
                                 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                   

หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 



 

 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยศกึษานิเทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ค าน า 

  

 ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรการอาชีวศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในหมวด 2 วิธีการประเมินผลการเรียน ข้อ 11 กล่าวว่า     

“การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด

ภาคเรียน ด้านความรู้   ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและ       

การปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้ อหาวิชาโดยใช้เคร่ืองมือและ

วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม” แต่ในทางปฏิบัติ ครู-อาจารย์และสถานศึกษา      

ยังด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักการของการประเมินตามสภาพจริง บางองค์ประกอบ     

ของการประเมินยังไม่มีการประเมินอาจท าให้ผู้เรียนเสียคะแนนบางส่วนไปและสอบตก    

ในรายวิชานั้นๆ ได้ 

 เพ่ือให้ ครู-อาจารย์และสถานศึกษาท าการประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบของการ

เรียนการสอนและใช้เคร่ืองมือในการประเมินให้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล

หน่วยศึกษานิเทศก์จึงจัดท าคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงขึ้ น เพ่ือให้ ครู 

อาจารย์และสถานศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร              

การอาชีวศึกษาได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านของพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 เอกสารฉบับนี้ ส  าเร็จลงได้ ด้วยความร่วมมืออย่างดี  จากคณะครู  อาจารย์ 

ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ที่ได้อุทศิสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน

สละเวลาอนัมีค่าช่วยปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของการอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณทุก

ท่านที่มีส่วนรวมในการจัดท าไว้ ณ ที่น้ี 

 

 

 

                                                                  หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                                                       พ.ศ.2556 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 

 การวัดและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นการประเมินความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน โดยที่ผู้ประเมินจะหาวิธีการหรือ

เทคนิคในการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและผู้เรียน 

ซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักร าช 2545       

พ.ศ.2547 หมวด 2 ข้อที่ 11 ได้ก าหนดไว้ว่าการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาให้

ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน 

 

ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกบัการประเมินตามสภาพจริง 

 1. ความหมายและความส าคญัของการประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินความสามารถตามสภาพความ  

เป็นจริงของผู้เรียน โดยที่ผู้ประเมินจะหาวิธกีารหรือเทคนิคในการประเมินให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นจะมีการพัฒนาหรือการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่

มีอยู่ตลอดเวลา การที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านแบบทดสอบไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนไม่มีความรู้

ในรายวิชาที่ท  าแบบทดสอบหรือไม่มีความรู้ เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ผู้เรียนอาจจะรู้ ในสิ่งที่แบบทดสอบ

ไม่ได้ถามกไ็ด้ 

 ทั้งนี้ การประเมินต้องประเมินทั้งภาคทฤษฎี(ความรู้ ) และภาคปฏิบัติ(ทักษะ) 

โดยภาคทฤษฎีจะเน้นการประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์สังเคราะห์  ประเมินค่า  และ

กระบวนการคิดที่น าไปใช้ในการท างานส่วนภาคปฏบิัติ จะเน้นที่ความสามารถในการท างาน

(ทกัษะ) กระบวนการที่ใช้ในการท างาน  และผลผลิตที่เกิดจากการท างานได้ตามมาตรฐาน

(สมรรถนะ)ที่ก าหนดหรือไม่ 

 2. หลกัของการประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินตามสภาพจริงจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้   การสอน  และการประเมินผล           

โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และมีความสมัพันธ์เกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนัเกดิข้ึน 

ในเวลาเดียวกนัการประเมินผลตามสภาพจริงมีหลักการที่จ าเป็นดังน้ี 



2.1 เป็นการประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของนักเรียนและบน

รากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้   ทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้หมายถึงระดับ

พฤติกรรมการเรียนในแต่ละด้านของผู้เรียนโดยแบ่งเป็นระดับการเรียนรู้ดังตารางต่อไปนี้  

 

ระดบั พุทธิพิสยั ทกัษะพิสยั จิตพิสยั 

6 ประเมินค่า   

5 สงัเคราะห์ ท าเป็นธรรมชาติ สร้างบุคลิกภาพ 

4 วิเคราะห์ ปฏบิัติถูกต้องทุกขั้นตอน จัดระบบตนเอง 

3 น าไปใช้ ปฏบิัติมีความผิดพลาดน้อย เหน็คุณค่า 

2 ความเข้าใจ ปฏบิัติตามค าสั่ง ตอบสนอง 

1 ความรู้ความจ า เลียนแบบ,ท าตาม การรับรู้ 

 

     2.2 มีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 

ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ ที่ต่างกัน การประเมินความสามารถของ

ผู้เรียนควรมีการก าหนดมาตรฐานข้ันต ่าที่ผู้เรียนทั่วไปสามารถเรียนรู้ ได้ในเวลาที่ก าหนด  

     2.3 การประเมินตามสภาพจริงและการพัฒนาหลักสตูรที่เหมาะสมจะต้องจัด

ให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  หลักสูตรที่จัดให้ต้องมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน  ต้องไม่ยากและง่ายจนเกินไปและมีการประเมินตลอดเวลาที่มีกิจกรรมการเรียน

การสอน 

      2.4 การประเมินตามสภาพจริงและหลักสูตรจะต้องพัฒนามาจากบริบท

รากฐานทางวัฒนธรรมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่และต้องเรียนรู้  หลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น ตามความต้องการก าลังคน และไม่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

      2.5 ผู้สอนต้องสามารถบูรณาการและปรับขยายหลักสูตรได้และทันยุคสมัย 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย และเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือสนองความต้องการของ

ผู้เรียนอย่างเตม็ที่ มีการสอดแทรกสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในการเรียนการสอนในการสอนของ

ผู้สอนเองได้ตลอดเวลา เช่น สอดแทรกพิษภัยของยาเสพติด การปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น 

 การประเมินตามสภาพจริงในการเรียนการสอน ใช้เพียงการประเมินจากกิจกรรม

เดียวในการตัดสินว่าผู้เรียนผู้นี้ ส  าเร็จการศึกษาจะไม่มีความสมบูรณ์  จึงควรต้องมีการ

ประเมินจากบุคคลภายนอก และข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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                                             ช้ินงาน,ผลงาน 

                                                (นักเรียน) 

 

 

 
 

                                                  ผู้เรียน 

 

 

 

การแสดงผลงาน                             ข้อสอบมาตรฐาน 

                      (บุคคลภายนอก)                            (คณะกรรมการ) 

 

             Triangulate Assessment 

 

วิธีการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมินตามสภาพจริงควรท าแบบค่อยเป็นค่อยไปจนเข้าใจโดยมีการวาง

แผนการประเมินเพ่ือศึกษาผลสะท้อนกลับและภาพรวมของการประเมินว่าเข้าถึงเป้าหมาย

ของจุดประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน  โดยพิจารณาดังนี้  

1. จุดประสงค์ของการประเมินที่ก าหนด 

  2. ก าหนดขอบเขตที่ต้องการประเมิน 

  3. ยุทธวิธหีรือเทคนิคที่ใช้ประเมิน 

  4. จัดเกบ็ข้อมูลและประมวลผลตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

  5. จัดท าบันทกึและรายงาน 

การวางแผนการประเมินตามสภาพจริง  ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้  

1. จุดประสงค์และเป้าหมายการประเมิน 

     1.1 ประเมินพัฒนาการและผลการเรียนรู้ 

     1.2 ประเมินให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้  

               1.3 สะท้อนให้เหน็พัฒนาการในจุดหลักๆ และหัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมด 

2. สิ่งที่ประเมิน 

               2.1 พัฒนาการในด้าน 

          - ศิลปะและดนตรี 

          - ความสามารถทาง คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
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          - สงัคมและวัฒนธรรม 

          - ร่างกายและบุคลิกภาพ 

     2.2 หัวข้อการเรียนรู้คืออะไร? 

         - ความรู้ 

          - ทกัษะ 

          - ความโน้มเอยีง 

          - เจตคต ิ

 3. ความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน 

     3.1 รูปแบบการท านายพัฒนาการและการเรียนรู้ 

     3.2 สิ่งที่ผู้เรียนเลือกท า 

     3.3 ความสมัพันธร์ะหว่างผู้เรียนกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ครูผู้สอน และสื่อต่างๆ 

     3.4 ผลของการปฏบิัติและผลผลิตของผู้เรียน 

4. ยุทธศาสตร์เทคนิควิธี 

     4.1 การสงัเกต 

     4.2 การบันทกึพฤติกรรม 

     4.3 แบบส ารวจ 

     4.4 การประมาณค่า 

     4.5 แฟ้มสะสมงาน 

     4.6 เคร่ืองมือวินิจฉัยอื่นๆ 

 5. ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ครูผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และอื่นๆ 

 6. ระยะเวลาที่ประเมิน 

     6.1 ระหว่างผู้เรียนท ากจิกรรม 

     6.2 ระหว่างการท างานกลุ่มหรือโครงการ ในและนอกเวลาเรียน 

     6.3 การประชุมสมัมนา 

     6.4 เหตุการณห์รืองานพิเศษ 

     6.5 เวลาใดเวลาหนึ่งของวันหรือวันใดวันหนึ่งของสปัดาห์ 

 7. การบันทกึข้อมูลในการประเมินและจัดการประมวลผล 

     7.1 รายการกระบวนการปฏบิัติงานของผู้เรียน 

     7.2 จากข้อมูลตามรายการในข้อที่ 3 

     7.3 ประมวลด้วยสถิติเบื้องต้นหรือสถิติวิเคราะห์ 

     7.4 ประมวลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรมแกรม SPSS 
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8. เกณฑท์ี่ใช้ในการประเมิน 

     8.1 จุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสตูร 

     8.2 เกณฑม์าตรฐานรายวิชาหรือสมรรถนะรายวิชา 

 

ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินตามสภาพจริงแบ่งลักษณะการประเมินตามลักษณะของกจิกรรมได้  

2 ลักษณะ ดังนี้  

1. การประเมินอย่างเป็นทางการ  

   เป็นการประเมินความสามารถภาคทฤษฎี เคร่ืองมือที่ใช้ส่วนมากเป็น

แบบทดสอบที่สร้างข้ึนและได้มีการทดลองใช้จนเป็นที่เช่ือถอืได้เรียกว่า “ข้อสอบมาตรฐาน” 

ใช้ในการวัดความสามารถทางวิชาการ วัดความถนัด วัดความพร้อมต่างๆ วัดกระบวนการคิด 

           2. การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 

  เป็นการประเมินความสามารถภาคปฏบิัติ ที่เน้นทกัษะความสามารถใน

การท างานของผู้เรียนตามสภาพเป็นจริง จะท าการประเมิน 3 ด้าน คือ 

- บุคลิกภาพ (Performance) แยกออกได้เป็น 

ก. ทกัษะการท างาน 

ข. จิตพิสยัและกจินิสยัการท างาน 

- กระบวนการ (Process) 

- ผลผลิต (Products)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่เป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า  แบบ

ตรวจสอบรายการ  แบบประเมินรายบุคคล 
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บทที ่2 

 

การออกแบบการประเมินตามสภาพจริง 

 

การออกแบบการประเมินตามสภาพจริงของแต่ละรายวิชามีขั้นตอนในการ

ด าเนินการดังนี้  

1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน 

2. ก าหนดกจิกรรมการเรียนการสอน 

3. ก าหนดชนิดของเคร่ืองมือในการประเมิน 

4. ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 

5. ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 

 การก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินต้องพิจารณาจาก จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน

รายวิชาหรือสมรรถนะรายวิชา และค าอธบิายรายวิชา เมื่อสิ้นการเรียนการสอนของแต่ละ

รายวิชาผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง 

 

2101-1001 งานเคร่ืองยนต ์      3(6) 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการความปลอดภัย  การใช้เคร่ืองมือช่างยนต์  

อุปกรณจ์ับยึด  หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนและเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 2. เพ่ือสามารถใช้เคร่ืองมือช่างยนต์ถอดประกอบเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนและดีเซล

ได้ถูกต้องตามขั้นตอน  

 3.  เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ  สะอาด  ประณีตและ

ปลอดภัย 

 

 



มาตรฐานรายวิชา 

 1.  เข้าใจหลักการท างานและการถอดประกอบเคร่ืองยนต์ 

 2.  ติดเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

 3.  ติดเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 4.  ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

 5.  ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 

ค าอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์

จับยึด โครงสร้างและการท างาน การถอดประกอบช้ินส่วน การติดเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

และเคร่ืองยนต์ดีเซล 

  

จากค าอธบิายรายวิชางานเคร่ืองยนต์ สิ่งที่ต้องประเมินมี ดังน้ี 

1. ความรู้หลักการท างานและถอดประกอบเคร่ืองยนต์ 

2. ติดเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนและเคร่ืองยนต์ดีเซล 

3. ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนและช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 

2101-2001 งานเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีน           1 – 6 – 3 

  (Gasoline Engine) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการท างานหน้าที่ระบบต่างๆของเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

2. ใช้เคร่ืองมือ  อุปกรณช่์าง  ได้ถูกต้องตามขั้นตอน 

3. ถอดประกอบตรวจสภาพช้ินส่วน ปรับแต่งและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

4. มีกจินิสยัที่ดีในการท างานด้วยความเป็นระเบียบสะอาดประณตีปลอดภัยและ

รักษาสภาพแวดล้อม 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการ  ตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งช้ินส่วน

เคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

2. ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊ลีนตามคู่มอื 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊ลีนตามคู่มือ 
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4. บ ารุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊ลีนตามคู่มือ 

5. ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีนตามคู่มือ 

 

ค าอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างาน การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

ช่างยนต์  หลักการท างาน  การถอดประกอบตรวจสภาพช้ินส่วน  ระบบน า้มันเช้ือเพลิง  

ระบบจุดระเบิดระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อนระบบไอดีและระบบไอเสยี  การติด

เคร่ืองยนต์  การปรับแต่งและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

 

จากค าอธบิายรายวิชางานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน สิ่งที่ต้องประเมินมี ดังน้ี 

1. ความรู้หลักการท างาน ตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

2. ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

3. ตรวจสภาพและบ ารุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

4. ปรับแต่งเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนต้องวางแผนก่อนโดยพิจารณาจากจุดประสงค์รายวิชา 

วัสดุอุปกรณ์ สถานที่และท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างไร    มีภาระงานอะไรบ้างที่นักเรียนต้องปฏิบัติ มีช้ินงานกี่ช้ินที่

ผู้เรียนต้องส่งให้กับผู้สอน  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมพฤติกรรม

การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน (พุทธพิิสยั  ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั) 

กิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องประเมินในรายวิชาน้ัน

จากตัวอย่าง มีสิ่งที่ต้องประเมิน 3 หัวข้อ กจิกรรมควรเป็นดังน้ี 

 จัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกันโดยผู้สอนอาจใช้วิธีให้

ความรู้ ด้วยทฤษฎีหัวงานและให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติที่ละข้ันตอนตามใบช่วยสอนที่ก าหนด

เมื่อผู้เรียนปฏิบัติครบตามขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้วผู้สอนจึงสรุปและเพ่ิมความรู้ เร่ืองทฤษฎี

ให้ครบทุกรายละเอยีด 

 หรือด าเนินการสอนทฤษฎีก่อนทีละเร่ืองเมื่อจบทฤษฎีแล้วให้ลงมือปฏบิัติสลับกัน

ไปจนครบตามหลักสตูร 

จากตัวอย่างรายวิชางานเคร่ืองยนต์ กจิกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนมี 

- การสอนทฤษฎี 

- การสอนปฏบิัติตามขั้นตอน(เน้นการปฏบิัติ) 
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- ผู้เรียนลงมือปฏบิัติเองตามใบช่วยสอน 

จากตัวอย่างรายวิชางานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน กจิกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนมี 

- การสอนทฤษฎีและการสอนปฏบิัติไปพร้อมกนัตามขั้นตอน 

- ผู้เรียนลงมือปฏบิัติเองตามใบช่วยสอน 

 

ขั้นท่ี 3 ก าหนดชนิดของเครื่องมือในการประเมิน 

 ให้พิจารณาว่ากิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้เคร่ืองมือชนิดใด เช่น มีการสอน

ทฤษฎีต้องใช้การทดสอบความรู้  และเมื่อมีการปฏบิัติงานต้องใช้การทดสอบความสามารถ

ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องประกอบไปด้วย กระบวนการที่ได้มาของงาน กิจนิสยัและความใส่

ใจในการท างาน ผลงานที่ได้จากการปฏบิัติงาน ฉะน้ันเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมีดังน้ี 

1. การทดสอบความรู ้

ใช้แบบทดสอบในการประเมินการเรียนการสอนแบ่งตามจุดประสงค์การ

ประเมินได้ 2 ลักษณะ คือ 

1.1 แบบทดสอบที่ครู ผู้สอนใช้ทดสอบท้ายหน่วยแต่ละหน่วย ใช้

ประเมินหลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนใช้ประเมินความรู้ ผู้เรียนเมื่อ

เรียนจบในแต่ละหน่วยใช้วัดความรู้  ความจ า และความเข้าใจของผู้เรียน 

1.2 แบบทดสอบที่ครูผู้สอนใช้ประเมินเมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนการสอนทุก

หน่วย(ปลายภาค) ใช้ประเมินความรอบรู้ของผู้เรียนแบบทดสอบลักษณะนี้ จะออกข้อสอบ

จากตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยแปลงตารางวิเคราะห์หลักสูตรให้เป็นตารางวิเคราะห์

ข้อสอบหลักการประเมินเรียกว่า “แบบทดสอบมาตรฐาน” ใช้วัดความสามารถในการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ของผู้เรียน 

2. การทดสอบความสามารถ 

การฝึกปฏบิัติใช้แบบประเมินในการประเมินความสามารถผู้เรียน ดังนี้  

2.1 ประเมินการปฏบิัติงานด้วยแบบตรวจสอบรายการ 

2.2 ประเมินกระบวนการท างานด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่าที่

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

2.3 ประเมินกิจนิสัยในการท างานด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่าที่

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

2.4 ประเมินความใส่ใจท างาน (จิตพิสยั) ด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

2.5 ประเมินผลงานด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่าที่ก าหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน 
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จากตัวอย่างรายวิชางานเคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมี 

- แบบทดสอบ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 

จากตัวอย่างรายวิชางานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมี 

- แบบทดสอบ 

- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 

ขั้นท่ี 4 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เคร่ืองมือประเมินแต่ละชนิดต้องมีก าหนดเกณฑ์

การให้คะแนน      ที่ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของเน้ือหาในส่วน

ที่เป็นความส าคัญของรายวิชาน้ัน ๆ  

 

1. เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบถ้าเป็นแบบเลือกตอบ(ปรนัย)ส่วนใหญ่ให้ข้อละ 1 

คะแนน เช่น 

 

ตวัอย่าง 

พืชเศรษฐกิจชนิดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกเหมือนกับพืชเศรษฐกิจ

ภาคใต้ 

ก. มันส าปะหลัง      ข.   ข้าว     ค.   ยางพารา     ง.   อ้อย      จ.   ทุเรียน 

 

2. เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบแบบความเรียง(อัตนัย)คะแนนที่ให้จะข้ึนอยู่กับปริมาณ

ของค าตอบเช่น 

 

ตวัอย่าง 

 จงบอกขั้นตอนการท าบัญชีมาอย่างน้อย 5 ข้ันตอนพร้อมอธบิาย(5 คะแนน) 

 

3. เคร่ืองมือเป็นแบบประเมิน  จ านวนคะแนนขึ้ นอยู่กับองค์ประกอบของหัวข้อใน

แต่ละข้อของการประเมินกรณทีี่ใช้ประเมินการปฏบิัติงาน และช้ินงาน เช่น 
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ตวัอย่าง 

 หัวข้อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีองค์ประกอบของการ

ประเมินคือ  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภมูิคุ้มกนั เช่น 

การถอดประกอบเค ร่ืองยนต์ตามหลักป รัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยง                 

มีองค์ประกอบดังนี้  

- เลือกใช้เคร่ืองมือ 

- การวางช้ินส่วน 

- ความประณตี 

คะแนนที่ก าหนดได้  

5 คะแนน เลือกใช้เคร่ืองมือถูกประเภทการใช้งาน  วางช้ินส่วนที่ถอดประกอบ

ก่อนไว้ด้านในเสมอ และถอดประกอบอย่างประณตี 

4 คะแนน เลือกใช้เคร่ืองมือถูกประเภทการใช้งาน วางช้ินส่วนที่ถอดประกอบร่วม

เป็นกองเดียว และถอดประกอบอย่างประณตี 

3 คะแนน เลือกใช้เคร่ืองมือไม่ถูกประเภทการใช้งาน วางช้ินส่วนที่ถอดประกอบ

ก่อนไว้ด้านในเสมอ และถอดประกอบอย่างประณตี 

2 คะแนน เลือกใช้เคร่ืองมือไม่ถูกประเภทการใช้งาน วางช้ินส่วนที่ถอดประกอบ

ร่วมเป็นกองเดียว และถอดประกอบอย่างประณตี 

1 คะแนน เลือกใช้เคร่ืองมือไม่ถูกประเภทการใช้งาน วางช้ินส่วนที่ถอดประกอบ

ร่วมเป็นกองเดียว และไม่มีความประณตีถอดประกอบ 

 

ในกรณีที่ใช้ประเมินความรู้ สึกในการแสดงความคิดเห็นการให้คะแนนจะไม่

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน จะใช้ค่าตัวเลขแทนความรู้สกึ 

 

ตวัอย่าง 

 ท่านน าความรู้จากการเรียนรายวิชางานเคร่ืองยนต์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพมาก

น้อยเพียงไร 
 

มากท่ีสุด    มาก  ปานกลาง    นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

      5       4       3        2        1 

  

จากตัวอย่างรายวิชางานเคร่ืองยนต์ จะท าการแยกประเมินทีละเร่ืองของแต่ละ

องค์ประกอบในการประเมินตามสภาพจริงในเร่ืองดังนี้  
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- ความรู้ประเมินด้วยแบบทดสอบ 

- ทกัษะการปฏบิัติงานประเมินด้วยแบบประเมิน 

- กระบวนการท างานประเมินด้วยแบบประเมิน 

- ช้ินงาน หรือผลงานประเมินด้วยแบบประเมิน 

- จิตพิสยั และกจินิสยัในการท างานประเมินด้วยแบบประเมิน 

 

จากตัวอย่างรายวิชางานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน จะท าการประเมินเป็นองค์รวมตาม

สมรรถนะงานของสมรถนะรายวิชาที่ก าหนดโดยประเมิน 

- ความรู้  ทกัษะ จิตพิสยัและกจินิสยั ในระหว่างปฏบิัติงาน  และเสรจ็

สิ้นการปฏบิัติงานในการถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน

ด้วยแบบประเมิน 

- ความรู้  ทกัษะ จิตพิสัยและกิจนิสยั ในระหว่างปฏิบัติงาน  และเสร็จ

สิ้ นการปฏิบัติ งานในการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาช้ินส่วน

เคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนด้วยแบบประเมิน 

- ความรู้  ทกัษะ จิตพิสัยและกิจนิสยั ในระหว่างปฏิบัติงาน  และเสร็จ

สิ้ นการปฏิบัติงานในการปรับแต่งเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ด้วยแบบ

ประเมิน 

 

ขั้นท่ี 5 ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

 การก าหนดเกณฑ์การประเมินข้ึนอยู่กับลักษณะของวิชารายวิชาที่ เน้นทฤษฎี  

คะแนนที่ให้จะเน้นไปที่เน้ือหาวิชา  เกณฑผ่์านการประเมินจะไม่สงูมาก ส่วนใหญ่คะแนนไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด แต่ถ้าเป็นรายวิชาที่เน้นปฏบิัติ เกณฑผ่์านการ

ประเมินจะสูงกว่าทฤษฎีประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้เรียน

ต้องมีความรู้และปฏบิัติได้ไม่ต ่ากว่าที่มาตรฐานรายวิชาก าหนด  

 การประเมินตามสมรรถนะรายวิชาผู้เรียนต้องมีความรู้ และปฏิบัติได้ตาม

สมรรถนะงานที่รายวิชาก าหนดทั้งหมดจนครบทุกสมรรถนะจึงถือว่าผ่านการประเมินใน

รายวิชานั้น 
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บทที ่3 

 

เครือ่งมือและเกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง 

 

เค ร่ืองมือประเมินที่ ใ ช้ในการประเมินตามสภาพจริงส าห รับ ผู้ เรียนเป็น            

ตัวบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ถึงความสามารถของผู้ถูกประเมิน ประกอบด้วยความรู้  ความสามารถ     

เจตคติ ตลอดจนทักษะทางการคิดและการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาซึ่งหมายความ

ว่าการประเมินตามสภาพจริงต้องมีเคร่ืองมือที่หลากหลายวัดได้ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏบิัติ 

 การสร้างเคร่ืองมือควรค านึงถึงหลักการวัดผลการศึกษา  พิจารณาใช้เป็นพ้ืนฐาน

ในการสร้างเคร่ืองมือให้สามารถวัดได้จริงยุติธรรมส าหรับผู้รับการทดสอบ  และเพ่ือให้

แปลผลคะแนนที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือประเมินที่ถูกต้องเช่ือถือได้  (Valid and Reliable)  

   

  1. หลกัการ หลักการในการสร้างเคร่ืองมือมีดังนี้  

   1.1 ความตรงหรือความเที่ ยงตรง(Validity)เป็นลักษณะส าคัญที่ สุดของ

แบบทดสอบ  อธิบายระดับคะแนนที่ได้จากการทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือแต่ละประเภท 

ความตรงของคะแนนขึ้นอยู่กับความพอเพียงของตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนความรู้ เป็นส าคัญ  

เคร่ืองมือที่ดีควรจะให้คะแนนตามงานที่เป็นตัวแทน  เคร่ืองมือที่มีความตรงสูงจะต้อง

พัฒนาตามกระบวนการที่เป็นระบบของการพัฒนาเคร่ืองมือ  ได้แก่ นิยามขอบเขตงานที่จะ

วัดให้ชัดเจน  เตรียมการก าหนดงานเขียนข้อสอบ  พิจารณาสร้างตัวแทนข้อค าถามหรือ

งานในแบบทดสอบที่สมัพันธก์บัคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อใช้เคร่ืองมือวัดนั้น

ทดสอบผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร  ผลการประเมินจึงจะเช่ือถือได้จริง 

   1.2  ความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น(Reliability) เป็นความคงที่หรือความคงเส้น

คงวาในการวัดของเคร่ืองมือวัด  ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนได้คะแนนจากการทดสอบของ

เคร่ืองมือชุดหนึ่ง  80  คะแนน จากคะแนนเตม็  100  คะแนน หมายความว่า  80  เป็น

ตัวแทนการปฏิบัติการสอบได้ถูกต้องของผู้เรียน  ถ้าเคร่ืองมือมีความเที่ยงสงูเมื่อทดสอบ

ผู้เรียนด้วยเคร่ืองมือชุดเดิมในระยะเวลาต่างกันพอสมควรหรือน าเคร่ืองมือที่มีลักษณะ

คู่ขนานมีความตรงเท่าเทียมกันมาทดสอบผู้เรียนคนเดิมหรือกลุ่มเดิม  คาดว่าผลการ  



สอบวัดของผู้เรียนจะใกล้เคียงกนั  ความคงเส้นคงวาในการวัดของเคร่ืองมือต้องช้ีให้เหน็ว่า

คะแนนที่เป็นผลการวัดเป็นอิสระจากความคลาดเคล่ือนในการวัด  ความเที่ยงจึงสามารถ 

เช่ือถือได้ 

 1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เคร่ืองมือที่ดีควรมีความเป็นปรนัย เพ่ือให้

ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน คะแนนผลการ

ทดสอบแสดงความสามารถของแต่ละคนถูกต้อง ชัดเจนเปรียบเทยีบกันได้ ดังนั้นการสร้าง

เคร่ืองมือจะต้องก าหนดโจทย์ค าถามหรือปัญหาที่ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ผู้เรียน

ตอบค าถามหรือแก้ปัญหาตรงจุดที่ต้องการ ไม่ให้คะแนนตามใจผู้ให้คะแนน ดังน้ันในการ

สร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทต้องมีการก าหนดเกณฑแ์ละวิธกีารให้คะแนนให้ชัดเจน 

 1.4 สามารถน าไปใช้ได้จริง (Practicality) เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

นอกจากใช้แล้วจะให้ผลที่มีความตรงและความเที่ยงที่น่าพอใจแล้วกระบวนการประเมิน

ต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย กระบวนการบริหารการประเมิน 

และการให้คะแนนต้องท าได้ง่าย รวดเรว็ สามารถตีความผลคะแนนได้ถูกต้อง 

เคร่ืองมือการประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วยเคร่ืองมือประเมินองค์ความรู้

ทฤษฎี  และเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการปฏิบัติ งานและจิตพิสัย  โดยมี

รายละเอยีดดังนี้  

 

2. เคร่ืองมือประเมินองคค์วามรูท้ฤษฎี 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบในการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  แบบจับคู่  แบบเติมค า

ในช่องว่าง  และแบบความเรียง ในการประเมินตามสภาพจริงใช้แบบเลือกตอบที่จัดท าเป็น

แบบทดสอบมาตรฐานและแบบความเรียง  ทั้ง 2 แบบนี้ จะประเมินตามสภาพจริงได้สร้าง

ข้อค าถามต้องประเมินความสามารถของผู้ตอบได้ ตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนด

ไว้ในหลักสตูร (ค าอธิบายรายวิชา) ฉะน้ันต้องมีการวิเคราะห์หลักสตูรก่อน และน าผลที่ได้

จากการวิเคราะห์หลักสตูรมาก าหนดเป็นตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือก าหนดว่าจะประเมิน

ความสามารถของผู้สอบถึงระดับใดบ้างและจ านวนข้อสอบจะวัดตามระดับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ในแต่ระดับ ระดับละกี่ข้อ   
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ตวัอย่างการวิเคราะหห์ลกัสูตรรายวิชา 

หลกัสูตร ปวช. 2555 

 

2101-1001 งานเคร่ืองยนต ์      3(6) 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการความปลอดภัย  การใช้เคร่ืองมือช่างยนต์  

อุปกรณจ์ับยึด  หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนและเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 2. เพ่ือสามารถใช้เคร่ืองมือช่างยนต์ถอดประกอบเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนและดีเซล

ได้ถูกต้องตามขั้นตอน  

 3.  เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ  สะอาด  ประณีตและ

ปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 

 1.  เข้าใจหลักการท างานและการถอดประกอบเคร่ืองยนต์ 

 2.  ติดเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

 3.  ติดเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 4.  ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

 5.  ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ดีเซล 

 

ค าอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์

จับยึด โครงสร้างและการท างาน การถอดประกอบช้ินส่วน การติดเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

และเคร่ืองยนต์ดีเซล 
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ตารางวิเคราะหห์ลกัสูตร 
 

รหสั 2101-1001   วิชา    งานเคร่ืองยนต ์            หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 6 ชัว่โมง 
ชั้น ปวช. 1             สาขาวิชา/กลุ่มวิชา     เคร่ืองกล สาขางาน ยานยนต ์
 

                                                           
                       พฤติกรรม 

 
       ช่ือหน่วย 

พุทธิพิสยั 

 ท
กั
ษ
ะพ

ิส
ยั
 

 จิ
ต
พ
ิส
ยั
 

 ร
วม

 

 ล
 าด

บั
ค
วา
ม
ส
 าค

ญั
 

จ 
าน

วน
ค
าบ

 

ค
วา
ม
รู ้

 ค
วา
ม
ข
า้ใ
จ
 

 น
 าไ
ป
ใช

 ้

 วิ
เค
รา
ะห

 ์

 ส
งัเ
ค
รา
ะห

 ์

 ป
ระ
เมิ
น
ค่
า 

1. ความปลอดภัยในการท างาน 9 8 9    -  26 4  

2. เคร่ืองมือในงานช่างยนต์ 9 7 8    10  34 3  
3. โครงสร้างเคร่ืองยนต์และการ 
    ท างาน 

9 8 8 6   7  38 2  

4. เคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 7 8 9 7   9  40 1  
5. เคร่ืองยนต์ดีเซล 7 8 9 7   9  40 1  

            

            

            

            

            

            

            

            

            
รวม 41 39 43 20   35  178   
ล าดบัความส าคญั 2 3 1 5   4     
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3. การสรา้งขอ้ค าถามในการวดัตามระดบัพฤติกรรมการเรียนรู ้

 สิ่งหน่ึงที่ส  าคัญในการวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนคือข้อค าถามที่    

ใช้ถาม เพ่ือวัดความสามารถในแต่ละระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ไม่สามารถวัดได้ตาม

จุดประสงค์ที่ต้องการ ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าให้แบบทดสอบไม่เป็นมาตรฐาน ถึงแม้จะผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  ฉะน้ันข้อค าถามหรือโจทย์ที่จะให้ผู้เข้ารับการ

ประเมินแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาต้องเป็นตัวเร้าให้ผู้เข้ารับการประเมินตอบได้

ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนด 

 ลักษณะของข้อค าถามหรือโจทย์ไม่ ว่าจะเป็นแบบทดสอบภาคทฤษฏีหรือ

แบบทดสอบภาคปฏิบัติการสร้างข้อค าถามจะมีลักษณะเดียวกัน ข้อค าถามที่จะสร้างเป็น

แบบทดสอบ และวัดได้ตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นดังนี้  

 

วดัความรู-้ความจ า 

      เป็นการวัดความสามารถของผู้เข้ารับการประเมินที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว เพ่ือ

ทดสอบว่าจ าอะไรได้บ้างแบ่งตามประเภทของความจ าจะมีลักษณะของข้อค าถามเป็นดังนี้  

      1.  ถามความจ าในเนื้อเร่ือง  แบ่งเป็น 2 แบบ 

  1.1  ถามเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม  เป็นการวัดในระดับต ่าของระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ ในระดับความรู้-ความจ า เป็นสิ่งที่ผู้เข้ารับการประเมินได้ท่องจ าไว้ 

เป็นความหมายของศัพทห์รือนิยามต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ค าถามส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 

1) ถามช่ือ 

2) ถามค าแปล 

3) ถามความหมาย ความหมายตรงข้าม 

4) ถามตัวอย่าง 

5) ถามนิยาม ค าจ ากดัความ อกัษรย่อ 

ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  คีมปากจิ้ งจกใช้กบังานลักษณะใด 

  -  หลักของการท าบัญชีมีกี่ข้ันตอน 

  -  แม่สแีสงมีสอีะไรบ้าง 

  -  ค าสั่ง Delete บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับท าอะไร 

  -  น า้เกดิจากการรวมตัวของกา๊ซอะไร 

  1.2  ถามเกี่ยวกับกฎและความจริง  เป็นการวัดความสามารถในการจ า

กฎ  กติกาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ สตูรที่ใช้เป็นสากล ความจ าต่าง ๆ เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ หรือ

ตัวบุคคลส าคัญ ค าถามส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 
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1) ถามสตูร กฎ ทฤษฎี 

2) ถามความจริงเกี่ยวกบัเร่ืองราว เน้ือเร่ือง 

3) ถามขนาด จ านวน ปริมาณ 

4) ถามสถานที่ที่เกดิเหตุการณ ์

5) ถามคุณสมบัติ 

 ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  สตูรใดใช้ค านวณหาพ้ืนที่ของสี่เหล่ียมคางหมู 

  -  ในเวลากลางวันต้นไม้ใช้กา๊ซใดในการสงัเคราะห์แสง 

  -  ใช้กฎใดทางตรีโกณในการค านวณเร่ืองของแรง 

  -  วิตามิน K ช่วยท าให้เลือดเป็นลักษณะใด 

  -  ท าไมปัจจุบันจึงไม่มีค านิยามของจุดกบัเส้นตรง 

      2.  ถามความรู้ในวิธดี าเนินการ แบ่งเป็น 5 แบบ 

  2.1  ถามเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน  เป็นการวัดความสามารถในการจ า

เร่ืองราว ที่ท  ากันเป็นประจ าจนเป็นสิ่งที่ต้องถือปฏบิัติ หรือกลายเป็นประเพณ ี ค าถามส่วน

ใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 

1) แบบแผน แบบฟอร์ม 

2) ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม 

3) ค าราชาศัพท ์ค าสภุาพ 

ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  ศาสนาอสิลามจะต้องท าพิธศีพให้เสรจ็สิ้นในเวลาใด 

  -  ก่อนเข้าโบสถ์วิหารควรท าอย่างไร 

  -  การวัดผลการเรียนการสอนหลักสตูรอาชีวศึกษาควรใช้การประเมิน 

                         ในลักษณะใด 

  -  ก่อนท าการเลิกใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องปฏบิัติอย่างไร 

  -  พนักงานขายที่ดีควรปฏบิัติกบัลูกค้าอย่างไร 

  2.2  ถามเกี่ยวกับแนวโน้มและล าดับข้ัน  เป็นการวัดความสามารถใน

การจ าในการจัดล าดับข้ันตอนการด าเนินการและแนวโน้มที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ค าถามส่วน

ใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 

1) ล าดับขั้นหรือขั้นตอนการปฏบิัติ 

2) ล าดับเวลาของเหตุการณห์รือเร่ืองราว 

3) แนวโน้มของเหตุการณห์รือเร่ืองราว 
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ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  ปัจจุบันค่าครองชีพสงูขึ้นเพราะเหตุใด 

  -  คนติดเช้ือไข้หวัดนกจากเหตุใด 

  -  ท าไมนักเรียนจึงไม่นิยมเรียนพณชิการสาขาเลขานุการ 

  -  ก่อนเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ควรปฏบิัติอย่างไร 

  2.3  ถามเกี่ยวกับการจัดประเภท  เป็นการวัดความสามารถในการจ า

เพ่ือจัดกลุ่ม หรือแยกประเภทสิ่งของต่าง ๆ ให้เข้าพวกเข้ากลุ่มในลักษณะเดียวกัน หรือ

ประเภทเดียวกนั ค าถามส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 

1) ชนิด หรือประเภท 

2) จัดกลุ่มเข้าพวก หรือแตกต่างจากกลุ่มพวก 

3) ตัวอย่าง 

  ลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  น้อยหน่าเป็นผลไม้ที่มีผลเป็นลักษณะใด 

  -  ขนมเบื้องญวนเป็นอาหารประเภทใด 

  -  ตัว๋แลกเงินเพ่ือเดินทางเป็นตราสารทางการเงินชนิดใด 

  -  ช่างเคร่ืองมือวัดเป็นช่างในสาขาวิชาใดของอุตสาหกรรม 

  -  สบู่ และยาสฟัีนเป็นสนิค้าประเภทใด 

  2.4  ถามเกี่ยวกบัเกณฑ ์ เป็นการวัดความสามารถในการตัดสนิใจน าของ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงไปเทยีบกบัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ค าถามส่วนใหญ่

จะถามเกี่ยวกบั 

1) ลักษณะหรือคุณสมบัติที่ใช้ในการตัดสนิ 

2) เปรียบเทยีบความแตกต่าง 

ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  พิจารณาอย่างไรว่าดาวประจ าเมืองเป็นดาวเคราะห์ 

  -  ผ้าไหมแท้กบัผ้าไหมเทยีมมีวิธสีงัเกตอย่างไร 

  -  จะพิจารณาว่าลมชนิดใดเป็นลมบกหรือลมทะเล 

  -  การขายตรงกบัการขายปกติทั่วไปแตกต่างกนัอย่างไร 

  -  เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะกบัเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะต่างกนัอย่างไร 

  2.5  ถามเกี่ยวกบัวิธกีาร  เป็นการวัดความสามารถในการใช้วิธีการต่าง ๆ 

ที่ได้เรียนมาเพ่ือใช้ในการหาผลลัพธ์ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเลือกใช้วิธีการใดที่ท  าให้งาน

ประสบความส าเรจ็ ค าถามส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 
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1) วิธปีฏบิัติ 

2) แนวทางการแก้ปัญหา 

3) เลือกวิธทีี่เหมาะสม 

 ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  มีวิธใีดบ้างที่ท  าให้คิดเลขได้เก่ง 

  -  ท าอย่างไรจะป้องกนัการเป็นโรคหวัดได้ 

  -  กระบวนการทางสถิติด าเนินการอย่างไร 

  -  วิธป้ีองกนัโรคไข้หวัดนกท าได้อย่างไร 

  -  ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ท างานแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร 

 3.  ถามความรู้ รวบยอดในเน้ือเร่ือง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนสรุป

เฉพาะส่วนที่ส  าคัญออกมา เป็นความคิดรวบยอดในเชิงวิชาการเป็นลักษณะความจ าขั้นสูง

แบ่งเป็น 2 ประเภท 

  3.1 ถามเกี่ยวกับหลักวิชาและขยายความ เป็นการวัดความสามารถใน

การน าหลักวิชามาตอบเพ่ืออ้างองิ หรือขยายความโดยอาศัยความสมัพันธข์องแต่ละสิ่งเป็น

จุดเช่ือมโยงค าถามส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกบั 

1) หลักสรุปของเร่ืองนั้น 

2) ขยายหลักวิชาไปสู่สภาพอื่น 

ตัวอย่างลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  การค านวณเร่ืองใดต้องใช้บัญญัติไตรยางค์ 

  -  ป่าในเขตร้อนช้ืน มีลักษณะทั่วไปอย่างไร 

  -  สิ่งใดเป็นความสมัพันธข์องสี่เหล่ียมด้านขนานกบัสี่เหล่ียมผืนผ้า 

  -  อธบิายความสมัพันธข์องอุปสงค์กับอุปทาน 

  -  ถ้าเงินต้นและดอกเบี้ยคงที่อะไรเป็นตัวแปรจ านวนดอกเบี้ย 

  3.2 ถามเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นการวัดความสามารถในการ

น าหลักวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กันน าไปทดสอบเพ่ือพิสูจน์หาความจริง หรือน า

องค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดเรียง จัดระบบขึ้นเป็นโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ค าถามส่วนใหญ่

จะถามเกี่ยวกบั 

1) อะไรคือหลักการร่วมเร่ืองราว 

2) ในทฤษฎีมีหลักการข้อสรุปใดสมัพันธก์นั 

3) ลักษณะร่วม 

 ตัวอย่างลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  พืชสวนชนิดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกบัพืชสวนภาคใต้ 
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  -  ใช้ทฤษฎีใดอธบิายพฤติกรรมของการประท้วง 

  -  ปัญหาใดเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัค่าครองชีพ 

  -  ปัญหาใดมักจะเกดิกบัพนักงานขายประกนัชีวิตในการหาลูกค้า 

  -  การวาดรูปเหมือนจริงอาศัยหลักทฤษฎีใด 

 

วดัความเขา้ใจ 

      จะต้องวัดความสามารถในการแปลความ ตีความหมาย และขยายความใน

เร่ืองต่าง ๆ ผู้เรียนต้องใช้พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา แบ่งเป็น 

 1.  การแปลความ เป็นการวัดความสามารถในการถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่ง

ไปอีกภาษาหนึ่ง แปลความสัญลักษณ์ การแสดงออกด้วยท่าทาง แปลความจากแผนภูมิ

และภาพต่าง ๆ  ลักษณะข้อค าถามเช่น 

  -  สัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกกระดูกไขว้ที่ติดบนถังเคมีหมายความว่า

อย่างไร 

  -  ปัจจุบันเปรียบอาชีพครูเหมือนสิ่งใด 

  -  แผนภมูิที่ปรากฏอยู่แปลความหมายอย่างไร 

  -  ค าที่ว่า “ใช้เงินเป็น” หมายความว่าอย่างไร 

  -  แปลความหมายประโยคสญัลักษณต่์อไปนี้  

 2.  การตีความ เป็นการวัดความสามารถในการตีความในเนื้อเร่ือง เพ่ือน ามาสรุป

เฉพาะใจความส าคัญเท่านั้น ตีความเร่ือง ตีความตามข้อเท็จจริงของข้อความโดยใช้

หลักเกณฑต์ีความเฉพาะในเน้ือเร่ืองที่ก าหนดให้ ลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  ผลการทดลองที่ได้มีลักษณะอย่างไร 

  -  ท าไมต้องซื้อรองเท้าในช่วงเวลาบ่าย หรือเวลาเยน็ 

  -  น า้หนักลด  หิวบ่อย  ปัสสาวะมีมดมาตอม เป็นอาการของโรคใด 

  -  ค าว่า “เงินฝืด” เหมาะสมกบัเศรษฐกจิในปัจจุบันหรือไม่เพราะเหตุใด 

  -  สาเหตุใดคนบางคนใส่สร้อยคอที่ท  าด้วยเงินจึงไม่ด า 

 3.  การขยายความ เป็นการวัดความสามารถในการขยายความให้กว้างและลึกลงไป 

ในการเขียนข้อค าถามมี 3 ลักษณะ 

  1)  ถามขยายไปข้างหน้าในอนาคต 

  2)  ถามขยายย้อนไปข้างหลังในอดีต 

  3)  ถามขยายในระหว่างเหตุการณปั์จจุบัน 

                ลักษณะข้อค าถาม 

  -  เหตุที่เกดิดินถล่มและน า้ท่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผลที่เกดิจากเหตุใด 
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  -  แนวโน้มในอนาคตที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนมากขึ้นเกดิจากเหตุใด 

  -  สตัว์ชนิดใดเป็นสาเหตุท าให้มนุษย์ติดเช้ือไข้หวัดนก F5N1 

  -  อาชีพช่างฝีมือใดในอนาคตจะหายไป 

  -  ครู- อาจารย์ ไม่สนใจการสอน อะไรจะเกดิขึ้นกบัสถานศึกษา 

 

วดัการน าไปใช ้

      เป็นการวัดพฤติกรรมในการน าความรู้และความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ ที่สร้างสมไว้

มาใช้แก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้กบังานและและชีวิตประจ าวัน ข้อค าถามควรมีลักษณะ ดังนี้  

  1)  ควรเป็นเร่ืองราวหรือปัญหาใหม่ โดยก าหนดสถานการณ์สมมติและ

ให้ผู้ตอบน าหลักการและทฤษฎีที่เรียนมาใช้ในการตอบค าถาม 

  2)  ตัวค าถามควรก าหนดปมปัญหาเพ่ือให้เกดิการแก้ปัญหา 

  3)  ค าถามควรเกี่ยวพันระหว่างหลักวิชากบัสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เกี่ยวข้อง 

    แนวการเขียนข้อค าถามแบ่งเป็น 

      1. น าหลักวิชาไปใช้ วัดความสามารถในการอธบิายเร่ืองราว การกระท าต่าง ๆ 

ตามหลักวิชาการ หรือน าหลักวิชา กฎเกณฑ ์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  วัตถุชนิดใดสามารถหาปริมาตรโดยวิธกีารแทนที่ด้วยน า้ 

  -  น า้มันราคาแพงมีผลอย่างไรกบัค่าครองชีพ 

  -  เลขจ านวนใดเมื่อน าไปยกก าลังแล้วมีค่าลดลง 

  -  ใช้คีมชนิดใดแทนคีมส าหรับปลอกสายไฟได้ 

      2.  การแก้ปัญหา วัดความสามารถในการน าวิธีการแก้ปัญหาที่เคยเรียนมา

และฝึกปฏิบัติมาก่อนในวิธีการแก้ปัญหาเดิมไปแก้ปัญหาใหม่ที่มีลักษณะของปัญหา

ใกล้เคียงกนั หรืออยู่ในสถานการณต่์างกนั ลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  ปัจจุบันน า้มันเช้ือเพลิงมีราคาสงูมากเราจะใช้สิ่งใดทดแทน 

  -  ในการปลูกกล้วยไม้ถ้าไม่มีกาบมะพร้าวจะใช้วัสดุใดแทน 

                     -  ถ้าไม่มีเขม็ทศิในการเดินทางในเวลาหัวค ่าจะหาทศิตะวันออกได้อย่างไร 

-  จงหาค่า y เมื่อ y  =  2x + 3 และ – 2  x  0 

-  การกนิอาหารประเภทถั่วสามารถทดแทนอาหารประเภทใดได้ 

      3.  เปรียบเทียบความสอดคล้องหรือสาธิต วัดความสามารถในการน าหลัก

วิชาการไปเปรียบเทยีบ และสาธิต โดยมองในแง่มุมอื่นอีกแง่มุมหน่ึง ซ่ึงต่างจากแบบที่น า

หลักวิชาไปใช้ และแบบแก้ปัญหา ลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  ให้นักเรียนแสดงวิธกีารต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 

  -  ให้นักเรียนแสดงวิธกีารเสนอขายสนิค้าที่ก าหนดให้ 
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  -  จงเปรียบเทยีบข้อดีข้อเสยีระหว่างเฟอร์นิเจอร์ที่ท  าจากอลัลอยกบัไม้ 

  -  ท่านมีวิธเีลือกซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานของท่านอย่างไร 

  -  เปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างข้าวสารหอมมะลิกบัข้าวสารขาวตาแห้ง 

 

วดัการวิเคราะห ์

 วัดความสามารถในการแยกแยะสิ่งใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามหลักและ

กฎเกณฑ์  ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีความสมัพันธก์ันอย่างไร ต้องใช้เหตุและผลตามความจริง

ในการตอบปัญหา โดยน าเอาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาเป็นองค์ประกอบช่วยในการ

พิจารณาด้วย แบ่งเป็น 

      1. วิเคราะห์ความส าคัญ  วัดความสามารถในการค้นหาส่วนประกอบเพ่ือ

วิเคราะห์หามูลเหตุและผลลัพธ ์มีลักษณะแนวค าถาม ดังนี้  

             1.1 วิเคราะห์จัดประเภท เพ่ือพิจารณาว่าของสิ่งนั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่

อะไร  ประเภทใด ลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  ข้ันตอนใดในการท าบัญชีทุกประเภทส าคัญที่สดุ 

  -  เทคนิคการสอนใดเหมาะกบัการสอนแบบฐานสมรรถนะ 

             1.2  วิเคราะห์สิ่งส าคัญ เพ่ือพิจารณาว่าของสิ่งนั้นมีอะไรเป็นจุดเด่นใน

ด้านใด ใช้กฎเกณฑใ์ดในการพิจารณา มีลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  เป้าหมายส าคัญของการตลาดคืออะไร 

  -  อะไรคือหัวใจในการบริการของมัคคุเทศก์ 

             1.3  วิเคราะห์เลศนัย เพ่ือพิจารณาว่า เหตุการณ์  บทความ  หรือ

รูปภาพต่าง ๆ มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นอยู่ ลักษณะข้อค าถาม เช่น 

  -  เหตุใดเมื่อมีใบงานแล้วจึงต้องมีใบมอบหมายงานในกจิกรรมการเรียนรู้  

  -  คนเฒ่าคนแก่มักจะเตือนไม่ให้เหยียบธรณปีระตูเพราะเหตุใด 

      2.  วิเคราะห์ความสมัพันธ ์ วัดความสามารถในการค้นหาความส าคัญย่อย ๆ 

ของเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเกี่ยวพันกัน มีสิ่งใดที่ท  าให้เกิดความเช่ือมโยง มีลักษณะของข้อ

ค าถาม ดังนี้  

              2.1  ความสมัพันธ์แบบตามกันเป็นลักษณะความสมัพันธ์ของสิ่ง 2 สิ่ง 

ถ้าสิ่งหนึ่งมีค่าเพ่ิมขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจะมีค่าเพ่ิมตาม และในท านองเดียวกันสิ่งหนึ่งมีค่าลดขึ้ น

อกีสิ่งหนึ่งจะมีค่าลดตามเป็นไปในทศิทางเดียวกนั ตัวอย่างค าถาม เช่น 

  -  จะเกดิอะไรกบัเคร่ืองยนต์ ถ้ามีเสยีงผิดปกติที่บริเวณสายพานแอร์ 

  -  ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าแกนโลกเอยีงไปจากเดิม ท่านคิดว่าจะมี  

                         ผลอย่างไรกบัประเทศไทย 
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              2.2  ความสมัพันธ์แบบตรงกันข้าม  เป็นลักษณะความสมัพันธ์ของสิ่ง 

2 สิ่ง ถ้าสิ่งหน่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนอีกสิ่งหน่ึงจะมีค่าลดลงเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน 

ตัวอย่างค าถาม เช่น 

  -  การพัฒนาทางเทคโนโลยีท าให้มีความเจริญทางวัตถุแต่จะมีผล 

                         อย่างไรกบัการเจริญทางสงัคม 

  -  ถ้าค่าเงินบาทแขง็ตัวจะมีผลเสยีอย่างไรกบัผู้ประกอบการค้า 

  2.3  ความสมัพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นลักษณะความสมัพันธ์ของสิ่ง 2 

สิ่งที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกนั  ตัวอย่างค าถาม เช่น 

  -  หน่วยความจ าใน CPU มีความเกี่ยวข้องกบัหน่วยความจ าในฮาร์ดดิส 

                         ของคอมพิวเตอร์หรือไม่เพราะเหตุใด 

  -  การที่พนักงานขาย ขายสนิค้าได้เป็นจ านวนมาก ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้อง 

                         กบัการขายสนิค้า 

  -  น า้มันเป็นปัจจัยในการขนส่ง ถ้าน า้มันแพงขึ้นจะส่งผลอย่างไรกบั 

                         ตลาดหุ้น 

      3.  วิเคราะห์หลักการ  วัดความสามารถในการจับประเดน็ในเร่ืองต่าง ๆ โดย

ยึดหลักการใดหลักการหนึ่ งเป็นสื่อเพ่ือท าให้เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน ลักษณะข้อ

ค าถาม เช่น 

  -  ใช้หลักการใดในการวิเคราะห์ตลาด 

  -  การเลือกใช้น า้มันเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกบัพาหนะใช้หลักอะไรในการ 

                         พิจารณา 

  -  การจัดแสดงสนิค้าหน้าร้านใช้หลักการใดในการน าเสนอ 

  -  จะหาสาเหตุของการสิ้นเปลืองน า้มันของการใช้รถยนต์ได้อย่างไร 

 

วดัการสงัเคราะห ์

      วัดความสามารถในการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาปรับให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เกิดข้ึน  

หรือรวมองค์ความรู้ ย่อย ๆ ท าให้เกิดกฎ วิธีการ โครงสร้าง และหน้าที่ใหม่ ๆ ที่แตกต่าง

ไปจากเดิม การสังเคราะห์เป็นความสามารถที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ

บุคคล แบ่งเป็น 

      1. สังเคราะห์ ข้อความ วัดความสามารถในการน าหลัก  วิธีการ และ

ประสบการณ์ที่สะสม ใช้ในการสร้างบทความ แต่งค าประพันธ์  สร้างงานศิลป์ และงาน

ดนตรี แนวในการเขียน ลักษณะแบบทดสอบควรเป็นแบบการเขียนตอบ และควรก าหนด

สิ่งต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการตอบข้อค าถาม 
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1) ก าหนดความยาว หรือปริมาณของข้อความที่เขียนตอบ 

2) ก าหนดลักษณะแนวเขียนค าตอบที่ชัดเจน 

3) ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน และวิธตีรวจการให้คะแนน 

มีลักษณะข้อค าถาม ดังนี้  

  -  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเขียนบรรยายประโยชน์ของการศึกษาในระดับ  

                         ปวช. ใน สาขาวิชา และสาขางานที่ผู้เข้ารับการทดสอบก าลังศึกษาอยู่  

  -  ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรกบัค่าครองชีพปัจจุบันและควรท าอาชีพอะไร 

  -  ท่านมีความคิดอย่างไรต่อผลงานเขียนของ “ทมยันตี” 

      2.  สังเคราะห์แผนงาน วัดความสามารถในการสร้างแผนงาน และก าหนด

และเขียนโครงการย่อของแผนงาน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกบังานที่ได้รับมอบหมาย และท าให้

งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวัดความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ของผู้ตอบข้อค าถาม มีลักษณะข้อค าถาม ดังนี้  

  -  ให้ก าหนดขั้นตอนการท างานของงานบริหารงานบุคคลโดยใช้ระบบ  

                         IT ในการท างานทั้งหมด 

  -  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเขียนแผนธุรกจิ เพ่ือขอการสนับสนุนเงินทุนใน 

                         การขายอุปกรณเ์คร่ืองเขียน 

                      -  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวางแผนการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด 

                          ชลบุรี โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2 วัน 

      3.  สังเคราะห์ความสัมพันธ์ วัดความสามารถในการน าหลักการต่าง ๆ มา

เช่ือมโยงกัน เพ่ือผสมผสานให้เป็นเร่ืองเดียวกัน ท าให้เกิดสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ที่แปลกไป

จากเดิม มีลักษณะข้อค าถาม ดังนี้  

  -  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแบบบรรจุภัณฑส์ าหรับใส่เคร่ืองประดับจาก 

                         กะลามะพร้าว 

  -  ถ้าท่านต้องจัดแผนทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรมในคราวเดียวกนั  

                         ท่านจะมีวิธจีัดอย่างไร 

   

การประเมินค่า 

 เป็นการวัดความสามารถขั้นสูงของการวัดตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้  เป็น

ความสามารถในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัคุณค่า โดยเทยีบกบัเกณฑ์ที่ก าหนด หรือมาตรฐานที่

มีอยู่แล้ว ความสามารถในการประเมินค่าต้องมีเกณฑเ์ป็นตัวก ากบั แบ่งลักษณะการวัดตาม

แหล่งที่มาของเกณฑ ์ดังน้ี 
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      1. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ภายใน วัดความสามารถในการวินิจฉัยพิจารณา

ความสมเหตุสมผลเป็นไปตามเกณฑ์หรือสอดคล้องตามที่เกณฑ์ก าหนดไว้หรือไม่ มี

ลักษณะข้อค าถาม ดังนี้  

  -  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบันเป็นเคร่ืองมือที่เข้าเกณฑ ์

                         มาตรฐานหรือไม่เพราะเหตุใด 

  -  ข้อสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง   

                         ชนิดหนึ่งเพราะเหตุใด 

      2.  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ภายนอก วัดความสามารถในการวินิจฉัย และสรุป 

โดยน าเกณฑ์ภายนอกที่ได้ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานส าหรับเป็นตัวเปรียบเทยีบ มีลักษณะข้อ

ค าถาม ดังนี้  

  -  ในปัจจุบันหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงูสอดคล้องกบั  

                         ความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่เพราะเหตุใด 

-  ท่านคิดว่าพนักงานขายสนิค้าในปัจจุบันใช้เกณฑอ์ะไรในการตัดสนิใจ  

    เลือกลูกค้าเพ่ือเสนอขายสนิค้า 

 การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ใช้วัดภาคทฤษฏีควรวัดในระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ต ่าสดุที่ระดับความเข้าใจ และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ หรือวัดทกัษะ

ควรวัดในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ต ่าสดุที่การน าไปใช้ 

 

4. เคร่ืองมือประเมินความสามารถในการปฏิบติังานและจิตพิสยั 

 เป็นการประเมินความสมารถของผู้เรียนใน 3 ด้าน ดังนี้  

1. การประเมินบุคลิกภาพ ประกอบด้วยความสามารถในการปฏบิัติ “ทกัษะ” 

และลักษณะทางอารมณ์ “เจตคต”ิ 

2. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินความสามารถในการด าเนินงาน   

และการพัฒนางาน 

3. การประเมินผลงาน  เป็นการประเมินผลผลิตที่ได้จากการปฏบิัติงาน เช่น   

ช้ินงาน  รายงาน หรือผลส าเรจ็ที่ได้จากภาระงาน 

การประเมินพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านส่วนมากจะเป็นแบบประเมินในลักษณะต่าง ๆ 

และเลือกใช้ตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่นิยมใช้มาก มีอยู่ 2 แบบ คือ 

แบบที่1 แบบตรวจสอบรายการ(Checklist)   แบบที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่าหรือ

เรียกอกีอย่างว่ามาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) แบบประเมินทั้ง 2 แบบ ที่ใช้ในการ

ประเมินต้องมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งใช้พิจารณาคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมการกระท า 
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ในการตัดสินความสามารถต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพ่ือใช้แยกความสามารถ

ของผู้เข้ารับการประเมิน 

4.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ผู้ประเมินใช้ในการสังเกตเหตุการณ์ เร่ืองราว พฤติกรรมตามรายการที่

ก าหนด โดยก าหนดตัวเลือกเพียง 2 ตัวเลือก ข้อค าถามของแบบตรวจสอบรายการจะมี

รายละเอียดขององค์ประกอบ คุณลักษณะส าคัญของช้ินงานหรือสมรรถนะงาน ฉะนั้นจะมี

จ านวนข้อของการประเมินหลายข้อ 

4.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ใช้องค์ประกอบ คุณลักษณะ

ส าคัญของช้ินงานหรือสมรรถนะงานในการก าหนดคะแนน  โดยใช้รายละเอียดของ

องค์ประกอบเป็นเงื่อนไขของการประเมิน  ถ้าท าได้ครบทุกเงื่อนไขจะได้คะแนนเตม็ และ

คะแนนจะลดลงอย่างต่อเนื่ อง(ลดลงคร้ังละ 1 คะแนนต่อ 1 เงื่อนไข) ตามเงื่อนไขที่

ก าหนด 

เกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง 

 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้ก าหนดตามมาตรฐานของหลักสตูร มาตรฐาน

รายวิชาหรือสมรรถนะรายวิชา ซึ่งมาตรฐานรายวิชาหรือสมรรถนะรายวิชาจะเป็นตัวก าหนด

ว่าจะต้องประเมินอะไร    ขั้นต ่าแค่ไหนส าหรับมาตรฐานรายวิชาและต้องมีความสามารถ

อะไรบ้างส าหรับสมรรถนะรายวิชา 

 - เทคนิคและวิธีการประเมินตามสภาพจริง 

1. การประเมินตามสภาพจริงตามมาตรฐานรายวิชาให้ประเมินทลีะส่วนตาม 

ความสามารถของผู้เรียนในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

1.1 ความรู้ ด้านทฤษฎ ี

1.2 ทกัษะที่ใช้ในการท างาน 

1.3 กระบวนการท างานที่ก่อให้เกดิช้ินงานหรือผลงาน 

1.4 ช้ินงานหรือผลงานที่ส  าเรจ็แล้ว 

1.5 จิตพิสยั และกจินิสยัในการท างาน 

2. การประเมินตามสภาพจริงตามสมรรถนะรายวิชาเป็นการประเมินความ 

สามารถของผู้เรียนเป็นองค์รวมไม่แยกส่วนในการประเมิน  ในการทดสอบแต่ละคร้ังจะ 

วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมกนัทั้ง 3 ด้าน (พุทธพิิสยั ทกัษะพิสยั จิตพิสยั) 

- การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน(Scoring Rubric) 

       เป็นการก าหนดค่าตัวเลขให้กับผลการปฏิบัติงาน หรือผลงาน หรือช้ินงานของผู้ถูก

ประเมินแต่ละบุคคลที่ความสามารถที่แตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องแยกแยะให้เห็นความ

แตกต่างที่ชัดเจนโดยใช้องค์ประกอบ คุณลักษณะส าคัญของช้ินงานหรือสมรรถนะงานที่    
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ผู้เข้ารับการประเมินจ าเป็นต้องรู้   ต้องมีส าหรับการปฏบิัติงาน 

- องคป์ระกอบของเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric)  

องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบที่น ามาก าหนดคะแนนต้องประกอบไปด้วย สิ่ง

ต่อไปนี้  

1. มีอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ 1 คุณลักษณะหรือ 1 สมรรถนะที่เป็นพ้ืนฐานใน  

    การตัดสนิผู้เรียน 

2. มีความชัดเจนในรายละเอยีดของแต่ละองค์ประกอบคุณลักษณะหรือสมรรถนะงาน 

3. การก าหนดค่าคะแนนจะต้องเป็นอตัราส่วนกนัในแต่ละองค์ประกอบคุณลักษณะ 

   หรือสมรรถนะงาน 

4. มีมาตรฐานและความแตกต่างที่เด่นชัดในแต่ละระดับของการให้คะแนน 

 

ตวัอย่าง  งานที่ผู้เรียนได้รับมอบให้ปฏบิัติในการฝึกทกัษะงานเช่ือมโลหะ 

ช้ินงานตามใบงาน  “สร้างโรงรถด้วยโครงสร้างเหลก็” 

สมรรถนะงาน  เช่ือมรอยเช่ือมฉาก และรอยเช่ือมแบบร่องในงานเช่ือม 

           หัวข้อในการประเมินตามสรรถนะงานประกอบด้วยดังนี้         

1. เตรียมงานประกอบติดตั้ง (เคร่ืองมือ อุปกรณว์ัสดุ) 

2. ตัดวัสดุตามแบบ 

3. ท าอุปกรณช่์วยงาน 

4. เช่ือมประกอบส่วนประกอบ 

5. ขึ้นเสา ประกอบองค์ประกอบ ประกอบโครงสร้าง มุงหลังคา 

6. ทาสโีครงสร้าง 

           ในแต่ละหัวเร่ืองที่ต้องประเมินมีองค์ประกอบและรายละเอียดขององค์ประกอบที่

ใช้ในการก าหนดคะแนน ดังนี้  

1. เตรียมงานประกอบติดตั้ง (เคร่ืองมือ อุปกรณว์ัสดุ) 

 1.1 เคร่ืองมือ     1.2 อุปกรณ ์

1.3 วัสดุ 

2. ตัดวัสดุตามแบบ 

 2.1 วัสดุตรงตามแบบก าหนด  2.2 ตัดวัสดุตรงตามแบบ 

 2.3 น าวัสดุประกอบตามแบบได้ 

          3. ท าอุปกรณช่์วยงาน 

 3.1 ท างานได้สะดวก   3.2 ประหยัดเวลาการท างาน 

 3.3 น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
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4. เช่ือมประกอบส่วนประกอบ 

 4.1 รอยเช่ือมสนิท   4.2 ไม่เป็นตามด 

 4.3 มีความเรียบร้อย 

5. ขึ้นเสา ประกอบองค์ประกอบ ประกอบโครงสร้าง มุงหลังคา 

 5.1 ขึ้นเสาประกอบองค์ประกอบ  5.2 ประกอบโครงสร้าง 

 5.3 มุงหลังคา 

6. ทาสโีครงสร้าง 

 6.1 ถูกต้องตามแบบก าหนด 

6.2 เรียบร้อย (ทาสรีองพ้ืน, เกบ็รายละเอยีดครบถ้วน) 

 6.3 สวยงาม (สเีรียบสม ่าเสมอ)      

 

แบบประเมินงาน ตดั ประกอบ เช่ือม ติดตั้ง 
 

เร่ือง  การเช่ือมรอยเช่ือมฉาก และรอยเช่ือมแบบร่อง            

ช่ือผู้รับการประเมิน.............................................................................................. 

ช้ัน………………………… เลขที่ ……………………. สาขา………………….………………………………………………….. 

 

ข้ อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

คะแนน 
รว
ม

 
ขอ้คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เตรียมงานประกอบติดตั้ ง (เคร่ืองมือ 

อุปกรณว์ัสดุ) 

       

2 ตัดวัสดุตามแบบ        

3 ท าอุปกรณช่์วยงาน        

4 เช่ือมประกอบส่วนประกอบ        

5 ขึ้นเสา ประกอบองค์ประกอบ ประกอบ

โครงสร้างมุงหลังคา 

       

6 ทาสโีครงสร้าง        

รวม        

 

ผู้ประเมิน………………………………. 

วนัท่ี……….เดือน…………………..พ.ศ. ………… 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1. เตรียมงานประกอบติดตั้ง (เคร่ืองมือ อุปกรณว์ัสดุ) 

 5 คะแนน = มีเคร่ืองมือ อุปกรณ ์วัสดุ ครบทุกรายการที่ก าหนด และปฏบิัติงานได้ 

 4 คะแนน = มีเคร่ืองมือ อุปกรณ ์เฉพาะวัสดุไม่ครบทุกรายการ และปฏบิัติงานได้ 

 3 คะแนน = มีเคร่ืองมือ วัสดุ เฉพาะอุปกรณไ์ม่ครบทุกรายการ และปฏบิัติงานได้ 

 2 คะแนน = มีเคร่ืองมอื เฉพาะวัสดุและอุปกรณไ์ม่ครบทุกรายการ และปฏบิตัิงานได้ 

 1 คะแนน = มีเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณไ์ม่ครบทุกรายการ และปฏบิัติงานได้ 

2. ตัดวัสดุตามแบบ 

 5 คะแนน = วัสดุถูกต้อง ตัดตรงตามแบบ ประกอบติดตั้งได้ 

 4 คะแนน = วัสดุถูกต้อง ตัดไม่ตรงตามแบบ ประกอบติดตั้งได้ 

 3 คะแนน = วัสดุไม่ถูกต้อง ตัดตรงตามแบบ ประกอบติดตั้งได้ 

 2 คะแนน = วัสดุไม่ถูกต้อง ตัดไม่ตรงตามแบบ ประกอบติดตั้งได้ 

 1 คะแนน = วัสดุไม่ถูกต้อง ตัดตรงตามแบบ ประกอบติดตั้งไม่ได้ 

3. ท าอุปกรณช่์วยงาน 

5 คะแนน = ท างานได้สะดวกประหยัดเวลาการท างานน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 4 คะแนน = ท างานได้สะดวกไม่ประหยัดเวลาการท างานน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 3 คะแนน = ท างานไม่สะดวกประหยัดเวลาการท างานน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 2 คะแนน = ท างานไม่สะดวกไม่ประหยัดเวลาการท างานน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 1 คะแนน = ท างานไม่สะดวกช่วยงานได้น้อย 

4. เช่ือมประกอบส่วนประกอบ 

 5 คะแนน = รอยเช่ือมสนิท ไม่เป็นตามด เรียบร้อย 

 4 คะแนน = รอยเช่ือมสนิท เป็นตามด เรียบร้อย 

 3 คะแนน = รอยเช่ือมสนิท ไม่เป็นตามด ไม่เรียบร้อย 

 2 คะแนน = รอยเช่ือมสนิท เป็นตามด ไม่เรียบร้อย 

 1 คะแนน = รอยเช่ือมไม่สนิท 

5. ขึ้นเสา ประกอบองค์ประกอบ ประกอบโครงสร้าง มุงหลังคา 

5 คะแนน = ขึ้นเสาประกอบองค์ประกอบประกอบโครงสร้างมุงหลังคาได้ 

 4 คะแนน = ขึ้นเสาประกอบองค์ประกอบประกอบโครงสร้างได้มุงหลังคาไม่ได้ 

 3 คะแนน = ขึ้นเสาประกอบองค์ประกอบประกอบโครงสร้างได้ 

 2 คะแนน = ขึ้นเสาประกอบองค์ประกอบ ประกอบโครงสร้างได้ ไม่เรียบร้อย 

 1 คะแนน = ขึ้นเสาประกอบองค์ประกอบได้ แต่ไม่เรียบร้อย 
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6. ทาสโีครงสร้าง 

5 คะแนน = ถูกต้องตามแบบก าหนดเรียบร้อยสวยงาม  

 4 คะแนน = ถูกต้องตามแบบก าหนดเรียบร้อยไม่สวยงาม 

 3 คะแนน = ถูกต้องตามแบบก าหนดไม่เรียบร้อยสวยงาม 

 2 คะแนน = ถูกต้องตามแบบก าหนดไม่เรียบร้อยไม่สวยงาม 

 1 คะแนน = ไม่ถูกต้องตามแบบก าหนดเรียบร้อยสวยงาม 
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มาตรฐานรายวชิา  

 

พทุธิ

พิสยั 

ความรู้ 
(Knowledge) 

บุคลิกภาพ 
(Performance) 
กระบวนการ

(Process) 
ผลผลิต 

(Products)  
- (

P

r

o

c

e

s

s

) 

ผลผลิต 

(Products) 

- แบบทดสอบ 
- แบบสงัเกต 
- แบบสมัภาษณ์/แบบสอบถาม 
- แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมิน 
- แบบบนัทึก ฯลฯ 
 

 

เกณฑก์าร                    
ใหค้ะแนน 
(Rubric) 

- องคร์วม ( Holistic) 

- องคป์ระกอบยอ่ย (Analistic) 
 

ประเมิน/

สรุปผล 

 การวเิคราะห์มาตรฐานรายวิชาเพือ่การประเมินตามสภาพจริง 
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- แบบทดสอบ 
- แบบสมัภาษณ์/แบบสอบถาม 
 

  ทกัษะ

พิสยั 

จิตพิสยั/

กิจนิสยั 

บุคลิกภาพ 

(Performance) 

- แบบสงัเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบบนัทึก ฯลฯ 
 



 

 

บทที่ 4 

 

การวิเคราะหส์มรรถนะรายวิชาเพือ่การประเมินตามสภาพจริง 

 

        การวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา(พนมพร  แฉล้มเขตต์,2556) เป็นการวางแผนการ

ประเมิน เพ่ือศึกษาผลสะท้อนกลับและภาพรวมของการประเมินว่า เข้าถึงจุดประสงค์ของ

การประเมินอย่างชัดเจน โดยเน้นจุดประสงค์จากที่ก าหนดไว้ในแผน ก าหนดขอบเขตที่

ต้องการประเมิน วิธีหรือเทคนิคที่ใช้ในการประเมิน จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

 

1. สมรรถนะท่ีคาดหวงั 

 สมรรถนะที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏบิัติได้ ประกอบด้วย 

1.1 หน่วยสมรรถนะ(Unit of Competence / Competency) เป็นขอบข่าย

กว้างๆ  (Broad Area) ของงาน  (Job)ในอาชีพหน่ึงๆที่ผู้เรียนต้องปฏบิัติโดยใช้ความรู้

ทกัษะหรือเจตคต ิ

1.2 สมรรถนะย่อย(Element of Competence)เป็นภาระงานย่อย(Task) ที่

ประกอบขึ้นภายใต้งานในหน่วยสมรรถนะนั้นๆ 

1.3 เกณฑก์ารปฏิบติั(Performance Criteria) เป็นกจิกรรมย่อยๆ (sub-

task) ภายใต้สมรรถนะย่อย ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes) ที่คาดหวังว่า

ผู้เรียนจะสามารถปฏบิัติได้เมื่อเรียนจบหลักสตูร ดังนั้นการวางแผนการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนในหน่วยสมรรถนะต้องก าหนด            

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ(Performance Objective) หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย

ให้ความรู้และการฝึกปฏบิัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิทกัษะสามารถปฏบิัติงานได้ตามเกณฑท์ี่

ก าหนด 

การประเมินผลต้องสอดคล้องกบัเกณฑก์ารปฏิบัติจึงจะเกิดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ เพราะใช้สมรรถนะเป็นตัวก าหนดตั้งแต่การจัดการเรียน

การสอนจนถึงการประเมินผลการประเมินผลสามารถใช้รูปแบบที่หลากหลายได้แก่การ

สัง เกต  (Observation) การสาธิต และตั้ งค าถ าม  (Demonstration and questioning) 

แบบทดสอบและข้อสอบอัตนัย (Paper and Pencil Test and essays) ใช้ประเมินด้าน



ความรู้ การสอบปากเปล่า (Oral Test) การท าโครงงาน (Projects) สถานการณ์จ าลอง 

(Simulations) แฟ้มผลงาน  (Portfolios) การประเมินผลโดยการใช้คอมพิวเตอ ร์ 

(Computer-based assessment) ใ ช้ โปรแกรมส าเร็จรูป เป็น เค ร่ือ งมื อ ในการส ร้าง

แบบทดสอบและบันทกึผลได้ 

1.4 เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบติั(Conditions /Range of Variables) การ

ปฏิบัติภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดรวมถึงวัสดุ (Materials) เคร่ืองมือ (Tools) หรืออุปกรณ์

ต่างๆ (Equipment) ที่ก าหนดให้(หรือไม่ให้) เพ่ือให้การปฏบิัติงานนั้นส าเรจ็ 

 

หน่วยสมรรถนะสมรรถนะย่อยเกณฑก์ารประปฏบิัติการวางแผนกจิกรรมการเรียน

การสอนและการประเมินผลมีความสมัพันธ์สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถศึกษา 

ลกัษณะเฉพาะของภาระงาน (Task Characteristics) โดยการวิเคราะห์หน้าที่ในงาน/

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) จะมีองค์ประกอบ 3 ด้านคือความรู้ทักษะและ/

หรือเจตคติและมีภาระงานย่อย (Element of Competency) ที่ก าหนดให้ปฏิบัติ เป็น

จุดประสงค์ของการปฏิบัติงาน (Performance Objective) เช่นตัวอย่างงานการประกอบ

อาหาร (Cookery) จะมีภาระงานและภาระงานย่อยๆต้องสามารถปฏบิัติอะไรได้บ้าง 

ยกตัวอย่าง 

งาน  Job:  การประกอบอาหาร 

   1. หน่วยสมรรถนะ Unit of Competency   : การประกอบอาหารเบื้องต้น(Duty) 

   2. สมรรถนะย่อย Element of Competency: เลือกและใช้อุปกรณก์ารท าอาหาร(Task)  

   3. เกณฑก์ารปฏิบติั Performance Criteria : เลือกและใช้อุปกรณก์ารท าอาหารแต่ละ  

                                                            ชนิดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลัก       

                                                            วิชาการและตามคู่มือข้อแนะน าของ 

                                                            ผู้ผลิต 

   4. Range of Variables (เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏบิัต)ิ  

 อุปกรณ ์ 

 อาหารไทย  อาหารญ่ีปุ่น  

 วิธกีารท าอาหาร 

 สถานที่ 
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2. วิธีการเขียนมาตรฐานหรือเกณฑก์ารปฏิบติั 

มาตรฐานหรือเกณฑก์ารปฏบิัติระบุเกณฑท์ี่ผู้เรียนต้องปฏบิัติเพ่ือให้งานน้ันเสรจ็

สมบูรณต์ัวอย่างเกณฑท์ี่ก าหนดให้ได้แก่ 

   • ความเรว็ที่ต้องการในการท างานให้เสรจ็สมบูรณ์ 

   • ความถูกต้อง 

        • จ านวนความผิดพลาดสงูสดุที่ยอมให้เกดิข้ึนได้ 

        • อ้างองิเกณฑจ์ากแหล่งที่ก าหนด 

 

ตวัอย่างเช่นการเขียนจุดประสงคก์ารปฏิบติังาน 

 

จุดประสงค์ จุดประสงค์ตามเกณฑ/์เงื่อนไข 

 น าไฟล์ที่ระบุออกมาวางบนหน้าจอ  

 

 น าไฟล์ที่ระบุออกมาวางบนหน้าจอให้

ปรากฏได้ภายใน 10 วินาท ี

 เขียนรายการของกฎความปลอดภัย

ในโรงฝึกหัด 

 ระบุรายการของกฎความปลอดภัยใน                   

โรงฝึกหัดอย่างถูกต้อง 3 ใน 5 ข้อหลัก 

 อธบิายเหตุผลของการใช้รองเท้าบูท               

เพ่ือความปลอดภัย 

 อธบิายเหตุผลของการใช้รองเท้าบูท               

เพ่ือความปลอดภัยตามข้อก าหนดของ 

Bosch  

 

การเขียนจุดประสงคก์ารปฏิบติั ประกอบด้วย  

1. สิ่งที่ต้องปฏบิัต ิ(the performance)  

 2. มาตรฐาน / เกณฑก์ารปฏบิัติ (the Standard/Performance Criteria)  

3. เงื่อนไข (the Conditions)  

 

3. การประเมินแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Assessment)  

การประเมินผลเป็นการรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าถึง

เกณฑ์หรือระดับที่ก าหนดในมาตรฐานหรือตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยสมรรถนะ

สมรรถนะย่อย และตัวช้ีวัด เพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนส าเร็จตามสมรรถนะรายวิชาที่ก าหนด
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หรือไม่การประเมินผลการจัดหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะควรท าควบคู่กับการเรียนการ

สอนโดยวัดทั้งความรู้และทกัษะและการน าไปประยุกต์ใช้ 

การประเมินแบบฐานสมรรถนะเป็นการประเมินที่เน้นการปฏิบัติ (Performance 

Based Assessment) เน้นที่กระบวนการเรียนรู้และการปฏบิัติงานแยกสิ่งที่ต้องการประเมนิ

เป็นทกัษะ 4 ด้านคือ 

1. ทกัษะตามภาระงาน (Task Skills) ความสามารถในการปฏบิัติภาระงานแต่ละช้ิน 

2. ทกัษะการจัดการ (Task Management Skills) ความสามารถในการจัดการกบั

ภาระงานและกจิกรรมที่ต้องปฏบิัติภายใต้งานน้ันๆ 

3. ทักษะในคาดการณ์อุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดข้ึน (Contingency Skills) การ

ประเมินทกัษะใช้ได้ดีโดยก าหนดสถานการณจ์ าลอง 

4. ทักษะตามบทบาทและงานที่ รับผิดชอบและสภาพแวดล้อม  (Job/Role 

Environment) รวมถึงการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

 

4. วิธีการประเมินสมรรถนะ 

        • เนน้กระบวนการเรียนรู(้Learning Process) และมีการประเมินให้ความส าคัญกับ

การประเมินแบบย่อย (Formative Assessment) อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามดูความก้าวหน้า

วินิจฉัยจุดด้อยจุดเด่นของผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับและเป็นการประเมินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของผู้สอนไปด้วยในขณะเดียวกันต้องมีการสอบสรุป (Summative 

Assessment) เพ่ือวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู้ (the end of learning process)ตอน

เรียนจบรายวิชา 

   • ใชก้ารอิงเกณฑ(์Criterion Referenced) วัดความส าเรจ็ในการปฏิบัติของผู้เรียน

เป็นรายบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใช้ศักยภาพตามความสามารถโดยไม่ต้อง

เปรียบเทยีบกบัผู้อื่นและตัดสนิแบบองิกลุ่ม 

  • ประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญ(Crucial outcomes) ก่อนเพราะผลการเรียนรู้/การ

ปฏิบัติของทุกสมรรถนะมีความส าคัญไม่เท่ากันบางสมรรถนะอาจมีความส าคัญกว่าอีก

สมรรถนะหน่ึงที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องตั้งข้อจ ากดัในการเรียนรู้และการประเมินผล 

  • บูรณาการสมรรถนะต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนัไม่ประเมินแยกตามหน่วย

สมรรถนะหรือหน่วยสมรรถนะย่อยออกจากกันแม้ว่ากรอบมาตรฐานสมรรถนะจะก าหนด

แยกเป็นหน่วยสมรรถนะสมรรถนะย่อยและตัวบ่งช้ีไม่ได้หมายความว่าผู้สอนจะต้องสอน

หรือประเมินผลแยกแต่ละสมรรถนะเพราะในการจัดเน้ือหาการสอนแต่ละหน่วยอาจต้อง

เกี่ยวข้องกับสมรรถนะต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือต่อเน่ืองกันโดยใช้วิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลายเช่น 
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• การสงัเกต (Observation), รายการประเมิน(Checklist)  

• การสาธติและตั้งค าถาม (Demonstration and questioning)  

• แบบทดสอบและข้อสอบอตันัย (Pen and Paper Test and essays) ซึ่งใช้ 

   ประเมินด้านความรู้  

• การสอบปากเปล่า (Oral Test)  

• การท าโครงงาน (Projects)  

• สถานการณจ์ าลอง (Simulations)  

• แฟ้มสะสมงาน (Portfolios)  

• การประเมินผลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment) 

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบทดสอบและบันทกึผลได้ 

 

เปรียบเทียบการประเมินแบบดั้ งเดิม  Tradition   Assessment  และแบบตาม

สภาพจริง Authentic Assessment( Jonathan  Mueller,2006 )  ดังนี้  

 

     Tradition  Assessment       Authentic  Assessment 

 

การเลือกค าตอบ(Selecting a Response)           การปฏบิัตช้ิินงาน(Performing a Task) 

วางแผน (Contrived)                                  ปฏบิัติในสถานการณจ์ริง(Real-life) 

จ า,ระลกึ(Recall/recognition)                        สร้าง,ประยุกต์ (Construction/Application) 

ครูท า (Teacher/structured)                          ผู้เรียนท า (Student-structured) 

หลักฐานทางอ้อม (Indirect Evidence)             หลักฐานทางตรง (Direct Evidence) 

 

 1. การเลือกค าตอบสู่การปฏิบติัช้ินงาน  การประเมินแบบดั้งเดิมจะก าหนดให้

ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ก าหนดไว้   )เช่น  ก  ข  ค  ง หรือ ถูก-ผิด )  แล้วจึงเลือกค าตอบที่

ถูกต้อง แต่การประเมินตามสภาพจริงจะให้ผู้เรียนได้แสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้

ความสามารถของผู้เรียน  โดยการสร้างผลงาน  ช้ินงานที่มีความซับซ้อนย่ิงข้ึน  ซ่ึงผลงาน

นั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของการน าองค์ความรู้ส  าคัญๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน 
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          2.  การวางแผนสู่การปฏิบติัในสถานการณจ์ริง  ในชีวิตจริงคงมีน้อยคร้ังที่มีการ

ก าหนดให้ผู้เรียนได้เล    ความสามารถทั้งหมดของผู้เรียนได้ ซึ่ งแบบทดสอบอาจจะ

ก าหนดให้ผู้เรียนคิดวางแผนก าหนดวิธีการหรือแนวทางต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถของผู้เรียนในเวลาอันสั้นตามที่ได้ก าหนดให้  แต่ในชีวิตจริงจะเปรียบได้กับ

การประเมินตามสภาพจริงที่ เราจะถูกก าหนดให้แสดงความรู้  ความสามารถโดยการ

ก าหนดให้ท างานบางอย่างข้ึนมา 

          3.  การจ าและระลึกสู่การสรา้งและประยุกต ์ การออกแบบการประเมินแบบ

ดั้งเดิมที่ออกแบบได้ดีสามารถสรุปได้เพียงความสามารถของผู้เรียนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

เท่านั้น  เช่น  ความสามารถด้านความจ า  ความเข้าใจ  การวิเคราะห์  เป็นต้น  แต่ในความ

เป็นจริงของชีวิตการท างานช้ินหนึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถในตัวผู้เรียน

ร่วมกนัหลายๆ ด้าน แล้วผลิตเป็นช้ินงานออกมา 

         4.  ครูท าสู่ผู ้เรียนท า  การประเมินแบบดั้ งเดิมเสร็จสิ้ นลง  เมื่ อผู้ เรียนท า

แบบทดสอบที่ครูจัดสร้างข้ึนเพ่ือแสดงความรู้ทเีรียนมา  ความสนใจของผู้เรียนจะถูกจ ากัด

อยู่กับค าถามในแบบทดสอบเท่านั้น  ตรงกันข้ามกับการประเมินตามสภาพจริงที่ผู้เรียนมี

ทางเลือกและสร้างข้อสรุปเองแล้วน าเสนอหลักฐาน ช้ินงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้  

ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

         5.  หลกัฐานทางออ้มสู่หลกัฐานทางตรง  แม้ว่าค าถามแบบเลือกตอบก าหนดให้

ผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือประยุกต์ข้อเทจ็จริงในสถานการณ์ใหม่  กเ็ป็นเพียงแค่การระลึก

ความจ า แล้วนักเรียนกเ็ลือกค าตอบที่ถูกต้อง  ถึงตอนน้ีครูรู้ อะไรเกี่ยวกับตัวผู้เรียนบ้าง  

เช่น  นักเรียนรู้ค าตอบจริงหรือ  ผลการสอนที่ได้จริงหรือ โชคดีกเ็ลือกค าตอบได้ถูกต้อง  

ผลการสอนที่ได้จึงเป็นเพียงหลักฐานทางอ้อมเท่าน้ัน ทางที่ดีที่สุดเราควรให้ผู้เรียนได้

แสดงออกเพ่ือให้ครูสามารถสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้และท าได้โดยใช้ความรู้ น้ันๆ ซ่ึง

เรียกว่าหลักฐานทางตรง เป็นหลักฐาน ร่องรอย ความสามารถของผู้เรียนที่ได้ประยุกต์ใช้

ในสถานการณจ์ริง 

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

ตวัอย่างการวิเคราะหส์มรรถนะรายวิชา 

หลกัสูตร ปวช. 2556 

 

2101-2001   งานเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีน          1 - 6 - 3  

(Gasoline Engine)  

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนต์

แกส๊โซลีน 

2. ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนตามคู่มือ 

4. บ ารุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนตามคู่มือ 

5. ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีนตามคู่มือ 

 

งาน  Job: งานเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีน  

1. หน่วยสมรรถนะ Unit of Competency: ตรวจสอบถอดประกอบตรวจสภาพช้ินส่วน

บ ารุงรักษา และปรับแต่งเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 

2. สมรรถนะย่อย Element of Competency:  

 1. แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนต์

แกส๊โซลีน 

2. ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนตามคู่มือ 

4. บ ารุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนตามคู่มือ 

5. ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีนตามคู่มือ 

3. เกณฑก์ารปฏิบติั Performance Criteria:  

 ตรวจสอบ ถอดประกอบตรวจสภาพช้ินส่วนบ ารุงรักษา และปรับแต่งเคร่ืองยนต์

แกส๊โซลีนได้ถูกต้อง 

4. Range of Variables (เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏบิัต)ิ  

 - ตามคู่มือ 
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2000-1401           คณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน                                       2 - 0 - 2 

                             (Basic Mathematics) 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกบัอตัราส่วนสดัส่วนและร้อยละในวิชาชีพ 

2. ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกบัการแปรผันในวิชาชีพ 

3. ส ารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย 

4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกบัข้อมูลที่ก าหนด 

5. วิเคราะห์ต าแหน่งของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่ก าหนด 

6. ใช้ข้อมูลข่าวสารค่าสถิติและค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสนิใจ 
 

งาน  Job: อตัราส่วน สดัส่วน รอ้ยละ และสถิติเบ้ืองตน้  

1. หน่วยสมรรถนะ Unit of Competency:   ด าเนินการ และประยุกต์ ใช้เกี่ ยวกับ 

อตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ และสถิติเบื้องต้นในวิชาชีพ 

2. สมรรถนะย่อย Element of Competency:  

 1. ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกบัอตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละในวิชาชีพ 

2. ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกบัการแปรผันในวิชาชีพ 

3. ส ารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย 

4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกบัข้อมูลที่ก าหนด 

5. วิเคราะห์ต าแหน่งของข้อมูล และการวดัการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่ก าหนด 

6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถติิ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตดัสนิใจ 

3. เกณฑก์ารปฏิบติั Performance Criteria:  

1. หาผลลัพธจ์ากการด าเนินการอตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ 

2. ใช้อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละในงานอาชีพ 

3. หาผลลัพธจ์ากการด าเนินการของการแปรผัน และใช้การแปรผันในงานอาชีพ 

4. จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเภทของข้อมูล 

5. เลือกใช้ค่าเฉล่ียเลขคณติ มัธยฐาน และฐานนิยมที่เหมาะสมกบัข้อมูลที่ก าหนด 

6. หาต าแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทลข์องข้อมูลและค่าการกระจายข้อมูลโดยใช้พิสยั และ 

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัข้อมูลที่ก าหนด   

7. สรุปแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์เพ่ือ

การตัดสนิใจ 

4. Range of Variables (เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏบิัต)ิ  

 -ตามแบบฝึกทกัษะ /ใบงาน 
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2000-1101   ภาษาไทยพื้ นฐาน                  1 - 2 – 2 

                                (Basic Thai ) 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการใช้ภาษาไทยในการฟังการดูการพูดการอ่านและ

การเขียน 

2. วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังการดูการอ่านตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกจิธุระพดูในโอกาสต่างๆตามหลักการและมารยาทของสงัคม 

4. เขียนข้อความติดต่อกจิธุระเขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการตาม 

หลักการ 

 

งาน  Job: การใช้ภาษาไทยในการฟังการดูการพูดการอ่านและการเขียน 

 

1. หน่วยสมรรถนะ Unit of Competency: ใช้ภาษาไทยในการฟังการดูการพดูการอ่าน

และการเขียนได้ถูกต้องตามหลักการและมารยาทของสงัคม 

2. สมรรถนะย่อย Element of Competency:  

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการใช้ภาษาไทยในการฟังการดูการพูดการอ่านและ

การเขียน 

2. วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังการดูการอ่านตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกจิธุระพดูในโอกาสต่างๆตามหลักการและมารยาทของสงัคม 

4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระเขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการตาม

หลักการ 

3. เกณฑก์ารปฏิบติั Performance Criteria:  

1. แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน 

และการเขียน ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

2. วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังการดูการอ่าน ได้ตามหลักการ 

3. พูดติดต่อกจิธุระพดูในโอกาสต่างๆได้ตามหลักการและมารยาทของสงัคม 

4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระเขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการได้ตาม

หลักการ 

4. Range of Variables (เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏบิัติ)  

 - ตามแบบฝึกทกัษะ /ใบงาน 
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สมรรถนะรายวชิา 

(สมรรถนะยอ่ย) 

 

งาน 

(Job) 
ภาระงาน 

(Task) 

เคร่ืองมือ 
(Tools) 

เกณฑก์าร                    
ใหค้ะแนน 
(Rubric) 

- องคร์วม ( Holistic) 

- องคป์ระกอบยอ่ย (Analistic) 
 

ประเมิน/

สรุปผล 

 การวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิาเพือ่การประเมินตามสภาพจริง 
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ตวัช้ีวดั( PC ) 

- แบบทดสอบ 
- แบบสงัเกต 
- แบบสมัภาษณ์/แบบสอบถาม 
- แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
- แบบตรวจงาน 
- แบบประเมิน 
- แบบบนัทึก ฯลฯ 
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ตวัอย่างการประเมินตามสภาพจริง ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

23000-1005ชา  การวาดเขียนพื้ นฐาน (Basic  Drawing)                       1-3-2 

 

จุดประสงคร์ายวิชา   

1. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกบัคุณสมบัติวิธเีกบ็  การเกบ็รักษา

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณก์ารวาดเขียน 

2. เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน 

3. เพ่ือให้มีความรู้ในการคดิเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาตรวจสอบ ปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานด้วยตนเอง 

4. มีทกัษะการวาดเขียนและประเมินคุณค่าผลงาน 

5. มีกจินิสยัที่ดีในการปฏบิัติงาน  มีความรับผิดชอบ  ใฝ่รู้และมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

            1.  แสดงความรู้ เกี่ยวกบัหลักการวาดเขียนเบื้องต้น 

 2.  เตรียมวิธใีช้ และการเกบ็รักษาวัสดุ อุปกรณ ์วาดเขียนหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณติ   

      และหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่ายตามแบบ 

 3.  จัดภาพ  ร่างภาพ  โครงสร้าง สดัส่วนของหุ่นนิ่ง  รูปทรงเรขาคณติ  และ    

     หุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่ายตามแบบ 

 4.  แรเงาน า้หนักหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่าย  โดยเน้นความเหมือนจริงตามแบบ  

 

ค าอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัการใช้เคร่ืองมือ  วัสดุ อุปกรณว์าดเขียนพ้ืนฐาน  ฝึก

ทกัษะกระบวนการวาดเขียนโดยใช้หลักการจัดภาพ  ขนาดสดัส่วน  โครงสร้าง  การร่าง

ภาพแรเงา  การเน้นน า้หนักและรายละเอยีดให้มีน า้หนักคล้ายแบบ 
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ตวัอย่างการก าหนดหน่วยในการประเมิน 

 

ตารางวิเคราะห์หลักสตูร 
 

รหัสวิชา  2300-10005   วิชา  การวาดเขียนพ้ืนฐาน       หน่วยกติ  1-3-2 
 

ระดับช้ัน  ปวช. 1           สาขาวิชา   วิจิตรศิลป์ 
 

     

        พฤติกรรม 

 

  ช่ือเร่ือง 

พุทธพิิสยั 

ท
กั
ษ
ะพิ

ส
ยั
 

จ
ิต
พิ
ส
ยั
 รว
ม

 

ล
 าด
ับ
ค
วา
ม
ส
 าค
ัญ

 

จ
 าน
วน
ค
าบ

 

ค
วา
ม
รู้ 

ค
วา
ม
เข้
าใ
จ
 

น
 าไ
ป
ใช้

 

วิเ
ค
รา
ะห์

 

ส
งัเ
ค
รา
ะห์

 

ป
ระ
เม
ิน
ค่
า 

1.ความรู้ เกี่ยวกบั

การวาดรูปหุ่นนิ่ง 

10 5 5     5 25  4 

2.วัสดุ อุปกรณใ์น

การวาดเขียนหุ่นนิ่ง 

10 5 5     5 25  4 

3.หลักการจัดภาพ

ร่างภาพโครงสร้าง

การวาด  สดัส่วน

ในการเขียน 

10 5 5 5  5  5 35  8 

4.การลงน า้หนัก 

แรเงา 

5 5 5 5  5  5 30  8 

5.การเขียนหุ่นนิ่ง

รูปทรงเรขาคณติ 

5 5 5 5  5  5 30  12 

6…………..            

รวม            
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ตวัอย่าง  เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ (ปรนยั) 

ค าถาม  ดินสอชนิดใด  ใช้แรเงาน า้หนักวาดภาพรูปทรงเรขาคณติ 

ก. ดินสอ H                   

ข. ดินสอ B 

ค. ดินสอ 2B 

ง. ดินสอ 4B 

จ. ดินสอ EE 

 

ตวัอย่าง    เคร่ืองมือประเมินแบบความเรียง  (อตันยั) 

ค าถาม  จงบอกขั้นตอนการร่างภาพวาดเขียนหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณติ  พร้อม  

           อธบิาย  (5 คะแนน) 

 

ตวัอย่าง  

 

แบบประเมินวิชาวาดเขียนพื้ นฐาน 

 

ผูป้ระเมิน     ครู     เพ่ือน     เจ้าของผลงาน            

การประเมินแยกเป็น 2 ส่วน ด้านทกัษะ และด้านจิตพิสยั คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน  

100  คะแนน 

 

ดา้นทกัษะ คะแนนเตม็ 80 คะแนน 
                                                      

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ์วาดภาพหุ่นนิ่ง (14  คะแนน)                             

1.1  เตรียมวัสดุ อุปกรณ ์ครบถ้วน 

1.2  วัสดุ อุปกรณ ์มีความเหมาะสมกบัการใช้งาน 

1.3  การดูแลรักษา  วัสดุ อุปกรณใ์ห้มีความพร้อม  

      ส าหรับการใช้งาน 

            

         

         

      

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

5  

5  

4  

รวม  
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2. การจัดภาพและร่างภาพ วาดภาพหุ่นนิ่ง 

     (30 คะแนน) 

2.1 จัดภาพได้ถูกต้อง ตามลักษณะการมีจุดเด่น  

      ความสมดุลฉากหลัง 

2.2 ร่างภาพโครงสร้าง  สดัส่วน  รูปร่าง  รูปทรง  

      ได้ถูกต้อง 

2.3  ร่างภาพได้ถูกต้องตามหลักทศันียภาพ 

 

 

 

 

3. การแรเงาน า้หนักวาดภาพหุ่นนิ่ง (36  คะแนน) 

3.1 แรเงาน า้หนักได้ถูกต้องตามขั้นตอน              

     แบบเหมือนจริง 

3.2 แสดงน า้หนักอ่อนแก่ การเน้น ความมีระยะ                 

      และการประสานกลมกลืน 

3.3 เกบ็รายละเอยีดของภาพได้อย่างสวยงาม 

      เรียบร้อยสวยงาม สมบูรณ ์

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

10 
 

10 
 

10  

รวม  

คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 

12 

 

 

12 

 

 

12 
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             ดา้นจิตพิสยั 
 

             การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

             พอเพียง  และ  3 D  (20  คะแนน)  ข้อละ 1 คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
มี/ใช่ 

(1) 

ไม่มี/ไม่ใช่

(0) 

1 การตรงต่อเวลา   

2 การแต่งกายเรียบร้อย   

3 ความซื่อสตัย์   

4 ความขยัน อดทน   

5 วินัยในตนเอง   

6 รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น   

7 มีเหตุผล   

8 การท างานกบัผู้อื่นได้ด ี   

9 มีความกระตือรือร้น   

10 มีความพอประมาณ   

11 รู้จักการออม   

12 มีน า้ใจกบัผู้อื่น   

13 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

14 มีความรอบคอบ   

15 มีจิตอาสา   

16 ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัสิ่งเสพติด   

17 มีประชาธปิไตย   

18 ปฏบิัติงานด้วยความเรียบร้อย   

19 ตั้งใจปฏบิัติงาน   

20 รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  

รวม   
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ตัวอย่างแบบประเมินประเภทวิชาคหกรรม 

 

แบบประเมินการร้อยมาลัย 

 

เร่ือง การร้อยมาลัยตุ้ม 

ตนเอง เพ่ือน คร ู

ช่ือผู้รับการประเมิน.............................................................................................. 

ช้ัน...........................เลขที่..............สาขาวิชา........................................................ 

 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 

1 การเตรียมวสัดุ อุปกรณ ์    

2 การพบักลีบ    

3 การส่งกลีบ (รูปทรง สดัส่วน)    

4 การรอ้ยตวัมาลยั    

5 การรอ้ยอุบะ    

6 การเย็บริบบ้ิน    

7 การประกอบมาลยัตุม้    

8 ความปราณีต    

9 ความประหยดั    

10 ความสะอาด    

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 

                                       (..................................................) 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนการรอ้ยมาลยัตุม้ 

 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 การเตรียมวสัดุ อุปกรณ ์ 3 คะแนน = เตรียมวสัดุ อุปกรณ ์ครบ ถูกตอ้ง  

2 คะแนน = เตรียมวสัดุ อุปกรณ ์ไม่ครบ หรือไม่  

                ถูกตอ้ง 1 อย่าง 

1 คะแนน = เตรียมวสัดุ อุปกรณ ์ไม่ครบ หรือไม่     

                ถูกตอ้งมากกว่า 1 อย่าง 

2 การพบักลีบ 3 คะแนน =พบัทบกลีบอย่างสมดุลทุกกลีบ 

2 คะแนน =พบัทบกลีบไม่สมดุลนอ้ยกว่า1 ใน 4   

               ส่วน 

1 คะแนน =พบัทบกลีบไม่สมดุล มากกว่า1 ใน 4   

               ส่วน 

3 การส่งกลีบ  

(รูปทรง สดัส่วน) 

3 คะแนน =ส่งกลีบสั้นยาว และสบัหว่าง ถูกตอ้งทุก  

                กลีบ 

2 คะแนน =ส่งกลีบสั้นยาวและ/หรือสบัหว่าง ไม่  

                ถูกตอ้ง 1 ใน 4 ส่วน 

1 คะแนน =ส่งกลีบสั้นยาวและ/หรือสบัหว่าง ไม่ 

                ถูกตอ้ง มากกว่า 1 ใน 4 ส่วน 

4 การรอ้ยตวัมาลยั 3 คะแนน =รอ้ยครบ 11 แถวตามผงัมาลยั 

2 คะแนน =รอ้ยขาด หรือเกินจากผงัมาลยั 1 แถว 

1 คะแนน =รอ้ยขาดหรือเกินจากผงัมาลยัมากกว่า 

1      แถว 

5 การรอ้ยอุบะ 3 คะแนน =ดอกตุม้และดอกสวม ยาวเท่ากนัทุก  

               สาย 

2 คะแนน =ดอกตุม้และดอกสวม ยาวไม่เท่ากนั     

               1 สาย 

1 คะแนน =ดอกตุม้และดอกสวม ยาวไม่เท่ากนั 

               มากกว่า 1 สาย 
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ล าดบัท่ี รายการประเมิน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

6 การเย็บริบบ้ิน 3 คะแนน =รอยเย็บเรียบ และแข็งแรง  

2 คะแนน =รอยเย็บไม่เรียบหรือไม่แข็งแรง 

1 คะแนน =รอยเย็บไม่เรียบและไม่แข็งแรง 

7 การประกอบมาลยัตุม้ 3 คะแนน =มดัส่วนประกอบของมาลยัตุม้ไดพ้อดี  

               ไม่ตึงหรือหย่อน 

2 คะแนน =มดัส่วนประกอบของมาลยัตุม้ไม่พอดี  

               ตึงหรือหย่อน 1 ส่วน 

1 คะแนน =มดัส่วนประกอบของมาลยัตุม้ ไม่พอดี 

               ตึงหรือหย่อนมากกว่า 1 ส่วน 

8 ความประณีต 3 คะแนน =ผลงานสวยงาม สมดุล สด และไม่ช ้ า  

               ทุกส่วน 

2 คะแนน =ผลงานไม่สวยงาม ไม่สมดุล หรือช ้ า  

               บางส่วน 

1 คะแนน =ผลงานไม่สวยงาม ไม่สมดุล และช ้ าทุก 

               ส่วน  

9 ความประหยดั 3 คะแนน =ใชว้สัดุ อย่างประหยดัและพอเพียงทุก 

               รายการ 

2 คะแนน =ใชว้สัดุ ไม่ประหยดัและพอเพียงบาง 

               รายการ 

1 คะแนน =ใชว้สัดุ ไม่ประหยดัและพอเพียงทุก 

               รายการ 

10 ความสะอาด 3 คะแนน = ดูแลความสะอาด และความเป็น  

                ระเบียบบริเวณปฏิบติังานตลอดเวลา  

                เรียน 

2 คะแนน =ดูแลความสะอาด และความเป็น 

                ระเบียบบริเวณปฏิบติังานบา้ง 

1 คะแนน =ไม่ดูแลความสะอาด และความเป็น  

               ระเบียบบริเวณปฏิบติังาน 
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ตัวอยา่งแบบประเมนิตามสภาพจริงประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ตวัอย่างแบบประเมิน การน าเสนองาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 

ช่ือ.......................................................วนัท่ี.........เดือน...............พ.ศ.............. 

การปฏิบติักิจกรรม...................................................................................... .... 

วิชา.................................................. 

ขีด √ ถา้

ปรากฏ 

รายการ ขอ้สงัเกตเพิม่เติม 

 ท่าทางการน าเสนอเป็นธรรมชาติ  

 พูดชัดเจนมีจังหวะช้าเรว็สม ่าเสมอ  

 ใช้ภาษา ค าศัพท ์ที่เหมาะสม  

 เน้ือหาตรงประเดน็  

 สื่อประกอบการรายงานชัดเจนเหมาะสม  

 เทคนิคในการน าเสนอ  

 การสรุปความคิดรวบยอด  

 รับฟังความคิดเหน็เมื่อมีข้อซักถาม  

 ตอบข้อซักถามตรงประเดน็ ชัดเจน  

    

 ………………………………………….ผู้ประเมิน 
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ตวัอย่างแบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

ช่ือกลุ่ม...................................... 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 1……............................................................................ 

                        2……............................................................................ 

                        3……............................................................................ 

 

หวัขอ้การประเมิน 5 4 3 2 1 

1. การวางแผนการปฏบิัติงาน      

2. การประสานงานในกลุ่ม      

3. การร่วมแสดงความคิดเหน็ของสมาชิก      

4. การร่วมกนัท างานในกลุ่มเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย 

     

     ………………………………………….ผู้ประเมิน 

ตวัอย่างแบบประเมินการปฏิบติังาน.................... 

แบบประเมินการปฏิบติังาน 

ช่ือ..........................................................วนัท่ี........ เดือน.............พ.ศ. ........... 

การปฏิบติังาน.............................................................................................. .... 

วิชา.................................................. 

ท า ไม่ท า รายการ ขอ้สงัเกตเพิม่เติม 

  การเตรียมเคร่ืองมือ  

  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์  

  ศึกษาขั้นตอนและวิธกีารปฏบิัติงาน  

  ด าเนินการปฏบิัติงาน  

  ท าความสะอาดเคร่ืองมือเมื่อเสรจ็งาน  

  จัดเกบ็เคร่ืองมอืให้ถูกต้อง  

  ท าความสะอาดบริเวณที่ปฏบิัติงาน  

     ………………………………………….ผู้ประเมิน 
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ตวัอย่างแบบประเมนผลงาน/ช้ินงาน (อุตสาหกรรมเกษตร) 

แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

ช่ือ............................................................วนัท่ี.........เดือน............พ.ศ. ........... 

ผลงาน/ช้ินงาน...................................................................................... .......... 

วิชา.................................................. 

ล าดับที่ รายการ ระดับคะแนน 

 การเตรียมวัสดุอุปกรณแ์ละวัตถุดิบ  

 การเตรียมการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

 การด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ ์  

 คุณภาพผลิตภัณฑ ์

- ความสะอาด 

- รูปแบบผลิตภัณฑ ์

- รสชาติ 

 

 การเกบ็ท าความสะอาด  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1) การเตรียมวัสดุอุปกรณแ์ละวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ 10คะแนน 

2) การเตรียมการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ 10คะแนน 

3) การด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ 10คะแนน 

4) คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

- ความสะอาด 4 คะแนน 

- รสชาติ 4 คะแนน 

- รูปแบบผลิตภัณฑ ์2คะแนน 

5) การเกบ็ท าความสะอาด 10 คะแนน 
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ตวัอย่างแบบประเมนผลงาน/ช้ินงาน (ทกัษะการใหอ้าหารสตัว)์ 

แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

ช่ือ...............................................................วนัท่ี.......เดือน.............พ.ศ. ......... 

ผลงาน/ช้ินงาน................................................................................................ 

วิชา.................................................. 

ล าดับที่ รายการ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

 การตรงต่อเวลา    

 การเตรียมอาหารสตัว์ตามขั้นตอน    

 การปฏบิัติการให้อาหารสตัว์    

 การบันทกึการปฏบิัตกิารให้อาหารสตัว์    
      

………………………………………….ผู้ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

การตรงต่อเวลา   

3  หมายถึง  ปฏบิัติงานตรงเวลา ปฏบิัติงานเสรจ็ภายในเวลาก าหนด 

 2  หมายถึง  ปฏบิัติงานไม่ตรงเวลา หรือปฏบิัติงานไม่เสรจ็ภายในเวลาก าหนด 

 1  หมายถึง  ไม่ปฏบิัติงาน หรือปฏบิัติงานไม่เสรจ็ภายในเวลาก าหนด 

การเตรียมอาหารสตัว์ตามขั้นตอน 

 3  หมายถึงการเตรียม  วัตถุดิบ ภาชนะใส่อาหาร และเตรียมอาหารตามขั้นตอน  

 2  หมายถึงขาดขั้นตอนการเตรียมอาหารสตัว์ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 

 1  หมายถึงขาดขั้นตอนการเตรียมอาหารสตัว์ มากกว่า 2 ขั้นตอน 

การปฏบิัติการให้อาหารสตัว์ 

 3  หมายถึง  การให้อาหารตรงตามเวลา  ถูกต้อง ไม่สญูเสยีจากการตกหล่น  

 2  หมายถึงการปฏบิัติการให้อาหารสตัว์ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 

 1  หมายถึงการปฏบิัติการให้อาหารสตัว์ขาดขั้นตอน มากกว่า 2 ขั้นตอน 

การบันทกึการปฏบิัตกิารให้อาหารสตัว์ 

3  หมายถึงบันทกึขั้นตอนการให้อาหารสตัว์ครบถ้วน ถูกต้อง 

 2  หมายถึงบันทกึขั้นตอนการให้อาหารสตัว์ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 

 1  หมายถึงบันทกึขั้นตอนการให้อาหารสตัว์ขาดขั้นตอน มากกว่า 2 ขั้นตอน 
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ตวัอย่างแบบประเมิน 

การใชส้ญัญาณมือวิชาการใชแ้ทรกเตอรแ์ละเคร่ืองทุ่นแรงเกษตร 

ระดับ ปวช.  ..............ห้อง...............ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา............ 

ล าดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

กา
รต

ิดเ
ครื่

อง
ยน

ต์ 

กา
รด

บัเ
ครื่

อง
ยน

ต์ 

เร่ง
เค

รื่อ
งย

นต์
 

เบ
าเค

รื่อ
งย

นต์
 

ยก
อปุ

กร
ณ์

ขึน้
 

วา
งอ

ปุก
รณ์

ลง
 

มา
ที่นี่

 

ตา
มม

า 

กา
รบ

อก
ระ

ยะ
 

หย
ดุ 

ออ
กจ

าบ
ริเว

ณ
นี ้

             
             
             
             

    

 ………………………………………….ผู้ประเมิน 

 

ตวัอย่างแบบประเมินทกัษะ 

การขบัรถแทรกเตอรวิ์ชาการใชแ้ทรกเตอรแ์ละเคร่ืองทุ่นแรงเกษตร 

ล าดั

บที่ 
ช่ือ-สกุล 

การขึ้นรถ การเข้า

เกยีร์ 

การใช้

เกยีร์ 

การออก

รถ 

รว
ม
ค
ะแ
น
น

 

ด้
าน
ซ้
าย

 

ด้
าน
ข
วา

 

เส
ยี
งด
ัง 

เส
ยี
งไ
ม่
ด
ัง 

เห
ม
าะ
ส
ม

 

ไม่ เห
ม
าะ
ส
ม

 
ก
ระ
ต
ุก
 

ไม่
ก
ระ
ต
ุก
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ตวัอย่างแบบประเมินการสงัเกตพฤติกรรม 

ค าแนะน าใหใ้ส่คะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดลงในช่องว่าง 

 

วิชา.......................... 

รหสัวิชา........................... 

หน่วยท่ี.......... 

ระดบั…………………… 

 

พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ก
าร
ใฝ่
รู้ม
ีค
วา
ม
ค
ิด
ส
ร้า
งส
รร
ค
 ์

ก
าร
ท
 าง
าน
ร่ว
ม
ก
บั
ผ
ู้อ
ื่น
 

 

ค
วา
ม
ก
ระ
ต
ือ
รือ
ร้น
ใน
ก
าร

 

แ
ส
วง
ห
าค
วา
ม
รู้ใ
ห
ม่

 

 
ค
วา
ม
ซ
ื่อ
ส
ตั
ย
 ์

 

ก
าร
รับ
ฟั
งค
วา
ม
ค
ิด
เห
น็

 

ข
อ
งผ
ู้อ
ื่น
 

 
ค
วา
ม
อ
ด
ท
น
-
ค
วา
ม
รอ
บ
ค
รอ
บ

 

 

รว
ม
ค
ะแ
น
น

 

ล าดบั

ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
5 5 5 5 5 5 30 

1         

2         

3         

หมายเหตุ เกณฑท์ี่ผ่านการประเมินพฤติกรรมคอืคะแนนประเมินในแต่ละข้อไม่ต ่ากว่า 3    

              คะแนน 

ผู้ประเมิน………………………………………….   วันที่………./………/25…….. 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

การใฝ่รูมี้ความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

5 หมายถึงการแสดงความคิดเหน็ที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์   

    ให้เกดิความรู้ ใหม่ๆในสิ่งที่ได้กระท ามากกว่า 5 คร้ัง 

4 หมายถึงการแสดงความคิดเหน็ที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์  

    ให้เกดิความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ได้กระท าไม่น้อยกว่า  4 คร้ัง 

3 หมายถึงการแสดงความคิดเหน็ที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ 

    ให้เกดิความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ได้กระท าไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 

2 หมายถึงการแสดงความคิดเหน็ที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์   

    ให้เกดิความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ได้กระท าไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง 

1 หมายถึงการแสดงความคิดเหน็ที่น าพามาสู่แนวคิดที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ 

    ให้เกดิความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ได้กระท าไม่น้อยกว่า 1  คร้ัง 

58 



การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

5 หมายถึงการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกบัผู้อื่นตามลักษณะของงานที่ได้รับ  

     มอบหมาย 

4 หมายถึงการขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกบัอื่นตามลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมายมากกว่า 1 คร้ัง 

3 หมายถึงการขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกบัอื่นตามลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมายมากกว่า 2 คร้ัง 

2 หมายถึงการขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกบัอื่นตามลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมายมากกว่า 3 คร้ัง 

1 หมายถึงการขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกบัอื่นตามลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมายมากกว่า4 คร้ัง 

ความกระตือรือรน้ในการแสวงหาความรูใ้หม่ 

5 หมายถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและการซักถามในเร่ืองที่สงสยั    

     มากกว่า  5  คร้ัง 

4 หมายถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและการซักถามในเร่ืองที่สงสยั 

     มากกว่า  4  คร้ัง 

3 หมายถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและการซักถามในเร่ืองที่สงสยั 

     มากกว่า  3  คร้ัง 

2 หมายถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและการซักถามในเร่ืองที่สงสยั 

     มากกว่า  2  คร้ัง 

1 หมายถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆและการซักถามในเร่ืองที่สงสยั 

    มากกว่า  1  คร้ัง 

ความซ่ือสตัย ์

      5 หมายถึงการมีความซ่ือสตัย์และซ่ือตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายสมบูรณ ์

      4 หมายถึงการไม่มีความซ่ือสตัย์และซ่ือตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า   

1 คร้ัง 

     3   หมายถึงการไม่มีความซ่ือสตัย์และซ่ือตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า  

     2 คร้ัง 

      2 หมายถึงการไม่มีความซ่ือสตัย์และซ่ือตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า   

          3 คร้ัง 

1 หมายถึงการไม่มีความซ่ือสตัย์และซ่ือตรงในการท างานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า  

     4 คร้ัง 
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การรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

5 หมายถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

     มากกว่า  5  คร้ัง 

4 หมายถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

     ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง 

3    หมายถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

     ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 

2    หมายถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

     ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง 

1 หมายถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

    ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 

 

ความอดทน-ความรอบครอบ 

5 หมายถึงความพยายามและความรอบคอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้  

     ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

4 หมายถึงความพยายามและความรอบครอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้  

     ส าเรจ็น้อยกว่า 1 คร้ัง 

3   หมายถึงความพยายามและความรอบครอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้  

     ส าเรจ็มากกว่า  1 คร้ัง 

2 หมายถึงความพยายามและความรอบครอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้  

     ส าเรจ็มากกว่า 2 คร้ัง 

1 หมายถึงความพยายามและความรอบครอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้   

             ส าเรจ็มากกว่า  3 คร้ัง 
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ตวัอย่างแบบการประเมินตนเอง 

การประเมินสมรรถนะการเรียนรู ้

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนประเมินสมรรถนะของตนเองที่ได้รับจากบทเรียนน้ีโดยการขีด

เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัสิ่งที่นักเรียนได้รับมากที่สดุ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

หัวข้อการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน เหตุผล 

ดา้นความรู ้ น้อยลง เท่าเดิม มากขึ้น  

1.  ความรู้ที่ได้รับ     

2.  ความเข้าใจที่ได้รับ     

ดา้นทกัษะ     

1.  การอ่านจับใจความจดจ ารายละเอยีด     

2.  การวิเคราะห์เร่ืองราว     

3.  การสรุปสาระส าคัญ     

4.  การน าไปใช้     

ดา้นความฉลาดทางอารมณ ์     

1.  รู้จักตนเอง     

2.  เข้าถึงจิตใจผู้อื่น     

3.  สมัพันธภ์าพที่ดีกบัผู้อื่น     

4.  การควบคุมตนเอง     

5.  การทนต่อการปะทะอารมณ ์     

6.  การรักษาน า้ใจผู้อื่น     

7.  สภุาพอ่อนโยน     

ดา้นพฤติกรรมท่ีพึง่ประสงค ์     

1.  ความตรงต่อเวลา     

2.  ความสนใจใฝ่รู้     

3.  ความรับผิดชอบ     

4.  ความซื่อสตัย์     

5.  การท างานร่วมกบัผู้อื่น     

6.  การมีสมัมาคารวะ     
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ตวัอย่างการประเมินผลแบบรวมของการท าแบบฝึกหดั 

แบบประเมินผลการท าแบบฝึกหดั(คณิตศาสตร)์ 

บทท่ี……….เร่ือง……………………………………………………… 

ช่ือผูเ้รียน…………………………………………………ชั้น………แผนก………กลุ่ม………เลขท่ี……… 

 

คร้ังท่ี ลกัษณะการท างาน ระดบัคุณภาพ น ้าหนกัคะแนน คะแนนท่ีได ้
เด่ียว กลุ่ม 4 3 2 1 

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

ขอ้เสนอแนะ/ปัญหาท่ีควรแกไ้ข 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

ลงช่ือผูป้ระเมิน…………………………………………… 
วนัท่ี……/…………/……… 
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เกณฑก์ารประเมินผลแบบรวมของการท าแบบฝึกหดั(คณิตศาสตร)์ 

  การประเมินผลแบบรวมของการท าแบบฝึกหัด ควรมีรายการต้อง

พิจารณาใน 4 ประเดน็ คือความครบถ้วน ความถูกต้อง ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอน

ในการท าแบบฝึกหัด และการส่งแบบฝึกหัดตรงเวลา ผุ้ประเมินอาจให้น า้หนักคะแนนของ

แต่ละแบบฝึกหัดแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
 

ตวัอย่างเกณฑก์ารประเมินผลแบบรวมของการท าแบบฝึกหดั 

 

ระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารพิจารณา 

4(ดีมาก) -ท าแบบฝึกหดัครบถว้นเสร็จตามก าหนดเวลา 

-ท าแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

-แสดงล าดบัขั้นตอนของการท าแบบฝึกหดัชดัเจนเหมาะสม 

3(ดี) -ท าแบบฝึกหดัครบถว้นเสร็จตามก าหนดเวลา 

-ท าแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

-สลบัขั้นตอนของการท าแบบฝึกหดัหรือไม่ระบุขั้นตอนของการท า  

  แบบฝึกหดั 

2(พอใช)้ -ท าแบบฝึกหดัครบถว้นแต่เสร็จหลงัก าหนดเวลาเล็กนอ้ย 

-ท าแบบฝึกหดับางขอ้ไม่ถูกตอ้ง 

-สลบัขั้นตอนของการท าแบบฝึกหดัหรือไม่ระบุขั้นตอนของการท า 

  แบบฝึกหดั 

1(ตอ้ง

ปรบัปรุง) 

-ท าแบบฝึกหดัไม่ครบถว้นหรือไม่เสร็จตามก าหนดเวลา 

-ท าแบบฝึกหดัไม่ถูกตอ้ง 

-แสดงล าดบัขั้นตอนของการท าแบบฝึกหดัไม่สมัพนัธก์บัโจทย ์

  หรือไม่แสดงล าดบัขั้นตอน 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่  ๒๖๒ /๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาการประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

และคู่มอืจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

-------------------------------- 

  

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้ด าเนินการโครงการ

พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน  วัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนากระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน จัดท า

เอกสารคู่มอืและสื่อเพ่ือพัฒนากระบวนการประเมนิผลการเรียนตามสภาพจริงและการจัดท าแฟ้ม

สะสมผลงาน และพัฒนาการประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน

แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ส าหรับให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียน

อย่างมคีุณภาพและเป็นไปตามสภาพจริงของนักเรียน  

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าคู่มอืในการพัฒนาการประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพ

จริงและจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มรีายชื่อต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

๑.  นายชัยพฤกษ ์  เสรีรักษ ์

๒.  นายอกนิษฐ์ คลังแสง 

๓.  นางสริิรักษ์   รัชชุศานต ิ

เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

ประธานที่ปรึกษา 

  รองประธานที่ปรึกษา 

 ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

๑.  นายไพทูรย์    นนัตะสคุนธ ์

๒.  นายเผก        สทิธพัินธ ์

 

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคใต้ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
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๓.  นายคทายุทธ    มติรสงูเนิน 

 

๔.  นางรักตกมล    พิริยะภิญโญ 

 

 

๕.  นายสมชาย      วณารักษ ์

 

๖.  นายวิทยา ใจวิถ ี

 

๗.  นางสนินีาท      ภมูพิล 

๘.  นางสาววัลภา    อยู่ทอง 

๙.  นางผ่องพรรณ   จรัสจินดารตัน์ 

๑๐.นายวิรัช           คุณวฒิุวานชิ 

๑๑.นายอดุมศักดิ์    ธญัญรักษ์  

๑๒.นางสาวสจุิตรา   ปทุมลังการ์ 

๑๓.นางธรีวรรค ์   วระพงษ์สทิธกุิล 

๑๔.นายเลิศ           วุฒิชาตปิรชีา 

๑๕.นางธญัญาภรณ ์ จ าลองกุล 

๑๖.นางสาวอญัชล ี   ตวิานนท ์

๑๗.นางสาวปิยวีร    จุตพิงษ์รักษา 

๑๘.นายชาตรี         ชนานาฏ 

๑๙.นางสาวโสภ ี     นิลรักษ์ 

๒๐.นายประพนธ ์    จุนทวเิทศ 

๒๑.นายวิชัย           จิตมาลีรัตน ์

๒๒.นางศศิธร         กุลสริิสวัสดิ์ 

๒๓.นายพนมพร      แฉล้มเขตต์ 

 

๒๔.นางสาวภาณตุา   อทุุมพร 

 

๒๕.นางสาวอารี       โอสถจนัทร์ 

 

๒๖.นางสาวขนิษฐา   นามวงศ์ 

 

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ

กรงุเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคกลาง 

ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

 

ส านักมาตรฐานการอาชวีศึกษาและ

วิชาชีพ 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

              กรรมการ   

        และเลขานุการ 

กรรมการ  

   และผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

               กรรมการ  

  และผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการวิชาการ 

 

๑.  นางสาววัลภา     อยู่ทอง 

๒.  นายอดุมศักดิ์     ธญัญรักษ ์

๓.  นายวิรัช   คุณวฒิุวานิช   

๔.  นางสาวสจุิตรา   ปทุมลังการ ์

๕.  นางสาวปิยวีร     จุตพิงษ์รักษา   

๖.  นางสาวโสภ ี   นิลรักษ ์

๗.  นายวิชัย   จิตมาลีรัตน ์

๘.  นายประพนธ ์    จุนทวเิทศ  

๙.  นางสาวอญัชลี    ตวิานนท ์ 

๑๐.นายชาตรี         ชนานาฎ     

๑๑.นายเลศิ           วุฒิชาตปิรชีา 

๑๒.นางศศิธร         กุลสริิสวัสดิ์         

๑๓.นางสาวภาณตุา  อทุุมพร   

๑๔.นายประยงค ์     ทองสขุ         

 

๑๕. นางสาวอรนุช   สริิกุลขจร    

 

๑๖. นายประยูร      หรั่งทรัพย์          

 

๑๗.นางพัชรีภรณ ์   บางเขยีว            

 

๑๘.นายชัยรัตน ์   เฟ่ืองฟูลอย 

๑๙.นายอนวชั        รัตนศีล              

๒๐.นายช านิ          ฝอยหิรัญ 

๒๑.นายพิษณ ุ       ทองเลศิ              

๒๒.นายสราวุธ       กจิวงศ์ภักดิ์    

๒๓.นายสมเกยีรต ิ ต้องทรัพย์อนันต ์  

๒๔.นายชัยฤทธิ์       สระบวั    

๒๕.นางสาวแก้วกานต ์ภมูศิรีแก้ว          

๒๖.นางสาววัลลภา   จันทรเ์พญ็         

๒๗.นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา      

๒๘.นางวราภรณ ์      เชตวรรณ          

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

ส านักมาตรฐานการอาชวีศึกษาและ

วิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพุรรณบุร ี

วิทยาลัยการอาชีพอนิทร์บุรี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมอืง 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมอืง 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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๒๙.นางหทยัชนก      อนุกูลพันธ ์  

๓๐.นายวิชิต            วเิชียร              

๓๑.นายประเทศ       ดวงพัตรา          

 

๓๒.นางศศวิิมล         ฮีสวัสดิ์ 

๓๓.นางพันธท์วี        สหะรัตน์ 

 

๓๔.นายมนตช์ัย       พงศกรนฤวงษ ์   

๓๕.นางณฐัยา          สลับสม            

๓๖.นางสาววราภรณ ์ วงศ์ไตรรตัน์ 

๓๗.นายสรุพล         พันศิริ              

๓๘.นางล าเพย         แผ้วพลสง         

๓๙.นางบุษบา          จรงิบ ารงุ          

๔๐.นางอโนทยา        เรืองศรี 

๔๑.นางศิริกุล           อนิทรอทุก 

๔๒.นางสาวจงกล      นนัทพล 

๔๓.นางสาวโสภิดา    ลิ้มวัฒนาพันธ ์    

 

๔๔.นางสาวสดุสาย    ศรศีักดา  

 

๔๕.นางปรียา           ตนัวิพัฒน ์    

 

๔๖.นายมนตช์ัย        มนูธาราม         

 

๔๗.นายปันชัย         สขุทั้งปี 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 

วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธาน ี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

อทุยัธานี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ก าแพงเพชร 

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคตะวนัออกและและกรงุเทพ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ            

และเลขานุการ 

            กรรมการ            

และผู้ช่วยเลขานุการ 

             กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

             กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

             กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลด้านวิชาการ ร่วม

พิจารณาจัดท าต้นฉบับให้บรรลุผลส าเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาใช้

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ

และพระราชบญัญัต ิ
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คณะกรรมการบรรณาธิการกิจ 

 

๑.  นายพนมพร       แฉล้มเขตต์ 

๒.  นางสาวโสภิดา    ลิ้มวฒันาพันธ ์

๓.  นางสาวปิยวีร      จุตพิงษ์รกัษา   

๔.  นางสาวโสภี        นิลรักษ์ 

๕.  นางสาวอญัชลี     ตวิานนท ์ 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

๖.  นางสาวภาณตุา    อทุุมพร   

๗.  นายวิชัย            จิตรมาลีรตัน ์

๘.  นายชาตรี           ชนานาฏ 

๙.  นายปันชัย          สขุทั้งปี             

 

๑๐.นางสาวอรนุช      สริิกุลขจร    

 

๑๑.นางสาวสดุสาย    ศรศีักดา   

 

๑๒.นางปรียา          ตนัวิพัฒน ์            

 

๑๓.นางสาวขนษิฐา   นามวงศ์                             

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

ภาคตะวนัออกและกรงุเทพ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

               กรรมการ             

         และเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการบรรณาธิการกิจมีหน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบและปรับปรุง

ต้นฉบบัให้สมบูรณ ์เพ่ือน าไปจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ให้กบัสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

คณะกรรมการการเงิน พสัดุและเอกสารการพมิพ ์

 

๑.  นางสนิีนาท     ภมูพิล 

๒.  นางศศิธร          กุลสริิสวัสดิ์ 

๓.  นายอภิวัชร ์    พจน์จิราภรณ ์

๔.  นางธญัญาภรณ ์   จ าลองกุล 

๕.  นางสาวอญัชลี     ตวิานนท ์           

 

๗.  นางสาวชุลีพร     วรรณบณัฑติย์ 

 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

หน่วยศึกษานเิทศก ์

 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

และเลขานุการ 

กรรมการ                  

และผู้ช่วยเลขานุการ 
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๘.  นายอภิสทิธิ์        นุ้ยพันธ ์             

 

๙.  นางสาวพรสดุา    นรินทรภกัด ี        

 

๑๐.นายพีร              ตั้งธกุิล                        

หน่วยศึกษานเิทศก ์

 

น่วยศึกษานเิทศก ์

 

หน่วยศึกษานเิทศก ์

กรรมการ                  

และผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการ                  

และผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการ                  

และผู้ช่วยเลขานุการ 

    

 ให้คณะกรรมการการเงิน พัสดุและเอกสารการพิมพ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่าย

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรการ 

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและเอกสารการพิมพ์ในการประชุม โดยปฏบิัติตามระเบยีบของทางราชการ 

เพ่ือให้บรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องโครงการฯ 

 

 ทั้งนี้    ตั้งแต่บดันี้ เป็นต้นไป 

  

 สั่ง  ณ  วันที่    20  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

                                                           นายอกนษิฐ์  คลังแสง 

                                                          (นายอกนษิฐ์  คลังแสง) 

                                                    รองเลขาธกิาร ปฏบิตัริาชการแทน 

                                                เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

  

ส านาถูกต้อง 

พนมพร  แฉล้มเขตต ์
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คณะผูจ้ดัท าเอกสาร 

 

ท่ีปรึกษา 
     นายอกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     นายไพฑรูย์  นันตะสคุนธ ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์ 

 

เรียบเรียง 
     นายพนมพร   แฉล้มเขตต ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 

คณะผูร่้วมวิพากษ ์
     นายเลิศ      วุฒิชาติปรีชา      หน่วยศึกษานิเทศก์ 

     นางสาวภาณตุา   อุทุมพร       หน่วยศึกษานิเทศก์   

     นายประยูร    หร่ังทรัพย์          ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 

                                                      การศึกษาเอกชน 

     นายชัยรัตน์    เฟ่ืองฟูลอย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพุรรณบุรี 

     นายสมเกยีรติ   ต้องทรัพย์อนันต ์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   

     นางบุษบา    จริงบ ารุง           วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม    

     นางล าเพย    แผ้วพลสง         วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  

     นางศิริกุล    อนิทรอุทก         วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    

     นางศศิวิมล              ฮีสวัสดิ์            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี    

     นางอโนทยา   เรืองศรี           วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี   

     นางณฐัยา    สลับสม             วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    

     นางสาววราภรณ์   วงศ์ไตรรัตน ์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง    

     นางวราภรณ์   เชตวรรณ ์  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   

     นางสาวศิริพรรณ   ไพรปรีชา   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง    

     นางหทยัชนก   อนุกูลพันธ ์      วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง    

     นายประเทศ   ดวงพัตรา          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี    

     นางพันธท์วี          สหะรัตน์           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร    

     นางสาวจงกล       นันทพล        วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

     นายชัยฤทธิ์              สระบัว              วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง   

     นางสาวแก้วกานต์      ภมูิศรีแก้ว         วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
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