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ส่วนที่ 1
การประเมินภาคปฏิบัติ(Performance Assessment)
การวัดการปฏิบัติงานเป็นการวัดที่ใช้สถานการณ์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของบุคคล ทั้งนี้ผู้ถูกวัดจะ
ได้รับมอบหมายให้ทางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง โดยปกติแล้วการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาในงานที่ต้องทา
(Problem solving) ซึ่งจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือได้เป็นผลงานออกมา หรือนางานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติให้เกิดผล
หรืออาจต้องทาทั้งสองอย่าง การวัดทักษะการแก้ปัญหาอาจกล่าวได้ว่าเป็นการวัดผลงาน (Product) ส่วนการวัด
การนางานไปปฏิบัติเน้นที่ความถูกต้องในการปฏิบัติ เป็นการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) ขณะที่ผู้ถูก
ทดสอบกาลังแก้ปัญหาหรือกาลังปฏิบัติงาน โดยครูจะสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานแล้วประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความหมายของการประเมินการปฏิบัติงาน
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการประเมินการปฏิบัติงานไว้แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปให้
ความหมายของการประเมินการปฏิบัติงานมีส่วนประกอบสาคัญสองส่วนคือ
(http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0506704/documents/Word/Unit07.doc)
1. ตัวงาน/กิจกรรม เป็นส่วนที่กาหนดให้ผู้เรียนได้ทาหรือปฏิบัติแสดงตามคาสั่งตามรายการหรือความ
ต้องการให้ทา ตลอดจนเหตุการณ์ สถานการณ์ในชั้นเรียนปกติที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกตามปกติ
2. เกณฑ์การให้คะแนน เป็นส่วนที่ครูผู้สอนต้องนามาใช้ประกอบการพิจารณา ผลงาน การ
ปฏิบัติ หรือการแสดงออกของผู้เรียน แล้วประเมินค่าออกมาเป็นคะแนนตามกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างขึ้น
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) กับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) เป็นคาที่มักใช้ร่วมกัน แท้จริงแล้วมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การประเมินการปฏิบัติงานเป็นการ
ประเมินชนิดของพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก โดยครูเป็นคนออกแบบหรือกาหนดพฤติกรรมที่ต้องการ แต่การ
ประเมินจากสภาพจริงเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่คานึงถึง บริบทที่เป็นไปตามสภาพจริงใน
ชีวิตประจาวัน ผู้เรียนมีส่วนในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาผลงานของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้น การประเมินการ
ปฏิบัติงานไม่ทุกอย่างที่เป็นการประเมินตามสภาพจริง
ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ได้กล่าวถึงประเภทของการทดสอบภาคปฏิบัติ (http://ird.rmuti.ac.th
/newweb /fmanager/files/3Tiwat.doc) ไว้ดังนี้
ประเภทของการทดสอบภาคปฏิบัติ (Type of performance tests) เป็นการวัดทักษะความสามารถ
ของคน โดยการวัดจะเน้นวิธีการ(process) และ ผลผลิต (product) โดยการวัดมี 5 ลักษณะ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานโดยข้อเขียน ( Paper and pencil performance)
2. การระบุชื่อและกระบวนการปฏิบัติ (Identification test)
3. การสร้างสถานการณ์จาลอง (Simulated performance)
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4. การกาหนดงาน (Work sample)
5. การทดสอบจากสถานการณ์จริง (Authentic performance)
1. การทดสอบภาคปฏิบัติงานด้วยข้อเขียน ( Paper and pencil performance)
การทดสอบภาคปฏิบัติในลักษณะนี้ จะแตกต่างจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ
ทดสอบภาคปฏิบัตินี้เน้นในการประยุกต์ความรู้และทักษะที่เรียนมา มาประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่ ลักษณะของ
การทดสอบนั้นจะให้นักเรียนได้มีการวางแผน การเสนอโครงการ แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจริง ตัวอย่างงานที่ให้ทา เช่น
จงสร้างแบบบ้านประหยัดพลังงาน จงเขียนวงจรไฟฟ้าบนกระดาษ จงสร้างแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด จง
สร้างแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สาหรับประเมินการอ่านของตนเอง เป็นต้น การประเมินควรใช้ประเภท
แยกเป็นด้าน ๆ (Trait-analytic) โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความรอบรู้เกี่ยวกับงาน ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แผนการดาเนินการ (กระบวนการและยุทธวิธีและการส่งงานตรงเวลา เป็นต้น
2. การทดสอบภาคปฏิบัติโดยให้ระบุชื่อ (Identification test)
เป็นการทดสอบที่ให้ระบุชื่อ เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้ง ระบุหน้าที่ของสิ่งเหล่านี้
ด้วย รวมทั้งความสามารถในการใช้และเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานเช่น ให้ฟังเสียงดนตรีแล้วตอบว่าเป็น
เครื่องดนตรีประเภทใด และ เป็นเสียงโน้ตตัวใด ถ้าหลอดไฟฟ้า (ฟลูออเรสเซนต์) ไม่ติด มีสาเหตุมาจากอะไร และ
ให้ระบุถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการซ่อมแซมด้วย ให้นักเรียนฟังเสียงการทางานของเครื่องจักรกลหรือ
เครื่องยนต์ที่ชารุด แล้วให้ระบุส่วนที่ชารุดของเครื่องจักรกลนั้น พร้อมทั้งระบุกระบวนการซ่อมบารุงด้วย ให้บอก
ชื่อของชิ้นส่วนหรือสิ่งที่เห็นจากกล้องจุลทัศน์ ให้บอกชื่อสารเคมีที่อยู่ในหลอดทดลองพร้อมทั้งบอกสมบัติของสาร
ด้วย ให้บอกถึงกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนนควรเป็น 0 - 1 คือ ตอบถูก
หรือปฏิบัติได้ ได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิด หรือปฏิบัติผิด ได้ 0 คะแนน
3. การทดสอบภาคปฏิบัติจากสถานการณ์จาลอง (Simulated performance)
การทดสอบแบบนี้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะนาผู้เรียนไปทดสอบภาคปฏิบัติกับสถานการณ์จริงใด้
อาจจะเนื่องจากมีอันตราย มีเวลาจากัด มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากัด เป็นต้น จาเป็นต้องกาหนดสถานการณ์
ขึ้นมาให้คลายคลึงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เช่น การฝึกขับรถยนต์จากจอภาพ การฝึกโดร่มจากหอ
การฝึกขับเครื่องบินจากคอมพิวเตอร์ สาหรับการประเมินการฝึกทักษะจากสถานการณ์จาลองนั้น ควรประเมินทั้ง
กระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) โดยประเมินจากการเตรียมอุปกรณ์ (ถ้าผู้สอบต้องเตรียมมาเอง)
กระบวนการทางานทั้งการใช้และการวางและเก็บเครื่องมือได้ถูกที่ในขณะปฏิบัติงาน ผลงานเสร็จและเป็นไป
ตามที่กาหนดหรือไม่ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม การจัดเก็บ บารุงรักษา และทาความสะอาด
เครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน

3

4. การทดสอบจากตัวอย่างงาน ( Work sample performance)
เป็นการทดสอบการปฏิบัติจากตัวอย่างงาน หรือสถานการณ์จริงที่ครูต้องคอยกากับดูแลเช่น การขับรถ
บนถนนโดยมีครูนั่งประกบ การให้ผู้เรียนสร้างเก้าอี้ 1 ตัวโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่กาหนดและสร้างตามขนาดที่
กาหนดให้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงานในวิชาชีพขั้นต้น เช่น งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานบ้าน
เป็นต้น ในการประเมินผลนั้น ควรประเมินทั้งวิธีการ (Process) และผลงาน (Product) รวมทั้ง การจัดเตรียม
อุปกรณ์ และ ลักษณะนิสัยการทางาน ด้วย
5. การทดสอบจากสถานการณ์จริง (Authentic Performance)
เป็นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสภาพจริง หรือคล้ายจริงมากที่สุด เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
ในการปฏิบัติ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยสิ่งที่ควรเน้น คือ การได้มีโอกาสเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอาจจะประยุกต์ใช้ความรู้ตรง ๆ (Use Knowledge) ปรับปรุงบ้าง
เล็กน้อย (Apply Knowledge) หรือ ปรับแต่งและพัฒนาระบบ (Enhance Knowledge) การประเมินการ
ปฏิบัติงานจากสภาพจริง ควรประเมินกระบวนการทางาน ผลงาน และลักษณะนิสัย ตลอดจนคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน
การวางแผนการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อความเป็นระบบที่ดีของการวัดการปฏิบัติงาน จาเป็นต้องมีการวางแผนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
(สุวิมล ว่องวาณิช. 2546 : 219 – 221)
1. การวางแผนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางการเรียนอาจเกิดขึ้นได้ในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สนาม สานักงานที่จาลองหรือเป็นของจริง ไม่ว่าจะมีสภาพแวดล้อมอย่างไร ผู้วัดต้องมีการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ ถ้าเป็นไปได้ ทุกอย่างควรมีสภาพเหมือนหรือคล้ายของจริงมากที่สุดเท่าที่
จะทาได้
2. การวางแผนเกี่ยวกับงานที่ให้ผู้เรียนทา ผู้สอนต้องมีการวางแผนงานอย่างดีเกี่ยวกับงานที่
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Assignment) พยายามหมุนเวียนให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ ใช่ทาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้สอนต้องคอยตรวจสอบดูว่าผู้เรียนเข้าถึงความสัมพันธ์ของงานที่ทาแต่ละส่วน การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณงานที่กาหนดให้ทาขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ผู้สอนต้องคานึงถึงระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน ไม่ให้ปฏิบัติงานที่ง่ายหรือยากเกินไป
3. การวางแผนการควบคุมการปฏิบัติ การประเมินโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนและ
เป็นไปอย่างระมัดระวังภายใต้การชี้นาของครูผู้สอน ครูควรให้คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติและเหตุผลสาหรับการทาให้เกิดทักษะนั้น แต่ละขั้นตอนต้องอธิบายและสาธิตให้ผู้เรียนดู มีการตั้งคาถาม
ผู้เรียนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ให้ ผู้ สอนต้องพูดคุยกับผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละขั้นตอนของการทางาน
ผู้สอนต้องชี้ให้เห็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องทาหากผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจในการ
ทางาน การให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสาคัญเพราะผู้เรียนบางคนอาจจะลืม บางคนอาจเรียนรู้ช้า และบางคน
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อาจไม่ให้การเอาใจใส่เท่าที่ ครูควร กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการแก้ไขงานโดยผู้เรียนทุกคนต้องมีการปฏิบัติงานให้
เวลาเพียงพอต่อการทากิจกรรม ทั้งนี้ผู้สอนต้องอดทนและหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือผู้เรียนโดยไม่จาเป็น
จุดเน้นของการวัดการปฏิบัติงานอยู่ที่การตัดสินทักษะความสามารถในการทางานของ ผู้เรียน ผู้วัดต้องมี
โอกาสสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้กลุ่มของผู้เรียนที่มีการปฏิบัติงานมักมีขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการ
เรียนการสอนและการวัดและประเมินผล อย่างไรก็ตาม ในสภาพการเรียนการสอนปกติ มีอยู่บ่อยครั้งที่กลุ่มผู้เรียน
มีขนาดใหญ่ ทาให้ผู้สอนไม่สามารถใช้วิธีการสังเกตในการวัดผลการปฏิบัติงานได้ จึงต้องหันไปใช้วิธีการหรือ
เครื่องมือประเภทอื่นแทน เช่น ข้อสอบการปฏิบัติงาน เครื่องมือเหล่านี้แก้ปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งแต่จริง ๆ แล้ว
ถือเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยเหมาะสมมากนัก
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานมี 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน
ครูและนักเรียนมาร่วมกันกาหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ พึงระลึกเสมอการได้มีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการกาหนดจุดมุ่งหมาย ทาให้การประเมินสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายนาไปสู่ศักยภาพของ
ผู้เรียน ที่ครูตั้งเป้าหมายเอาไว้
2. การระบุผลการปฏิบัติงานที่มุ่งวัด
ผลการปฏิบัติงานย่อมมาจากจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มุ่งวัดอาจ
เน้นที่คุณภาพของการทางาน คือความถูกต้อง ความสวยงาม เช่น ความสวยงามของการออกแบบบ้าน ความคงทน
ของสิ่งของที่ประดิษฐ์ ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจวัดคุณลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติโดยเน้นปริมาณงานที่ทาได้
3. กาหนดวิธีการวัดการปฏิบัติงาน
การวัดการปฏิบัติงานสามารถกระทาได้ หลายวิธี ดังนี้
3.1 วัดโดยการให้เขียนตอบ การวัดแบบนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ให้ทา เช่น การคัดไทย
การวาดภาพ การสร้างข้อสอบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงานบางประเภทที่ต้องทาการวัดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้วย
การสอบข้อเขียน ก่อนที่จะให้ผู้เรียนไปปฏิบัติจริง เพื่อตรวจสอบทักษะความสามารถในงานที่ทา โดยเฉพาะงานที่
ทาแล้วมีความเสี่ยงอันตรายสูง เช่น การกระโดดร่ม การดาน้า
3.2 การวัดโดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติงานให้ดูในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริง เช่น ใน
ห้องเรียน โรงงาน โรงพยาบาล ห้องทดลอง ไม่ว่าสถานการณ์ของการปฏิบัติงานจะเป็นแบบใดก็ตาม การวัดการ
ปฏิบัติงานอาจทาได้โดยให้ผู้ถูกทดสอบรู้ตัวว่ากาลังถูก หรืออาจวัดโดยผู้ถูกทดสอบไม่รู้ตัวก็ได้
3.3 การวัดตัวอย่างของงานที่ได้จากการปฏิบัติจริง (work sample) การวัดโดยวิธีนี้ใช้สาหรับ
การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนของงานที่ผู้เรียนต้องส่ง (work sample) โดย
ปกติแล้วชิ้นส่วนของงานที่ผู้เรียนมักส่งจะอยู่ในรูปของการเขียนตอบ แต่ก็ไม่จาเป็นเสมอไป เช่น การให้ผู้เรียนส่ง
รายงานผลการทดลอง งานฝีมือ งานศิลปะ บทประพันธ์ที่ให้แต่ง การให้อ่านทานองเสนาะ หรือร้องเพลงใส่เทป
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4. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ผู้วัด ช่วงเวลาที่วัด
หลังจากที่ผู้สอนเลือกวิธีการที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่
ใช้วัดในการปฏิบัติงาน เตรียมหาเครื่องมือที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการวัดภาคปฏิบัติซึ่งมีหลายประเภท การวัด
การปฏิบัติงานในงานใดงานหนึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือมากกว่า 1 ชิ้น ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้พฤติกรมที่ผู้วัดกาหนด
ข้อมูลจากการวัดการปฏิบัติงานไม่ได้มาจากตัวผู้สอนแต่เพียงแหล่งเดียว บางครั้งผู้วัดอาจต้องเก็บ
ข้อมูลจากเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนที่ทางานในกลุ่ม หรือจากผู้ที่นาผลงานไปใช้ เช่น การวัดทักษะการสอน ผู้วัดอาจ
เป็นครูผู้สอน ซึ่งสามารถประเมินความสามารถในการใช้สื่อ ความรู้ที่ถ่ายทอดของนิสิตฝึกสอน ขณะเดียวกันก็อาจ
เก็บข้อมูลจากตัวผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเรื่องที่สอนมากน้อยเพียงใด
5. กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการวัดการปฏิบัติงานต้องนามาประเมิน โดยการตัดสินคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน การประเมินดังกล่าวทาได้โดยการเปรียบเทียบกับความสามารถของกลุ่ม หรือเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้สอน
กาหนดอย่างไรก็ตามการประเมินโดยอิงตัวผู้เรียนถือเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าจะใช้ใน การประเมินผล เนื่องจากการวัด
การปฏิบัติงานมีเป้าหมายเพื่อชี้จุดบกพร่องในตัวผู้เรียน ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
ฝึกฝนนาน การวัดโดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจ

