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การวัดและการประเมินด้านการปฏบิตัิ 
............................................................................................................................................................................. 

 
วิษณ ุทรพัยส์มบตั ิ

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำ สพฐ. 
 
1.หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2551 ได้ก ำหนดองค์ประกอบหนึ่งในกำรวัดและประเมินผล

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน คือ กำรประเมินด้ำนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงควำมแคล่วคล่อง หรือเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติงำนหรือกิจกรรมอย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอน  

 
2.กำรประเมินด้ำนทักษะพิสัย เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหรือกระท ำสิ่งต่ำงๆ โดยใช้อวัยวะ

หรือกล้ำมเนื้อส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยประสำนกับจิตใจและสมอง ภำยใต้สถำนกำรณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้อง
กับสภำพควำมเป็นจริง เช่น กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ กำรเล่นฟุตบอล กำรสำนตะกร้ำ กำรท ำกำรทดลองทำง
วิทยำศำสตร์ กำรวำดภำพ กำรร่ำยร ำ กำรขับรถยนต์ เป็นต้น ทักษะพิสัยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 
กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ หรือกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 
3.กำรวัดและประเมินด้ำนกำรปฏิบัติ เป็นกำรวัดและประเมินงำนหรือกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือทักษะพิสัย 

โดยจะวัดทั้งวิธีกำรและผลงำนที่ผู้เรียนแสดงกำรกระท ำออกมำ โดย Bloom และคณะ (1954) แบ่งระดับ
ข้ันของพฤติกรรมด้ำนกำรปฏิบัติออกเป็น 5 ข้ันตอน คือ กำรมีตัวแบบ กำรท ำตำมแบบโดยมีกำรช้ีแนะ กำร
ท ำได้ด้วยตนเอง กำรท ำอย่ำงอัตโนมัติ และกำรท ำอย่ำงสร้ำงสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ  

 
4.หลักกำรวัดและประเมินด้ำนกำรปฏิบัติ มีดังนี้ 1) เป็นควำมสำมำรถของแต่บุคคลที่ใช้อวัยวะหรือกล้ำมเนื้อ

ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยปฏิบัติงำนในลักษณะต่ำงๆ ได้ เช่น กำรร้องเพลง กำรวำดภำพ กำรเล่นกีฬำ กำรท ำ
ขนม กำรสำนตะกร้ำ กำรเดินสำยไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เป็นต้น ควำมสำมำรถนี้จะแตกต่ำงกันในแต่ละบุคคล
ตำมควำมรู้ ควำมถนัด ลักษณะของร่ำงกำย และกำรฝึกปฏิบัติ 2) เป็นผลจำกกำรเช่ือมโยงของควำมสำมำรถ
ทำงสมอง คุณลักษณะด้ำนเจตพิสัยและกำรฝึกปฏิบัติ นั่นคือกำรที่บุคคลจะปฏิบัติงำนได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ บุคคลนั้นจะต้องมีควำมรู้ และควำมรู้สึกที่ดีต่องำนนั้น และมีโอกำสได้ฝึกปฏิบัติ เช่น กำรมี
ทักษะที่มีในกำรเล่นกีฬำฟุตบอล จะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับกีฬำฟุตบอล มีควำมรู้สึกที่ดีต่อกีฬำฟุตบอล และมี
โอกำสได้ฝึกฝนกำรเลน่ฟุตบอล 3) เป็นควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมเงื่อนไขหรือสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
ให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน และมีผลงำนที่เป็นผลมำจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น  และ 4) 
เป็นควำมสำมำรถทำงกำยที่อำจใช้ภำษำในกำรปฏิบัติเช่น กำรพูด กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ หรือไม่ใช้ภำษำใน
กำรปฏิบัติเช่น กำรสำนตะกร้ำ กำรท ำขนม เป็นต้น 

 
5.แนวทำงกำรวัดและประเมินกำรปฏิบัติ จะต้องต้องเตรียมสิ่งส ำคัญ 2 ประกำร คือ 1) ภำระงำน (Tasks) 

หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น กำรท ำโครงกำร/โครงงำน กำรส ำรวจ กำรน ำเสนอ กำรสร้ำง
แบบจ ำลอง กำรท่องปำกเปล่ำ กำรสำธิต กำรทดลองวิทยำศำสตร์ กำรจัดนิทรรศกำร กำรแสดงละคร เป็น
ต้น และ 2) เกณฑ์กำรประเมิน (Scoring Rubrics)  
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5.1 ภำระงำนหรือกิจกรรมที่ก ำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ แบ่งได้เป็น  5 ลักษณะ คือ กำรปฏิบัติโดยข้อเขียน 
(paper and pencil performance)  กำรระบุช่ือและกระบวนกำรปฏิบัติ  ( identification test)  
กำรสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง  (simulated performance) กำรก ำหนดงำนให้ปฏิบัติ (work sample)  
และกำรปฏิบัติงำนจำกสถำนกำรณ์จริง  (Authentic performance) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (2557) ได้กล่ำวว่ำกำรประเมินกำรปฏิบัติอำจจะปรบัเปลีย่นไปตำมลักษณะงำน
หรือประเภทกิจกรรม ดังนี้ (1) ภำระงำนหรือกิจกรรมที่เน้นข้ันตอนกำรปฏิบัติและผลงำน เช่น กำร
ทดลองวิทยำศำสตร์ กำรจัดนิทรรศกำร กำรแสดงละคร แสดงกำรเคลื่อนไหว กำรประกอบอำหำร กำร
ประดิษฐ์ กำรส ำรวจ กำรน ำเสนอ กำรจัดท ำแบบจ ำลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมิน
วิธีกำรท ำงำนที่เป็นข้ันตอนและผลงำนของผู้เรียน (2) ภำระงำนหรือกิจกรรมทีมุ่่งเน้นกำรสรำ้งลกัษณะ
นิสัย เช่น กำรรักษำควำมสะอำด กำรรักษำสำธำรณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้ำเสำธง เป็นต้น จะ
ประเมินด้วยวิธีกำรสังเกต จดบันทึกเหตุกำรณ์เกี่ยวกับผู้เรียน (3) ภำระงำนที่มีลักษณะเป็นโครงกำร/
โครงงำน เป็นกิจกรรมที่เน้นข้ันตอนกำรปฏิบัติและผลงำนที่ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร จึงควรมีกำร
ประเมินเป็นระยะ ๆ เช่น ระยะก่อนด ำเนินโครงกำร/โครงงำน โดยประเมินควำมพร้อมกำรเตรียมกำร
และควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติงำน ระยะระหว่ำงด ำเนินโครงกำร/โครงงำน จะประเมินกำรปฏิบัติ
จริงตำมแผน วิธีกำรและข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ และกำรปรับปรุงระหว่ำงกำรปฏิบัติ ส ำหรับระยะสิ้นสุด
กำรด ำเนินโครงกำร/โครงงำน โดยกำรประเมินผลงำน ผลกระทบและวิธีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/โครงงำน 

5.2 เกณฑ์กำรประเมิน โดยวิธีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมี 2 แบบ คือ (1) กำรก ำหนดเกณฑ์โดย
ภำพรวม (Holistic Score) เป็นกำรให้ระดับคะแนนเดียวส ำหรับงำนนั้น เช่น กำรประเมินกำรเขียน 
จะได้ระดับคะแนนออกมำเป็นระดับคะแนนเดียว แต่จะมีบรรยำยคุณภำพของกำรเขียนทั้งฉบับเป็น
ระดับคุณภำพ และ (2) กำรก ำหนดเกณฑ์โดยแยกเป็นด้ำน ๆ (Analytic Score) เป็นกำรแบ่งคะแนน
เป็นส่วน ๆ จำกควำมสำมำรถที่จะต้องปฏิบัติงำนหรือผลผลิตน้ัน แจกแจงรำยละเอียดออกเป็นด้ำน ๆ 
และแต่ละด้ำนมีคุณภำพอย่ำงไร เช่น กำรประเมินกำรเขียน แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 3 ด้ำน คือ 
ด้ำนส ำนวนภำษำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเขียนถูกหลักไวยำกรณ์ เป็นต้น 

 
6.เครื่องมือวัดและประเมินภำคปฏิบัติหรือด้ำนทักษะพิสัย มีหลำกหลำยแบบข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแบ่ง

ประเภทของเครื่องมือ เช่น เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ (2554) แบ่งประเภทของเครื่องมือวัดภำคปฏิบัติตำม
เกณฑ์กำรใช้งำนออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) แบบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 2) แบบวัด
กระบวนกำรปฏิบัติงำน และ 3) แบบวัดผลงำนที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน  
6.1 แบบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรใช้แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้

ถูกวัดเกี่ยวกับข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะงำนที่เสี่ยงอันตรำย ก่อนที่จะให้ปฏิบัติจริง อำจถือว่ำ
เป็นกำรวัดควำมสำมำรถทำงสมองหรือพุทธิพิสัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติ ลักษณะของค ำถำม
จะเน้นให้ผู้ถูกวัดน ำควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำนที่มีอยู่ใช้ในกำรตอบ อำจเป็นแบบเลือกตอบ หรอื
แบบให้เขียนตอบก็ได้ จุดประสงค์ของกำรใช้แบบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้ใน
กำรตรวจสอบควำมพร้อมของผู้ถูกวัดก่อนที่จะปฏิบัติงำนจริง ป้องกันควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตัจิรงิ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนที่หำกเกิดควำมผิดพลำดข้ึนแล้ว จะเกิดอันตรำยแก่ผู้ปฏิบัติหรือผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น งำนทดลองทำงวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมีอันตรำย งำนเดินสำยไฟระบบไฟฟ้ำในบ้ำน 
งำนขับรถยนต์ เป็นต้น 
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6.2 แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรใช้แบบสังเกตวัดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมักเน้นที่กำร
วัดวิธีกำร หรือล ำดับข้ันตอนของกำรกระท ำในงำนที่ได้รับมอบหมำย ครอบคลุมกำรวัดในประเด็นต่ำง ๆ 
เช่น กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ถูกต้อง กำรเลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง กำรใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้วยควำมคล่องแคล่วว่องไว กำรระมัดระวังเรื่องควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติ กำรรักษำควำม
สะอำดเรียบร้อยของสถำนที่ปฏิบัติงำน เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรวัดพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมสนใจและตั้งใจในกำรท ำงำน ควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัยในตนเอง 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมประหยัด มนุษยสัมพันธ์ในกำรท ำงำน ควำมเสียสละ กำรให้ควำม
ร่วมมือกับผู้อื่น 

กำรวัดกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำน อำจเป็นกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จ ำลองหรือปฏิบัติงำนใน
สถำนกำรณ์จริง กำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จ ำลองเป็นกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ข้ึนมำให้มีลักษณ์ที่
เหมือนกับสถำนกำรณ์จริงมำกที่สุด เพื่อให้ผู้วัดปฏิบัติ มักใช้กับงำนบำงอย่ำงที่ไม่สะดวกในกำรวัดจำก
สถำนกำรณ์จริงได้หรืองำนที่เสี่ยงอันตรำยหรือยังไม่แน่ใจว่ำจะปล่อยให้ปฏิบัติจริงได้ เพรำะหำกเกิด
ข้อผิดพลำดจะเกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยแก่ผู้วัดหรือผู้เกี่ยวข้องได้ เช่น กำรวัดทักษะกำรขับ
เครื่องบินในสถำนกำรณ์จ ำลอง เป็นต้น กำรวัดในสถำนกำรณ์จ ำลองนี้สำมำรถให้ผู้ถูกวัดปฏิบัติได้หลำยๆ 
ครั้ง เพรำะสถำนกำรณ์ที่สร้ำงข้ึนสำมำรถท ำให้เกิดซ้ ำได้หลำยครั้ง ท ำให้กำรวัดสำมำรถวัดซ้ ำหลำยครั้ง
ได้ ส่วนกำรวัดกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง เป็นกำรให้ผู้ถูกวัดปฏิบัติงำนตำมสภำพจริง เครื่องมือ
อุปกรณ์กำรท ำงำนเป็นของจริงทุกอย่ำง ผู้ถูกวัดสำมำรถแสดงทักษะกำรปฏิบัติงำนตำมควำมสำมำรถได้
อย่ำงแท้จริง เป็นกำรวัดที่มีควำมตรงมำกที่สุด ซึ่งเครื่องมือวัดกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นแบบ
สังเกตนั้น อำจเป็นแบบตรวจสอบรำยงำน แบบมำตรประมำณค่ำ หรือแบบระเบียนพฤติกำรณ์ก็ได้ 

6.3 แบบวัดผลงำน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลที่ได้จำกกำรปฏิบัติ โดยพิจำรณำที่ผลงำนซึ่งอำจเป็นสิ่งประดิษฐท์ี่
เป็นช้ินงำน หรือที่ไม่เป็นช้ินงำน เช่น ผลกำรทดลอง ผลกำรร่ำยร ำ ผลกำรโหม่งลูกฟุตบอล ผลกำรอ่ำน
ท ำนองเสนำะ ผลกำรพูด เป็นต้น กำรวัดผลงำนจะต้องก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมลักษณะเฉพำะ
ของผลงำนนั้น เช่น ผลกำรทดลองพิจำรณำจำกควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ผลกำรร่ำยร ำ
พิจำรณำจำก ควำมสวยงำม ควำมถูกต้องของท่ำทำง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เวลำที่ใช้ ผลกำรร้องเพลง
พิจำรณำจำกควำมไพเรำะ กำรร้องได้ถูกต้อง กำรออกเสียงได้ชัดถ้อยชัดค ำ กำรร้องได้ตรงตำมจังหวะ
เสียงดนตรี กำรแสดงท่ำทำงได้สอดคล้องกับเนื้อเพลง กำรดึงดูดควำมสนใจของผู้ชม ผลกำรโหม่งลูก
ฟุตบอลพิจำรณำจำกทิศทำงของลูกบอลเป็นไปตำมที่ต้องกำร ควำมแรงของลูกบอลพอเหมำะ ลูกบอลไป
ตรงตำมต ำแหน่งเป้ำหมำย เป็นต้น  

แบบวัดผลงำน อำจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำรหรือมำตรประมำณค่ำ หรือในกรณีที่
ช้ินงำนหลำยช้ินอำจใช้แบบจัดอันดับคุณภำพ คือ ให้อันดับของผลงำนแต่ละช้ินเรียงล ำดับจำกช้ินงำนที่ดี
ที่สุดไปหำช้ินงำนที่ด้อยที่สุด โดยทั่วไปแล้ว กำรวัดทักษะปฏิบัติ จะวัดทั้งกระบวนกำรและผลงำน ซึ่งกำร
ปฏิบัติบำงอย่ำงจะเน้นที่กำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติ บำงอย่ำงอำจเน้นที่กำรวัดผลงำน โดยจะมีกำรวัด
แยกจำกกันเครื่องมือที่ใช้วัดแยกจำกกัน แต่กำรปฏิบัติบำงอย่ำง ผลงำนจะเกิดข้ึนพร้อมกันกับ
กระบวนกำร เช่น ทักษะกำรอ่ำนท ำนองเสนำะ ทักษะกำรพูด แบบวัดก็จะมีรำยกำรที่วัดทั้ งที่เป็น
กระบวนกำรและผลงำน 
 


