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การจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษาทีย่ดึกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา
แหง่ชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd)
I. Ethics and Moral 
II. Knowledge
III. Cognitive Skills
IV. Interpersonal Skills and Responsibility
V. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills



หลักการส าคัญเกีย่วกับการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

➢ มุ่งเน้นทีม่าตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑติในแตล่ะคุณวุฒ/ิปริญญาของสาขาวิชาตา่ง ๆ 
➢ เพือ่ประกันคุณภาพบัณฑติและส่ือสารใหสั้งคมไดเ้ข้าใจและม่ันใจในกระบวนการผลิต

บัณฑติ
➢ มุ่งใหคุ้ณวุฒหิรือปริญญาของสถาบัน อุดมศึกษาทุกแหง่ของประเทศไทยเป็นทีย่อมรับ

และ เทยีบเคยีงกันไดกั้บสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd



ที่มา : ผศ.ดร.กฤธยากาญจน ์โตพิทักษ์

TQF Bloom’s Taxonomy วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) Affective Domain การสังเกต

ด้านความรู้ (Knowledge) Cognitive Domain การทดสอบ

ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) Cognitive Domain การทดสอบ

ด้านทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility)

Affective Domain การสังเกต

ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Technology Skills) 

Cognitive Domain & 
Psychomotor Domain 

การทดสอบและการ 
ประเมินการปฏบิัตงิาน



แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดทักษะพิสัย

1 Simpson’s Process

✓การรับรู้

✓การเตรียมความพร้อม

✓การตอบสนองภายใต้การควบคุม

✓การให้ลงมือกระท าจนกระท าได้เอง

✓การกระท าอย่างช านาญ

✓การปรับปรุงและประยุกตใ์ช้

✓การคดิริเร่ิม

2 Harrow’s Model

✓การเลียนแบบ

✓การลงมือท าตามค าส่ัง

✓การกระท าอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์

✓การแสดงออก

✓การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ

3 Davies’s Instructional 

Model

✓การสาธิตหรือ การกระท า

✓การสาธิตและใหป้ฏิบัตทิักษะย่อย

✓การให้ปฏิบัตยิ่อย

✓การให้เทคนิควธีิการ

✓การเชือ่มโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่
สมบูรณ์

ที่มา : ดร.ธรรมรัตน ์ จังศิริวัฒนา



การวัดพฤตกิรรมด้านทกัษะพสัิย 
?



“เป็นการวัดทีใ่ห้ผู้เรียนแสดงพฤตกิรรมการปฏิบัตใิห้ด ู โดย
ใช้ความสามารถทางสมองหรือทางกายหรือทัง้สองอย่างกไ็ด้ 
เพือ่ให้ผู้สอนได้ตัดสินระดับความสามารถในการปฏิบัติของ
ผู้เรียนว่า มีความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัตหิรือไม่”

สมพงษ์   พัน ธุ รัตน์

การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 



1) สามารวดัไดท้ัง้รายบคุคลหรอืเป็นกลุม่ 

2) ลกัษณะงานท่ีแตกตา่งกนัตอ้งใชว้ิธีการวดัหรอืกระบวนการท่ีตา่งกนั ตวัอยา่งเช่น วดัทกัษะดา้นดนตร ี
กีฬาตอ้งใชว้ิธีการวดัตา่งกนั

3) สามารถแบง่วดัเป็นกระบวนงานหรอืทกัษะย่อย ๆ เช่น การรกัษาทางกายภาพบ าบดั สามารถวดั ขัน้การ
ตรวจรา่งกาย การประมวลผล การสรุประเด็นปัญหา และการใหก้ารรกัษา เป็นตน้ 

4) ลกัษณะการวดัแยกไดเ้ป็น 3 ระดบั 

(1)ระดบัพฤติกรรมโดยการสงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตัิ 

(2)ระดบัผลลพัธ ์พิจารณาจากผลจากพฤติกรรมยอ่ยท่ีปรากฏซึง่พิจารณาไดท้ัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 
(3)ระดบัประสิทธิผล เป็นการวดัผลงานเฉพาะที่เก่ียวของกบัวตัถปุระสงค ์หรอืเปา้หมายการวดัโดยตรง

การวัดพฤตกิรรมด้านทกัษะพสัิย



1) การก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจนจะเนน้ท่ีกระบวนการปฏิบตัิงาน หรอืเนน้ท่ีผลงานใน
สดัสว่นอยา่งไร

2) การก าหนดประเภทเครือ่งมือ กรณีท่ีการปฏิบตัิงานนัน้เสี่ยงอนัตรายอาจจะสอบขอ้เขียนก่อนวา่
ผูเ้รยีนมีความรูใ้นการปฏิบตัิงานนัน้

3) การก าหนดวิธีการตรวจคะแนน ในการวดัและประเมินดา้นทกัษะพิสยัมกัมีการใชค้วามรูส้ึกอละ
ความคดิเห็นของผูป้ระเมินคอ่นขา้งสงู จงึควรก าหนดวิธีการตรวจคะแนนอยา่งละเอียดเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัและเพิ่มความเป็นปรนยัมากขึน้

4) ยตุิธรรม การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือและประเมินผล มีทัง้การวิเคราะหห์าความเท่ียงตรง 
และทดลองใชเ้พื่อหาความเท่ียงตรง และทดลองใชเ้พื่อหาความเช่ือมั่นดว้ย

หลักการวัดและประเมนิผลด้านทกัษะพสัิย



ขั้นตอนการประเมิน

1) ก าหนดจุดประสงค ์มักเขยีนเป็นจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เพือ่ให้
สามารถวัดได้จริง 

2) ก าหนดงานให้ปฏบัิต ิอาจแบ่งเป็นขั้นตอน
ย่อย ๆ ได้ 

3) ก าหนดวิธีด าเนินการอย่าง
ชัดเจน 



ขัน้ตอนการประเมิน (ต่อ)

4) ก าหนดสถานการณห์รือเงือ่นไขทีใ่ช้ในการ
ปฎิบัตงิาน 

5) ก าหนวธิีการวัด สามารถท าได้หลายวธิีเช่น เขยีนตอบ (วัดความรู้หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัต)ิ สร้างสถานการณจ์ าลองแล้วให้ตอบค าถาม วัดผลงานปฏบิัตจิริง 

6) ก าหนดเคร่ืองมือวัด



ขัน้ตอนการประเมิน (ต่อ)
7) ก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน 

8) ก าหนดวธิีการประเมนิผล เช่น องิเกณฑห์รือองิกลุ่ม 

9) การสร้างเคร่ืองมอืวัด มลี าดับขั้นตอนดังนี ้(1) วางแผนสร้างเคร่ืองมอื พจิารณาวัตถุประสงคก์าร
สอน (2) ด าเนินการสร้างเคร่ืองมอื (3)ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื (4) สร้างคู่มอืการใช้เคร่ืองมอื 

10) ด าเนินการวัด



1 การทดสอบ (Testing) 2 การสังเกต 3
แบบส ารวจรายการ 
(Checklist)

เคร่ืองมือวัดดา้นทกัษะพสัิย



การประเมินผลการปฏิบัติ Performance Assessment

การอ่านและใช้แผนที ่ การเขยีนความเรียง สาธิตการใช้อุปกรณ์ การรวบรวมข้อมูล 



ประเภทของการประเมินผลการปฏิบติั แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1 การประเมินโดยใช้สถานการณจ์ าลอง (SIMULATED SETTING) 2 การประเมินโดยใช้สถานการณจ์ริง (REAL SETTING)



ข้อดขีองการประเมินผล
การปฏิบัติ 

● ใช้เวลาในการสอบมาก เน่ืองจากไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้พร้อมกันหลาย ๆ คน 
เพราะปกตจิะสอบทลีะคน หรือเป็นกลุ่ม 3-5
คน 

● สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย เน่ืองจากการปฏบิัตจิริง
ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ ์

● หากไม่มเีกณฑท์ีชั่ดเจน หรือผู้ตรวจล าเอยีง
อาจท าให้ขาดความเชือ่ถอืได้



ข้อจ ากดัของการ
ประเมินผลการปฏิบัติ

● วัดความสามารถในการปฏิบัตไิด้จริง 

● ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากการสอบปฏบิัติ

● วัดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ได้เป็น
อย่างด ี

● วัดความสามารถในการปฏบัิตอิย่างทีไ่ม่มี
เคร่ืองมอือย่างอืน่ท าได้ 



การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

1. ภาระงานหรือชิน้งาน (Task) 2. สภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) 3. เกณฑก์ารประเมิน (Evaluation Criterion) 



3.1 วเิคราะหส์าระการเรียนรู้ มาตรฐาน และวัตถุประสงคก์ารเรียน 

3.2 ผู้สอนและผู้เรียนคัดเลือกวัตถุประสงคก์ารเรียนทีวั่ดภาคปฏบัิตไิด้ 

3.3 ก าหนดรายละเอยีดของงานทีจ่ะต้องปฏิบัต ิ

3.4 ออกแบบหรือก าหนดรูปแบบการประเมิน อาจท าแผนผังการประเมินทีแ่สดง ความสัมพันธร์ะหว่างเนือ้หา งานและพฤตกิรรมทีจ่ะประเมิน 

3.5 ก าหนดวธีิการประเมิน ซึ่งอาจใช้วธีิการ การสังเกต การสัมภาษณ ์การตรวจ ผลงาน การรายงานตนเองของผู้เรียน การบันทกึจากผู้เกี่ยวข้อง การใช้
ข้อสอบแบบเน้นปฏิบัตจิริง เป็นต้น 

3.6 สร้างเคร่ืองมือการประเมินและเกณฑก์ารประเมิน 

3.7 หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.8 จัดเตรียมเคร่ืองมือและคู่มือการใช้ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที ่1 เป็นค าชีแ้จง ได้แก่ ส่ิงทีจ่ะประเมิน หลักการ ขอบเขต เวลา วธีิด าเนินการ วธีิการประเมิน 
การรายงานผล และ ข้อเสนอแนะ และส่วนที ่2 เป็นเคร่ืองมือวัด ค าส่ัง และแบบบันทกึผลการปฏิบัติ

3.9 น าเคร่ืองมือไปใช้ 

3.10 วเิคราะห ์สรุปผล และรายงานผลการประเมิน

3. เกณฑก์ารประเมิน (Evaluation Criterion) 



ข้อดขีองการประเมินผล
ตามสภาพจริง 

● เป็นการวัดทีพ่ยายามท าให้คุณลักษณะทีวั่ดเป็น
รูปธรรมมากขึน้ โดยใช้วธีิการ ประเมนิหลาย
รูปแบบ ประเมนิอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และ
ตามสภาพทีเ่ป็นจริง

● เป็นการวัดทีไ่ม่ได้แยกออกจากการเรียนการสอน
แต่เกดิขึน้พร้อม ๆ กัน

● เป็นการวัดทีส่่งเสริมการเรียนรู้ทีย่ดึหลักความ
แตกต่างของบุคคล 



ข้อจ ากดัของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

● เป็นการวัดทีต่้องใช้ความอดทน เพราะต้องใช้วธิี
หลากหลายและวัดอย่างต่อเน่ือง หากผู้วัดไม่มี
คุณลักษณะนีแ้ล้วกอ็าจท าให้การวัดล้มเหลวได้ 

● หากผู้ท าการวัดไม่เข้าใจ และไม่เปลีย่น
พฤตกิรรมการประเมนิผลกไ็ม่อาจด าเนินการ 
ประเมนิผลตามสภาพจริงได้



การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
(PORTFOLIO ASSESSMENT)



การประเมนิผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) 

1. ประเภท/ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน แบง่ได ้2 ประเภท คือ
1.1 แฟม้สะสมงานท่ีเก็บงานท่ีดีท่ีสดุ (Best-Work Portfolio) 
1.2 แฟม้สะสมงานท่ีแสดงความกา้วหนา้ทางการเรยีนรู ้(Growth and Learning Progress Portfolio) 

2. สิ่งทีต่้องค านึง ไดแ้ก่ 
2.1 ตอ้งตัง้เปา้หมายการเรยีนรูต้อ้งชดัเจน 
2.2 ตอ้งเขา้ใจทฤษฎีการเรยีนรูจ้ะชว่ยก าหนดสิ่งท่ีจะตอ้งประเมิน 
2.3 ตอ้งประยกุตเ์กณฑใ์หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนและชว่ยผูเ้รยีนท่ีใชเ้วลามากเกินไปดว้ย



คะแนนแบบรูบริค
(SCORING RUBRIC)  



1. เพือ่ใช้ประเมนิกระบวนการ (Process) 

2. เพือ่ประเมนิผลผลติท าผลงาน (Product) 

3. เพือ่ประเมนิการปฏบัิต ิ(Performance)

จุดประสงค์ของการให้คะแนนแบบรูบริค



ประเภทของเกณฑก์ารประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท 

● เกณฑก์ารประเมินในภาพรวม (Holistic Rubrics)
● เกณฑก์ารประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 
● เกณฑก์ารประเมินแบบผสม (Annotated Holistic Rubrics)



ขัน้ตอนการสร้าง Rubrics 

1) ก าหนดสิ่งที่จะประเมิน โดยเขียนนิยามใหช้ดัเจน 

2) ก าหนดจ านวนระดบั ควรเท่ากบัระดบัผลการเรยีนคือ 4 ระดบั (1 2 3 และ 4 อาจมี 0 กรณีไม่ส่งงานหรอืท าไม่ถกูเลย) ก าหนดให ้3 และ 4 ผ่าน ส่วน 1 และ 2 ไม่ผ่าน ในกรณีจะให้
มี 8 ระดบั ก็สามารถปรบัขยายช่วงต่อของแต่ละระดบัไดโ้ดยไม่ตอ้งเขียนค าอธิบายในระดบัช่วงต่อนัน้ดจูะ เหมาะสมกว่า ไม่ท าใหส้บัสน (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ,์ ม.ป.ป. : 1)

3) ก าหนดระดบัความสามารถในแต่ละระดบั ขัน้แรกพจิารณาท่ีระดบั 3 ก่อน ถือเป็น เกณฑต์ามมาตรฐานเทียบเท่ากบัการปฏิบตัิไดเ้อง ไม่ตอ้งพึง่คนอ่ืน ดงันัน้ ระดบั 4 จะสงูกว่า
ระดบั 3 ส่วนระดบั 2 เกือบผ่านตอ้งปรบัปรุงหรอืแนะน าเพิ่มเติมเล็กนอ้ย และระดบั 1 ไม่ผ่านถือว่าอ่อนมาก ครูตอ้งใหค้  าแนะน าช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแต่ละคนอาจตอ้งสอนซอ่ม

เสรมิ แลว้ใหท้  างานส่งใหม่ 

4) เขียนค าอธิบายความสามารถในแต่ละระดบั
ซึ่งมีวิธี ดงันี ้



ตัวอย่าง
วิธีที ่1 แยกเป็นประเดน็ย่อย ๆ พจิารณาระดับตามจ านวนความถูกต้องในแต่ละประเดน็ ตัวอย่าง “ใหเ้ปรียบเทยีบน า้หนัก
สิ่งของ 4 สิ่ง โดยเลือกสิ่งของเหล่าน้ันเอง” เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี้

ระดับ วิธีการ ผลการช่ัง การเปรียบเทยีบผล ผลสรุป

4 ถกู ถกู ถกูทกุคู่ ถกู

3 ถกู ถกู ถกู ถกู/ผิด

2 ถกู ถกู คลาดเคลื่อน ถกู/ผิด

1 ถกู ถกู คลาดเคล่ือน ถกู/ผิด



วธีิที ่2 พจิารณาระดับตามความผิดพลาดเน้นการประยุกตใ์ช้ความรู้ตัวอย่าง “สมมุตมิเีงนิ 200 บาท ให้เลือก
ซือ้สิง่ของตามรายการทีก่ าหนดให้ ให้เหลอืเงนิทอนน้อยทีสุ่ด” เกณฑก์ารให้ คะแนน ดังนี้

4 ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอ้ง แนวคดิชัดเจน 
3 ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอ้ง 
2 ค าตอบ หรือเหตุผลผิดพลาดเล็กน้อย แตมี่แนวทางน าไปสู่ค าตอบได ้
1 ค าตอบผิด หรือยังไม่ไดค้ าตอบ แสดงวิธีคิดเล็กน้อย 
0 ไม่ตอบหรือท าไม่ถูกเลย

ตัวอย่าง



วิธีท่ี 3 พิจารณาตามจ านวนครัง้ของการปฏิบตัิ หรอืจ านวนการกระท าผิด ดงัตวัอยา่ง 

ระดบั คุณภาพ การเขียนค าใน 
ภาษาอังกฤษ 10 ค า

ความรับผิดชอบ สังเกต 
จากการส่งงาน 5 คร้ัง 

การเขียนรายงาน

4 ดีมาก เขียนไมผ่ิดเลย สง่งานตรงเวลาทกุครัง้ มีแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิง 5 แหลง่ขึน้ไป มีหลกัฐานการอา้งอิง การจดัหมวดหมู่
สาระส าคญัชดัเจน

3 ดี เขียนผิดไมเ่กิน 2 ค า สง่งานตรงเวลา 4 ครัง้ มีแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิง 3 แหลง่ขึน้ไป จดัหมวดหมูส่าระส าคญัชดัเจน

2 พอใช ้ เขียนผิดไมเ่กิน 4 ค า สง่งานตรงเวลา 3 ครัง้ มีแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิง 1-2 แหลง่ การจดัหมวดหมูส่าระส าคญัคอ่นขา้ง 
ชดัเจน

1 ปรบัปรุง เขียนผิดมากกวา่ 4 ค า สง่งานตรงเวลา 1-2 ครัง้ มีแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิง 1 แหลง่ การจดัหมวดหมูส่าระส าคญัไมช่ดัเจน 

0 ไมผ่า่น เขียนผิดมากกวา่ 7 ค า สง่งานไมต่รงเวลาทกุครัง้ ไมส่ง่ 



ขั้นตอนในการวัดการปฏบัิต ิ

ผู้สอนเป็นผู้ สังเกตพฤตกิรรมในระหว่างการด าเนินงาน มีขัน้ตอนในการวัด ดังนี้

1. ก าหนดจุดประสงค ์หรือผลงานใหผู้้เรียนได้ปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน โดยเน้นผลงานทีม่ี ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรของแต่ละรายวชิา 
2. ก าหนดสถานการณท์ีจ่ะใช้ในการวัดการปฏบัิตงิานว่าจะมีในลักษณะใด ทีอ่าจเป็น สถานการณจ์ริงหรือสถานการณจ์ าลองทีค่ล้ายสภาพจริง หรือการวดัโดย
ใช้แบบทดสอบใน สถานการณท์ีไ่ม่ต้องลงมือปฏบัิตงิาน 
3. ก าหนดคุณลักษณะทีต้่องการวัด ว่าในการวัดคร้ังน้ัน ๆ จะเน้นการวัดกระบวนการ ปฏิบัตงิานหรือคุณภาพของผลงานอย่างไรและมีตัวบ่งชีอ้ะไรบ้างทีจ่ะ
น ามาใช้พจิารณา 
4. ก าหนดวธีิการวัดการปฏิบัตทิีเ่หมาะสมกับพฤตกิรรมทีจ่ะวัด อาท ิการทดสอบด้วย แบบทดสอบ  การให้ปฏิบัตงิานในสถานการณจ์ริง หรือการส่งผลงาน 
5. ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ อาท ิแบบทดสอบ แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ ์หรือแบบบันทกึ
พฤตกิรรม เป็นต้น ซึ่งในการวัด ภาคปฏิบัตใิด ๆ จ าเป็นต้องมีการใช้เคร่ืองมือมากกว่า 1 อย่างเพือ่ความคลอบคลุมในประเดน็ที ่ต้องการวัด 
6. ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน

6.1 ก าหนดสัดส่วนของคะแนนกระบวนการปฏิบัตงิาน หรือผลงานอย่างชัดเจน เหมาะสม 
6.2 ก าหนดรายละเอยีดของการใหค้ะแนน

6.2.1 กระบวนการปฏิบัตงิาน ได้แก่ ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน การใช้อุปกรณ ์หรือ ทักษะในระหว่างการการปฏิบัตงิาน เป็นต้น
6.2.2 ผลงาน ได้แก่ ความสวยงาม ความคงทน และประโยชนท์ีไ่ด้รับ เป็นต้น



7. ก าหนดวิธีการประเมนิผลและรายงานผลการวัดการปฏบิตั ิมดีังนี้

7.1 เปรียบเทยีบความสามารถในกระบวนการปฏิบตังิานและผลงานกับสมาชิกในกลุ่ม เดยีวกัน เพือ่จจ าแนกระดับ
ความสามารถ 

7.2 เปรียบเทยีบความสามารถในกระบวนการปฏิบตังิานและผลงานกับเกณฑม์าตรฐาน เพือ่ตรวจสอบจุดบกพร่อง
ทีค่วรน ามาปรับปรุงแก้ไข 

7.3 เปรียบเทยีบพฒันาการของแต่ละบุคคลระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงานน้ัน ๆ เพือ่รับทราบความก้าวหน้า
ของตนเอง

ขั้นตอนในการวัดการปฏบัิติ (ต่อ)



บุญเชิด ภญิโญอนันตพงษ ์(2545: 110) ไดน้ าเสนอส่วนประกอบในการด าเนินการประเมิน 
การปฏิบัต ิดงันี ้

1) ก าหนดการปฏิบัตใิหชั้ดเจน
2) ออกแบบงาน/กิจกรรมทีใ่ช้ส าหรับประเมิน
3) ใหค้ะแนน และบันทกึผล 



วิธีการในการวัดปฏิบัติ

1. การทดสอบดว้ยแบบทดสอบ เป็นวิธีการทีส่อดคล้องกับสภาพทีเ่ป็นจริงน้อยทีสุ่ดแต่จะ 
เลือกใช้ในกรณี ดงันี ้

1.1 เป็นการวัดการปฏิบัตทิีมี่จุดประสงคเ์พือ่ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจทีเ่กีย่วกับการ
ปฏิบัต ิ

1.2 การปฏิบัตงิานทีมี่ความเส่ียงสูง จะตอ้งมีการตรวจสอบความรู้/ความชัดเจนของ 
กระบวนการปฏิบัตงิานของผู้เรียนก่อน
2. การทดสอบในสถานการณจ์ าลอง 
3. การทดสอบในสถานการณจ์ริง



ตัวอย่างวัตถุประสงคก์ารเรียนการสอนและการเลือกใช้วธีิการสอบภาคปฏบิตัิ

วัตถุประสงค ์ การใช้ข้อสอบ การใหป้ฏบิัตใินสถานการณ์

จ าลอง จรงิ

1. อธิบายหลกัการวดัและ ประเมินผลได ้ x

2. เลือกใชเ้ครื่องมือวดัที่เหมาะสม x

3. สรา้งขอ้สอบได้ x

4. อธิบายหลกัการประเมินผล การเรยีนได ้ x

5. ก าหนดระดบัผลการเรยีนได้ x

6. ก าหนดระดบัผลการเรยีนได้ x

ท่ีมา : สวุิมล ว่องวาณิช, 2546: 13 



ตัวอยา่งเคร่ืองมือทีใ่ช้วัดภาคปฏบิตั ิตารางใหค้ะแนนการวัดภาคปฏบิตัใินภาพรวม

ที่ พฤตกิรรม/ผลงาน น้ าหนัก

1 วิธีการปฏิบตัิงาน
1.1 การเตรยีมงาน 
1.2 การใชอ้ปุกรณแ์ละเครื่องมือ 
1.3 ขัน้ตอนในการท างาน 
1.4 ผลงานแต่ละขัน้ตอน 
1.5 การดแูลเมื่อเสรจ็สิน้ภาระงาน

40
5
5

20
5
5 

2 ผลผลติหรอืผลงาน
2.1 รูปทรง 
2.2 ความสวยงาม 
2.3 ความคงทน 
2.4 ประโยชน ์
ฯลฯ 

40 
10 
10 
10 
10

3 คณุธรรมและจรยิธรรมของผูป้ฏิบตัิงาน 
3.1 ความรบัผิดชอบ 
3.2 ความซ่ือสตัย ์
ฯลฯ 

20 
10 
10

ท่ีมา : สนุนัท ์ศลโกสมุ, มปป : 81-82



ก าหนดรายละเอียดของการวัดภาคปฏิบัติ 
การวัดและประเมินขั้นตอนในการท างาน (จ านวน 20 คะแนน) 

รายการ 5 4 3 2 1
ขั้นตอนในการท างาน 
1. การท างานตามล าดบัขัน้ตอน
.................... 
2. ใชค้วามรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
งาน....... 
3. ความคลอ่งแคลว่
.....................................
4. การแกปั้ญหา
......................................

.......................
.............

.......................
.............

.......................
.............

รวม



ตารางใหค้ะแนนการน าเสนอของกลุ่ม 
การวดัและประเมินในการน าเสนอของกลุม่ (จ านวน 25 คะแนน)

รายการ 5 4 3 2 1

1. สมาชิกของกลุม่มีการเตรยีมการและ ประสานงานกนัเป็นอย่างดี
................................. 
2. ผูเ้รยีนแต่ละคนแสดงความรูค้วามสามารถใน สว่นที่ตนเองรบัผิดชอบ
....................................... 
3. กลุม่ผูเ้รยีนอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนคน อ่ืน ๆ ในหอ้งมีสว่นรว่มในการท า
กิจกรรมได.้.....
4. ผูเ้รยีนแต่ละคนในกลุม่แสดงความอดทนและ ใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั
.......................... 
5. กลุม่ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายในการน าเสนอประเด็นและความคิดรวบยอด
...............

รวม

ท่ีมา : บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2545: 104 



Your best quote that reflects your 
approach… “It’s one small step for 

man, one giant leap for 

mankind.”


