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รายวชิา การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาวิจยัและวดัผลการศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวชิา 1142104  (ช่ือวชิาภาษาไทย) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
           (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) Learning Measurement and Evaluation 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  ครุศาสตรบณัฑิต   
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
  วชิาชีพครู 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทยั 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2556  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจบทบาทและวธีิการในการวดัและประเมินผล การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 วตัถุประสงค์ 
 1.   นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 2.   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผล             
การเรียนรู้ 
 3.   นกัศึกษาสามารถด าเนินการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
เรียนรู้  ตวัช้ีวดั  ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนได ้
 4.   นักศึกษาเข้าใจความหมายของคะแนนในระบบการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและ              
อิงเกณฑ ์ ตลอดจนเขา้ใจแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 
 5.   นกัศึกษาตระหนกัถึงความจ าเป็นของการใชเ้คร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  และ
การใชเ้ทคนิควธีิการวดัท่ีเหมาะสม  เพื่อใหไ้ดผ้ลการวดัท่ีเท่ียงตรง 
 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันาและปรับปรุงรายวชิา 
 2.1 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ ทกัษะในวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 

ความหมาย   จุดมุ่งหมาย  หลกัการของการวดัและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของ
การประเมินผลการศึกษา  การจ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ตวัช้ีวดั  วิธีการ           
ท่ีใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เทคนิคการสร้างและการใช้
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เคร่ืองมือวดัชนิดต่าง ๆ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  สถิติเบ้ืองตน้ส าหรับ
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   การแปลความหมายของคะแนน  แนวปฏิบติัในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และฝึกปฏิบัติการสร้าง
เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

การฝึกปฏิบติั  30 
ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา   
 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
5  ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 
 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา (ใหต้รงกบั มคอ.2)  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ การไม่เปิดเผยขอ้มูล 
และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร 
ดงัน้ี 
  -  ตระหนกัในคุณค่าของความซ่ือสัตย ์ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  -  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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 1.2  วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การสังเกตพฤติกรรม  
  -  การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  -  ประเมินการแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน เก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ  
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและบทบาทของการวดัและประเมินผล
การศึกษา  เทคนิคการสร้าง การตรวจสอบคุณภาพ และการใชเ้คร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  คะแนน
และการแปลความหมายของคะแนน  ตลอดจนเขา้ใจแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2  วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ฝึกปฏิบติัการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ีนกัศึกษาสนใจ  น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้/รายงาน 
 2.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  -  ตรวจผลงาน/ แบบฝึกหดั 
  -  การทดสอบระหวา่งภาค และปลายภาคเรียน 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ การคิดวเิคราะห์และการคิดสังเคราะห์ เพื่อการ
วางแผนและสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
 3.2  วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  
  - การอภิปราย 
 3.3  วธีิการประเมินผล 
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- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
- ตรวจผลงาน 
- การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบท่ี เน้นความสามารถในการวิ เคราะ ห์                          

และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  -  สร้างเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียน 
  -  ส่งเสริมความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
  -  ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้
ครบถว้นตามก าหนดเวลา 
 4.2  วธีิการสอน 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3  วธีิการประเมินผล 
  -  สังเกตปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  - ผูเ้รียนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และความรับผดิชอบของตนเอง 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา       
  -  ทกัษะการคิดค านวณ เชิงสถิติ 
  -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในชั้นเรียน 
  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
  - ทกัษะการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ และน าเสนอคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือ 



มคอ.3 

 6 

  -  มอบหมายให้นกัศึกษาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวดัผลการเรียนรู้ โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินทกัษะการส่ือสาร 
  -  ตรวจรายงาน/ ประเมินผลงาน 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน                   
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวชิาและ
อธิบายแนวการ
จดัการเรียนรู้ และ
ภาระท่ีนกัศึกษาตอ้ง
ปฏิบติั  ก าหนดการ
ส่ง 
บทที ่ 1   ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัการวดั
และประเมินผล
การศึกษา 
 

4 1.  อาจารยส์นทนากบันกัศึกษาตาม
ประเด็นความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
วดัและการประเมินผลการศึกษา 
2.   นกัศึกษาร่วมกนัศึกษา   สรุป
ความหมาย  ธรรมชาติ  และจุดอ่อน
ของการวดัและประเมินผล
การศึกษา   
3.  นกัศึกษาน าเสนอความรู้จากการ
ปฏิบติักิจกรรมในขอ้ 2 และร่วมกนั
สรุปความหมาย  ธรรมชาติ  และ
จุดอ่อนของการวดัและประเมินผล
การศึกษา   
4. นกัศึกษาตอบค าถามทบทวนทา้ยบท 
5.  มอบหมายใหน้กัศึกษาไปศึกษา
ล่วงหนา้เก่ียวกบัการจ าแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
 
 

ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศ
อุทยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน                   
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

2 บทที ่ 2   จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา 

4 1.  อาจารยส์นทนาซกัถามความรู้  
ความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบั
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
2.  นกัศึกษาและอาจารยร่์วมกนั
เลือกตวัช้ีวดั ตาม 8 กลุ่มสาระมา
เขียนเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3. นกัศึกษาจบัคู่และเลือกตวัช้ีวดัท่ี
ตนเองสนใจและฝึกเขียนเป็น
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (งานคู่) 
4. นกัศึกษาตอบค าถามทบทวนทา้ย
บท 
5.   อาจารยม์อบหมายใหน้กัศึกษา
เขียนรายงานสรุปการจ าแนก
พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย 
6.  อาจารยม์อบหมายใหน้กัศึกษา
ไปศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้/
ตวัช้ีวดัของวชิาท่ีตนเองถนดัสอน
หรือสนใจสอน 1 กลุ่มสาระ  จ าแนก
พฤติกรรมตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 
และเขียนเป็นรายงานส่ง (งานเด่ียว) 

ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศ
อุทยั 

 

3 บทที ่ 3   เคร่ืองมือ
วดัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

12 1.  อาจารยบ์รรยายประกอบส่ือ 
Power Point  และสนทนาซกัถาม
นกัศึกษาเก่ียวกบัวธีิการ  เคร่ืองมือ
วดัพฤติกรรมการเรียนรู้  และแนว
ปฏิบติัในการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
2.   นกัศึกษาท ากิจกรรม-งานสร้าง

ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศ
อุทยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน                   
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

แบบสังเกต  แบบสอบถาม – 
สัมภาษณ์  และสร้างเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบ  Rubrics 
3.   นกัศึกษาตอบค าถามทบทวน
ทา้ยบท 

4 บทที ่ 4  การเขียน
ค าถามวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

16 1.  อาจารยบ์รรยายประกอบส่ือ 
Power Point  และสนทนาซกัถาม
นกัศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของ
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.   นกัศึกษาฝึกตั้งค  าถาม  ออก
ขอ้สอบอตันยั  เติมค า  ถูก – ผดิ  
จบัคู่  เลือกตอบ 
3.   นกัศึกษาตอบค าถามทบทวน
ทา้ยบท 
4.  สอบกลางภาค 

ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศ
อุทยั 

 

5 บทที ่ 5  
กระบวนการสร้าง
แบบทดสอบและ
เทคนิคการ
ด าเนินการสอบ 

4 1.  อาจารยย์กตวัอยา่งสถานการณ์
การสอนในห้องเรียนและนกัศึกษา
ตอ้งออกขอ้สอบในวชิาท่ีสอนและ
สนทนาซกัถามนกัศึกษาเก่ียวกบั
กระบวนการสร้างแบบทดสอบและ
เทคนิคการด าเนินการสอบ                                 
2.   นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสร้างผงั
วเิคราะห์ขอ้สอบและสร้างผงั
วเิคราะห์ขอ้สอบ  และออกขอ้สอบ
ตามผงัวเิคราะห์ขอ้สอบท่ีสร้างข้ึน 
3. นกัศึกษาตอบค าถามทบทวนทา้ย
บท 

ดร.จิตติรัตน ์ แสงเลิศ
อุทยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน                   
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

4.  นกัศึกษาปฏิบติังานท าตาราง
ก าหนดขอ้สอบและออกขอ้สอบ 

6 บทที ่ 6  การ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือวดัผล
การเรียนรู้ 

12 1.  อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียนโดยการ
ยกสถานการณ์เปรียบเทียบการใช้
เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพและไม่มีคุณภาพวา่เกิดผล
กระทบอยา่งไรต่อการจดัการเรียน
การสอน  จากนั้นอาจารยจึ์งบรรยาย
ประกอบส่ือ Power Point  และ
สนทนาซกัถามนกัศึกษาเก่ียวกบั
แนวคิดในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
2.   นกัศึกษาตอบค าถามทบทวน
ทา้ยบท 
3.  นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์
ขอ้สอบ  จากตวัอยา่งขอ้มูลสมมติ 

ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศ
อุทยั 

 

7 บทที ่ 7  แนวปฏิบติั
ในการวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

8 1.  อาจารยแ์นะน านกัศึกษาเก่ียวกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 และแนวปฏิบติัใน
การวดัและประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การ
แปลความหมายของคะแนน  และ
การประเมินผลเป็นระดบัคะแนน                     
2. นกัศึกษาตอบค าถามทบทวนทา้ยบท      
3.  มอบหมายใหน้กัศึกษาไปศึกษา
สรุปแนวปฏิบติัในการให้ระดบัผล
การเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง

ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศ
อุทยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน                   
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
16 สอบปลายภาค    

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ  50% 
     -  สอบกลางภาค 4 30% 
  -  สอบปลายภาค 16 20% 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
ตลอดเทอม 10% 

(4) การท างานกลุ่มและผลงาน ตลอดเทอม 10% 
(5) งานรายบุคคล ตลอดเทอม 10% 
(6) แบบฝึกหดั ตลอดเทอม 10% 

 
หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอทุยั. (2551). เอกสารประกอบการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้.   
       นครปฐม: คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ชวลิต  ชูก าแพง.  (2551).  การประเมินการเรียนรู้.  มหาสารคาม: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั 
       มหาสารคาม. 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.  (2552).  หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ: เฮา้ส์ ออฟ เคอร์มิสท.์ 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  (2539).  เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: สุวริียาสานส์.  
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บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ.์  (2545).  การวดัประเมินการเรียนรู้.  รายงานการวจิยั.  กรุงเทพฯ: ศูนย ์
       การศึกษาตามแนวพระราชด าริ  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กระทรงศึกษาธิการ.  (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. 
       กรุงเทพฯ:   โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
                      .  (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551: แนวปฏิบัติกาi 
       วดัและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: เอกสารอดัส าเนา. 
สุวมิล  วอ่งวาณิช. (2548). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ 
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ เวบ็ไซตว์ดัผลจุดคอม 
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 -  การประเมินพฤติกรรมการสอนและกระบวนการจดัการเรียนรู้  
 -  ผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ์
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 
 -  การวเิคราะห์ผลการสอบของนกัศึกษา 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  การอภิปรายหาขอ้สรุประหวา่งผูส้อน 
 -  การวจิยัในชั้นเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
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 ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิา มีการทบทวนผลการเรียนรู้ตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ในรายวชิาจากการสอบถามนกัศึกษา การตรวจผลงานของนกัศึกษา การทดสอบยอ่ย และ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์
 
 
 


