
26 
 

 
ส่วนท่ี 3  

การสร้างเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ(Performance Assessment) 
 
 ข้ันตอนส าคัญในการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติงานมี ดังนี ้(เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การ
ประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป และดร.เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ) 
 1. ก าหนดพฤติกรรมทีบ่่งช้ีทักษะการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์จุดมุง่หมายของการเรียน    
การสอนให้ชัดเจน 
 2. การเลอืกรูปแบบเครื่องมือทีเ่หมาะสมและสร้างรายการทีแ่ทนพฤติกรรมที่วัดเป็นข้ันตอนการเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด เช่น พฤติกรรมทีมุ่่งเน้นทีล่ าดับขั้นตอนการท างาน ใช้แบบตรวจสอบรายการ แต่หากเน้นที่
คุณภาพของการปฏิบัติอาจใช้มาตรส่วน ประเมินค่า 
 3. การสร้างข้อรายการพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยปกตจิะแยกเป็นสองส่วน คือรายการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน และรายการที่แสดงถึงคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ 
  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลสามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  ดังนี้  
 1.  เครื่องมือประเภทที่ใช้ในการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการวัดกระบวนการปฏิบัติงานเน้น     
ที่ทักษะความสามารถในการท างาน  ความถูกต้องของการปฏิบัติ  ล าดับการท างาน  วิธีการวัดที่มีความเที่ยงตรง  
คือการการใช้การสงัเกต  ประเมินพฤติกรรมการท างาน  เครื่องมอืที่ใช้ในการสังเกตที่ใช้กันมาก  ได้แก่  แบบ
ตรวจสอบรายการ  (checklist)  ระเบียนพฤติการณ์  (anecdotal  record)  มาตราส่วนประมาณค่า  (rating  
scale) เป็นต้น 
 2. เครื่องมอืประเภทที่ใช้ในการวัดผลงาน ส าหรบัการวัดคุณภาพของผลงานทีผู่้เรียนท าส่ง ไม่ว่าจะเป็น 
ผลงาน รายงาน  การทดลอง  โครงงานน าเสนอเครื่องมือทีเ่ป็นที่นิยม ดังนี ้(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.์ 2544 : 107 
–117, สุวิมล ว่องวาณิช. 2546 : 226 –231) 
 1.  แบบตรวจสอบรายการ   
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมที่ต้องการ  โดยเน้นทีก่ารบันทึกข้อมลูที่แสดงถึงพฤติกรรม
การปฏิบัติของผู้ถูกประเมินว่าได้ปฏิบัตงิานตามข้อรายการที่แสดงไว้หรือไม่  มักใช้กับกจิกรรมของงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติทีเ่ป็นล าดับข้ันตอน เช่น การให้ประกอบอปุกรณ์จากช้ินส่วนวัสดทุี่ก าหนดให้ซึง่มีขั้นตอนของการ
ประกอบทีม่ีล าดับก่อนหลงั เมื่อผู้ถูกทดสอบปฏิบัตงิาน  ผู้วัดจะสงัเกตการปฏิบัติ  แล้วตรวจเช็คโดยท าเครื่องหมาย 
ขีด ถูก ในช่องที่ต้องการ หลังจากบันทึกข้อมลูเสรจ็ ผู้ถูกทดสอบมักจะได้รับข้อมูลอันเป็นผลจากการสังเกตของผู้
ประเมิน เพือ่ทราบทักษะการปฏิบัติของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์กับการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป  เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับกบัผูป้ฏิบัต ิ
 



27 
 
ตัวอย่าง แบบตรวจสอบรายการ 

พฤติกรรม ใช่ ไม่ใช ่
1.  มีการล้างมือก่อนการปฏิบัติงาน /  
2.  เตรียมอุปกรณ์ในการท างานครบถ้วน /  
3.  ท าความสะอาดอปุกรณ์ก่อนใช้งาน /  
4.  ท าความสะอาดอปุกรณ์หลังการใช้งาน  / 

รวม 3 1 

 จะสงัเกตเห็นว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเครื่องมือที่ใช้วัดการปฏิบตัิงานมักแสดงข้อรายการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่วัด โดยเฉพาะในแบบตรวจสอบรายการผู้ทีส่ร้างเครือ่งมอืต้องตัดสินใจในเรือ่งต่อไปนี้ 
 1)  ข้อรายการทุกข้อที่ปรากฏในแบบตรวจสอบรายการมีความส าคัญเท่ากันทกุข้อหรือไม่ ถ้าเท่ากัน 
คะแนนที่ให้ย่อมเท่ากันทุกข้อ แต่ถ้าไม่เท่ากันต้องก าหนดว่าจะให้น้ าหนักในรายการใดมากกว่าหรอืน้อยกว่า     
ตามตัวอย่างที่ให้มาทุกข้อมีคะแนนเท่ากัน 
 2)  ในการก าหนดน้ าหนักความส าคัญใหก้ับแตล่ะรายการนัน้ ต้องพิจารณาดูว่ารายการใดที่มีความ
จ าเป็นหรอืส าคัญตอ่ทักษะที่ปฏิบัติมากทีสุ่ด ตามตัวอย่าง หากผู้สร้างเครื่องมือเห็นว่าการปฏิบัตงิานที่ดีนั้นการล้าง
มือก่อนลงมอืท างานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากที่สุด ก็ควรก าหนดน้ าหนักความส าคัญใหม้ากกว่าข้ออื่น  อาจเป็น  
2 หรือ 3 เท่าของข้ออื่น 
 3)  จากคะแนนที่ให้กบัพฤติกรรมที่วัด ต้องก าหนดเกณฑ์ทีแ่สดงถึงระดับของทักษะความสามารถที่ถือ
ว่าอยู่ในข้ันที่ปฏิบัติได้ หรือรอบรู้ จากแบบตรวจสอบรายการดังกล่าวซึ่งมีอยู่ 4 ข้อ ผู้วัดอาจก าหนดเกณฑ์ว่าผู้ที่
ผ่านการวัดต้องได้คะแนน 3 คะแนนข้ึนไปในกรณีที่ทุกข้อมนี้ าหนักเท่ากัน 
ตัวอย่าง  แบบตรวจสอบรายการ 

แบบตรวจสอบรายการการปฏิบัติงานชา่งพ้ืนฐาน 
ช่ือนักเรียน                       วันที่  เดือน  พ.ศ.  
การปฏิบัตกิิจกรรม                             
วิชา                  
 ท า     ไม่ท า รายการ ข้อสังเกตเพิม่เติม 
 1.  ตรวจสอบและปรับแต่งเครื่องมือ 

2.  ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ 
3.  ศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
4.  ด าเนินการปฏิบัติงาน 
5.  ท าความสะอาดเครื่องมือเม่ือเสร็จงาน 
6.  น าเครื่องมือไปจัดเก็บให้ถูกต้อง 
7.  ท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
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ตัวอย่าง  แบบตรวจสอบการน าเสนอปากเปลา่ 
 

แบบตรวจสอบการน าเสนอปากเปลา่ 
ช่ือนักเรียน   วันที่  เดือน  พ.ศ.  
การปฏิบัตกิิจกรรม        
วิชา          

กา ถ้าปรากฏ รายการแสดง / การปฏิบัต ิ บันทึกเพิ่มเติม 

   
   
   
   
   
   
   
   
  
   

-  ยืนน าเสนอด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติ 
-  ใช้สายตามองผูฟ้ัง 
-  ใช้การแสดงออกทางใบหน้า 
-  ใช้ลีลาท่าทางประกอบ 
-  พูดชัดเจน 
-  พูดมีเนื้อหาสาระ 
-  พูดมีจังหวะช้าเร็วเหมาะสม 
-  เสนอแนวคิดสอดแทรก 
-  ใช้ภาษาค าศัพท์เหมาะสม 
-  แสดงความสนใจตอ่ผู้ฟงั 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
แบบตรวจสอบรายการอ่านระดับคล่องแคล่ว 
ช่ือนักเรียน         

พฤติกรรมนักเรียน 
วัน  เดือน  ปีจดบันทึก 

บันทึกเพิ่ม 
1/1/44 1/2/44 1/3/44 

ฟังเมือ่ครผูู้สอนพูด 
ฟังเมือ่เพือ่นอ่าน 
ฟังเมือ่เพือ่นพูด 
ฟังในช่วงพูดอภิปราย 

  
 
 
 

  

ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
ฟังและพูดโต้ตอบ 
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แบบตรวจสอบการสร้างรปูทรงสามมิต ิ
ช่ือนักเรียน     วันที่ / เดือน / พ.ศ. 

ค าช้ีแจง  :  ใส่เครื่องหมาย    ตามรายการทีก่ าหนด 
ก.  วิธีการ 
 1.  นักเรียนใช้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องไดเ้หมาะสม                           
 2.  นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง       
 3.  นักเรียนเรียนรู้ว่ารปูสามมิติสร้างจากรูปสองมิติ     
 4.  นักเรียนสร้างรูปสามมิติได ้       
ข.  การท างานร่วมกบักลุ่ม 
 1.  นักเรียนมสี่วนร่วมอภิปรายหรือท ากจิกรรมต่างๆ                 
 2.  นักเรียนถามเพือ่นในกลุม่ให้ช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น                    
 3.  นักเรียนช่วยและเสรมิก าลงัใจให้กันและกันเมื่อจ าเป็น         
 4.  นักเรียนเข้าใจกระบวนการ                                         

 
 แบบตรวจสอบรายการเหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงาน  ในส่วนที่เป็นกระบวนการ  ซึ่งมีขั้นตอน
การปฏิบัตงิานที่ค่อนข้างแน่นอนตายตัว ข้อสังเกตการใช้แบบตรวจสอบรายการมักไม่ใช่ในรปูการประเมินคุณภาพ
ของการปฏิบัติ นั่นคือ ผู้ประเมินมีหน้าที่สงัเกตดูว่าผู้ปฏิบัติได้ท างานในข้ันตอนที่ก าหนดหรอืไม่  และท าได้หรือ
ไม่ได้ แต่จะไม่ตัดสินว่าท าได้ดีหรือไม่ สวยหรือไม่สวยเพียงใด ฯลฯ  การตัดสินผลการวัดข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ที่วางไว้  
บางครัง้หากทักษะที่ให้ปฏิบัตงิานมีความส าคัญทุกข้ันตอน ผู้ปฏิบัติที่ไม่ผ่านการประเมินในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง  
อาจถือว่าไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้นทัง้หมด 
 

 2. ระเบียนพฤติการณ์  (Anecdotal  Record) 
 มักใช้บันทึกข้อมูลจากการสงัเกตอย่างไม่เป็นทางการ (informal  observation) ในห้องเรียน 
โดยเฉพาะหากเป็นช้ันเรียนเลก็ ๆ ครูผูส้อนจะสงัเกตพัฒนาการของนักเรียนแล้วจดบันทึก ส่วนในช้ันเด็กโตระดบั
มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา  เป็นเครื่องมือที่อาจน าไปใช้ในการวัดความรู้สึกซาบซึง้ในศิลปะ  วัฒนธรรม  วรรณคดี  
หรือ  ดนตรี  ซึ่งหาเครื่องมือได้ไม่ยาก  พฤติกรรมที่บันทกึในระเบียนนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้คาดคะแนนล่วงหน้า
ว่าจะต้องเกิด  ผู้บันทึกมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะท าการบนัทึกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอน  แต่จะไม่ก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต ผูบ้ันทึกมีหน้าที่บันทึกพฤติกรรมที่เห็นว่าจ าเป็นและมี
ความส าคัญกับการเรียนการสอน 
 การบันทึกพฤติกรรมนั้น ผู้บันทกึต้องจดบันทึกตามสภาพข้อเทจ็จริงทีเ่กิดข้ึน เป็นการเขียนรายงานตาม
พฤติกรรมที่เห็นจริงมากกว่าการประเมินผลตัดสินโดยใช้อารมณ์ หรอืตีความตามความรู้สกึส่วนตัว นอกจากนี้ต้อง
พยายามเขียนโดยใช้ค าที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าค าทีม่ีความหมายกว้างทั่วๆ ไป การเขียนผลโดยการตีความ
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นั้น ให้บันทึกแยกออกจากการบรรยายเหตุการณ์  และเนื่องจากการบันทึกพฤติกรรมเกิดข้ึนหลายครั้ง  จึงมกีาร
สรปุผลการสงัเกตอกีส่วนหนึ่ง 
 ระเบียนพฤติการณ์เหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงานทีผู่ส้อนเน้นการน าข้อมลูมาช่วยในการปรบัแก้
ทักษะการปฏิบัติงาน เครื่องมือชนิดนี้อาจไมเ่หมาะที่น ามาใช้ในการตัดสินทักษะความสามารถเพื่อการประเมินผล
สรปุ (summative) เพราะมีความเป็นปรนัยน้อย และไม่เปน็มาตรฐานเดียวกันส าหรับการประเมินการปฏิบัตงิาน
ของแต่ละคน  โดยธรรมชาติของระเบียนพฤติการณ์จึงไมม่ีการให้คะแนนเกี่ยวกับระดับคุณภาพของการท างาน 
 
 
ตัวอย่างการบันทึกพฤติกรรมของผูเ้รียน 
ชื่อผู้ถูกสังเกต   นาย ก.  วิชา มนุษย์และเหตุผล  ช้ัน ปี  1 
วันเวลาท่ีบันทึกข้อมูล 21  กุมภาพันธ์  2558 
บันทึกผลการสังเกต 
 ตอนบรรยาย  นาย ก. นั่งหลับหลังห้องเรียน  เมื่อเรียกให้ตอบ  ก็ตอบไม่ได้  เมื่อใหเ้ริ่มอภิปรายกลุม่  นาย 
ก. เดินไปเข้ากลุ่มเพื่อนที่นัง่ด้วยกันข้างหลังยืนมองดเูพื่อนเฉยๆ  ไม่ได้ลงมือท า  พอหมดช่ัวโมง  รีบเดินออกจาก
ห้องทัง้ๆ  ที่เพื่อนในกลุม่ยังท างานกันอยู ่
ความคิดเห็น  นาย นาย ก. ไม่ตั้งใจเรียน  อยู่ในห้องรอเวลาให้หมดช่ัวโมง  ดูเหมือนจะเรียนไม่เข้าใจด้วย  ไม่ให้
ความร่วมมือกบักลุม่ 
ข้อเสนอแนะ  ควรเรียกนาย ก. มาพบ  หาสาเหตุ  ปรับพฤติกรรมดังกล่าว 
         ผู้สังเกต   
 
 
 
ตัวอย่าง  แบบจดบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตแบบรวมท้ังห้อง 
 

การจดบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกต 
วัน/เดือน/ปี ชื่อนักเรียน บันทึก 

1  ก.พ.  2558 
 
1  ก.พ.  2558 
 
2  ก.พ.  2558 

ชัชวาลย์ 
 
ชวกร 
 
ชลวิทย์ 

เขียนแผ่นภาพช้ีทางช้ันบน  ช้ันล่าง  ห้องน้ า  หลังบ้านได้
อย่างสร้างสรรค์ 
ให้ความร่วมมือในการท างานกลุม่เป็นอย่างด ี
ชอบขีดเขียนข้อความภาษาอังกฤษลงบนกระดาษ  ซักถาม
เพื่อนๆ  เมือ่สงสัยค าศัพทบ์างตัว 
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ตัวอย่าง  แบบจดบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตรายบุคคล 
 

การจัดบันทึกเหตุการณ์ย่อยรายบุคคล 
ช่ือ          

วัน/เดือน/ปี การจดบันทึก 
1  ก.พ.  2558 มีปัญหาในการท างานกบักลุ่ม  เราได้พูดคุยถึงวิธีการทีเ่ธอควรจะลองท าดู  ฉัน

ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในทางดีให้เธอใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ
 
 ปัญหาในการท าระเบียนพฤติการณ์ที่มักพบเห็นเสมอ  ได้แก่ 
 1)  รายการพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นไปอย่างไม่สิ้นสุด แต่ละครั้งทีท่ าการสังเกตจะมีพฤติกรรมของผู้ถูก
สังเกตเกิดข้ึนใหม่เสมอ 
 2) ผู้ประเมินมักเผลอบันทึกโดยเขียนเชิงประเมินใช้ความรู้สกึส่วนตัวเขียนรายงาน ตามตัวอย่างที่
ปรากฏผูส้งัเกตพยายามไม่ตีความหมายในตอนแรก แต่หลงัจากการสงัเกตสิ้นสุดลง ผู้สงัเกตเริม่ท าการตีความแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้ถูกสังเกต 
 3) งานการบันทึกและการเกบ็ข้อมลูเป็นภาระทีผู่้บันทึกต้องจัดระบบให้ดี การสงัเกตแล้วเกบ็ข้อมลูใน
ระเบียนพฤติการณ์ใช้เวลานาน ผู้สงัเกตต้องจัดแฟม้ข้อมลูให้เป็นระบบเพื่อง่ายตอ่การสรปุและวิเคราะห์ 
 4) การบันทกึพฤติกรรมมีปัญหาเรื่องการน าผลไปใช้ภายหลงัการสิ้นสุดการบันทึกข้อมลู ผูส้ังเกตต้อง
ตัดสินใจว่าจะน าข้อมูลนั้นไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะเมือ่ผู้ถูกสังเกตมเีพียง 1 หรือ 2 คน ไม่ใช่ทั้ง
ห้องเรียน ข้อมลูจากการสังเกต พฤติกรรมของผูเ้รียนมีประโยชน์ต่อการปรับพฤติกรรมผูเ้รียนและอาจมสี่วนช่วยใน
การวัดเจตคติของผูเ้รียนต่อวิชาที่เรียน  ข้อมูลที่ได้มาจึงไม่นยิมน ามาตีค่าเป็นคะแนนในการประเมินผลการเรียน 
 3. มาตราส่วนประมาณคา่  (Rating  Scale) 
 แบบประมาณค่าหรือมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือทีส่ามารถน ามาใช้วัดทักษะการปฏิบัติได้  ทั้ง
ในการวัดกระบวนการและผลงาน  โดยการแสดงรายการพฤติกรรมที่วัด  และตัวบ่งช้ีคุณภาพของระดบัการปฏิบัติ
ซึ่งก าหนดเป็นโครงสร้างและมีช่วงของมาตรที่มีค่าเป็นตัวเลข  หรือระดับของพฤติกรรมให้ผูป้ระเมินเลือกตามการ
ตัดสินของตนเอง 
 ข้ันตอนการสร้างมาตราส่วนประมาณค่าที่ส าคัญคือ  การระบุจุดมุง่หมายของการวัด  เพื่อหาตัวบ่งช้ี
พฤติกรรมทีจ่ะวัดให้ได้ หลงัจากนั้นเลอืกรปูแบบของมาตรทีจ่ะใช้แล้วก าหนดว่าจะแบ่งช่วงของมาตรวัดเป็นเท่าใด  
การเลือกมาตรวัดอาจใช้รปูแบบผสม  คือ  ใช้แบบแสดงด้วยตัวเลขกับแบบกราฟฟิก ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม
และลกัษณะของพฤติกรรมที่วัด 
 มาตรวัดที่ก าหนดจะมีช่วงคะแนน ซึง่อาจเป็น 3,  5,  7,  9  ช่วง  แต่ละแบบจะมีคะแนนไม่เท่ากัน  
การตรวจให้คะแนนจะรวมคะแนนจากแต่ละข้อรายการเป็นคะแนนรวมทั้งหมด  หากเห็นว่าพฤติกรรมใดมี
ความส าคัญกว่าข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้ประเมินอาจให้น้ าหนักคะแนนมากกว่าข้ออื่น  ดังนั้น  ในการรวมคะแนนน้ าหนัก
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ของแต่ละข้อจะถูกน ามาคิดค านวณด้วย  การก าหนดน้ าหนกัคะแนนที่แทนความส าคัญของรายการพฤติกรรมจะท า
โดยผู้ที่มีความช านาญในกจิกรรมหรืองานนั้น  ๆ 
 มาตราส่วนประมาณค่าจะใช้ในกรณีที่พฤติกรรมที่วัดสามารถเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม  และสามารถระบุ
ระดับหรือขนาดของคุณภาพได้อย่างชัดเจนและเปิดเผย  อย่างไรก็ตามการวัดโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่ายังหลีก
หนีอคติจากผู้ประเมินได้ยาก  เพราะการก าหนดระดบัของคุณภาพข้ึนอยู่กับการตัดสินของผู้ประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่าจึงมกัใช้โดยก าหนดผู้ประเมินมากกว่าหนึ่งคน  เพื่อป้องกันความล าเอียงในการประเมิน 
 

ตัวอย่าง มาตราส่วนประมาณคา่  (Rating Scale) 
แบบประเมนิความร่วมมือในการท าโครงงานแบบกลุ่ม 
ช่ือนักเรียนที่ต้องการประเมิน         
ช่ือนักเรียนคนอื่นๆ  ในกลุ่ม         
ช่ือโครงงาน           
ครูผูส้อนหรือผู้ประเมิน          
ค าช้ีแจง  :  ให้กา    ทับระดับการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละรายการ 

รายการ ไม่เคย บางครัง้ เป็นส่วนมาก ทุกครั้ง 
1.  นักเรียนเข้าร่วมประชุมกับกลุม่หรือไม่ 
2.  ในการเข้าร่วมท างานกลุ่มนกัเรียนได้เตรียมงานมาหรอืไม่ 
3.  นักเรียนร่วมท างานในกลุ่มอย่างมุ่งม่ันจนบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มหรือไม่ 

4.  นักเรียนน างานของกลุม่ไปท านอกเวลาเพิ่มเติมหรอืไม ่

……... 
……... 
……... 
……... 

……... 
……... 
……... 
……... 

……... 
……... 
……... 
……... 

……... 
……... 
……... 
……... 

 
แบบประเมนิค่าการน าเสนอของกลุม่ 
ช่ือนักเรียนในกลุ่ม         
วัน  เดือน  ปี  ที่ท าการประเมิน        
หัวข้อน าเสนอ          
ค าชี้แจง  :  ให้ประเมินแต่ละรายการโดยกา  ทับเลขตามระดับที่ต้องการ จากมากทีสุ่ดคือ  5  ถึงน้อยทีสุ่ดคือ 1 
1.  สมกลุ่มมีการเตรียมการและประสานงานกันอย่างดี 
2.  นักเรียนแต่ละคนแสดงความรู้ความสามารถในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
3.  กลุ่มอ านวยความสะดวกให้นักเรียนคนอื่นๆ ในห้องมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมได้ 
4.  นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแสดงถึงความอดทนและช่วยเหลือซึง่กันและกัน 
5.  กลุ่มได้ใช้เทคนิคหลากหลายในการน าเสนอประเด็นหัวข้อสารสนเทศ  
และความคิดรวบยอด 

5 
5 
 
5 
5 
 
5 

4 
4 
 
4 
4 
 
4 

3 
3 
 
3 
3 
 
3 

2 
2 
 
2 
2 
 
2 

1 
1 
 
1 
1 
 
1 
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มาตราประเมินการแก้ปญัหา 
กลุ่มที ่   รายช่ือนักเรียนในกลุม่ 1)    2)   
วัน  เดือน  ปี          
ค าชี้แจง  :  บันทึกการปฏิบัติงานของนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ  โดยเขียนเป็นเลขระดับคุณภาพ  
เมื่อ  4  แทนยอดเยี่ยม  3  แทนดีมาก  2  แทนพอใจ  1  แทนไม่พอใจ 

รายการ รายช่ือนักเรียน  (กรอกเลขที่ข้างบน) 
เลขที่1 เลขที่2 เลขที่3 เลขที่4 เลขที่5 เลขที่6 

1)  นักเรียนแสดงความเข้าใจปญัหา       
2)  นักเรียนวางแผนและลงมือแก้ปัญหา       
3)  นักเรียนมีความเพียรพยายามในการท างาน       
4)  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแกป้ัญหา       
5)  นักเรียนแสดงผลการท างานได้อย่างเหมาะสม       
6)  นักเรียนสร้างปัญหาที่คล้ายคลึงกบัโจทย์ปญัหาที่ท าไป       
รวมคะแนน  (คะแนนสูงสุด  24) /24 /24 /24 /24 /24 /24 

 
ขั้นตอนการสรา้งและพัฒนาเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติงาน 
 ข้ันตอนส าคัญในการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติงานมีดงันี ้      
 (http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0506704/documents/Word/Unit07.doc) 
 1. การก าหนดพฤติกรรมท่ีบ่งชี้ทักษะการปฏิบัต ิซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์จุดมุง่หมายของการเรียน
การสอนให้ชัดเจน   ผูส้อนต้องวิเคราะห์สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้  จากหลกัสูตร เพื่อก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสูก่ารสร้างเครือ่งมอืวัด  เช่น  

 มาตรฐาน  ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจิตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  
วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สกึ  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม  และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จากการวิเคราะห์สาระและมาตรฐานเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ของกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ  จะพบว่า   
สามารถเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ได้  เช่น 
 1)  เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างงานทัศนศิลป์ตามจิตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เช่น  การวาด
ภาพลายเส้น ภาพสีน้ า ภาพสีน้ ามัน การปั้น  การจัดสวนถาดขนาดเล็ก  ฯลฯ 

 2)  เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  และ ถ่ายทอดความรูส้ึก  
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระได ้

 3)  เพื่อให้นักเรียนสามารถน าศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ฯลฯ 

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0506704/documents/Word/Unit07.doc
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 กรณีที่สถานศึกษาหรือครูได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้แล้ว  อาจจะด าเนินการสร้างเครื่องมือวัด
ภาคปฏิบัติในข้ันตอนต่อไปได้  แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าตัวช้ีวัดที่ก าหนด  สามารถก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้
ย่อยและน าไปสู่การวัดภาคปฏิบัติได้อีกหรือไม่  ถ้าสามารถวัดได้  ข้ันตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้
เหมาะสมได้   
 2. การเลือกรูปแบบของเครื่องมือท่ีเหมาะสม และสร้างข้อรายการที่แทนพฤติกรรมที่วัดข้ันตอนน้ี     
ผู้วัดตัดสินใจว่าจะใช้แบบสงัเกตแบบใดในการประเมินพฤตกิรรม  ทั้งนี้ต้องพจิารณาให้เหมาะสมกบัสิง่ที่ต้องการวัด  
หากพฤติกรรมที่มุ่งวัดเน้นที่ล าดับข้ันตอนการท างาน ก็อาจใช้แบบตรวจสอบรายการ  แต่หากเน้นที่คุณภาพของ
การปฏิบัตกิ็อาจใช้มาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น  
 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดภาคปฏิบัติ เช่นงานบ้าน  นักเรียนต้องไปปฏิบัติที่บ้าน  ดังนั้น  
เครื่องมือทีเ่หมาะสมควรเป็น  แบบรายงานตนเอง  งานปลกูผักสวนครัวปลอดสารพิษอาจใช้แบบสงัเกต หรือ แบบ
ตรวจสอบรายการ  งานจัดสวนถาดขนาดเล็ก อาจใช้แบบตรวจสอบรายการหรอืมาตราวัดประมาณค่า  เป็นต้น 
 3. การสรา้งข้อรายการพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  โดยปกตจิะแยกเป็นสองส่วน  คือรายการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัตงิาน  และรายการที่แสดงถึงคุณภาพของงานทีป่ฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น 
 การก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความสามารถในการปฏิบัตงิาน (scoring rubric)  และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของงาน ในข้ันตอนน้ีการสร้างคู่มือเพื่อยึดเป็นกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นสิ่งที่ตอ้งกระท าเป็น
อย่างยิ่งเพื่อใหก้ารให้คะแนนมีความเป็นปรนัยมากทีสุ่ด  วิธีการก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน  (scoring rubrics)    
มี  2  ประเภท  ได้แก่  คุณภาพที่ก าหนดเป็นข้อความทั่วไปไม่ยึดติดกับเนื้อ  (general scoring rubrics) และ 
คุณภาพที่ก าหนดเป็นข้อความทีเ่จาะจง ยึดติดกับเนื้อหาที่ตอ้งการวัด  (specific scoring rubrics) 
 

ตัวอย่างกฎเกณฑ์การให้คะแนนท่ัวไป  และกฎเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะเนื้อหา 
กฎเกณฑ์ท่ัวไป(ใช้ได้หลายงาน / กิจกรรม) กฎเกณฑ์เฉพาะ  (เน้ือหาเดียว) (ใช้ได้เฉพาะงาน / กิจกรรมเดียว) 

4  แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทั่วไป
และข้อเทจ็จรงิเฉพาะในสถานการณ์อย่างถูกต้อง
ทั้งหมดและมีแนวคิดใหม ่
3  แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทั่วไป
และข้อเทจ็จรงิเฉพาะในสถานการณ์อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
2  แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทั่วไป
และข้อเทจ็จรงิเฉพาะในสถานการณ์ไม่ครบถ้วนและ
มีบางความคิดผิดพลาด 
1  แสดงความคิดรวบยอดทั่วไปและข้อเท็จจริง
เฉพาะในสถานการณ์ผิดพลาดไม่ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

4  แสดงความเข้าใจในความคิดรวบยอดทั่วไปในกระบวนการ
ต่อสู้เพือ่ประชาธิปไตยที่สง่ผลกระทบต่อผูอ้ื่นได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  และมีแนวคิดใหม่เกี่ยวกบัตัวประกัน 
3  แสดงความเข้าใจในความคิดรวบยอดทั่วไปในกระบวนการ
ต่อสู้เพือ่ประชาธิปไตยที่สง่ผลกระทบต่อผูอ้ื่นถูกต้องครบถ้วน 
 
2  แสดงความเข้าใจในความคิดรวบยอดทั่วไปในการต่อสูเ้พือ่
ประชาธิปไตยทีส่่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  
แต่มีบางส่วนผิดพลาด 
1  แสดงความเข้าใจในความคิดรวบยอดทั่วไปในกระบวนการ
ต่อสู้เพือ่ประชาธิปไตยที่สง่ผลกระทบต่อผูอ้ื่นไม่ถูกต้องหลาย
ส่วน 
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ประเภทของการสรา้งเกณฑ์การให้คะแนน 
 การก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนมี 2 ประเภทใหญ่  ๆ ดังนี ้
 1.  การก าหนดเกณฑ์แบบองค์รวม (Holistic rubrics) เป็นการก าหนดเกณฑ ์กว้าง ๆ  ไม่แยกให้
คะแนนตามแต่ละองค์ประกอบยอ่ย 

ตัวอย่าง การก าหนดเกณฑ์แบบองค์รวม 
กฎเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์รวม 
4         แทน เขียนอธิบายงานทีท่ าชัดเจน  ใช้วิธีการสมเหตุสมผล  มีการตรวจสอบค าตอบ  แสดงวิธีท า
ชัดเจน  มีค าบรรยายประกอบ 
3 แทน เขียนอธิบายงานทีท่ าชัดเจน  ใช้วิธีการสมเหตุสมผล  แสดงวิธีท า 
2 แทน เขียนอธิบายงานทีท่ า  ใช้วิธีการไม่เหมาะสมบางส่วน 
1 แทน เขียนอธิบายงานทีท่ าไม่ครบถ้วน  ใช้วิธีการไม่เหมาะสม 

 
 2. การก าหนดเกณฑ์แบบเกณฑย์่อย (Analytic rubrics) เป็นการก าหนดเกณฑ ์โดยแยกการให้
คะแนนตามแต่ละองค์ประกอบยอ่ย  แล้วสรุปเป็นคะแนนรวมทีหลงั 

ตัวอย่าง การก าหนดเกณฑ์แบบเกณฑย์่อย 
กฎเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑย์่อย 

ทักษะการแก้ปัญหาแยกเป็นดา้นความเขา้ใจในงาน  กบั  คุณภาพของวิธีท า 
ความเขา้ใจในงาน คุณภาพของวิธีท า 

4  เขียนอธิบายงานทีท่ าชัดเจนถูกต้อง ใช้วิธีการ
สมเหตุสมผล ตรวจสอบค าตอบถูก 
3  เขียนอธิบายงานทีท่ าชัดเจนถูกต้อง ใช้วิธีการ
สมเหตุสมผล ตรวจสอบค าตอบถูก 
2  เขียนอธิบายงานทีท่ าชัดเจนบางส่วน ใช้วิธีการ  
ที่ขาดความสมเหตุสมผล 
1  เขียนอธิบายงานทีท่ าได้บางส่วน ส่วนใหญ่ไม่
ชัดเจน 

4  แสดงวิธีท าถูกต้อง  ชัดเจนมีค าบรรยายประกอบ      
มีต้นฉบับร่างแก้ไข 
3  แสดงวิธีท าชัดเจนถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีค าบรรยาย
ประกอบ ไม่มรี่องรอยของการแก้ไขปรับปรงุ 
2  แสดงวิธีท าถูกต้องบางส่วน  ค าบรรยายประกอบแต่ 
ไม่ชัดเจน 
1  แสดงวิธีท าได้ไม่เหมาะสม  ไม่ชัดเจน  ส่วนใหญ่      
ไม่ถูกต้อง 
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ตวัอย่าง 
(http://ird.rmuti.ac.th/newweb /fmanager/files/3Tiwat.doc) 

 
 
 

 
 จากแบบทดสอบนี้  ครูหรือผู้ด าเนินการสอบต้องเตรียมพื้นที่ ที่ให้นักเรียนท าความสะอาดทีม่ีพื้นทีเ่ท่าๆ 
กัน  มีความสกปรกพอๆ กัน  นอกจากนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบรวมทัง้อุปกรณ์ที่ให้นักเรียนเลือกใช้ตามเกณฑ์
การให้คะแนนทกุระดบั 
 

   แบบบันทึกคะแนนการวัดภาคปฏิบัต ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี         มาตรฐานการเรียนรู…้….....    
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ข้อ ...................ระดบัชั้น……………………. 
 

              หวัขอ้ประเมิน 
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 เกณฑ์การให้คะแนนและการประเมิน  
              1. หัวข้อการประเมิน  พิจารณาจาก 

 1.1  การเลือกใช้อปุกรณ์   
 1.2  ข้ันตอนการท าความสะอาด  
 1.3  การใช้เวลา 
 1.4  การท าความสะอาดและการเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 1.5  ผลงาน 

 
 
 

แบบทดสอบภาคปฏิบัต ิ
 ให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนในบริเวณที่ก าหนด  โดยเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม      
ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที  
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2. เกณฑ์การให้คะแนน 
    ผู้ประเมินสังเกตการปฏิบัติของผู้ถูกประเมิน แล้วให้คะแนนแต่ละหัวข้อเป็น 3 ระดับ ดังนี้   

                  2.1  การเลือกใช้อุปกรณ ์
 ระดับ  3  เลือกใช้อุปกรณ์ได้ครบและเหมาะสม 
   อุปกรณ์ครบ คือ ไม้กวาด  ภาชนะใส่น้ า และ ผ้าข้ีริ้ว  
   ส าหรับความเหมาะสมพจิารณาจาก 
   ไม้กวาด พิจารณาควบคู่กับพื้นทีท่ี่ท าความสะอาด เช่นพื้นไม้ใช้ 

   ไม้กวาดชนิดอ่อน  พื้นปูนใช้ไม้กวาดชนิดอ่อน หรือไม้กวาด 
   ทางมะพร้าว ทั้งนี้ให้พจิารณาถึงคุณภาพของไม้กวาดด้วย 

    ภาชนะใส่น้ า   เหมาะสม (เช่น ถังน้ า  กะละมงั) ขนาดไม่ใหญ่หรือ 
         เล็กเกนิไป  ไม่รั่ว  
    ผ้าขี้ริ้ว  นุ่ม  ซับน้ าได้ดี  สะอาด  ไม่เปื่อยยุ่ย 
 

ระดับ  2 เลือกใช้ไม่ครบ 1 อย่าง  หรือครบแต่ไม่เหมาะสม 1 อย่าง 
ระดับ  1 เลือกใช้ไม่ครบ 2 อย่าง  หรือครบแต่ไม่เหมาะสม 2 อย่างข้ึนไป  

     2.2  ขั้นตอนการท าความสะอาด 
ระดับ  3  ท าครบและถูกต้องทุกข้ันตอน ดังนี้  

1) กวาด  โดยค านึงถึงทิศทางลม 
2) ถู  เป็นช่อง ไม่ถูเป็นทางยาว  ค านึงถึงทิศทาง  และมีการ 

ท าความสะอาดผ้าข้ีริ้วอยู่เสมอ  ผ้าไมเ่ปียกจนเกินไป 
    3)  กวาดหรือถูซ้ า กรณีหรือบรเิวณที่ไม่สะอาด 

ระดับ  2    ท าครบแต่ไม่ถูกต้อง 1 ข้ันตอน  
ระดับ  1    ท าไม่ครบ 1 ข้ันตอน  หรือ ครบแต่ไม่ถูกต้อง 2 ข้ันตอน 

                  2.3  การใช้เวลา 
ระดับ  3 ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที  
ระดับ  2 ใช้เวลา 11-13 นาที 
ระดับ  1 ใช้เวลามากกว่า 13 นาที  

                 2.4  การท าความสะอาดและเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
ระดับ  3 การท าความสะอาดและเกบ็รักษาอปุกรณ์ครบและถูกต้อง ดังนี้ 

เก็บไมก้วาดในที่เกบ็และถูกวิธี  ผ้าข้ีริ้วซักจนสะอาด บิดใหแ้ห้ง 
และตากบนราว  ภาชนะล้างและคว่ าไว้ในที่เหมาะสม 
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  ระดับ  2 การท าความสะอาดและเกบ็รักษาอปุกรณ์ครบแต่ไม่ถูกต้อง 

1 รายการ  
ระดับ  1 การท าความสะอาดและเกบ็รักษาอปุกรณ์ไม่ครบ  1 รายการ หรือครบแต่ไม่

ถูกต้อง 2 รายการ   
         2.5  ผลงาน 

ระดับ  3 สะอาด  แห้ง  และปราศจากฝุ่นและเศษขยะ 
ระดับ  2 สะอาด  และปราศจากฝุ่นและเศษขยะ แต่เปียก  หรือสะอาด   

และแห้ง  แต่มีฝุ่นหรือเศษขยะ 1 จุด 
                    ระดับ  1 มีฝุ่นหรือเศษขยะมากกว่า 1 จุด 
 

3. เกณฑ์การประเมิน 
ระดับด ี  ได้คะแนนรวมระหว่าง 13 – 15  คะแนน 
 ระดับพอใช้ ได้คะแนนรวมระหว่าง 10 – 12  คะแนน 
 ระดับปรบัปรุง ได้คะแนนรวมไม่ถึง 10  คะแนน 

 
คุณภาพของเครื่องมือ 
 1. ความเท่ียงตรง  (Validity )  
  การพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบวัดการปฏิบัติ นิยมหา ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (content validity)  ซึ่งผู้เช่ียวชาญในงานที่ท าจะเป็นผู้ตัดสิน
คุณภาพในส่วนน้ีได้   
  1.2 ความเที่ยงตรงตามสภาพ  (concurrent validity) เพื่อดูว่าผลการวัดมีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเ้รียนหรือไม่  พิจารณาจากผลการวัดที่ประเมินจากแบบวัดที่สร้างข้ึนกับผลการ
วัดที่ผู้สอน (ซึ่งรู้จักผูเ้รียนเป็นอย่างดีจนสามารถจัดประเภทได้ว่าผู้ใดปฏิบัติงานได้ ผู้ใดปฏิบัติงานไม่ได้) เป็นผู้ให้
ข้อมูล  หรือการใช้วิธีการกลุ่มรู้ชัด (known-group method) ในกรณีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบวัดเมื่อ
วัดผลงาน อาจท าได้โดยการให้กลุ่มผู้ประเมินที่มีความช านาญในสาขาน้ันตัดสินผลงาน แล้วยึดข้อมูลนีเ้ป็นเกณฑ์ 
(criterion) จากนั้นหาความสอดคล้องระหว่างผลการประเมนิเมื่อใช้แบบวัดทีส่ร้างข้ึนกับเกณฑ์ดงักล่าว 
 2. ความเชื่อมัน่  (Reliability) โดยการหาความเช่ือมัน่ระหว่างผู้ให้คะแนน (inter-rater reliability) 
ไม่ว่าจะเป็นการวัดกระบวนการหรือผลงาน  เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติงานใช้ความรูส้ึกและประสบการณ์ใน
ตนเองสูง จนไม่คอ่ยเป็นปรนัย เกณฑ์ในการให้คะแนนจงึต้องมีความชัดเจน และสามารถพัฒนาแบบวัดที่มีคุณภาพ
ได้ดีจริงแล้ว ผู้ประเมินไม่ว่าจะเป็นใครควรจะประเมินได้สอดคล้องกัน การก าหนดความเช่ือมั่นในกรณีที่ท าการ
วัดผลงานนั้นอาจท าได้โดยพจิารณาเรื่องความเช่ือมั่นแบบการวัดซ้ า การประเมินที่มีความเช่ือมั่นสูง  ควรให้ผลการ
ประเมินทีม่ีความคงเส้นคงวา นั่นคือ ถ้าให้มีการประเมินผลงานซ้ าควรจะไดผ้ลคงเดิม 
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 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ก าหนดสัดส่วนการประเมิน
ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะต้องแบ่งคะแนน
ในการประเมินความรู้ การประเมินทักษะกระบวนการ หรือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหส้อดคลอ้งกบั
ธรรมชาติวิชา ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ คือ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สัดส่วนคะแนน 

ปลายภาค/ปลายปี(20%) ระหว่างเรียน (80%) 
ความรู้(K) 20% ความทักษะกระบวนการ(P) 70% คุณลักษณะ(A) 10% 

สุขศึกษาและพลศึกษา    
ศิลปะ    
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    
 
 จากการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากกจิกรรมที่ 1 มาวิเคราะหเ์พื่อก าหนดภาระงาน/ช้ินงาน ให้กบันักเรียน รวมถึงการ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินภาคปฏิบัต ิ
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ใบกิจกรรมที่ 2   
เครื่องมือการวัดและการประเมินภาคปฏิบัต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู.้................................................ ระดบัชั้น.......................ภาคเรียนที่ ......... 
หน่วยท่ี............................ชื่อหน่วย............................................................................. 

สาระ ................................................................................................................................................... ................... 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  ................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................................. 
 

ตัวชี้วัด ค าส าคัญ รู้อะไร/ท าอะไรได้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

ประเมินอะไร 
เครื่องมือ/วิธีการ 

วิธีการ ผลงาน 
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แบบประเมินภาคปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา       ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวชี้วัด รู้อะไร/ท าอะไรได ้ ภาระงาน/ชิ้นงาน ประเมินอะไร เครื่องมือประเมิน 
พ 3.1 ป6/3 เล่น
กีฬาไทย กีฬาสากล 
ประเภทบุคคล และ
ประเภททีมได้อย่าง
ละ 1 ชนิด 

-หลัก วิธีการ กฎ 
กติกา การเล่นกีฬา
ไทย และกีฬาสากล
ชนิดต่างๆ 
-การเล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากลชนิด
ได้ถูกต้องตามกฎ
กติกาของกีฬา
ประเภทนั้น 

การเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลอย่างละ 1 
ชนิด 

ความสามารถในการ
เล่นการเล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

แบบประเมิน
ความสามารถในการเล่น
กีฬา 
-องค์ประกอบของทักษะ
การเล่นกีฬา 
-การก าหนดค่าคะแนน
และระดบัคุณภาพ 
-เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   แบบภาพรวม (Holistic Rubric)   

ภาระงาน ประเด็น ระดับคุณภาพ 
เล่นกีฬาสากล
ประเภททีม 

1.ทักษะการเล่น 
2.การเคารพกติกา 
3.การมีน้ าใจนักกีฬา 
4.บทบาทหน้าที่ตาม
ต าแหน่ง 

3 = เล่นกีฬาโดยใช้ทักษะพื้นฐานในการเล่นอย่างคล่องแคลว่ ตาม
ต าแหน่งและกฎกติกา มีน้ าใจนักกีฬาตลอดระยะเวลาในการเล่น 
2 = เล่นกีฬาโดยใช้ทักษะพื้นฐาน ตามต าแหนง่ เล่นกีฬาตามกฎ
กติกา  
1 = ไม่เคารพกฎกติกา  

 
เกณฑ์การให้คะแนน   แบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
 

ภาระงาน ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
เล่นกีฬาสากล
ประเภททีม 

ทักษะการเล่นกีฬา สามารถท าตามขั้นตอนและถูกวิธี
และมีความคล่องแคล่ว 

ท าตามขั้นตอน
และถูกวิธี 

ท าตามข้ามขั้นตอน
และไม่ถูกวิธี 

เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามกฎ กติกาตลอดการ
เล่นกีฬา 

ท าผิดกติกา
บางครัง้ 

ท าผิดกติกาบ่อยครัง้ 

การมีน้ าใจนกักีฬา ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการเล่นกีฬา ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมทีม 

แสดงอารมณ์ไม่พอใจ
เมื่อเพื่อนผิดพลาด 
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ใบกิจกรรมที่ 3   

การสรา้งเครื่องมือประเมนิภาคปฏิบัต ิและเกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู.้................................................ ระดบัชั้น.......................ภาคเรียนที่ ......... 

ค าชี้แจง   จากใบกิจกรรมท่ี 2 ให้น าตัวชี้วัด เพ่ือก าหนดประเด็นการประเมินภาคปฏิบัต ิ
สาระ ........................................................................................................................ .............................................. 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  .......................................................................................................... ....................................... 
................................................................................................................................................................................ 
ลักษณะของการประเมิน  ผลงาน (Product)     กระบวนการ (Process)  กระบวนการและผลงาน 
รูปแบบเครื่องมือ  แบบตรวจสอบรายการ  มาตราส่วนประมาณค่า  แบบสังเกต   
   อื่นๆ.................................................................................................................................  
เกณฑ์การให้คะแนน   แบบภาพรวม (Holistic Rubric)   
 

ภาระงาน ประเด็น ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
ลักษณะของการประเมิน  ผลงาน (Product)     กระบวนการ (Process)  กระบวนการและผลงาน 
รูปแบบเครื่องมือ  แบบตรวจสอบรายการ  มาตราส่วนประมาณค่า  แบบสังเกต   
   อื่นๆ........................................................................................................................ .........  
เกณฑ์การให้คะแนน   แบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
 

ภาระงาน ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ใบกิจกรรมที่ 4 

สร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัต ิ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
ลักษณะของการประเมิน  ผลงาน (Product)     กระบวนการ (Process)  กระบวนการและผลงาน 
 

แบบทดสอบภาคปฏิบัต ิ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รูปแบบเครื่องมือ  แบบตรวจสอบรายการ  มาตราส่วนประมาณค่า  แบบสังเกต   
   อื่นๆ........................................................................................................................ .........  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


