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แบบทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา      
ศักยภาพด้านการการสร้างเครื่องมือการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) 

ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
................................................... 

 
 
 
 
 

1. พฤติกรรมใดจัดเป็นทักษะขั้นสูงตามแนวคิดของซิมป์สัน (Simpson) 
1) แมวพัฒนาท่าเต้นใหม่ให้วงดนตรี   
2) หมูประกอบรถแข่งคันใหม่ตามคู่มือ 
3) นกใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 
4) มินต์แสดงความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเมื่อครูขึ้นบทเรียนใหม่ 

 
 จากตัวเลือกต่อไปนี้  ใช้ตอบค าถามข้อ  2-3 
  1. การวัดการปฏิบัติด้วยการให้เขียนตอบ (Paper and Pencil Performance Test)  

 2. การวัดการปฏิบัติเชิงจ าแนก (Identification Test)  
 3. การวัดการปฏิบัติด้วยสถานการณ์จ าลอง (Simulated Situation Performance)  
 4. การวัดการปฏิบัติด้วยตัวอย่างงาน (Work Sample)  
 5. การทดสอบจากสถานการณ์จริง  (Authentic  Performance) 

2. การคัดเลือกตัวนักกีฬาแข่งรถจักรยาน  จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย   
3. นักศึกษาเอกช่างยนต์  แยกแยะชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์  ตามหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ  
4. ลักษณะงานใดไม่เหมาะสมที่จะประเมินภาคปฏิบัติ 

1) งานทดลอง     
2) งานแก้ปัญหา 
3) งานสืบสวน      
4) งานมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ 

 
5. การประเมินพฤติกรรมการท างาน เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตท่ีใช้กันมาก ยกเว้นข้อใด 

1) แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
2) ระเบียนพฤติการณ์ (anecdotal  record)  
3) มาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 
4) แบบทดสอบ (Test)  

 

ค าชี้แจง  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 27 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จ านวน 6 หน้า 
   2  ให้ท าเครื่องหมาย X ในกระดาษค าตอบ ให้ตรงกับตัวเลือกที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุด  
   3. ท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 
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6. เราสามารถแบ่งลักษณะของพฤติกรรมตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรออกเป็น 3 ลักษณะ ยกเว้น ข้อใด 
1) ความรู้ความสามารถ (Knowledge) 
2) ทักษะกระบวนการ (Process skill) 
3) ความสามารถในการคิด (Thinking ability)  
4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) 

 
7. “แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน” ตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้น มีลักษณะของพฤติกรรมเป็น

แบบใด 
1) ความรู้ความสามารถ (Knowledge) 
2) ทักษะกระบวนการ (Process skill) 
3) ความสามารถในการคิด (Thinking ability)  
4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) 

 
8.  “พูดแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและสมเหตุสมผล” ตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้น มีลักษณะของพฤติกรรม

เป็นแบบใด 
1) ความรู้ความสามารถ (Knowledge) 
2) ทักษะกระบวนการ (Process skill) 
3) ความสามารถในการคิด (Thinking ability)  
4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) 

 
9. “มีมารยาทในการเขียน” ตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้น มีลักษณะของพฤติกรรมเป็นแบบใด 

1) ความรู้ความสามารถ (Knowledge) 
2) ทักษะกระบวนการ (Process skill) 
3) ความสามารถในการคิด (Thinking ability)  
4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) 

 
10. “แสดงท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฎศิลป์” ตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้น ควรวัดและประเมินผลด้วย

วิธใดเหมาะสมที่สุด 
1) การทดสอบ 
2) การประเมินพฤติกรรม 
3) การประเมินภาคปฏิบัติ 
4) การสังเกตพฤติกรรม 
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11. ตัวชี้วัดใดทีเ่หมาะสมในการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
1) ท าการทดลองเรื่องแรงดันอากาศ 
2) บอกความเหมือนของคนกับปลาโลมาได ้
3) แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
4) อธิบายความหมายพร้อมทั้งยกตัวอย่างของค าวิเศษณ์ 

 
12. องค์ประกอบส าคัญของการประเมินภาคปฏิบัติมีอะไรบ้าง 

1) ผลงาน  เกณฑ์การให้คะแนน 

2) กิจกรรม  สถานการณ์กระตุ้น 

3) สถานการณ์กระตุ้น  ค าสั่งปฏิบัติงาน 

4) ค าสั่งปฏิบัติงาน  เกณฑ์การให้คะแนน  

 

13. ผลงานข้อใดไม่จ าเป็นต้องประเมินภาคปฏิบัติ 
1) การร้องเพลง 

2) การคัดลายมือ 

3) การอธิบายวิธีดูแลรักษาระบบหายใจ  

4) การสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ 
 

14. เครื่องมือในข้อใดที่ใช้ในการวัดกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับวิธีการสังเกต 

1) แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินตนเอง 

2) แบบทดสอบ  แบบตรวจสอบรายการ 

3) มาตราส่วนประมาณค่า  แบบสอบถาม 

4) แบบตรวจสอบรายการ  มาตราส่วนประมาณค่า  

 

15. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้อง 

1. เลือกตัวชี้วัด 

2. สร้างเครื่องมือ 

3. ก าหนดรูปแบบของเครื่องมือ 

4. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1) 4  1  3  2  
2) 4  3  1  2 
3) 3  4  1  2 
4) 1  4  3  2 
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16. ข้อเป็นการประเมินผลด้านการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

1) ประเมินการวาดภาพจากผลงาน 

2) ประเมินการขับร้องจากกระบวนการ 

3) ประเมินการเล่นกีฬาจากกระบวนการและผลงาน  

4) ประเมินการท าอาหารจากกระบวนการและผลงาน 

 

17. ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.6/4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา โดย
สาระการเรียนรู้แกนกลางระบุเป็น การรายงาน เช่น การพูดล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดล าดับ
เหตุการณ์ 
จากตัวชี้วัดดังกล่าว ถ้าก าหนดให้ผู้เรียนรายงานข่าวเป็นภาระงานรวบยอด ประเด็นการประเมินใด  
ไม่เหมาะสมในการประเมินผลงาน 

1) ความทันสมัยของเนื้อหาสาระ 
2) ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 
3) การใช้ภาษาในการพูด 
4) สาระในเล่มรายงานข่าว  

 
18.   ครูวิภาก าหนดระดับคุณภาพในการให้คะแนนการอ่านร้อยแก้วดังนี้ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ผลงานการอ่านร้อยแก้ว แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้ทุกรายการ 
1)อ่านถูกต้องตามอักขรวิธีทุกค า 2)อ่านเสียงดัง ไม่ติดขัด 3)ใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหา 

3 สมบูรณ์ 2 รายการ 
2 สมบูรณ์ 1 รายการ 
1 ขาดความสมบูรณ์ทุกรายการ 

 

 เกณฑ์การให้คะแนนของครูวิภามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

1) เหมาะสม เพราะประเมินได้ครอบคลุมการอ่านร้อยแก้วทุกประเด็น 

2) เหมาะสม เพราะทุกประเด็นการประเมินสามารถวัดได้ด้วยการสังเกต 

3) ไม่เหมาะสม เพราะรายการประเมินบางรายการให้คะแนนไม่ตรงกัน  

4) ไม่เหมาะสม เพราะรายการประเมินทุกรายการควรมีน้ าหนักความส าคัญที่แตกต่างกัน 
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19. ในการระบุระดับคุณภาพของเกณฑ์การให้คะแนนการท าความสะอาดห้องเรียนในบริเวณท่ีก าหนด 
ปรากฏดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
3 สะอาด พ้ืนห้องแห้ง ปราศจากฝุ่นและเศษขยะ 
2 สะอาด และปราศจากฝุ่นและเศษขยะ แต่พ้ืนห้องเปียก  

หรือ สะอาด พื้นห้องแห้ง แต่มีฝุ่นหรือเศษขยะ 1 จุด 
1 มีฝุ่นหรือเศษขยะมากว่า 1 จุด 

 จากระดับคุณภาพดังกล่าวควรก าหนดเป็นหัวข้อประเด็นประเมินตามข้อใด 

1) ขั้นตอนการท าความสะอาด 

2) คุณภาพของผลงาน   

3) การเลือกใช้อุปกรณ์ 
4) การวางแผนการปฏิบัติงาน 

 

20.   ข้อใดเป็นเกณฑ์การประเมินความสามารถในการจัดท าโครงงานด้านทักษะกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด 

1) ใช้หลักการถูกต้อง เข้าใจหลักการส าคัญของเรื่องที่ท า 

2) วางแผนการเก็บข้อมูล ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ แปลความหมายและสรุปผล
สอดคล้องกับผลที่ได้  

3) จัดแสดงผลงานน่าสนใจ อธิบายและใช้ภาษาได้ถูกต้อง ตอบค าถามได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

4) มีความซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

21. ในตัวชี้วัด พ 3.1 ม.1/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิด
กีฬาอย่างละ 1 ชนิด ครูต้องการประเมินทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสใน 3 ทักษะ ได้แก่ 
1) การจับไม้ 2) การยืนและการวางเท้าในการตี และ3) การเสิร์ฟลูก  โดยการให้นักเรียนจับคู่กันเล่น

กีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อเก็บเป็นคะแนนระหว่างเรียนของรายวิชา 
  จากสถานการณ์ดังกล่าว ครูควรเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบใด เพราะเหตุใด 

1) แบบแยกส่วน เพราะ สามารถสรุปความสามารถของนักเรียนเป็นรายทักษะและซ่อมเสริมได้ตรง
ประเด็น 

2) แบบแยกส่วน เพราะสามารถให้คะแนนนักเรียนจ าแนกรายทักษะตามเป้าหมายการประเมิน  

3) แบบภาพรวม เพราะเห็นภาพรวมความสามารถในการเล่นกีฬาของนักเรียน 

4) แบบภาพรวม เพราะท าให้ตัดสินได้ว่าผู้เรียนผ่านตัวชี้วัดนี้หรือไม่ 
22. ข้อใดเป็นคุณภาพของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติทั้งฉบับ 

1) ความเที่ยงตรง (Validity) 
2) ความเชื่อมั่น (Reliability)  
3) ความเป็นไปได้ (Possibility) 
4) ความมีประสิทธิผล (Efficiency) 
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23. คุณภาพของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติข้อใดส าคัญที่สุด 
1) ความเที่ยงตรง (Validity)  
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) 
3) ความเป็นไปได้ (Possibility) 
4) ความมีประสิทธิผล (Efficiency) 

 
24. การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/ประเด็นการประเมินกับวัตถุประสงค์เป็นการหา

คุณภาพเครื่องมือด้านใด 
1) ความเที่ยงตรง (Validity)  
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) 
3)  ค่าความเหมาะสม (Suitable) 
4) ค่าความเป็นไปได้ (Possibility) 

 
25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1) เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติไม่ต้องหาคุณภาพเครื่องมือ 
2) เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติหาคุณภาพเฉพาะค่าความเที่ยงตรง 
3) เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติวัดในสถานการณ์จริง 
4) เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติจ าเป็นต้องหาคุณภาพเครื่องมือ  

 
26. เกณฑ์การประเมินที่ประเมินไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ แสดงว่าขาดคุณภาพด้านใด 

1) ความเที่ยงตรง (Validity) 
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) 
3) ความเป็นไปได้ (Possibility)  
4) ความมีประสิทธิผล (Efficiency) 

 
27. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถาม 

1.  การหาค่าความเป็นไปได้ 
2.  การหาค่าความเที่ยงตรง 
3.  การหาค่าความเชื่อมั่น 
4.  การหาค่าความเหมาะสม 

ข้อใดคือล าดับการหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ 
1) 1,2,3 
2) 2,1,3  
3) 2,3,4 
4) 4,3,2 


