
ใบกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม“วางไข”่ (กลุม่สัมพันธ)์  

 
ค าชี้แจง 

1. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มละ 8-10 คน 
2. สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวางแผนท าอย่างไรให้ลูกปิงปองทั้ง 4 ลูก วางอยู่บนกระดาษ

ตามขนาดที่ก าหนดให้ โดยไม่ให้ลูกปิงปองออกนอกกระดาษภายใน 5 นาที โดยมีข้อแม้ห้ามฉีกกระดาษ 
โดยเด็ดขาด 

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์รูปแบบการท างานในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการวางแผนการท างาน ด้านการสื่อสารภายในกลุ่ม และด้านการตัดสินใจ ในตารางรูปแบบการท างานที่
ก าหนดให้ว่า กลุ่มของท่านอยู่ในรูปแบบใด (เลือกรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มมากที่สุด 
ด้านละ 1 รูปแบบ) 

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. ลูกปิงปอง จ านวน 4 ลูก 
2. กระดาษขนาด 3x10 ซม. จ านวน 1 แผ่น 

 

 

  



ตารางรูปแบบการท างานของกลุ่มท่าน 
ด้านการวางแผนการท างาน 
รูปแบบ ค าอธิบาย 

1 มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า จะท างานให้บรรลุเป้าหมายได้อยา่งไร สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ท าให้
เกิดทิศทางการท างานท่ีชัดเจน 

2 สมาชิกบางคนเป็นผู้ก าหนดวิธีการด าเนินงานของทีม คนอ่ืน ๆ ถูกโน้มน้าวให้มีส่วนร่วมภายใต้แนวทางที่เขา
ก าหนด 

3 สมาชิกบางคนผูกขาดการอภิปราย แม้ว่าสมาชิกคนอ่ืนจะมีส่วนร่วมอยู่บ้างก็ตาม 
4 การด าเนินงานอาศยัระเบียบปฏบิตัิ กฎ กติกา และเวลาที่ก าหนด หรือประธานในท่ีประชุม เพื่อให้ด าเนินการได้

อย่างเป็นระบบ 
5 ความคิดบางประการน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติ การหารือโดยรวมเปน็ไปอย่างกลมเกลียว และเห็นพ้องต้องกัน 
6 มีการก าหนดวิธีการท างานเพียงเลก็น้อยหรือไมม่ีเลย การแสดงความคิดเห็นจะเปลี่ยนประเด็นไปมาอยู่เรื่อย 

ด้านการสื่อสารภายในกลุ่ม 
รูปแบบ ค าอธิบาย 

1 มีการแสดงออกถึงความคิดเห็นและทัศนะด้วยความเช่ือมั่น มีการถกเถียงกันถึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างจนกระทั่ง
เข้าใจกันเป็นอย่างด ี

2 มีการหารือมุ่งเน้นท่ีจุดยืนของสมาชิกเพียงบางคน คนอ่ืน ๆ จะได้รบัการกระตุ้นให้สนับสนุน 
3 มีการหารือด าเนินไปในแบบที่ “แต่ละคนดึงดันในจุดยืนของตน” บางคนยึดมั่นในความคดิเห็นของตนเองโดย

แทบไม่ค านึงถึงผลที่จะตามออกมา 
4 มีการพิจารณาทัศนะและความคดิที่แตกต่างกัน แต่ไมม่ีการตกลงหาทางออกอย่างจริงจัง 
5 มีการให้และรับอย่างสุภาพ ผูค้นยอมสละจุดยืนของตนเองเพื่อให้ตกลงกันได้ง่ายและรวดเร็ว 
6 มีการแสดงความคดิเห็นและทัศนะอย่างเนือย ๆ หรือไมไ่ด้รับความสนใจจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในทีม บางคน 

ไม่สนใจจะสื่อข้อความหรือสนใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด 

ด้านการตัดสินใจ 
รูปแบบ ค าอธิบาย 

1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการตกลงกันภายในทีม มีความเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อกังขา 
2 สมาชิกบางคนเป็นผู้ให้แนวทางแก่ทีมในการตัดสินใจแต่พยายามอยา่งจริงใจท่ีจะโน้มน้าวให้ทีมยอมรบั 

การตัดสินใจของตนเอง 
3 สมาชิกบางคนกดดันคนอ่ืน ๆ ให้ตัดสินใจเหมือนตน 
4 ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่น าไปสู่การตัดสินใจ แม้ว่าบางคนยังสงวนท่าทีหรือไม่เห็นด้วย แต่ก็ยอมเปลี่ยนใจ

เพื่อให้งานเสร็จเท่านั้น 
5 หลังจากสมาชิกบางคนตกลงกันได้แล้ว คนอ่ืน ๆ ก็สนับสนุนเพื่อแสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
6 สมาชิกในทีมไม่ใส่ใจนักว่า ผลการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร บางคนไมอ่ยู่ในทีมในขณะที่มีการตัดสินใจ และทีมก็ 

ไม่สนใจว่าเขาจะอยูห่รือไม ่

  



เฉลยรูปแบบการท างาน 
รูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบการท างานแบบ 9,9 
รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบการท างานแบบ 9,1 
รูปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบการท างานแบบ 9+9 
รูปแบบท่ี 4 เป็นรูปแบบการท างานแบบ 5,5 
รูปแบบท่ี 5 เป็นรูปแบบการท างานแบบ 1,9 
รูปแบบท่ี 6 เป็นรูปแบบการท างานแบบ 1,1 

Concern for people (เน้นคน) 
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Concern for product (เน้นงาน) 

ที่มา: The Supervisory Grid, 2555: 55 
  

สบายและร่ืนรมย ์

พยายามสร้างความกลมเกลียวและ
ไมตรีจิต มีการจัดการข้อขัดแย้งดว้ย
ความนุ่มนวล เพื่อให้งานการไปไดด้ีใน
วันหน้า “คนส าราญ งานไม่เสร็จ” 

เอ้ือเฟ้ือและประนีประนอม 

เอาไหนเอาด้วยตามเสียงส่วนใหญ ่แต่ท า
ตามกฎระเบยีบเท่าน้ัน “เอาไงเอากัน” 

ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

ท างานร่วมกันเพื่อให้ไดผ้ลงานที่มคีุณภาพ และ
น าไปวัดผลกับมาตรฐานสูงสดุที่เปน็ไปได้ ทุกคน
สนับสนุนและร่วมรับผิดชอบเพื่อให้ทีมงาน
ประสบความส าเรจ็ “คนส าราญ งานส าเร็จ” 

สนใจแต่ความส าเร็จ 
อาจไดผ้ลงานในระยะสั้น หากใช้ไปนาน ๆ 
จะท าให้คน “ต่อต้านการท างาน” หรือ
อย่างน้อยก็ลดความตั้งใจในการอทุิศตน 
“ใครจะเป็นจะตาย ฉันไม่สน งานต้อง
เสร็จ” 

พ่อปกครองลูก 

สามารถท างานให้ไดผ้ลงาน
ที่มีคุณภาพ ภายใต้การชี้น า
ของผู้มีมีประสบการณ์ 
“ทุกคนต้องเชื่อฉัน เพราะ
ฉันผ่านประสบการณ์มา
เยอะ” 

9+9 

วางเฉย 

ไม่สนใจและปดัความรับผดิชอบ ยึดหลักไม่
ท าอะไรเลยหรือท าให้น้อยที่สุด “ธุระไม่ใช่ 
ใครอยากเด่นอยากดังก็ท าไป” 

The Supervisory Grid 



ใบกิจกรรมที่ 2 
ความหมายและความส าคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ 

 

ค าชี้แจง 
1. ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมายและความส าคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ

แล้วร่วมกันอภิปรายถึงองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 
1) การประเมินภาคปฏิบัติคืออะไร 
2) การประเมินภาคปฏิบัติมีความส าคัญอย่างไร 
3) การประเมินภาคปฏิบัติมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
4) แนวทางการน าการประเมินภาคปฏิบัติไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างไร 

2. บันทึกองค์ความรู้ตามประเด็นที่ศึกษาลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
3. เวลาท ากิจกรรม 30 นาที 
..................................................................................................... 

  



แบบบันทึกกิจกรรม 

ชื่อ-สกุล..................................................................... สังกัด............................................ เลขท่ี................. 

ค าชี้แจง จงสรุปผลการศึกษาเอกสารใบความรู้ลงในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. การประเมินภาคปฏิบัติคืออะไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. การประเมินภาคปฏิบัติมีความส าคัญอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
3. การประเมินภาคปฏิบัติมีก่ีประเภท อะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
4. แนวทางการน าการประเมินภาคปฏิบัติไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างไร
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 



ใบกิจกรรมที่ 3 
หาจุดยืน 

ชื่อ-สกุล..................................................................... สังกัด............................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

ค าชี้แจง 
1. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 2 
2. ก าหนดให้พิจารณาจากสถานการณ์แต่ละข้อว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมใด ตามแนวคิดของ

ซิมปซั์นและของบลูม 
3. ตอบค าถามในตารางที่ก าหนดให้ 

เวลา 
ใช้เวลา 20 นาท ี

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ 
2. ใบกิจกรรมที่ 3 

  



แบบบันทึกกิจกรรม 

ชื่อ-สกุล................................................................. สังกัด......................................... เลขท่ีสมาชิก........................ 

ค าชี้แจง อ่านพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนที่ก าหนดให้แล้วให้ระบวุ่าอยู่ในพฤติกรรมใดตามแนวคิดของ 
Simpson และ Bloom  
 

พฤติกรรมของนักเรียน 
สอดคล้องกับพฤติกรรม 

Simpson Bloom 
1. สมชายศึกษาวิธีการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น

ของตนเอง เพ่ือให้ชาวต่างชาติรู้จักชุมชนของเรา 
  

2. สมศรีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน าเสนองาน ตาม
ตัวอย่างที่คุณครูก าหนด 

  

3. สมศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยมือเพียงข้างเดียว   
4. วีระเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายก่อนไป 

แข่งวิ่งมาราธอน 
  

5. ชนาธิปทดลองเตะลูกไซด์โค้งโดยไม่มีเทรนเนอร์คอยสอน   
6. วิทยาสามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ของตนเองได้แม้ว่าไม่มี 

แม่แรงยกรถ 
  

7. ซิบาสะคิดท่าลูกเตะพายุหมุนส าเร็จ   
8. วรวิทย์สามารถขุดแปลงปลูกผักได้ถูกต้องตามขนาด 

ภายใต้เวลาอันจ ากัด 
  

9. พัชรีเข้าอินเตอร์เน็ตเพ่ือดูขั้นตอนวิธีการท าต้มย ากุ้ง   
10. ณัฐพรนั่งสมาธิก่อนขึ้นประกวดร้องเพลง   
  



ใบกิจกรรมที่ 4 
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

ค าชี้แจง 

1. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มละ 3-5 คน 
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัดในระดับชั้นที่รับผิดชอบในการสอน 
3. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เลือกเพ่ือค้นหาค าส าคัญ     

ด้านความรู้ (K) คุณลักษณะ (A) และกระบวนการและทักษะ (P) ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
4. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



แบบบันทึกกิจกรรม 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

ระดับชั้น: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้:                                                                                                   
สาระท่ี  :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐาน  :                                                                                                            
  
 

  

ตัวช้ีวัด 
ค าส าคัญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

คุณลักษณะ 
(Attribute) 

ทักษะ 
(Process and Skill) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ใบกิจกรรมที่ 5 
การออกแบบการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง 
1. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มละ 3-5 คน 
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัดในระดับชั้นที่รับผิดชอบในการสอน 
3. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ตัวชี้วัด ค าส าคัญ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐาน 

การเรียนรู้ และวิธีการประเมินและเครื่องมือ ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
4. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

ระดับชั้น:   
กลุ่มสาระการเรียนรู้:   
สาระท่ี  :   
มาตรฐาน  :   
  
 

ตัวช้ีวัด ค าส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินและ
เครื่องมือ 

  
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 

   



 

  



 

ใบกิจกรรมที่ 6 
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องประเมินภาคปฏิบัติ 

ค าชี้แจง 
ให้ผู้ เข้ารับการอบรมพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนแล้วระบุสิ่งที่ประเมิน และเครื่องมือที่ ใช้ใน  

การประเมิน ต่อไปนี้ 
พฤติกรรม สิ่งที่ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. ศรีกันยาพูดน าเสนอศิลปวัฒนธรรม
ประจ าท้องถิ่นของตนเอง  

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

2. สุภาภรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การน าเสนองาน 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

3. ประจักษ์วาดรูปวิวทิวทัศน์  ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

4. ภานุพลเล่นกีฬาประเภททีมตามกติกา 
มารยาท 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

5. ชนาธิปเตะลูกฟุตบอลแบบไซด์โค้งได้
อย่างแม่นย า 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

6. วิทยาสามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ของ
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

7. วิจิตราท าผัดกระเพราหมูได้อย่าง
คล่องแคล่วและรสชาติอร่อย 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

8. วรวิทย์สามารถขุดแปลงปลูกผักได้
ถูกต้องตามขนาดภายใต้เวลาอันจ ากัด 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

9. พัชรีเข้าอินเตอร์เน็ตเพ่ือดูขั้นตอนวิธีการ
ท าต้มย ากุ้ง 

 ผลงาน 
 กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

10. ณัฐพรร้องเพลงไทยสากลได้อย่าง  ผลงาน แบบตรวจสอบรายการ 



 

ไพเราะ  กระบวนการ 
 กระบวนการและผลงาน 

แบบมาตรประมาณค่า 
ระเบียนพฤติการณ์ 

ใบกิจกรรมที่ 7 
การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัต ิ

ค าชี้แจง 
1. ให้ผู้เข้าอบรมคัดเลือกตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ค าส าคัญไว้แล้วในหน่วยที่ 3 มาสร้างเครื่องมือ

ประเมินภาคปฏิบัติโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดแต่ละตัว เนื้อหา/สาระแกนกลางที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรตามระดับชั้น 

2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมก าหนดภาระงานหรือชิ้นงานที่จะให้นักเรียนปฏิบัติ พร้อมค าชี้แจง 
3. ระบุลักษณะของการประเมิน เลือกรูปแบบเครื่องมือ 
4. เขียนประเด็นการประเมินให้เหมาะสม สอดคล้อง และครอบคลุมกับสิ่งที่จะประเมิน    ตาม

บริบทของตัวชี้วัด 
5. บันทึกผลงานทั้งหมดลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

  



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................... ชั้น .................................... 

มาตรฐานที่/ตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 
1)........................................................................................................................... ................................................ 
2)................................................................................ ...........................................................................................  
3)........................................................................................................................... ................................................ 
4)........................................................................................................................... ................................................ 

ชื่อภาระงาน/ชิ้นงาน……………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

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



 

ลักษณะของการประเมิน  กระบวนการ (Process) 
  ผลงาน (Product)  
  กระบวนการและผลงาน (Product and Process) 
รูปแบบเครื่องมือ (ตอบได้มากกว่า 1 รูปแบบ) 
  แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
  มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
  แบบสังเกต  
  อ่ืนๆ ………………………………………… 
เครื่องมือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

     ผู้สร้างเครื่องมือ ............................................................... 



 

                          (..............................................................) 
           



 

ใบกิจกรรมที่ 8 
การวิพากษเ์ครื่องมือ 

ค าชี้แจง 
1. ให้ผู้เข้าอบรมน าเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติที่สร้างเสร็จแล้ว มาร่วมกันพิจารณา/วิพากษ์ตาม

ประเด็นที่ก าหนด 
2. บันทึกผลการพิจารณา/วิพากษ์แต่ละประเด็นลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

  



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
การวิพากษเ์ครื่องมือ 

ค าชี้แจง 
  ผู้เข้ารับการอบรมพิจารณาเครื่องมือที่สร้าง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
  

1. เครื่องมือสอดคล้องกับลักษณะของการประเมินหรือไม่ (ผลงาน/กระบวนการ/ผลงาน+กระบวนการ) 
     สอดคล้อง      ไม่สอดคล้อง เหตุผล................................................................ ............. 
 

2. รูปแบบเครื่องมือเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมินหรือไม่ 
     เหมาะสม      ไมเ่หมาะสม เหตุผล............................................................................. 
 

3. เรื่องท่ีประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือไม่ 
     สอดคล้อง      ไมส่อดคล้อง เหตุผล............................................................................. 
 

4. ประเด็นการประเมินสอดคล้องกับเรื่องที่ประเมินหรือไม่ 
     สอดคล้อง      ไมส่อดคล้อง เหตุผล.................................................................... ......... 
 

5. ประเด็นการประเมินครอบคลุมเรื่องที่ประเมินหรือไม่ 
     ครอบคลุม      ไม่ครอบคลุม เหตุผล............................................................................. 
 

6. ประเด็นการประเมินชัดเจนหรือไม่ 
     ชัดเจน      ไมช่ัดเจน เหตุผล................................................................................... 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนนเหมาะสมหรือไม่ 
     เหมาะสม      ไม่เหมาะสม เหตุผล................................................................... ........... 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ลงชื่อ ....................................................... ผู้วิพากษ์ 
          (..............................................................) 
  



 

ใบกิจกรรมที่ 9 
การเขียนเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. พิจารณาแบบวัดภาคปฏิบัติดังนี้ 

                            ข้อค าถาม  :  ให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์   
                                                      ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาท ี

2. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) ลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2  

ขั้นที่ 1 ศึกษางาน (Task) (งานเดี่ยว) 

ตัวช้ีวัด รู้อะไร/ท าอะไรได้ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ประเมินอะไร 

เครื่องมือประเมิน 
วิธีการ ผลงาน 

ท 3.1 ป 5/1 พูด
แสดงความรู้ ความ
คิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู 

การจับใจความและการพูด
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่อง
ที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
เรื่องเล่า บทความ ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    

 

ขั้นที่ 2 ก าหนดประเด็นประเมิน  (งานกลุ่ม) 

ภาระงาน ประเด็นการประเมิน 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

ขั้นที่ 3 ก าหนดระดับคุณภาพ (งานกลุ่ม) 

ภาระงาน ประเด็น ระดับคุณภาพ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ใบกิจกรรมที่ 10 
การเขียนเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
      1. พิจารณาข้อสอบวัดภาคปฏิบัติที่ก าหนดให้ 
                      ข้อค าถาม  :  ให้นักเรียนวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น  3  มิติ 
      2. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 

ขั้นที่ 1  ศึกษางาน (Task) (งานเดี่ยว) 

ตัวช้ีวัด รู้อะไร/ท าอะไรได้ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ประเมินอะไร 

เครื่องมือประเมิน 
วิธีการ ผลงาน 

ศ 1.1 ป 2/4 มีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ 

-มีความรู้พ้ืนฐานในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ
-มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
3 มิติ 
-มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ที่
สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 
-สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 

    

 

ขั้นที่ 2 ก าหนดประเด็น   (งานกลุ่ม) 

ภาระงาน ประเด็นการประเมิน 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

ขั้นที่ 3 ก าหนดระดับคุณภาพ (งานกลุ่ม) 

ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
(2 คะแนน) 

พอใช้ 
(1 คะแนน) 

ปรับปรุง 
(0 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
 

ใบกิจกรรมที่ 11 
การวิพากษ์เกณฑ์การให้คะแนน 

ค าชี้แจง 
 1.  ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดให้แล้วร่วมกันวิพากษ์ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา  
 2.  บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 หน่วยที่ 5  
 3.  เวลา  30  นาที  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

ตัวช้ีวัด รู้อะไร/ท าอะไรได้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

ประเมินอะไร เครื่องมือประเมิน 

3. เล่นกีฬาไทย 
กีฬาสากล ประเภท
บุคคล และ
ประเภททีม ได้
อย่างละ 1 ชนิด 

- หลัก วิธีการ กฎ กติกา  
การเล่นกีฬาไทย และ
กีฬาสากลชนิดต่าง ๆ 

- เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลได้ถูกต้องตาม  
กฎกติกาของกีฬา
ประเภทนั้น 

การเล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากล 
อย่างละ 1 ชนิด 

ความสามารถ
ในการเล่นกีฬา
ไทยและกีฬา
สากล 

แบบประเมิน
ความสามารถในการเล่น
กีฬา 
-องค์ประกอบของทักษะ
การเล่นกีฬา 
-การก าหนดค่าคะแนน
และระดับคุณภาพ 
-เกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubric) 

ภาระงาน ประเด็น ระดับคุณภาพ 
เล่นกีฬาสากล 
ประเภททีม 

ทักษะการเล่น 3 = เล่นกีฬาโดยใช้ทักษะพื้นฐานในการเล่นอย่างคล่องแคล่ว
ตามต าแหน่งและกฎกติกา มีน้ าใจนักกีฬาตลอดระยะเวลา
การเล่นกีฬา 
2 = มีทักษะการเล่นในระดับพ้ืนฐานตามต าแหน่ง เล่นกีฬา
ตามกฎกติกา  
1 = ไม่เคารพกฎกติกา  

การเคารพกฎกติกา 
การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
บทบาทหน้าที่ตามต าแหน่ง 

 



 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 

  

ภาระงาน ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
เล่นกีฬาสากล 
ประเภททีม 

ทักษะการเล่น สามารถท าตาม
ขั้นตอนและถูกวิธี 
และมีความ
คล่องแคล่ว 

ท าตามขั้นตอน
และถูกวิธี 

ท าข้ามขั้นตอน
หรือไม่ถูกวิธี 

การเคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามกฎ
กติกาตลอดการ
เล่นกีฬา 

ท าผิดกฎกติกา
บ่อยครั้ง 

ท าผิดกฎกติกา
เป็นบางครั้ง 

การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ยิ้มแย้มแจ่มใส
ตลอดการเล่นกีฬา 

ช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมทีม 

แสดงอารมณ์ 
ไม่พอใจเมื่อ 
เพ่ือนผิดพลาด 



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
การวิพากษ์เกณฑ์การให้คะแนน 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
2. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
3. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
4. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 
5. ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubric) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1............................................................................................................................ ............................................... 
2.................................................................................. .........................................................................................  
3............................................................................................................................ ............................................... 

ผลการปรับปรุง 

ภาระงาน ประเด็น ระดับคุณภาพ 



 

เล่นกีฬาสากล 
ประเภททีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกสว่น (Analytic Rubric) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1............................................................................................................................ ............................................... 
2.................................................................................. .........................................................................................  
3............................................................................................................................ ............................................... 

ผลการปรับปรุง 

ภาระงาน ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
เล่นกีฬาสากล 
ประเภททีม 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

  



 

ใบกิจกรรมที่ 12 
การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน 

ค าชี้แจง 
1. ให้ผู้เข้าอบรมเขียนเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่สร้างขึ้นในหน่วย

ที่ 4 
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมก าหนดประเด็นการประเมินให้เหมาะสม สอดคล้อง และครอบคลุมกับสิ่ง

ที่จะประเมินตามบริบทของตัวชี้วัด 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเขียนเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) 

หรือเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) ก็ได ้
4. บันทึกผลงานทั้งหมดลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 4 

  



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
การเขียนเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................... ชั้น .................................... 
มาตรฐานที่……………............................................................. .............................................................................. 
ตัวช้ีวัด 1)………..................................................................................................................................................  
 2)……….................................................................................................................................................. 
 3)………..................................................................................................................................................  
 4)………..................................................................................................................................................  
ภาระกิจ/ชิ้นงาน.................................................................................................................................... .... 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน   Holistic Rubric   Analytic Rubric 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

ใบกิจกรรมที่ 13 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ค าชี้แจง 
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 3-5 คน 
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่มน าแบบประเมินที่พัฒนาไว้แล้วจากหน่วยที่ 4 มาจัดใส่ลงใน

ใบกิจกรรม13 แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับตัวชี้วัด 
3. ผู้ เข้ ารับ การอบ รมทุ กคน ใน กลุ่ ม  ผลั ด กั น เป็ น ผู้ เชี่ ย วช าญ ตรวจสอบ  ป ระ เมิ น 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบประเมินหรือเกณฑ์การประเมิน 
4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากข้อ 3 บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1 หน่วยที่ 6

ตารางที่ 2 
5. ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับตัวชี้วัด แล้วแปลผล 
6. สรุปผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับตัวชี้วัดใต้ตารางที่ 2 

  



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ชื่อ-สกุล................................................................... สังกัด........................................ เลขท่ีสมาชิก................ 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาค าถามแต่ละรายการว่าตรงกับตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมินหรือไม่  
  โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน 
    0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน 
   -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามตัวชี้วัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน 
ตารางท่ี 1 แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน 
คะแนนพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ตารางท่ี 2  แบบสรุปผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

ตัวช้ีวัด/ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

       

ข้อรายการ/ประเด็นการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด 



 

ข้อรายการ/ประเด็นการประเมินที่ใช้ได้……………………………………………………………......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

ใบกิจกรรมที่ 14 
การตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การประเมิน (ความเหมาะสม ความเป็นไปได้) 

ค าชี้แจง 
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 3 - 5 คน 
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่มน าเกณฑ์การประเมินที่สร้างไว้แล้วจากหน่วยที่ 5 มาจัดใส่

ลงในใบกิจกรรมที่ 3หน่วยที่ 6 
3. ผู้ เข้ ารับ การอบ รมทุ กคน ใน กลุ่ ม  ผลั ด กั น เป็ น ผู้ เชี่ ย วช าญ ตรวจสอบ  ป ระ เมิ น 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเกณฑ์การประเมิน 
4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากข้อ 3 บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 3 หน่วยที่ 6 
5. สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าความเป็นไปได้ของแบบประเมิน 

  



 

แบบบันทึกกิจกรรม 
การพิจารณาหาความสอดคล้องเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องเกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ รายการ 
การพิจารณาความสอดคล้อง

เหมาะสม 
ความคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะ 

5  4 3 2 1  

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
สรุปผล การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าความเป็นไปได้ของแบบประเมินเกณฑ์การประเมินที่มีความเหมาะสมและค่า
ความเป็นไปได้ ได้แก่...................................................................................................................................................   


