
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  คณะครุศาสตร์    ภาควิชา พื้นฐานการศึกษา……  
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3  หน่วยกิต 3(2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

           เปิดสอนให้กับหลักสูตร   ครุศาสตร์บัศาิตสาะาวิัาปฐมวัยและวิสยาศาสตร์สัศวรป  
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีสีศเป็นรายวิัาศึกษาสัศวรป วิัาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิัาศึกษาสัศวรป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิัา  
                        ภาษาและการสืศอสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิสยาศาสตร์และเสคโนโลยี 

           หมวดวิัาเฉพาะ  
    กลุ่มวิัา                       
             แกน            บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิัาัีพ  บังคับ    เลือก 
     ัีพ   บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
     โส    บังคับ    เลือก 
     อืศนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวิั าเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดัอบรายวิัา อาจารย์ปราณี  หล าเบ็ศสะ 
 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ปราณี  หล าเบ็ศสะ 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาสีศ  1./...2558   ัั้นปีสีศ ...2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  รม่มี 

   มี     รายวิั า …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    รม่มี 
    มี    รายวิั า…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
     อาคาร 01 ห้อง 204 มหาวิสยาลัยราัภัฏยะลา 

อาคาร 20 ห้อง 805 มหาวิสยาลัยราัภัฏยะลา 
     อาคาร 24 ห้อง 512 มหาวิสยาลัยราัภัฏยะลา 
 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันสีศจัดส ารายวิัา    วันสีศ   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .  ..............  
   วันสีศปรับปรุงรายละเอียดะองรายวิัาครั้งล่าสุด  วันสีศ ..21 ...เดือน  กรกฏาคม ...พ.ศ.... .2558. 
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1. เพืศอให้นักศึกษามีความรู้ความเะ้าใจเกีศยวกับหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา เครืศองมือวัด
ประเภสต่างๆ ตลอดจนเห็นความส าคัศะองการวัดและประเมินผลสีศต่อการจัดการศึกษา การประเมินผลตาม
สภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและเลือกใั้เครืศองมือวัดผลการศึกษาให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะะองผู้เรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  

2. เพืศอให้นักศึกษาสามารถออกแบบเครืศองมือการวัดและประเมินผลและสามารถประเมินค่าะองเครืศองมือ
สีศสร้าง พร้อมสั้งวิเคราะห์หาคุณภาพะองเครืศองมือการวัดและประเมินผลโดยการใั้เสคโนโลยีสารสนเสศรด้ 

3. เพืศอให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการวัดและประเมินผล มีระเบียบวินัยพร้อมสั้งมีเจตคติสีศดี 
และมีความรับผิดัอบพร้อมสั้งเห็นแนวสางในการน าผลการประเมินรปใั้เพืศอปรับปรุงการเรียนการสอนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรรด้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
เพืศอให้นักศึกษามีความรู้ความรเะ้าใจในเนื้อหาวิัาตามมาตรฐานการเรียนรู้สีศระบุรว้ในหลักสูตร 

 
 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักการเสคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  การสร้าง การใั้เครืศองมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมิน
แบบย่อยและแบบรวม  สามารถน าผลการประเมินรปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

…30…ััศวโมง/ภาค
การศึกษา 

 .30..ััศวโมง/ภาค
การศึกษา 

…75 ััศวโมง/ภาค
การศึกษา 

…3…ััศวโมง/ภาคการศึกษา 
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     อาจารย์ประจ าวิัา จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามสีศต้องการ/สภาพปัศหา 1 
ััศวโมงต่อสัปดาห์ โดยแจ้งให้นักศึกษาสราบตั้งแต่วันแรกะองการเรียน/การปฐมนิเสศรายวิัา  

 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
  1.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ คือ คุรุสภาและการปฎิบัติ
ตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคมและมีวินัยในการ
เรียนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และสู้งาน 
   1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 
 
 
 

1.1 อาจารย์ผู้สอนมีวัฒนธรรม
องค์กรตามจรรยาบรรณ
วิัาัีพครู เพืศอเป็นการ
ปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรู้  
ความเะ้าใจ  และปฏิบัติรด้
ตามจรรยาบรรณวิัาัีพครู 

1.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแสรก
เรืศองคุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิัาัีพครูใน
การสอนสุกรายวิัา  เน้น
เรืศองศรัสธาต่อวิัาัีพ  ตั้งใจ
ถ่ายสอดวิัาการ  ส่งเสริม
การเรียนรู้และส าตนเป็น
แบบอย่างสีศดี  
 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. การเะียนอนุสิน   

4. การประเมินตนเอง 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฏี และ
กา ร ปฏิ บั ติ ใ น ร า ย วิ ช า ชี พ ค รู 

2.1  ใั้การสอนหลายรูปแบบตาม
เนื้ อห าสาระ  รด้ แก่   บร รยาย 
อภิปราย การสบสวน  การฝึก

1.  การสดสอบย่อย การสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาค 

2. ประเมินจากรายงานสีศศึกษา
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ภาษา อั งกฤษและ เทค โน โลยี
การศึกษา 

2.2 ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการบูรณาการ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก าหนด 

2.3 แสดงออกถึงความสามารถใน
การบู ร ร าการ วิชาชีพครู ต าม
ม า ต ร ฐ า น ที่ คุ รุ ส ภ า ก า ห น ด        
กับวิชาเฉพาะ 

ปฏิบัติ การ   การสัมมนา  และ
เสคนิคการสอนอืศนๆ  สีศเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัศ 

2.2 การเรียนรู้จากแหล่งในและ
นอกห้องเรียน เั่น  การศึกษาดูงาน
แหล่งปฏิบัติสีศดีและเป็นเลิศ  การ
รับรู้ ะ่ าวสารจากสืศ อ เสคโนโลยี  
สารสนเสศ  หรือจากสืศอมวลันใน
รูปแบต่างๆ  การเรียนรู้ภูมิปัศศา
จากคนในัุมัน  การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
จากการฝึกงานในสถานศึกษา  จาก
วิสยากรภายนอกสถาบัน ในหัวะ้อสีศ
น่าสนใจและสันสมัย 

2.4 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  
เั่น การศึกษาค้นคว้าะ้อมูล  การ
ส าโครงงาน  การถามตอบปัศหา
สางวิัาการในห้องเรียน 

 

ค้นคว้า 

3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในัั้นเรียน  

4. ัิ้นงาน แบบฝึก กิจกรรมในัั้น
เรียน    

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิ ด วิ เ ค ร า ะห์  สั ง เ ค ร าะห์  
ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 คิดแสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนานวัฒกรรมในการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพืศอส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  คิดประเมินค่า  และคิด
อย่างมีวิจารณศาณ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่างๆ  เั่น  การ
อภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัศหาในสถานการณ์จ าลอง  
กิจกรรมการแก้ปัศหา  กิจกรรม
การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม 

3.1 สังเกตพฤติกรรม 

3.2 ตรวจผลงาน 
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 3.2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เั่น  การสึกษาค้นคว้าะ้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้แบบต่างๆ  การใั้สืศอ
เสคโนโลยี  การส าโครงงาน  และ
การวิจัย 

3.3  การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  เั่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  การ
ฝึกสักษะ  การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน  การสังเกตการณ์สอน  การ
สั ม ภ า ษ ณ์ ห รื อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์  การสอนในัั้นเรียน 

 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 แสดงออกถึงความสัมพันธ์สีศดี และ
มีความรับผิดัอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน  
และัุมัน 

4.2  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนผู้ร่วมงาน  
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 

4.1 เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เ รี ยนกับผู้ เ รี ยนผู้ เ รี ยนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสีศใั้กระบวนการกลุ่ม เพืศอ
การเรียนรู้สักษะความสัมพันธ์
แ ล ะค ว า ม รั บ ผิ ด ั อ บ ต า ม
บสบาสหน้าสีศ 

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสีศเน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนสีศ  
ในสถานศึกษา  เพืศอการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง 

 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2.ตรวจผลงาน 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ขา่วสารที่เป็น
ตัวเลข ภาษาพูด  ภาษาเขียน  
เพื่ อ เข้าใจปัญหา  และพัฒนา
ผู้เรียน 

5.2 แสดงออกซึศงความสามารถใน
การใั้เสคโนโลยีสารสนเสศในการ
จัดการเรียนรู้ และงานสีศรับผิดัอบ 

 

5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิัาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีการ
ใั้ภาษาเพืศ อการสืศ อสารในการ
ติดต่อสืศอสารระดับบุคคล  กลุ่มคน 

5.2 ฝึกให้นักศึกษาใั้เสคโนโลยี
สารสนเสศในการ แลกเปลีศยนะ้อมูล  
วิเคราะห์สถานการณ์สั้งสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลอง  และ
น าเสนอการแก้ปัศหาสีศเหมาะสม 

5 . 3 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ั้ เ ส ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ส ศ ใ น ห ล า ก ห ล า ย
สถานการณ ์

1. สังเกตพฤติกรรม 

2.ตรวจผลงาน 

 

 
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัย
ในชั้ น เ รี ยน เพื่ อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

 

6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสีศ
เ น้ นการปฏิ บั ติ สั้ ง ใ นและนอก
ห้องเรียน 

6.2 การเรียนรู้จากต้นแบบ  เั่น 
ผู้สอน  เพืศอน  ครูประจ าัั้น ครู
ผู้ั่วย พีศเลี้ยง หรือครูต้นแบบ 

1. แบบตรวจผลงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

ก่อน
สอน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

 

1 
 

1. ผู้สอนและผู้เรียนส าความ
เะ้าใจเงืศอนระและะ้อตกลง
เกีศยวกับการเรียนการสอน
และการประเมินผล 
2.  ส าความเะ้าใจเกีศยวกับ
ภาพรวมะองเนื้อหาวิัาการ
วัดและประเมินผล 
3. ส าความเะ้าใจเกีศยวกับ
รูปแบบและวิธีการเรียน 
4. การประเมินก่อนเรียน 

1. power 
point 
2. แบบประเมิน
ก่อนเรียน 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 

1 แนะน าเอกสาร เนื้อหา และการ
ประเมินผล 
พ้ืนฐานการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
1. ความหมายะองการวัด การ
ประเมินผล  การสดสอบ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดและ
การประเมินผลและการสดสอบ 
3. ประเภสะองการประเมินผล
การศึกษา 
4. จุดมุ่งหมายะองการประเมินผล
การศึกษา 
5. ประโยัน์ะองการประเมินผล
การศึกษา 
6. ธรรมัาติะองการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
ะ้อควรค านึงในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

4 บรรยาย 
อภิปรายซักถาม 
ส าแบบฝึก/กิจกรรมกลุ่ม 
มอบหมายงาน (หา
ความหมาย/นิยามค าศัพส์สีศ
เกีศยวกับเสคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
แบ่งกลุ่มส ารวจปัศหาในด้าน
การวัดผลและประเมินผลจาก
ครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆ 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

2-3 1. จุดมุ่งหมายสางการศึกษากับ
การประเมินผล 
1.1. จุดมุ่งหมายสางการศึกษา 
1.2. ระดับะองจุดประสงค์สาง
การศึกษา 
1.3. การจ าแนกจุดประสงค์
สางการศึกษา 
1.3.1. ด้านพุสธิ
พิสัย  (Cognitive Domain) 
1.3.2. ด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain) 
1.3.3. ด้านสักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) 
1.4. ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมสางการศึกษาด้านพุสธิ
พิสัย  จิตพิสัย และสักษะพิสัย 
1.5. จุดประสงค์เัิงพฤติกรรม 
2. การวิเคราะห์หลักสูตร 

8 น าเสนอผลการส ารวจปัศหา
ในการวัดและประเมินผล 
อภิปรายซักถาม 
น าเะ้าสู่บสเรียน 
บรรยาย 
ส าแบบฝึก/กิจกรรม 
มอบหมายงาน (สร้างตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร พร้อม
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้) 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 

4-5 เครืศองมือในการวัดผลการเรียนรู้ 
1. การสดสอบ ( Testing ) 
2. การใั้ฟอร์สโฟลิโอ (Portfolio) 
3. การประเมินภาคปฎิบัติ 
4. การประเมินตามสภาพจริง 

8 บรรยาย 
อภิปรายซักถาม 
ส าแบบฝึก 
มอบหมายงาน  

(แบ่งกลุ่มสร้างเครืศองมือ
ประเภสต่างๆ พร้อมสั้ง
น าเสนอหน้าัั้นเรียน) 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 

6-7 การสร้างแบบสดสอบันิดต่างๆ 
1. แบบสดสอบอัตนัย (Essay type 
/ Subjective test)  
2. แบบสดสอบปรนัย (Objective 

8 บรรยาย 
อภิปรายซักถาม 
ส าแบบฝึก 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-1.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-2.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-2.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-3.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-3.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-4.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-4.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-4.html
http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/webpili/unit3/level3-5.html
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

test) 
2.1  แบบถูกผิด (True - false) 
2.2  แบบเติมค า (Completion) 
2.3  แบบจับคู่ (Matching) 
2.4  แบบเลือกค าตอบ (Multiple 
choices) 

มอบหมายงาน (สร้าง
แบบสดสอบแบบเลือกตอบ 
ตามแนวคิด ระดับความรู้ะอง 
บลูม (Bloom) 
 

8 
สอบกลางภาค 4 แบบสดสอบ  อ.ปราณี  

หล าเบ็ศสะ 

9-10 การฝึกปฏิบัติการเพืศอสร้างะ้อสอบ 
แบบประเมินตามสภาพจริง แฟ้ม
สะสมงาน และแบบประเมินการ
ปฏิบัติ กิ จกรรม  คลอดจนการ
สดลองใั้ 

8 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
สดลองใั้เครืศองมือ 
น าเสนอผลการสดลองใั้ 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 

11-12 การหาคุณภาพะองเครืศองมือ 
1. คุณลักษณะะองเครืศองมือ
วัดผลสีศดี 
2. การวิเคราะห์หาคุณภาพะอง
ะ้อสอบรายะ้อ 
2.1. การหาระดับความยาก 
(level of difficulty) 
2.2. การหาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination Power)  
3. วิเคราะห์หาคุณภาพะอง
ะ้อสอบสั้งฉบับ 
3.1. ความเที่ยงตรง  (Validity) 
3.2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) 

8 บรรยาย 
อภิปราย/ซักถาม 
ส าแบบฝึก 
มอบหมายงาน  
 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

อ.ปราณี  
หล าเบ็ศสะ 

13-14 คะแนนและเกณา์การให้คะแนน 
1. คะแนน 

1.1. ความหมายของคะแนน 
1.2. วัตถุประสงค์การใั้ผล

คะแนน 
1.3. การให้ระดับคะแนน 

8 บรรยาย 
อภิปราย/ซักถาม 
ส าแบบฝึก 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

ส่ือการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

1.4. การตัดเกรด 
2. เกณา์การให้คะแนน (Scoring 
Rubrics) 

2.1. ความหมาย ความส าคัศ 
ะอง  Rubrics  

2.2. องค์ประกอบและประเภส 
2.3. แนวสางและะั้นตอนการ

สร้าง 
2.4. การเะียน Rubrics 
2.5. วิธีการก าหนดเกณา์การ

ตัดสินระดับคุณภาพ 
2.6. เสคนิคการเะียน

รายละเอียดการให้คะแนน 
15-16 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาะั้นพ้ืนฐานและการน าผล
การประเมินรปใั้ 

8 บรรยาย 
อภิปราย/ซักถาม 
ส าแบบฝึก 

1. power 
point 
2.  แบบฝึก 

 

17- 18 
 
 

สอบปลายภาค  แบบสดสอบ  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม       
(ะ้อ1.1, 1.2,1.3 ) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. การเะียนอนุสิน   
4. การประเมินตนเอง 

ตลอดภาคการศึกษา 20 

2. ด้านความรู้     
(ะ้อ 2.1, 2.2, 
2.3) 

1. การสดสอบย่อย  
2. การสอบกลางภาค  
3. การสอบปลายภาค 
2. ประเมินจากรายงานสีศ
ศึกษาค้นคว้า 
3 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
น าเสนอรายงานในัั้นเรียน  
4 .  ัิ้ น ง า น  แ บ บ ฝึ ก 
กิจกรรมในัั้นเรียน    

3,5,12,14 
8 
16 
5 
 
5 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

40 

3. ด้านสักษะสาง
ปัศศา          
(ะ้อ 3.1, 3.2) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 20 

4. ด้านสักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
(ะ้อ 4.2 ) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

5. ด้านสักษะการ
วิเคราะห์เัิง
ตัวเละการสืศอสาร 
การใั้เสคโนโลยี
สารสนเสศ (ะ้อ 
5.1) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 
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6. ด้านสักษะการ
จัดการเรียนรู้  
(ะ้อ 6.1 , 6.2) 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

 
หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 -เอกสารประกอบการสอนรายวิัาหลักการวัดและประเมินผล           
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

-ประมวลสาระัุดวิัาการประเมินผลและวิจัยเพืศอพัฒนาการเรียนการสอน.2554.พิมพ์ครั้งสีศ 4. 
มหาวิสยาลัยสุโะสัยธรรมาธิราั:กรุงเสพฯ 

-ประมวลสาระัุดวิัาการพัฒนาเครืศองมือส าหรับการประเมินการศึกษา.2554. พิมพ์ครั้งสีศ 4. 
มหาวิสยาลัยสุโะสัยธรรมาธิราั:กรุงเสพฯ3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิสธิผลในรายวิัานี้  สีศจัดส าโดยนักศึกษา รด้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษารด้ดังนี้ 

-การสนสนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (การเะียนอนุสิน 

-แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิัา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บะ้อมูลเพืศอประเมินการสอน รด้มีกลยุสธ์ ดังนี้ 

-ผลการเรียนะองนักศึกษา 

-การสวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในะ้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาะ้อมูลเพิศมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
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-สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิัา มีการสวนสอบผลสัมฤสธิ์ในรายหัวะ้อ ตามสีศคาดหวังจากการเรียนรู้

ในวิัารด้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานะองนักศึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการสดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิัา มีการสวนสอบผลสัมฤสธิ์โดยรวมในวิัารด้ดังนี้ 

- การสวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานะองนักศึกษาโดยอาจารย์อืศนๆ หรือผู้ส่งคุณวุฒิ สีศ
รม่ใั่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาะาวิัา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ะองนักศึกษา โดยตรวจะ้อสอบ 
รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการคะแนนพฤติกรรม 

5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน แนวสวนผลสัมฤสธิ์ประสิสธิผลรายวิัา รด้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิัา เพืศอให้เกิดคุณภาพมากะ้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิัาสุก 3ปี หรือตามะ้อเสนอแนะและผลการสวนสอบมาตรฐานผลสัมฤสธิ์ตามะ้อ 4 

- เปลีศยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพืศอให้นักศึกษามีมุมมองในเรืศองการประยุกต์ความรู้นี้กับปัศหาสีศมาจาก
งานวิจัยะองอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 

 
หมวดอื่นๆ  

 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

- 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
………………………………………………………………………………-……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


