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รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการวิจยัเพื่อจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวฒุวิชาชพี สาขาวชิาชพีการเชื่อม  

 
สรุปผลการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม 
 
งวดงาน รายละเอียดของการดําเนินงาน 

จัดทํารายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย 
(ผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.1 และ 3.2 ทั้งหมด) 
 - ดําเนินการและปฏิบัติการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ร่วมกับคณะทํางานจัดทํา 
  ข้อสอบซึ่งประกอบด้วยผู้แทนในกลุ่มอาชีพและองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล
  ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม จํานวน 20 คน เพื่อออกข้อสอบปรนัย 4 
  ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน (หรือเท่าที่จําเป็นต้องเป็นข้อสอบปรนัย) 
  โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้
  กําหนดไว้ 
 - สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําร่วมกับกลุ่มอาชีพ พร้อม 
  ส่งมอบข้อสอบทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้น
  ความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 

1 
(50 วัน) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.  การเตรียมการ 

 1.1  ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
 1.2  จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบ 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจดัทําข้อสอบ   
   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ จํานวน 20 คน ณ ห้องประชุมช้ัน 301 ช้ัน 3  
   สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. ดําเนินการจัดทําข้อสอบโดยคณะทํางาน (TOR ข้อ 3.1) 
3. สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําและส่งมอบข้อสอบให้
 เจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (TOR ข้อ 3.2) 
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งวดงาน รายละเอียดของการดําเนินงาน 
จัดทํารายงานความก้าวหน้า งวดท่ี 2 (Internal Report) ประกอบด้วย 
(ผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.3 และ 3.4 ทั้งหมด) 
 - ดําเนินการคัดกรองข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้ได้จํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้
กําหนดไว้ 
 - สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่ได้คัดกรองแล้ว ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 

2 
(70 วัน) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. การเตรียมการ 
 1.1  ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
 1.2  จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําการคัดกรองข้อสอบ 
     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบ (คณะทํางานจัดทําข้อสอบ) 
    จํานวน 20 คน ณ ห้องประชุมช้ัน 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TOR ข้อ 3.3) 
2. ดําเนินการคัดกรองข้อสอบโดยคณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
3. สรุปกระบวนการดําเนินงานและขอ้สอบที่คัดกรองแล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ สถาบันคุณวุฒิ
 วิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TOR 3.4) 
จัดทํารายงานฉบบัสมบรูณ์  
ประกอบด้วย 
(ผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.5 และ 3.6 ทั้งหมด) 
 - ดําเนินการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ(ข้อสอบ) โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน โดย
ดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนด
ไว้ 
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ(ข้อสอบ) พรอ้มส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบนัได้กําหนดไว้ 

3 
(90 วัน) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. การเตรียมการ 
 1.1  ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
 1.2  จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินข้อสอบ 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินข้อสอบ (ผู้เชี่ยวชาญ) 
      จํานวน 10 คน ณ ห้องประชุมช้ัน 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TOR ข้อ 3.5) 
2. ดําเนินการประเมินข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
3. สรุปผลการประเมินความสอดคล้องข้อสอบส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 (องค์การมหาชน) (TOR 3.6) 
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รายละเอียดการดําเนนิงานจัดทําเครื่องมอืการประเมินฯ ตามงวดงาน 
 
งวดงานที่ 1   รายงานเบื้องต้น (50 วัน) ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ประกอบด้วย 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีภารกิจสําคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ 
พระราชกฤษฏ์จัดต้ังสถาบันฯ พ.ศ.2554 อีกทั้งยังเป็นการดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต ข้อ 4.1.7 ให้เร่งรัดจัดทํามาตรฐานอาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 สถาบันฯ ได้ดําเนินโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 
ไปแล้วจํานวน 41 สาขาอาชีพ เพื่อให้บุคลากรในสาขาอาชีพนั้น ๆ นําไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศ และที่สําคัญยังเป็นการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558 อีกด้วย 

ทั้งนี้ สําหรับโครงการจัดทํามาตรฐานที่แล้วเสร็จ ได้มีการดําเนินการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานอาชีพ โดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่ได้จัดทําขึ้นในระยะแรกทําการประเมินผู้เข้ารับการประเมิน 
จะเห็นได้ว่าบางอาชีพมีความจําเป็นที่ต้องใช้ข้อสอบที่ใช้ทดสอบความรู้มากกว่า 1 ชุด เพื่อให้การทดสอบ 
ไม่เกิดการรั่วไหลจากการทําซ้ําของกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินในแต่ละครั้ง จึงมีความจําเป็นต้องสร้าง 
คลังข้อสอบที่สามารถทําให้เกิดการสุ่มข้อสอบกับผู้เข้ารับการประเมินได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและโปร่งใส 
ในกระบวนการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันฯ มีโครงการจะดําเนินการจัดทําเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สําหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จัดทําแล้วเสร็จในปี 
2558 ซึ่งสาขาวิชาชีพการเชื่อมเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพดังกล่าว  

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อจัดทําเครื่องมือการประเมินเพิ่มเติมที่จะเป็นคลังข้อสอบสําหรับผู้เข้ารับการประเมินจํานวน  
4 ชุด เพื่อรองรับเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
 2.2  เพื่อสร้างกระบวนการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพที่ดี 

 
3. ขอบเขตและแนวทางการดําเนินงาน 
 3.1 ดําเนินการและปฏิบัติการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ร่วมกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนในกลุ่มอาชีพและองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
การเชื่อม จํานวน 20 คน เพื่อออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน (หรือเท่าที่
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จําเป็นต้องเป็นข้อสอบปรนัย) โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับ 
ที่สถาบันได้กําหนดไว้  
 3.2 สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําร่วมกับกลุ่มอาชีพ พร้อมส่งมอบข้อสอบ
ทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้  
 3.3 ดําเนินการคัดกรองข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้ได้จํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดย
ดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 
 3.4 สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่ได้คัดกรองแล้ว ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 
ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้  
 3.5 ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) โดยผู้ เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน โดยดําเนินการ 
ให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 
 3.6 สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) พร้อมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 
ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 
 
4. กรอบของเกณฑ์การปฏิบัติงานและจํานวนข้อสอบ 

สาขาอาชพี จํานวนเกณฑ ์
การปฏิบัติงาน 

จํานวนข้อสอบ 
(6 ข้อต่อเกณฑ์ 
การปฏิบัติงาน) 

จํานวนข้อสอบ 
(คัดกรองเหลอื 
4 ข้อต่อเกณฑ์
การปฏิบัติงาน) 

1. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้าง 
 และเครื่องจักรกล 
2. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม 
 และปิโตรเคมคีอล 
3. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วน 
 ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

227 
 

198 
 

216 
 

1,362 
 

1,188 
 

1,296 
 

908 
 

792 
 

864 
 

รวม 641 ข้อ 3,846 ข้อ 2,564 ข้อ 
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5.  เป้าหมายผลการดําเนนิงานในแต่ละขัน้ตอน 
ขั้นตอนการดาํเนนิการ เป้าหมายผลการดําเนนิงาน 

1.  การเตรียมการ ประสานและจัดประชุมคณะทํางาน
 เพื่อจัดทําข้อสอบ 

-   เพื่อทําความเข้าใจกับคณะทํางาน จํานวน 20 คน  
 ให้ทราบถึงแนวทางในการจัดทําข้อสอบ 

2.  ดําเนินการจัดทําข้อสอบโดยคณะทํางาน  
 (จํานวนข้อสอบ 6 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
 โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 641 ข้อ) 

- จํานวนข้อสอบที่ออกสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม     จํานวน 1,362 ข้อ 
     โครงสร้างและเครื่องจักรกล 
 2) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม     จํานวน 1,188 ข้อ 
     ปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
 3) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม     จํานวน 1,296 ข้อ
     ช้ินส่วนประกอบยานพาหนะ 
     และเครื่องจักรกลหนัก 

                                         รวมจํานวน 3,846 ข้อ 
3.  สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบ 
 ที่ได้ 

-   ได้เอกสารการรายงานผลกระบวนการดําเนินงาน 
 และจํานวนข้อสอบ 

4. จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 (จํานวนข้อสอบให้เหลือ 4 ข้อต่อเกณฑ์การ 
 ปฏิบัติงาน) 

-   จํานวนข้อสอบที่ผ่านการคัดกรอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม      จํานวน  908 ข้อ 
     โครงสร้างและเครื่องจักรกล 
 2)  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม      จํานวน  792 ข้อ 
     ปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
 3) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม      จํานวน  864 ข้อ 
     ช้ินส่วนประกอบยานพาหนะ 
     และเครื่องจักรกลหนัก 

 รวมจํานวน 2,564 ข้อ 
5.  สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่คัดกรอง - ได้เอกสารผลการรายงานสรุปกระบวนการดําเนินงาน

 และข้อสอบที่ผ่านการคัดกรองแล้ว 
6. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพของ
 เครื่องมือ 

- ได้เอกสารการรายงานผลการประเมินความสอดคล้อง
 ของข้อสอบกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (IOC) 

7. สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
 (ข้อสอบ) 

-  ได้เอกสารการรายงานผลประเมินคุณภาพของ  
 เครื่องมือ (ข้อสอบ) 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   6.1 ได้รายงานการดําเนินการจัดทําข้อสอบตามกระบวนการและผลสรุปการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ (ข้อสอบ) ในสาขาวิชาชีพการเชื่อม 
   6.2 ได้ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญตามจํานวนข้อที่กําหนด 

 
7. แผนปฏิบัติงานการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชพี 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 90 วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา 
 (28  ธันวาคม 2559 – 28 มีนาคม 2560) 
    จัดส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 (50 วัน) ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
  1) การเตรียมการ 
 1.1 ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

-  ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบและจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน
จัดทําข้อสอบ ในการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อมใน  
3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน และจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
ในการจัดทําข้อสอบ  
  1.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบ 
 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบให้กับคณะทํางานจัดทําข้อสอบใน  
3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน ซึ่งชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน เพื่อรับทราบและเสนอแนะ 
ความคิดเห็น  
 
 2)  ดําเนินการจัดทําข้อสอบโดยคณะทํางาน (ข้อ 3.1) 
      ดําเนินการและปฏิบัติการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ร่วมกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนในกลุ่มอาชีพและองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
การเชื่อม จํานวน 20 คน เพื่อออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน (หรือเท่าที่
จําเป็นต้องเป็นข้อสอบปรนัย) โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับ 
ที่สถาบันได้กําหนดไว้  
 
 3) สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําและส่งมอบข้อสอบให้เจ้าหน้าที่ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ข้อ 3.2) 
    สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําร่วมกับกลุ่มอาชีพ พร้อมส่งมอบข้อสอบ
ทั้งหมด เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
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641 เกณฑ์ รวมจํานวนข้อสอบทั้งสิ้น 3,846 ข้อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการ
ช้ันความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้  
 

   จัดส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 (70 วัน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 
 4) จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบ (3.3) 
 4.1 ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน และ
จัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อคัดกรองข้อสอบ  
 4.2  จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบ  
    จัดประชุมเพื่อดําเนินการคัดกรองข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้ได้จํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์
การปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งสิ้น 641 เกณฑ์ รวมจํานวนข้อสอบที่คัดกรองแล้วเหลือจํานวน
ข้อสอบทั้งสิ้น 2,564 ข้อ โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่
สถาบันได้กําหนดไว้  
 5) สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่คัดกรองแล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (ข้อ 3.4) 
     สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่ได้คัดกรองแล้ว ให้ได้จํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งสิ้น 641 เกณฑ์ รวมจํานวนข้อสอบที่คัดกรองแล้วเหลือจํานวนข้อสอบ
ทั้งสิ้น 2,564 ข้อ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้
กําหนดไว้  
 

   จัดส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 3 (90 วัน) ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 
 6) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) (3.5) 
 6.1 ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) 

ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม 
จํานวน 10 คน และจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพของข้อสอบที่คัดกรองแล้วจํานวน  
4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน จํานวนข้อสอบทั้งสิ้น 2,564 ข้อ   
 6.2  จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ)  
    จัดประชุมเพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่คัดกรองแล้วจํานวน  
4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน จํานวนข้อสอบทั้งสิ้น 2,564 ข้อ โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตาม
ขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้  
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 7) สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (ข้อ 3.6) 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพของข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
จํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน จํานวนข้อสอบทั้งสิ้น 2,564 ข้อ พร้อมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 
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แผนปฏิบัติงานการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ   
ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา (28 ธันวาคม 2559 – 28 มีนาคม 2560) 

เดือน  
กิจกรรม 1 2 3 

 

1. การเตรียมการ 
 1.1  ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
 1.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบ 
  

2. ดําเนินการจัดทําข้อสอบโดยคณะทํางาน (3.1) 
 

3. สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําและส่งมอบข้อสอบ 
 ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(3.2) 
 

4. จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบ(3.3) 
 

5. สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่คัดกรองแล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(3.4) 
 

6. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ)(3.5) 
 

7. สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(3.6) 
 

8. จัดทํารายงานการดําเนินโครงการ 
 8.1 จัดทํารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (50 วัน) 
 8.2 จัดทํารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (70 วัน) 
 8.3 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (90 วัน)  
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8. แผนการส่งมอบงานและแผนการเบิกจา่ยเงนิ 
 ค่าจ้างทั้งหมด  1,099,400 บาท  (หนึ่งลา้นเกา้หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

งวดที่ รายละเอียดงาน กําหนดเวลาสง่มอบ ร้อยละ 
(%) 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

หักประกัน
ผลงาน 5% คงเหลือ (บาท) 

งวดที่ 1 
(50  วัน) 

ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ตามผลการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.1 และ 3.2  16 กุมภาพันธ์ 2560 30% 329,820.00 16,491 313,329.00 

งวดที่ 2 
(70 วัน) 

ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ตามผลการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.3 และ 3.4 8 มีนาคม 2560 30% 329,820.00 16,491 313,329.00 

งวดที่ 3 
(90 วัน) 

ส่งมอบรายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ ์ตามผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.5 และ 3.6 28 มีนาคม 2560 

ส่วนที่
เหลือ
ทั้งหมด 
(40%) 

439,760.00 21,988 417,772.00 
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ผลการดําเนนิงานในงวดงานที่ 1 
 

   รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย 
 
  1) การเตรียมการ 
 1.1 ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

-  ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบและจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน
จัดทําข้อสอบ ในการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อมใน  
3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน และจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
ในการจัดทําข้อสอบ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  1.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบ 
 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบให้กับคณะทํางานจัดทําข้อสอบใน  
3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน ซึ่งชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน เพื่อรับทราบและเสนอแนะ 
ความคิดเห็น ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทํา
ข้อสอบได้ดังนี้  
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สรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเขา้ใจในการจัดทาํขอ้สอบ  
โครงการจัดทาํเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชพีการเชื่อม 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

----------------------------------- 
ผู้เขา้ประชุม 
 ผู้จัดการโครงการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา  ผู้จัดการโครงการ 
 
คณะทาํงานจดัทําข้อสอบ 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคล จุลอุภัย   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
2. นายอดิศักด์ิ   แก้วใส   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
3. นายสุรเชษฐ ์  แก้วงาม   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
4. นายไพศาล     บูรณะปรีชา  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
5. นายธนิต     ศิริสาคร   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
6. นายเสรี     เรืองสวัสด์ิ  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
7. นายวิระ   ชิตชลธาร  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
8. นายสมศักด์ิ    ปามึก   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
9. นายศุภชัย      ทรงศักด์ินาคิน  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
10. นายทวีศักด์ิ     เอี่ยมพงษ์  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
11. นายโชคชัย     สิงหธรรม  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจกัรกลหนัก 
12. รศ.ดร.วัลลภ   พัฒนพงศ์  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
13. นายชวลิต   เข่งทอง   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
14. นายภูริ   กาลเนาวกุล  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
15. ผศ.ณัฐ   แก้วสกุล   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
16. นายธเรศ   ตาปิง   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
17. นายมานะ   ธัญญวาส  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
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 สถาบนัคณุวฒุิวิชาชพี (องค์การมหาชน) 
 1. นางสาวกนกวรรณ     แก้วฉีด 
 2. นายชนพล    อินเที่ยง 
 3. นายอรรณพพล   หาราชัย 
 4. นายอภิชาต   พันพรหม 
 
ผู้ไม่เขา้ประชมุ 

คณะทาํงานจดัทําข้อสอบ 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
1. รศ.นิพันธ์     ศิริศักด์ิ   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

 2.   ผศ.มนญู     เลิศวิจิตรพันธ์ุ  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจกัรกลหนัก 
3. นายวีรพล   ทับแก่น   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  

 
เริ่มประชุม  เวลา 9.00 น. 
 
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.  นายชนพล  อินเที่ยง ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งรายละเอียดของการ
ดําเนินโครงการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม ซึ่ง 
ในการดําเนินโครงการจะมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําเครื่องมือการประเมินเพิ่มเติมที่จะเป็นคลังข้อสอบสําหรับผู้เข้ารับการประเมินจํานวน 4 ชุด สําหรับ
รองรับเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกระบวนการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ส่งผลให้เกิดการประกัน
คุณภาพที่ดี  โดยคณะทํางานจัดทําข้อสอบจํานวน 20 คน จะดําเนินการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 
ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่
สถาบันได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งสรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําส่งมอบให้กับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ 
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาการดําเนินโครงการ ขอให้คณะทํางานจัดทํา
ข้อสอบมีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  
ที่ประชุม   รับทราบ 
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 2. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดของการดําเนินโครงการจัดทํา
เครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม โดยมี 3 สาขาอุตสาหกรรม คือ สาขา
อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล  
และสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําเครื่องมือการประเมินเพิ่มเติมที่จะเป็น
คลังข้อสอบสําหรับผู้เข้ารับการประเมินจํานวน 4 ชุด สําหรับรองรับเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกระบวนการ
ประเมินที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพที่ดี  โดยคณะทํางานจัดทําข้อสอบจํานวน 
20 คน จะต้องดําเนินการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานรวม 641 เกณฑ์ จํานวนข้อสอบรวม 3,846 ข้อ  โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามข้ันตอนและ
กระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งสรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้
จัดทําส่งมอบให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบัน
ได้กําหนดไว้ 
 
ที่ประชุม   รับทราบและมอบให้คณะทํางานดําเนินการออกข้อสอบ ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของแต่ละสาขา 
 
 3.  รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งเรื่องหลักการที่ดีในการออกข้อสอบ  อาทิเช่น 
      - เข้าใจได้ชัดเจน ไม่กํากวม   
  - มีข้อมูลให้ครบพอที่จะทําข้อสอบได้ 
  - ควรลองทําข้อสอบด้วยตนเอง 
  - ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด  
  - อยู่ในประเด็นที่ต้องการวัด 
  - ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการวัด   
  - ไม่ยากหรือง่ายเกินไป   
  - มีความเที่ยงตรง (validity) คือ ให้ผลการวัดได้ตรงคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด 
  - มีความเช่ือมั่น (reliability) คือ ลักษณะแบบทดสอบที่วัดแล้วได้ผลคงเดิมไม่ว่าจะนํามาใช้วัด 
ก่ีครั้งก็ตาม 
  - มีความเป็นปรนัย (objectivity) คือ คุณลักษณะของแบบทดสอบที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้
ตรงกัน ให้คะแนนได้ตรงกันและแปรความหมายของคะแนนได้ตรงกัน 
  - มีค่าอํานาจจําแนกเหมาะสม (discrimination) คือ คุณลักษณะของแบบทดสอบสามารถแสดง
ความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการวัดได้ สามารถแยกผู้เรียนเก่งและอ่อนได้ 
ที่ประชุม รับทราบและมอบใหค้ณะทํางานจัดทําข้อสอบออกข้อสอบโดยถือปฏิบัติตามหลักการที่ดีในการ 
ออกข้อสอบ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการจัดทําเครื่องมือการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม  หน้า 15 
 

 4.  รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งเรื่อง แบบฟอร์มที่จะใช้ในการจัดทําข้อสอบ โดย
มีจํานวน 5 แบบฟอร์ม ดังนี้  
  แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มการออกข้อสอบและการคัดกรองการออกข้อสอบ 
 แบบฟอร์มที่ 3  แบบฟอร์มการประเมิน IOC ของข้อสอบ 
 แบบฟอร์มที่ 4  แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ 
 แบบฟอร์มที่ 5  ข้อสอบการประเมนิสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 ทั้งนี้ในการส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 จะใช้แบบฟอร์มที่ 1 คือ แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อสอบ 
และแบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มการออกข้อสอบและการคัดกรองการออกข้อสอบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบและมอบให้คณะทํางานจัดทําข้อสอบออกข้อสอบตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนด  
 
 5.  รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งเรื่อง การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะทํางานจัดทํา
ข้อสอบในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล จากเดิม คือ นายถนอม  คุ้มแก้ว ครูฝึก
ฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็น นายวิระ  ชิตชลธาร กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
เทคโนโลยีการฝึก  สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ได้
จัดทําบันทึกขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะทํางานจัดทําข้อสอบไปยังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แล้ว 
ตามบันทึกที่ ศธ 0525.5/011 ลว.12 มกราคม 2560  
 
ที่ประชุม  รับทราบและมอบให้คณะทํางานจัดทําข้อสอบออกข้อสอบตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนด  
 
วาระที่ 2  เรื่องพิจารณา 
 เรื่องที่ 1 มอบหมายให้กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมประชุมซักซอ้มความเขา้ใจในการจัดทาํขอ้สอบเพิ่มเติม 
   ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ซึ่งมีคณะทํางานจัดทําข้อสอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดราชการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
  กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
 1. รศ.นิพันธ์   ศิริศักด์ิ  
 2.  ผศ.มนญู   เลิศวิจิตรพันธ์ุ 
 
 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 
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 - นายวีรพล   ทับแก่น 
 ทั้งนี้ รศ.ดร.คณิต  เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้มอบหมายให้คณะทํางานจัดทําข้อสอบนัดประชุม
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบเพิ่มเติม ให้แก่คณะทํางานจัดทําข้อสอบทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติมต่อไป 
 
ที่ประชุม   รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป  
 
 เรื่องที่ 2  กําหนดแผนการดําเนนิงาน 
   เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้นําเสนอให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้นําไปวางแผนดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ จึงได้กําหนดวันในการดําเนินงานตามเอกสารแนบ 
นอกจากนี้เพื่อให้การเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมในการจัดทําข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กําหนด
วันดําเนินการดังนี้ 

ผู้เก่ียวข้อง 
วันที ่ กิจกรรม คณะทาํงาน 

จัดทําข้อสอบ ผู้เชีย่วชาญ 

 
6 ม.ค.60 

1. การเตรียมการ 
 1.1 ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

/ - 

20 ม.ค.60 
 

 1.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําความเข้าใจใน
      การจัดทําข้อสอบ 

/ - 

 2. ดําเนินการจัดทําข้อสอบโดยคณะทํางาน  /  
10 ก.พ.60 3. สรุปกระบวนการดําเนินงานและจํานวนข้อสอบที่ได้จัดทําและ 

 ส่งมอบข้อสอบให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
/ - 

1 มี.ค.60 4. จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบ  / - 
8 มี.ค.60 5. สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่คัดกรองแล้วส่งมอบ

 ให้เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
/ - 

15 มี.ค.60 6. จัดประชุมผู้ เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
 (ข้อสอบ) 

- / 

22 มี.ค.60 
 

7. สรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (ข้อสอบ) และส่งมอบ
 ให้เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

/ - 

 8. จัดทํารายงานการดําเนินโครงการ 
 8.1 จัดทํารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (50 วัน) 
 8.2 จัดทํารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (70 วัน) 
 8.3 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (90 วัน)  

/ - 
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ที่ประชุม   รับทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  ต่อไป  
 
เลิกประชุม      เวลา 15.50 น. 
 
              เยาวรัช   สายพือ 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
            บันทกึการประชุม 
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ภาพกิจกรรมประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทําข้อสอบ  
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2560 

ณ ห้องประชมุ 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 ภาพกิจกรรม  
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 ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
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 ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
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 2)  ดําเนนิการจัดทําข้อสอบโดยคณะทํางาน 
        คณะทํางานจัดทําข้อสอบ จํานวน 20 คน ดําเนินการและปฏิบัติการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยมีจํานวนเกณฑ์การปฏิบัติงาน และจํานวนข้อสอบ ตามสาขาอาชีพ 
รายละเอียดดังนี้  

สาขาอาชพี จํานวนเกณฑ ์
การปฏิบัติงาน 

จํานวนข้อสอบ 
(6 ข้อต่อเกณฑ์ 
การปฏิบัติงาน) 

1. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้าง 
 และเครื่องจักรกล 
2. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม 
 และปิโตรเคมคีอล 
3. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วน 
 ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

227 
 

198 
 

216 
 

1,362 
 

1,188 
 

1,296 
 

รวม 641 ข้อ 3,846 ข้อ 
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งวดงานที่ 2   รายงานความก้าวหน้า งวดงานที่ 2 (70 วัน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560  
ประกอบด้วย 
 
แผนปฏิบัติงานการจัดทาํเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 90 วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา 
 (28  ธันวาคม 2559 – 28 มีนาคม 2560) 
     จัดส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 (70 วัน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 
 1) จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบ (3.3) 
 1.1 ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน และจัดทํา
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อคัดกรองข้อสอบ  
 1.2  จัดประชุมเพื่อคัดกรองข้อสอบ  
    จัดประชุมเพื่อดําเนินการคัดกรองข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จาก 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติ  
ให้เหลือจํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งสิ้น 641 เกณฑ์ รวมจํานวนข้อสอบ
ที่คัดกรองแล้วเหลือจํานวนข้อสอบทั้งสิ้น 2,564 ข้อ โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและ
กระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้  
 2) สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่คัดกรองแล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สถาบนัคณุวฒุวิิชาชพี 
(ข้อ 3.4) 
     สรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่ได้คัดกรองแล้ว ให้ได้จํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งสิ้น 641 เกณฑ์ รวมจํานวนข้อสอบที่คัดกรองแล้วเหลือจํานวนข้อสอบ
ทั้งสิ้น 2,564 ข้อ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามข้ันตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้
กําหนดไว้  
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ผลการดําเนนิงานในงวดงานที่ 2 
 

   รายงานความก้าวหน้า งวดท่ี 2 (Internal Report) ประกอบด้วย 
 
  1) การเตรียมการ 
 1.1 ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 

-  ประสานงานกับคณะทํางานจัดทําข้อสอบและจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
เพื่อคัดกรองข้อสอบ คณะทํางานจัดทําข้อสอบใน 3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมใน 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
  1.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําข้อสอบเพื่อทําการคัดกรองข้อสอบ 
 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดกรองข้อสอบให้กับคณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน ซึ่งชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการคัดกรองข้อสอบ เพื่อรับทราบและ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการคัดกรองข้อสอบให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มาซึ่งข้อสอบที่มีคุณภาพ และมีความ
น่าเชื่อถือ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบ ได้ดังนี้  
 
  
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยัเพื่อจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชือ่ม 24 
 

สรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบ 
โครงการจัดทาํเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชพีการเชื่อม 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

----------------------------------- 
ผู้เขา้ประชุม 
 ผู้จัดการโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา  ผู้จัดการโครงการ 
 
คณะทาํงานจดัทําข้อสอบ 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคล จุลอุภัย   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
19. นายอดิศักด์ิ   แก้วใส   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
20. นายสุรเชษฐ ์  แก้วงาม   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
21. นายไพศาล     บูรณะปรีชา  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
22. นายธนิต     ศิริสาคร   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
23. นายเสรี     เรืองสวัสด์ิ  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
24. นายวิระ   ชิตชลธาร  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
25. นายสมศักด์ิ    ปามึก   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
26. นายศุภชัย      ทรงศักด์ินาคิน  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
27. รศ.นิพันธ์     ศิริศักด์ิ   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
28. ผศ.มนูญ     เลิศวิจิตรพันธ์ุ  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ 
29. นายทวีศักด์ิ     เอี่ยมพงษ์  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
30. นายโชคชัย     สิงหธรรม  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  

 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจกัรกลหนัก 
31. รศ.ดร.วัลลภ   พัฒนพงศ์  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
32. นายชวลิต   เข่งทอง   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
33. นายภูริ   กาลเนาวกุล  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
34. ผศ.ณัฐ   แก้วสกุล   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
35. นายธเรศ   ตาปิง   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
36. นายมานะ   ธัญญวาส  คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
37. นายวีรพล   ทับแก่น   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ  
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 สถาบนัคณุวฒุิวิชาชพี (องค์การมหาชน) 
 1. คุณทัศนีย์    ยวงเกตุ  
 2. นายศิวะ    สิทธิพงศ์   
 
เริ่มประชุม  เวลา 9.00 น. 
 
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.  รศ.ดร. คณิต  เฉลยจรรยา  หัวหน้าโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดของการดําเนินงานตามโครงการ  
ซึ่งหลังจากคณะทํางานจัดทําข้อสอบได้ดําเนินการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน และดําเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งในขั้นตอนต่อของโครงการ จะต้องดําเนินการคัดกรองข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้ได้จํานวน 
4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยดําเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับ 
ที่สถาบันได้กําหนดไว้ (ตาม TOR 3.3) และสรุปกระบวนการดําเนินงานและข้อสอบที่ได้คัดกรองแล้ว ส่งมอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้กําหนดไว้ (ตาม TOR 3.4)  
โดยมีกรอบของเกณฑ์การปฏิบัติงาน และจํานวนข้อสอบที่คัดกรองเหลือ 4 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน แยกตาม
สาขาอุตสาหกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้ 

กรอบของเกณฑ์การปฏิบติังาน และจํานวนข้อสอบ 

สาขาอาชพี จํานวนเกณฑ ์
การปฏิบัติงาน 

จํานวนข้อสอบ 
(6 ข้อต่อเกณฑ์ 
การปฏิบัติงาน) 

จํานวนข้อสอบ 
(คัดกรองเหลอื 
4 ข้อต่อเกณฑ์
การปฏิบัติงาน) 

1. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้าง 
 และเครื่องจักรกล 
2. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม 
 และปิโตรเคมคีอล 
3. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วน 
 ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

227 
 

198 
 

216 
 

1,362 
 

1,188 
 

1,296 
 

908 
 

792 
 

864 
 

รวม 641 ข้อ 3,846 ข้อ 2,564 ข้อ 
  

 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาการดําเนินโครงการ ขอให้คณะทํางานจัดทํา
ข้อสอบ ดําเนินการคัดกรองข้อสอบให้เป็นไปตามกรอบของเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังกล่าวข้างต้น 
 
ที่ประชุม   รับทราบ  
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 2.  รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดของการดําเนินการคัดกรองข้อสอบ 
ของโครงการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม ทั้ง 3 สาขา
อุตสาหกรรม คือ สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม
และปิโตรเคมีคอล  และสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก ให้
ดําเนินการคัดกรองข้อสอบโดยพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ความสอดคล้องระหว่างประเด็นเนื้อหาในแบบฟอร์มที่ 1 และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมใน
แบบฟอร์มที่ 2 (เอกสารแนบ ข) 
  2.2 คัดกรองข้อสอบโดยเลือกข้อสอบที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาที่ได้จัดทําไว้ในแบบฟอร์มที่ 1  
  
ที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.  รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งเรื่อง แบบฟอร์มที่จะใช้ในการคัดกรองข้อสอบ 
คือ  แบบฟอร์มการออกข้อสอบและการคัดกรองการออกข้อสอบ ให้คณะทํางานจัดทําข้อสอบทําการเลือก
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงานให้เหลือ 4 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติ โดยทํา
เครื่องหมาย  ในช่องผ่านจํานวน 4 ข้อที่เลือก และ  ในช่องไม่ผ่าน จํานวน 2 ข้อที่ไม่เลือก ลงในแบบฟอร์ม
การออกข้อสอบและการคัดกรองการออกข้อสอบ  
     ทั้งนี้ได้ยกกรณีตัวอย่าง สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักร อาชีพ ช่างเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ ช้ัน 2 หน่วยสมรรถนะ 10401 เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชน
แผ่นตามแบบงาน ดังนี้  
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      - ตัวอย่าง - 
                       แบบฟอร์มที่ 2 
 

 แบบฟอร์มการออกข้อสอบและการคัดกรองการออกข้อสอบ 
 

สาขาอาชพี  อุตสาหกรรมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
อาชีพ  ช่างเชื่อมอารก์โลหะด้วยมือ ชั้น 2 
หน่วยสมรรถนะ  10401 เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
 10402   เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นอย่างมีคุณภาพ 
 10403   ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่น 
 10404  ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นได้อย่าง
  ปลอดภัย 
 00001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสาขา 
  อุตสาหกรรมงานเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
 

หน่วยสมรรถนะ : 10401  เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะดว้ยมือรอยต่อฟิลเล็ทและ     
     รอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 

ความเห็นของ 
คณะผูอ้อกขอ้สอบ 

สมรรถนะย่อย 
และเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

รายการข้อสอบ 
ภาคทฤษฎี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

10401.01  อ่านใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผน่ได้อย่างถูกต้อง 
อธิบาย
ความสําคัญ 
ของใบสั่งงาน
ได้ 

ข้อ 1. 
 
 

   

อธิบาย
รายละเอียด 
ในใบสั่งงาน
เชื่อมรอยต่อ
ฟิลเล็ทและ
รอยต่อชน
แผ่นได้ 
 

ข้อ 2. 
 
 
ข้อ 3. 
 
 
ข้อ 4. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.  ใบสั่งงานเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือ
รอยต่อฟิลเล็ทและ
รอยต่อชนแผ่น 
ได้รับการอ่าน 
รายละเอียดอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

สรุปข้อควร
ระวังในการ
อ่านใบสั่งงาน
เชื่อมได้ 
 

ข้อ 5. 
 
 
ข้อ 6. 
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ที่ประชุม  รบัทราบและมอบให้คณะทํางานจัดทําข้อสอบคัดกรองข้อสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่
กําหนด  
เลิกประชุม      เวลา 15.50 น. 
 
              เยาวรัช   สายพือ 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
            บันทกึการประชุม 
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ภาพกิจกรรมประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบ  
วันพุธท่ี 1 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชมุ 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ภาพกิจกรรม  
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 ภาพกิจกรรมประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบ (ต่อ) 
วันพุธท่ี 1 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ภาพกิจกรรม  
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2) ดําเนินการคัดกรองข้อสอบโดยคณะทํางาน 
   คณะทํางานจัดทําข้อสอบ จํานวน 20 คน ดําเนินการคัดกรองข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อ 
ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน ให้เหลือ 4 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยมีจํานวนเกณฑ์การปฏิบัติงาน และจํานวน
ข้อสอบ ตามสาขาอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดดังนี้  

สาขาอาชพี จํานวนเกณฑ ์
การปฏิบัติงาน 

จํานวนข้อสอบ 
(คัดกรองเหลอื  

4 ข้อต่อเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน) 

1. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้าง 
 และเครื่องจักรกล 
2. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม 
 และปิโตรเคมคีอล 
3. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วน 
 ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

227 
 

198 
 

216 
 

908 
 

792 
 

864 
 

รวม 641 ข้อ 2,564 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงานในงวดงานที่ 3 
 

   รายงานความก้าวหน้า งวดท่ี  3 (Final Report) ประกอบด้วย 
 
  1) การเตรียมการ 
 1.1 ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 

-  ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบและจัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
เพื่อประเมินข้อสอบใน 3 สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 10 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ 
ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เอกสาร
แนบภาคผนวก ก) 
  1.2 จัดประชมุผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินข้อสอบ 
 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินข้อสอบให้กับผู้เชี่ยวชาญใน 3 สาขา
อุตสาหกรรม จํานวน 10 คน ซึ่งชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินข้อสอบ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม
เกณฑ์ในการประเมินข้อสอบให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มาซึ่งข้อสอบที่มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ  
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินข้อสอบ ได้ดังนี้  
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สรุปผลการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อประเมินข้อสอบ 
โครงการจัดทาํเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชพีการเชื่อม 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

----------------------------------- 
ผู้เขา้ประชุม 
 ผู้จัดการโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา  ผู้จัดการโครงการ 
 
ผู้เชีย่วชาญประเมินข้อสอบ 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
1. ผศ. ดร.เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์   ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
2. ผศ.ดร.กฤตธี   เอียดเหตุ   ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
3. นายบุญนาย   กงล้อม    ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
4. ดร.ภิสัก   เลิศวิจิตรพันธ์ุ   ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
5. ผศ.ปริยสุทธ์   วัฒนธรรม   ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
6. ผศ.ประจักษ ์  อ่างบุญตา      ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
7. นายต่อศักด์ิ   อุทัยไขฟ้า   ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 

 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจกัรกลหนัก 
8. นายนคร   แสงอ่อน    ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
9. นายวิสูตร   ศรีเรือง    ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 
10. ผศ.วันชัย   โกมลหิรญั   ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ 

 สถาบนัคณุวฒุิวิชาชพี (องค์การมหาชน) 
 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วฉีด    
 2. นายบุญเสรมิ   เสนาวงษ์    
 
เริ่มประชุม  เวลา 9.00 น. 
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วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 1.  รศ.ดร. คณิต  เฉลยจรรยา  หัวหน้าโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดของการดําเนินงานตามโครงการ
จัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อมให้กับผู้เชี่ยวชาญ โดยในการ
ดําเนินโครงการจะมีการออกข้อสอบโดยคณะทํางานจัดทําข้อสอบและออกข้อสอบ ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม คือ 
สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักร  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเลี่ยม
และปิโตรเคมีคอล  และสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก จํานวน 
20 ท่าน ทําการออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงานและผ่านการคัดกรองข้อสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เหลือจํานวน 4 ข้อ ต่อเกณฑ์การปฏิบัติงานจากคณะทํางานจัดทําข้อสอบและออกข้อสอบ 
ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งตามขั้นตอน เพื่อให้ข้อสอบที่ผ่านการคัดกรองเหลือ 4 ข้อต่อเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขา ไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะต้องดําเนินการประเมินข้อสอบ 4 ข้อต่อเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้  
 

สาขาอาชพี จํานวนเกณฑ ์
การปฏิบัติงาน 

จํานวนข้อสอบ 
(6 ข้อต่อเกณฑ์ 
การปฏิบัติงาน) 

จํานวนข้อสอบ 
(คัดกรองเหลอื 
4 ข้อต่อเกณฑ์
การปฏิบัติงาน) 

1. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้าง 
 และเครื่องจักรกล 
2. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม 
 และปิโตรเคมคีอล 
3. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วน 
 ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

227 
 

198 
 

216 
 

1,362 
 

1,188 
 

1,296 
 

908 
 

792 
 

864 
 

รวม 641 ข้อ 3,846 ข้อ 2,564 ข้อ 
 
  ทั้งนี้ จํานวนข้อสอบที่ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินใน 3 สาขาอุตสาหกรรม มจีํานวนรวมทั้งสิ้น 2,564 ข้อ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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   2. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูจ้ัดการโครงการ ได้แจ้งรายชือ่และจํานวนผู้เชี่ยวชาญตามสาขาอุตสาหกรรม 
ดังนี้ 
 2.1 สาขาอุตสาหกรรมโครงสร้างและเครือ่งจักรกล จํานวน 4 ท่าน ดังนี้ 

 2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์ 
  สาขาอุตสาหกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบุร ี

 2.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตธี  เอียดเหตุ 
  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.1.3 นายบุญนาย  กงล้อม  
  ครูฝึกฝมีือแรงงาน   
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

2.1.4 ดร.ภิสัก  เลิศวิจิตรพันธ์ุ 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 2.2 สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  
  จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้

 2.2.1 นายนคร  แสงอ่อน 
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.2.2 นายวิสูตร  ศรเีรือง 
  Project Development Manager 
 2.2.3 นายวันชัย  โกมลหิรญั 
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 2.3  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลีย่มและปิโตรเคมีคอล จาํนวน 3 ท่าน ดังนี ้
 2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยสุทธ์ิ  วัฒนธรรม 
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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 2.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  อ่างบุญตา 
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 2.3.3 นายต่อศักด์ิ  อุทัยไขฟ้า 
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   
  3.  รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา  ผู้จัดการโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดของการดําเนินการประเมิน
ข้อสอบของโครงการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม ทั้ง 3 
สาขาอุตสาหกรรม คือ สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม 
ปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล  และสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  
ให้ดําเนินการประเมินข้อสอบ โดยพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
   3.1 การประเมินข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมิน IOC ของข้อสอบรายข้อ โดยพิจารณา 
ความสอดคล้องของประเด็นเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบจะมี
การให้ค่าคะแนน ดังนี้ 
    -  สอดคล้อง   ให้คะแนน +1 
    -  ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 0 
    -  ไม่สอดคล้อง   ให้คะแนน -1 
    (แบบฟอร์มการประเมิน IOC ของข้อสอบ แบบฟอร์มที่ 3 ภาคผนวก ข) 
   3.2  ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ คํานวณโดยนําคะแนนการประเมิน IOC ของ 
ข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหาค่าเฉล่ีย ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่าผ่าน ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.6  
ถือว่าไม่ผ่าน ซึ่งหากไม่ผ่านผู้จัดทําข้อสอบและออกข้อสอบต้องดําเนินการแก้ไขข้อสอบ  
        (แบบสรปุผลการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ แบบฟอร์มที่ 4 ภาคผนวก ข) 
 
ที่ประชุม  รับทราบและมอบให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ ประเมินข้อสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์และแบบฟอร์ม 
ที่กําหนด  
 
เลิกประชุม      เวลา 16.15 น. 
 
              เยาวรัช   สายพือ 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
            บันทกึการประชุม 
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ภาพกิจกรรมประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบ  
วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชมุ 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  

 ภาพกิจกรรม  
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  2)  ดําเนินการประเมินข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
        ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อสอบ จํานวน 10 คน ดําเนินการประเมินข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 4 
ข้อต่อเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยมีกรอบของเกณฑ์การปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
   2.1)  กรอบของเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สาขาอาชพี จํานวนเกณฑ ์
การปฏิบัติงาน 

จํานวนข้อสอบ 
(คัดกรองเหลอื  

4 ข้อต่อเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน) 

1. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้าง 
 และเครื่องจักรกล 
2. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยม 
 และปิโตรเคมคีอล 
3. สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วน 
 ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

227 
 

198 
 

216 
 

908 
 

792 
 

864 
 

รวม 641 ข้อ 2,564 ข้อ 
 

 2.2) สรุปผลการประเมนิความสอดคล้องข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
 

ลํา 
ดับ อาชีพ หน่วย 

สมรรถนะ 

จํานวนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน

(PC) 

จํานวน
ข้อสอบ
ประเมิน  
(4 ข้อ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
กรณีไม่ผ่าน 

1 ช่างเชื่อมในสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม
โครงสร้างและเครื่องจักรกล ชั้น 2,3 

00001 8 32 ผ่าน  

2 ผู้ชํานาญการเชื่อม ชั้น 4 10101 8 32 ผ่าน  
  10103 4 16 ผ่าน  
  10202 6 24 ผ่าน  
  10301 4 16 ผ่าน  
3 ผู้ชํานาญการเชื่อม ชั้น 5 10102 6 24 ผ่าน  
  10201 8 32 ผ่าน  
  10302 7 28 ผ่าน  
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่าง 2 10401 6 24 ผ่าน  
  10402 3 12 ผ่าน  
  10403 5 20 ผ่าน  
  10404 4 16 ผ่าน  
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ลํา 
ดับ อาชีพ หน่วย 

สมรรถนะ 

จํานวนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน

(PC) 

จํานวน
ข้อสอบ
ประเมิน 
(4 ข้อ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
กรณีไม่ผ่าน 

5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่าง 3 10405 6 24 ผ่าน  
  10406 3 12 ผ่าน  
  10407 2 8 ผ่าน  
  10408 4 16 ผ่าน  
6 ช่างเชื่อมทิก ชั้น 2 10501 6 24 ผ่าน  
  10502 3 12 ผ่าน  
  10503 5 20 ผ่าน  
  10504 4 16 ผ่าน  
7 ช่างเชื่อมทิก ชั้น 3 10505 6 24 ผ่าน  
  10506 3 12 ผ่าน  
  10507 5 20 ผ่าน  
  10508 4 16 ผ่าน  
8 ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 2 10601 6 24 ผ่าน  
  10602 3 12 ผ่าน  
  10603 5 20 ผ่าน  
  10604 4 16 ผ่าน  
9 ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 3 10605 6 24 ผ่าน  
  10606 3 12 ผ่าน  
  10607 5 20 ผ่าน  
  10608 4 16 ผ่าน  

10 ช่างเชื่อมมิก ชั้น 2 10701 6 24 ผ่าน  
  10702 3 12 ผ่าน  
  10703 5 20 ผ่าน  
  10704 4 16 ผ่าน  

11 ช่างเชื่อมมิก ชั้น 3 10705 6 24 ผ่าน  
  10706 3 12 ผ่าน  
  10707 5 20 ผ่าน  
  10708 4 16 ผ่าน  

12 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ชั้น 2 10801 6 24 ผ่าน  
  10802 3 12 ผ่าน  
  10803 5 20 ผ่าน  
  10804 4 16 ผ่าน  

13 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ชั้น 3 10805 6 24 ผ่าน  
  10806 3 12 ผ่าน  
  10807 5 20 ผ่าน  
  10808 4 16 ผ่าน  
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อุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล 
 

ลํา 
ดับ อาชีพ หน่วย 

สมรรถนะ 

จํานวนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน

(PC) 

จํานวน
ข้อสอบ
ประเมิน  
(4 ข้อ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
กรณีไม่ผ่าน 

1 ช่างเชื่อมในสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโต
รเลี่ยมและปิโตรเคมีคอล ชั้น 2,3 

00002 11 44 ผ่าน  

2 ผู้ชํานาญการเชื่อม ชั้น 4 20101 8 32 ผ่าน  
  20103 4 16 ผ่าน  
  20202 6 24 ผ่าน  
  20301 4 16 ผ่าน  
3 ผู้ชํานาญการเชื่อม ชั้น 5 20102 6 24 ผ่าน  
  20201 8 32 ผ่าน  
  20302 7 28 ผ่าน  
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่าง 2 20401 6 24 ผ่าน  
  20402 3 12 ผ่าน  
  20403 5 20 ผ่าน  
  20404 4 16 ผ่าน  
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่าง 3 20405 6 24 ผ่าน  
  20406 3 12 ผ่าน  
  20407 5 20 ผ่าน  
  20408 4 16 ผ่าน  
6 ช่างเชื่อมทิก ชั้น 2 20501 6 24 ผ่าน  
  20502 3 12 ผ่าน  
  20503 5 20 ผ่าน  
  20504 4 16 ผ่าน  
7 ช่างเชื่อมทิก ชั้น 3 20505 6 24 ผ่าน  
  20506 3 12 ผ่าน  
  20507 5 20 ผ่าน  
  20508 4 16 ผ่าน  
8 ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 2 20601 6 24 ผ่าน  
  20602 3 12 ผ่าน  
  20603 5 20 ผ่าน  
  20604 4 16 ผ่าน  
9 ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 3 20605 6 24 ผ่าน  
  20606 3 12 ผ่าน  
  20607 5 20 ผ่าน  
  20608 4 16 ผ่าน  

10 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ชั้น 2 20701 6 24 ผ่าน  
  20702 3 12 ผ่าน  
  20703 5 20 ผ่าน  
  20704 4 16 ผ่าน  
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ลํา 
ดับ อาชีพ หน่วย 

สมรรถนะ 

จํานวนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน

(PC) 

จํานวน
ข้อสอบ
ประเมิน 
(4 ข้อ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
กรณีไม่ผ่าน 

11 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ชั้น 3 20705 6 24 ผ่าน  
  20706 3 12 ผ่าน  
  20707 5 20 ผ่าน  
  20708 4 16 ผ่าน  

 
 

อุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 
 

ลํา 
ดับ อาชีพ หน่วย 

สมรรถนะ 

จํานวนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน

(PC) 

จํานวน
ข้อสอบ
ประเมิน  
(4 ข้อ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
กรณีไม่ผ่าน 

1 ช่างเชื่อมในสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อม
ชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลหนัก ชั้น 2,3 

00003 8 32 ผ่าน  

2 ผู้ชํานาญการเชื่อม ชั้น 4 30101 8 32 ผ่าน  
  30103 4 16 ผ่าน  
  30202 6 24 ผ่าน  
  30301 4 16 ผ่าน  
3 ผู้ชํานาญการเชื่อม ชั้น 5 30102 6 24 ผ่าน  
  30201 8 32 ผ่าน  
  30302 7 28 ผ่าน  
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่าง 2 30401 6 24 ผ่าน  
  30402 3 12 ผ่าน  
  30403 5 20 ผ่าน  
  30404 4 16 ผ่าน  
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่าง 3 30405 6 24 ผ่าน  
  30406 3 12 ผ่าน  
  30407 2 8 ผ่าน  
  30408 4 16 ผ่าน  
6 ช่างเชื่อมทิก ชั้น 2 30501 6 24 ผ่าน  
  30502 3 12 ผ่าน  
  30503 5 20 ผ่าน  
  30504 4 16 ผ่าน  
7 ช่างเชื่อมทิก ชั้น 3 30505 6 24 ผ่าน  
  30506 3 12 ผ่าน  
  30507 2 8 ผ่าน  
  30508 4 16 ผ่าน  
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ลํา 
ดับ อาชีพ หน่วย 

สมรรถนะ 

จํานวนเกณฑ์
การปฏิบัติงาน

(PC) 

จํานวน
ข้อสอบ
ประเมิน 
(4 ข้อ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
กรณีไม่ผ่าน 

8 ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 2 30601 6 24 ผ่าน  
  30602 3 12 ผ่าน  
  30603 5 20 ผ่าน  
  30604 4 16 ผ่าน  
9 ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 3 30605 6 24 ผ่าน  
  30606 3 12 ผ่าน  
  30607 2 8 ผ่าน  
  30608 4 16 ผ่าน  

10 ช่างเชื่อมมิก ชั้น 2 30701 6 24 ผ่าน  
  30702 3 12 ผ่าน  
  30703 5 20 ผ่าน  
  30704 4 16 ผ่าน  

11 ช่างเชื่อมมิก ชั้น 3 30705 6 24 ผ่าน  
  30706 3 12 ผ่าน  
  30707 2 8 ผ่าน  
  30708 4 16 ผ่าน  

12 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ชั้น 2 30801 6 24 ผ่าน  
  30802 3 12 ผ่าน  
  30803 5 20 ผ่าน  
  30804 4 16 ผ่าน  

13 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ชั้น 3 30805 6 24 ผ่าน  
  30806 3 12 ผ่าน  
  30807 2 8 ผ่าน  
  30808 4 16 ผ่าน  
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            คณะทํางาน 
 
 ผู้จัดการโครงการ     

  รองศาสตราจารย์ดร.คณิต เฉลยจรรยา   

  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 คณะทาํงานจดัทําข้อสอบ  

1) สาขาอุตสาหกรรมโครงสรา้งและเครื่องจกัรกล 

 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคล  จุลอุภัย 

  ผู้ทรงคุณวุฒิงานเชื่อมสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 1.2 นายอดิศักด์ิ  แก้วใส 

  สํานักพัฒนาเทคนคิศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 1.3 นายสุรเชษฐ์  แก้วงาม  

  ฝ่ายเทคโนโลยงีานเชื่อม  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 1.4 นายไพศาล  บูรณะปรีชา  

  แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

 1.5 นายธนิต  ศิริสาคร  

  วิทยาลัยเทคนคิสมุทรปราการ 

 1.6 นายเสรี  เรืองสวัสด์ิ 

  ฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 1.7 นายวิระ  ชิตชลธาร 

  สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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2)  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมคีอล 

 2.1 นายสมศักด์ิ  ปามึก 

  ฝ่ายเทคโนโลยงีานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.2 นายศุภชัย  ทรงศักด์ินาคิน  

  ฝ่ายเทคโนโลยงีานเชื่อม  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.3 รศ.นิพันธ์  ศิรศิักด์ิ  

  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.4 ผศ.มนูญ  เลศิวิจิตรพันธ์ุ 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.5 นายทวีศักด์ิ  เอี่ยมพงษ์  

  ฝ่ายเทคโนโลยงีานเชื่อม  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.6 นายโชคชัย  สิงห์ธรรม  

  ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อม (TIWS)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

3)  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 
 3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 3.2 นายชวลิต  เข่งทอง 
  สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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 3.3 นายภูริ  กาลเนาวกุล 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 3.4 ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล  

  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 3.5 นายธเรศ  ตาปิง  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 3.6 นายมานะ  ธัญญวาส  

  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท Thai K.Boiler Co.,Ltd. 

 3.7 นายวีรพล  ทบัแก่น 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 ผู้เชีย่วชาญประเมินข้อสอบ 

  1) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสรา้งและเครื่องจักรกล 

 1.1 ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพนัธ์พัฒน์ 

  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบุร ี

 1.2 ผศ.ดร.กฤตธี  เอียดเหตุ 

  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 1.3 นายบุญนาย  กงล้อม  

  ครูฝึกฝมีือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

 1.4 ดร.ภิศักด์ิ  เลิศวิจิตรพันธ์ุ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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  2)  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมคีอล 

 2.1 ผศ.ปริยสุทธ์ิ  วัฒนธรรม 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.2 ผศ.ประจักษ์  อ่างบุญตา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 2.3 นายต่อศักด์ิ  อุทัยไขฟ้า 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

  3)  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 

 3.1 นายนคร  แสงอ่อน 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 3.2 นายวิสูตร  ศรเีรือง 

  Project Development Manager 

 3.3 นายวันชัย  โกมลหิรญั 

  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 เลขานุการโครงการ 

  นางสาวเยาวรัช  สายพือ 

 

 ผู้ประสานงานโครงการ 

  นางจารุดา  วราภรณ์นิลอุบล 

 


