเคลื่อนของการหาค่าความเชื่อมั่นแบบนี้อาจจะเกิดขึ้น คือ
ช่วงเวลาที่การทดสอบครั้ งแรกและครั้งหลั งถ้าใกล้กันมาก ผู้ถูกวัดอาจจะจาคาตอบในครั้งแรกได้ ถ้าห่างกันมาก
ประสบการณ์ที่เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนจะมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบครั้งหลังการคานวณหา
ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ได้โดยไม่ยุ่งยากนัก เช่น SPSS
หรือ EXCEL

2) เกณฑ์พิจำรณำค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมั่นดังวิธีที่กล่าวมา ค่าที่คานวณได้จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1
ค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสมควรมีค่าเป็นบวกและมีค่าสูงมีเกณฑ์สาหรับพิจารณาว่าเป็นความเชื่อมั่นที่ใช้ได้ใน
การนาเครื่องมือนั้นๆไปใช้มีดังนี้ (Burns and Grove, 1997 : 327 อ้างอิงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553 : 288)
6.1 เครื่องมือที่ใช้วัดการทาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ควรมีความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.95
ขึ้นไป
6.2 เครื่ องมื อที่มี มาตรฐานทั่ ว ๆไปควรมี ความเชื่อมั่ นตั้ งแต่ 0.80 แต่ถ้ าเป็นเครื่อ งมื อที่ส ร้างและ
พัฒนาขึ้นเองควรมีความเชื่อมั่นอย่างน้อย 0.70
6.3. เครื่องมือที่ใช้วัดเจตคติความรู้สึกควรมีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตควรมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป
การวัดการปฏิบัติงานต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพและต้องให้ความสาคัญกับการตัดสินคุณภาพของ
การปฏิบัติด้วยเพราะคะแนนที่ผู้เรียนได้รับไม่ได้เป็นผลมาจากการตอบถูกหรือตอบผิด ทาถูกหรือทาผิด แต่
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของวัดคุณภาพของการทาว่าอยู่ในระดับดีมากน้อยเพียงใดด้วย จึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้ผู้ประเมินหลายคนช่วยกันประเมินแทนที่จะยึดแต่การให้คะแนนของผู้สอนเพียงคนใดคนหนึ่ง ใช้ข้อมูลหลาย
แหล่งเพื่อยืนยันผล ใช้ผลงานหลายชั้นที่สะสมเพื่อให้เห็นพัฒนาการ และใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธีเพื่อให้การ
วัดมีความถูกต้องมากที่สุดและเป็นปรนัยมากที่สุด
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6.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเกณฑ์กำรให้คะแนน
6.2.1 กำรตรวจสอบคุณภำพเกณฑ์กำรให้คะแนน (Rubric)
การประเมินผลงานหรื อประเมินการปฏิบัติงานของผู้ เรียนตามแนวการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียน
สร้างสรรค์งานนั้ นไม่สามารถประเมินได้ด้ว ยการให้คะแนน (Score) แบบตอบถูกได้ 1 ผิ ดได้ 0 คะแนนได้
เพราะผลงานหรือการปฏิบัติไม่ใช่ประเภทมี-ไม่มี (all or none) ได้อย่างแท้จริงหากมีระดับของการปฏิบัติว่า ดี
มาก ดี พอใช้หรือยังต้องปรับปรุง โดยพิจารณาตามเงื่อนไข (condition) หรือดัชนีชี้วัด (indicator)
ของ
ภาระงานนั้นตามระดับคุณภาพของงานซึ่งเกณฑ์การประเมิน (rubric) จาเป็นจะต้องมีการอธิบายประกอบ
อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ประเมินมีความรู้ค วามเข้าใจในการประเมินงานนั้นๆ สามารถกาหนดระดับคุณภาพของ
งานนั้นได้อย่างมีความเชื่อมั่นเชื่อถือได้ (reliable)
ดังนั้น ก่อนการประเมินการปฏิบัติงานครูต้องตรวจสอบเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าจาเป็นต้องมีการประเมิน
การปฏิบัติง านหรือ ไม่ห รือ มีค วามเป็น ไปได้ห รือ ไม่ที่ จะประเมินการปฏิบัติง านลัก ษณะของการประเมิน
การปฏิบัติงานที่สาคัญมีดังนี้
1) สิ่งที่จ ะประเมินต้ องมีกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง การปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกประเมินใช้มือหรือ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายทางานเช่นหยิบจับสิ่งของเครื่องมือการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะการเปล่งเสียง
การอ่านหรือร้องเพลงเป็นต้นการประเมินในสถานการณ์เช่นนี้หากใช้ข้อสอบที่ต้องเขียนตอบไปประเมินถือว่า
ทาให้ขาดความเที่ยงตรงในการประเมินอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าการใช้กระดาษปากกาเขียนตอบไม่ใช่
เครื่องประเมินที่ดีขึ้นอยู่กับงานที่ให้นักเรียนทาเช่นถ้าต้องการประเมินทักษะการคัดลายมือก็จาเป็นต้องอาศัย
กระดาษดินสอให้ผู้เข้าทดสอบเขียนตอบเพราะความสามารถที่มุ่งประเมินนั้นคือความสามารถในการเขียน
คัดตัวอักษร
2) สิ่ง ที่ป ระเมิน เป็น ผลมำจำกกำรเรีย นรู้ทัก ษะในขณะที่ก ารประเมิน ความรู้ห รือ ความรู้สึก
สามารถประเมิน โดยใช้กระดาษและดินสอแต่ถ้าเป็นทักษะซึ่งต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติทักษะนี้ควรประเมิน
โดยให้มีการปฏิบัติหรือแสดงออกทางกายให้ดู
3) สิ่งที่ประเมินเป็นกำรประเมินควำมเข้ำใจในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ผลงำนที่ปรำกฏเป็นผลผลิตที่
เป็นรูปธรรม จะสะท้อนถึงกระบวนการที่แสดงความรู้ความเข้าใจแต่การปฏิบัติงานจนมีความชานาญสามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นจาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทาให้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไม่ได้สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจอีกต่ อไปแต่เป็นความสามารถถึงขั้นที่ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติ
ที่สามารถทาได้อย่างอัตโนมัติจนเป็นนิสัยเช่นทักษะการขับรถเป็นต้น
4) ผลงำนที่ไ ด้รับ ต้อ งอยู่ใ นรูป ที่ส ำมำรถประเมิน ได้ ใ นกรณีที่ค รูป ระเมิน ผลงานของนัก เรีย น
เช่น การคานวณเลขนักเรียนอาจแก้ปัญหาโดยเขียนตอบในกระดาษส่งครูแต่หากผลงานที่จะวัดอยู่ในรูปของ
สิ่งของซึ่งมองเห็นได้การประเมินที่มีความเที่ยงตรงคือการประเมินโดยการประเมินคุณภาพของงานจากผลงาน
ที่เป็นของจริง
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ตัวอย่ำง กำรตรวจสอบคุณภำพเกณฑ์กำรให้คะแนน (rubric)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
สำระที่ 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น
มำตรฐำน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด ค 5.1 ป.6/2 เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
ดี
พอใช้
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
แผนภูมิมีความถูกต้องครบทุกรายการ ได้แก่
แผนภูมิมีข้อผิดพลาด
1. องค์ประกอบสาคัญของแผนภูมิครบถ้วน
1-2 รายการ
(ชื่อแผนภูมิ สัญลักษณ์แทนแผนภูมิแต่ละแท่ง แสดง
อัตราส่วนของแกนตั้งและแกนนอน)
2. การเลือกใช้รูปแบบของแผนภูมิถูกต้องตาม
ลักษณะของข้อมูล
3. แสดงแท่งแผนภูมิได้ตรงตามค่าของข้อมูล
ทุกรายการ
4. ขนาดความกว้างของแผนภูมิเท่ากันทุกแท่ง
5. ระยะห่างของแท่งแผนภูมิแต่ละแท่งเท่ากัน

ปรับปรุง
(1 คะแนน)
แผนภูมิมีข้อผิดพลาด
มากกว่า 2 รายการ

แบบพิจำรณำตรวจสอบควำมสอดคล้องเหมำะสมของเกณฑ์กำรประเมิน
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อดังแนบว่า ประเมินได้สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์หรือ
สิ่งที่ต้องการประเมินหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความหมายดังนี้
เกณฑ์กำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบเกณฑ์กำรให้คะแนน
5 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมน้อยที่สุด
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ระดับ
คุณภาพ

การพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสม ความคิดเห็น/
5
4
3
2
1 ข้อเสนอแนะ

รายการ

แผนภูมิมีความถูกต้องครบทุกรายการ ได้แก่
1. องค์ประกอบสาคัญของแผนภูมิครบถ้วน
(ชื่อแผนภูมิ สัญลักษณ์แทนแผนภูมิแต่ละ
แท่ง แสดงอัตราส่วนของแกนตั้งและ
แกนนอน)
2. การเลือกใช้รูปแบบของแผนภูมิถูกต้อง
ดี (3) ตามลักษณะของข้อมูล
3. แสดงแท่งแผนภูมิได้ตรงตามค่าของข้อมูล
ทุกรายการ
4. ขนาดความกว้างของแผนภูมิเท่ากัน
ทุกแท่ง
5. ระยะห่างของแท่งแผนภูมิแต่ละแท่ง
เท่ากัน
พอใช้ (2) แผนภูมิมีข้อผิดพลาด 1-2 รายการ
ปรับปรุง
แผนภูมิมีข้อผิดพลาดมากกว่า 2 รายการ
(1)
ค่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ระหว่างข้อรายการกับจุดประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการประเมินจะมีค่า
อยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 5.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ค่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3 แสดงว่า เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้คัดเลือกเกณฑ์การประเมินหรือประเด็นการประเมินข้อนั้นไว้ใช้ได้
ค่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้น้อยกว่ำ 3 แสดงว่า เกณฑ์การประเมินไม่มีความเหมาะสม หรือไม่
มีความเป็นไปได้ ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่เกณฑ์การประเมินมีขอบเขตการประเมินมากกว่านิยาม
การประเมินที่กาหนดไว้ ควรตัดเกณฑ์การประเมินหรือประเด็นการประเมินข้อนั้นทิ้ง

6.2.2 กำรนำกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนแตกต่างกัน ทาให้บางโรงเรียนครูไม่สามารถจะทาการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามขั้นตอนดังที่กล่าวมา ในทางปฏิบัติครูสามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยการพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานสาหรับการตรวจคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณา
ลักษณะเครื่องมือเป็นรายข้อและทั้งฉบั บ ด้านความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งครูผู้ส อนเป็นผู้
พิจารณาเอง หรือให้ครูในสาขาวิชาเดียวกันเป็นผู้พิจารณา โดยประเด็นหลักที่พิจารณา คือ
1. คาถามรายข้อ ประเด็นในการพิจารณา คือ
1.1 ตรงตามพฤติกรรมและเนื้อหาที่จะวัด
1.2 ความถูกต้องตามหลักวิชา
1.3 ความซับซ้อน และการชี้แนะคาตอบ
1.4 ความสาคัญหรือคุณค่าของข้อคาถาม
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2. เครื่องมือทั้งฉบับ ประเด็นในการพิจารณา คือ
2.1 การจัดหมวดหมู่ของข้อคาถาม
2.2 ความครอบคลุม ครบถ้วนตามหลักสูตร
2.3 ความชัดเจนของคาอธิบายชี้แจงในการคิดหรือการตอบ
2.4 ความเหมาะสมของเครื่องมือกับเวลาที่ใช้ในการวัดและประเมิน
2.5 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
สาหรับความเที่ยงตรงของการประเมินภาคปฏิบัติ จะเป็นการพิจารณาความสอดคล้องของตัวชี้วัด
กับประเด็นสถานการณ์ กิจกรรม หรือเกณฑ์ที่เกี่ยวกับลักษณะที่มุ่งวัดโดยใช้วิธีการหาค่า IOC โดยใช้ครูผู้สอน
กลุ่มสาระนั้นในโรงเรียน หรือโรงเรียนใกล้เคียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณา
เครื่องมือประเมินที่สามารถให้ ผลที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนให้มากที่สุดโดยมี
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดคุณภาพดังกล่าวทาให้ผลการวัดและประเมินมีความน่าเชื่อถือ และมีความคงเส้นคงวา
ในการประเมินภาคปฏิ บัติในชั้นเรียน ลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อ ครูดาเนินการประเมินอย่างเพียงพอ
ในสถานการณ์ป กติ ด้ว ยประเด็น การประเมินหรือกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนปฏิบัติที่มากพอ โดยใช้เครื่องมือที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด การตรวจให้คะแนนต้องชัดเจน เป็นระบบ มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
ที่แน่นอนและเหมาะสม
สาหรับการหาความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินหรือผู้ให้คะแนน (inter-rater reliability) ไม่ว่าจะเป็น
การวัดกระบวนการหรือผลงาน การใช้ผู้ประเมิน 2 คน ช่วยประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนในโรงเรียน อยู่ใน
วิ สั ย ที่ ส ามารถกระท าได้ ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องคะแนนประเมิ น ของผู้ ป ระเมิ น โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สามารถใช้โปรแกรม Excel คานวณได้ กรณีที่ไม่สามารถหาความเชื่อมั่นระหว่าง
ผู้ ป ระเมิ น ได้ นั้ น การจั ด ท าคู่ มื อ การให้ ค ะแนนการปฏิ บั ติ ง านให้ มี คุ ณ ภาพดี เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนนมี
ความชัดเจนและพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพดี ซึ่ งจะทาให้ในการประเมินนั้น ผู้ประเมินไม่ว่าจะเป็นใครก็จะ
ประเมินได้สอดคล้องกัน
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ใบกิจกรรมที่ 13
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
คำชี้แจง
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 3-5 คน
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่มนาแบบประเมินที่พัฒนาไว้แล้วจากหน่วยที่ 4 มาจัดใส่
ลงในใบกิจกรรม13 แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับตัวชี้วัด
3. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมทุ ก คนในกลุ่ ม ผลั ด กั น เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ ประเมิ น
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบประเมินหรือเกณฑ์การประเมิน
4. นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากข้อ 3 บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 6
ตารางที่ 2
5. คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับตัวชี้วัด แล้วแปลผล
6. สรุปผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับตัวชี้วัดใต้ตารางที่ 2
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แบบบันทึกกิจกรรม
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขที่สมาชิก................
คำชี้แจง โปรดพิจารณาคาถามแต่ละรายการว่าตรงกับตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมินหรือไม่
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตามเกณฑ์ ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน
ตำรำงที่ 1 แบบตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อรำยกำร/ประเด็นกำรประเมินกับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ข้อรำยกำร/ประเด็นกำรประเมิน

คะแนนพิจำรณำ
+1 0
-1

ตำรำงที่ 2 แบบสรุปผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของผู้เชี่ยวชำญ
ผลกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญ
ตัวชี้วัด/ข้อรำยกำร/ประเด็นกำรประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

ข้อเสนอแนะ

ค่ำ
IOC

แปลผล

ตัวชี้วัด

ข้อรำยกำร/ประเด็นกำรประเมิน

สรุปผลกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อรำยกำร/ประเด็นกำรประเมินกับตัวชี้วัด
ข้อรำยกำร/ประเด็นกำรประเมินที่ใช้ได้…………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบกิจกรรมที่ 14
กำรตรวจสอบคุณภำพของเกณฑ์กำรประเมิน (ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้)
คำชี้แจง
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 3 - 5 คน
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่มนาเกณฑ์การประเมินที่สร้างไว้แล้วจากหน่วยที่ 5 มาจัด
ใส่ลงในใบกิจกรรมที่ 3หน่วยที่ 6
3. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมทุ ก คนในกลุ่ ม ผลั ด กั น เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ ประเมิ น
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเกณฑ์การประเมิน
4. นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากข้อ 3 บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 3 หน่วยที่ 6
5. สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าความเป็นไปได้ของแบบประเมิน
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แบบบันทึกกิจกรรม
กำรพิจำรณำหำควำมสอดคล้องเหมำะสมของเกณฑ์กำรประเมิน
แบบตรวจสอบควำมสอดคล้องเกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

รำยกำร

กำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
เหมำะสม
5
4
3
2
1

ควำมคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ

สรุปผล การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าความเป็นไปได้ของแบบประเมินเกณฑ์การประเมินที่มีความเหมาะสม
และค่าความเป็นไปได้ ได้แก่.............................................................................................................................
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
ดร.ทิภาวรรณ เลขวัฒนะ
ครู โรงเรียนวัดหนองสุทธะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
นายวาริช รัตนกรรดิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษา
นางณัฐพร พรกุณา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักทดสอบทางการศึกษา
นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักทดสอบทางการศึกษา
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
นางณัฐพร พรกุณา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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คณะผู้จัดทา

นางสาววิจิตรา ศรีคาภา
นางสาวพัชรี ปันเด

พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

คณะบรรณำธิกำรกิจ
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
นางณัฐพร พรกุณา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ดร.เพชรรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ออกแบบปก
นายสุขวิทย์ ปู้ทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่ากุ่ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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