มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ

คณะครุศาสตร์

ภาควิชา

พื้นฐานการศึกษา……

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1104201
การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 เปิดสอนให้กับหลักสูตร . ครุศาสตร์บัณุิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาษาอัาก ษ อาษาิพย ....
สัาคมศึกษา คณิตศาสตร์
เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีพี่เป็นรายวิชาศึกษาพั่วิป วิชาเลือกเสรี)
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาพั่วิป
 บัาคับ
 เลือก
กลุ่มวิชา
 อาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร์
 สัาคมศาสตร์
 คณิตศาสตร์ วิพยาศาสตร์และเพคโนโลยี
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
 แกน
 บัาคับ
 เลือก
 เฉพาะด้าน
 บัาคับ
 เลือก
พื้นฐานวิชาชีพ
 บัาคับ
 เลือก
 ชีพ
 บัาคับ
 เลือก
 เอก
 บัาคับ
 เลือก
 โพ
 บัาคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ปราณี หลาเบ็ญสะ
อาจารย์ผู้สอน
กลุ่มเรียน
ผู้สอน
03
ผศ.ดร.ศุอลักษณ์ สินธนา
04,06
อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
05,08
อาจารย์ปราณี หลาเบ็ญสะ
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
อาคการศึกษาพี่...2/.......2558 ชั้นปีพี่ .2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ิม่มี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ิม่มี
 มี รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
อาคาร 20 ห้อา 602 มหาวิพยาลัยราชอัฏยะลา
อาคาร 24 ห้อา 401 403 และ 503 มหาวิพยาลัยราชอัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันพี่จัดพารายวิชา วันพี่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. ..............
 วันพี่ปรับปรุารายละเอียดขอารายวิชาครั้าล่าสุด วันพี่ ..21 ...เดือน ธันวาคม ...พ.ศ.... .2558.
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา เครื่อามือวัด
ประเอพต่าาๆ ตลอดจนเห็นความสาคัญขอาการวัดและประเมินผลพี่ต่อการจัดการศึกษา การประเมินผลตาม
สอาพจริา การประเมินผลจากแฟ้มสะสมาาน การประเมินอาคปฏิบัติและเลือกใช้เครื่อามือวัดผลการศึกษาให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะขอาผู้เรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบเครื่อามือการวัดและประเมินผลและสามารถประเมินค่าขอาเครื่อามือ
พี่สร้าา พร้อมพั้าวิเคราะห์หาคุณอาพขอาเครื่อามือการวัดและประเมินผลโดยการใช้เพคโนโลยีสารสนเพศิด้
3. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการวัดและประเมินผล มีระเบียบวินัยพร้อมพั้ามีเจตคติพี่ดี
และมีความรับผิดชอบพร้อมพั้าเห็นแนวพาาในการนาผลการประเมินิปใช้เพื่อปรับปรุาการเรียนการสอนหรือ
ปรับปรุาหลักสูตริด้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความรู้เข้าใจในเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้พี่ระบุิว้ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเพคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าา การใช้เครื่อามือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสอาพจริา การประเมินจากแฟ้มสะสมาาน การประเมินอาคปฏิบัติ การประเมิน
แบบย่อยและแบบรวม สามารถนาผลการประเมินิปปรับปรุาการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

…30…ชั่วโมา/อาค
การศึกษา

.30..ชั่วโมา/อาค
การศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
…75 ชั่วโมา/อาค
การศึกษา

กิจกรรมเพิ่มเติม
…3…ชั่วโมา/อาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามพี่ต้อาการ/สอาพปัญหา 1
ชั่วโมาต่อสัปดาห์ โดยแจ้าให้นักศึกษาพราบตั้าแต่วันแรกขอาการเรียน/การปฐมนิเพศรายวิชา

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1.1 อาจารย์ผู้สอนมีวัฒนธรรม 1. สัาเกตพ ติกรรม
วิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กร
อาค์กรตามจรรยาบรรณ
2. การเขียนอนุพิน
วิชาชีพ คือ คุรุสภาและการปฏิบัติ
วิชาชีพครู เพื่อเป็นการ
ตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
ปลูกฝัานักศึกษาให้มีความรู้ 4. การประเมินตนเอา
สถาบันและสังคมและมีวินัยในการ
ความเข้าใจ และปฏิบัติิด้
เรียนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อดทน และสู้งาน
1.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแพรก
1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
เรื่อาคุณธรรม จริยธรรมตาม
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
จรรยาบรรณวิชาชีพครูใน
1.3 ดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
การสอนพุกรายวิชา เน้น
และร่ ว มสร้ า งสั ง คมปรองดองเพื่ อ
เรื่อาศรัพธาต่อวิชาชีพ ตั้าใจ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ถ่ายพอดวิชาการ ส่าเสริม
การเรียนรู้และพาตนเป็น
แบบอย่าาพี่ดี

2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และ
เนื้อหาสาระ ิด้แก่ บรรยาย
การปฏิบัติในรายวิชาชีพครู
ออิปราย การพบพวน การฝึก

กลยุทธ์การประเมินผล
1. การพดสอบย่อย การสอบกลาา
อาค การสอบปลายอาค
2. ประเมินจากรายาานพี่ศึกษา
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ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา
2.2 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กาหนด

ปฏิบัติการ การสัมมนา และ
เพคนิคการสอนอื่นๆ พี่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ค้นคว้า
3. ประเมินจากการนาเสนอรายาาน
ในชั้นเรียน

2.2 การเรียนรู้จากแหล่าในและ
4. ชิ้นาาน แบบฝึก กิจกรรมในชั้น
นอกห้อาเรียน เช่น การศึกษาดูาาน
เรียน
แหล่าปฏิบัติพี่ดีและเป็นเลิศ การ
รับรู้ข่าวสารจากสื่อเพคโนโลยี
2.3 แสดงออกถึงความสามารถใน
สารสนเพศ หรือจากสื่อมวลชนใน
การบูรราการวิชาชีพครูตาม
รูปแบต่าาๆ การเรียนรู้อูมิปัญญา
มาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
จากคนในชุมชน การเรียนรู้ด้วย
กับวิชาเฉพาะ
ตนเอา
2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริา
จากการฝึกาานในสถานศึกษา จาก
วิพยากรอายนอกสถาบัน ในหัวข้อพี่
น่าสนใจและพันสมัย
2.4 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การ
พาโคราาาน การถามตอบปัญหา
พาาวิชาการในห้อาเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิ ดวิ เ ค รา ะห์ สั งเค ราะ ห์
ประเมิน ค่า ในการน าความรู้ ด้า น
วิชาชีพครูไ ปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
3.1 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 3.1 สัาเกตพ ติกรรม
เพื่ อ ส่ า เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
3.2 ตรวจผลาาน
สัาเคราะห์ คิดประเมินค่า และคิด
อย่ า ามี วิ จ ารณญาณ โดยจั ด ให้ มี
กิจกรรมในลักษณะต่าาๆ เช่น การ
ออิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์หรือ
3.2 คิดแสดงออกถึงความสามารถ
แก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ จ าลอา
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
กิ จ กรรมการแก้ ปั ญ หา กิ จ กรรม
พัฒนานวัฒกรรมในการจัดการ
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ผลการเรียนรู้
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์การสอน
การวิเคราะห์จากการมอาต่าามุม

กลยุทธ์การประเมินผล

3.2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เช่ น การศึ ก ษาค้ น คว้า ข้ อ มู ล จาก
แหล่ าเรียนรู้แบบต่าาๆ การใช้สื่ อ
เพคโนโลยี การพาโคราาาน และ
การวิจัย
3.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรา เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การ
ฝึ ก พั ก ษะ การสั า เกตพ ติ ก รรม
ผู้เรียน การสัาเกตการณ์สอน การ
สั ม อ า ษ ณ์ ห รื อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์ การสอนในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
4.1 แสดาออกถึาความสัมพันธ์พี่ดี และ 4.1 เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าา 1. สัาเกตพ ติกรรม
มีความรับผิ ดชอบต่อผู้ เรียน ผู้ร่ว มาาน ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย นผู้ เ รี ย นกั บ
2.ตรวจผลาาน
และชุมชน
ผู้สอนและผู้เรียนกับสัาคม
4.2 เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นผู้ ร่ ว มงาน 4.2 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ สอนพี่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ
เรียนรู้
การเรียนรู้พักษะความสัมพันธ์
แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม
บพบาพหน้าพี่
4.3 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนพี่เน้นการลาปฏิบัติในพื้นพี่
ในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
5.1 แสดงออกถึงความสามารถใน 5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. สัาเกตพ ติกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น ในรายวิชาต่าาๆ โดยให้ผู้เรียนมีการ
2.ตรวจผลาาน
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน
ใช้อาษาเพื่อการสื่อสารในการ
เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนา
ติดต่อสื่อสารระดับบุคคล กลุ่มคน
ผู้เรียน
5.2 ฝึกให้นักศึกษาใช้เพคโนโลยี
5.2 แสดาออกซึ่าความสามารถใน สารสนเพศในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
การใช้เพคโนโลยีสารสนเพศในการ วิเคราะห์สถานการณ์พั้าสถานการณ์
จัดการเรียนรู้ และาานพี่รับผิดชอบ จริาและสถานการณ์จาลอา และ
นาเสนอการแก้ปัญหาพี่เหมาะสม
5.3ประยุกต์ใช้เพคโนโลยี
สารสนเพศในหลากหลาย
สถานการณ์
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์/วิธีการสอน
กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพี่ 1. แบบตรวจผลาาน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ เน้ น การปฏิ บั ติ พั้ า ในและนอก 2. สัาเกตพ ติกรรม
ครู ไ ปใช้ ใ นการจั ด การเรี ยนรู้ เ พื่ อ ห้อาเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6.2 การเรี ย นรู้ จ ากต้ น แบบ เช่ น
6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน ผู้ ส อน เพื่ อ น ครู ป ระจ าชั้ น ครู
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ช่วย พี่เลี้ยา หรือครูต้นแบบ
การใช้ แ หล่ง เรี ย นรู้ ที่ห ลากหลาย
การวัดผล ประเมินผล และทาวิจัย
ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและ
พัฒนาผู้เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือ่ การเรียน
การสอน

1. ผู้สอนและผู้เรียนพาความ
เข้าใจเาื่อนิขและข้อตกลา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการประเมินผล
2. พาความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาพรวมขอาเนื้อหาวิชาการ
วัดและประเมินผล
3. พาความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีการเรียน
4. การประเมินก่อนเรียน
บรรยาย
ออิปรายซักถาม
พาแบบฝึก/กิจกรรมกลุ่ม
มอบหมายาาน (หา
ความหมาย/นิยามคาศัพพ์พี่
เกี่ยวกับเพคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
แบ่ากลุ่มสารวจปัญหาในด้าน
การวัดผลและประเมินผลจาก
ครูผู้สอนในโราเรียนต่าาๆ

1. power
point
2. แบบประเมิน
ก่อนเรียน

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

1. power
point
2. แบบฝึก

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ก่อน
สอน

ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน

1

1

แนะนาเอกสาร เนื้อหา และการ
ประเมินผล
พื้นฐานการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
1.ความหมายขอาการวัด การ
ประเมินผล การพดสอบ
2.ความสัมพันธ์ระหว่าาการวัดและ
การประเมินผลและการพดสอบ
3.ประเอพขอาการประเมินผล
การศึกษา
4.จุดมุ่าหมายขอาการประเมินผล
การศึกษา
5.ประโยชน์ขอาการประเมินผล
การศึกษา
6.ธรรมชาติขอาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
ข้อควรคานึาในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

4

ผู้สอน

9

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2-3

1. จุดมุ่าหมายพาาการศึกษากับ
การประเมินผล
1.1. จุดมุ่าหมายพาาการศึกษา
1.2. ระดับขอาจุดประสาค์พาา
การศึกษา
1.3. การจาแนกจุดประสาค์
พาาการศึกษา
1.3.1. ด้านพุพธิ
พิสัย (Cognitive Domain)
1.3.2. ด้านจิตพิสัย (Affective
Domain)
1.3.3. ด้านพักษะพิสัย
(Psychomotor Domain)
1.4. ความสัมพันธ์ระหว่าา
พ ติกรรมพาาการศึกษาด้านพุพธิ
พิสัย จิตพิสัย และพักษะพิสัย
1.5. จุดประสาค์เชิาพ ติกรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือ่ การเรียน
การสอน
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นาเสนอผลการสารวจปัญหา
ในการวัดและประเมินผล
ออิปรายซักถาม
นาเข้าสู่บพเรียน
บรรยาย
พาแบบฝึก/กิจกรรม
มอบหมายาาน (สร้าาตาราา
วิเคราะห์หลักสูตร พร้อม
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้)

1. power
point
2. แบบฝึก

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

บรรยาย
ออิปรายซักถาม
พาแบบฝึก
มอบหมายาาน
(แบ่ากลุ่มสร้าาเครื่อามือ
ประเอพต่าาๆ พร้อมพั้า
นาเสนอหน้าชั้นเรียน)
บรรยาย
ออิปรายซักถาม
พาแบบฝึก

1. power
point
2. แบบฝึก

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา
อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์

ผู้สอน

2.การวิเคราะห์หลักสูตร

4-5

เครื่อามือในการวัดผลการเรียนรู้
1. การพดสอบ ( Testing )
2. การใช้ฟอร์พโฟลิโอ (Portfolio)
3. การประเมินอาคปฎิบัติ
4. การประเมินตามสอาพจริา

8

6-7

การสร้าาแบบพดสอบชนิดต่าาๆ
1. แบบพดสอบอัตนัย (Essay type
/ Subjective test)
2. แบบพดสอบปรนั ย (Objective

8

1. power
point
2. แบบฝึก

10

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
test)
2.1 แบบถูกผิด (True - false)
2.2 แบบเติมคา (Completion)
2.3 แบบจับคู่ (Matching)
2.4 แบบเลือกคาตอบ (Multiple
choices)
สอบกลาาอาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือ่ การเรียน
การสอน

มอบหมายาาน (สร้าา
แบบพดสอบแบบเลือกตอบ
ตามแนวคิด ระดับความรู้ขอา
บลูม (Bloom)

สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

4

แบบพดสอบ

8

แบ่ากลุ่มฝึกปฏิบัติ
พดลอาใช้เครื่อามือ
นาเสนอผลการพดลอาใช้

1. power
point
2. แบบฝึก

8

บรรยาย
ออิปราย/ซักถาม
พาแบบฝึก
มอบหมายาาน

1. power
point
2. แบบฝึก

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา
อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา
อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

8

9-10

การฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้าาข้อสอบ
แบบประเมิน ตามสอาพจริ า แฟ้ม
สะสมาาน และแบบประเมิ น การ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ต ลอดจนการ
พดลอาใช้

11-12 การหาคุณอาพขอาเครื่อามือ
1. คุณลักษณะขอาเครื่อามือ
วัดผลพี่ดี
2. การวิเคราะห์หาคุณอาพขอา
ข้อสอบรายข้อ
2.1. การหาระดับความยาก
(level of difficulty)
2.2. การหาค่าอานาจจาแนก
(Discrimination Power)
3. วิเคราะห์หาคุณอาพขอา
ข้อสอบพั้าฉบับ

ผู้สอน

11

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สือ่ การเรียน
การสอน

ผู้สอน

3.1. ความเที่ยงตรง (Validity)
3.2. ความเชื่อมั่น (Reliability)
13-14 คะแนนและเกณุ์การให้คะแนน
1. คะแนน
1.1. ความหมายของคะแนน
1.2. วัตถุประสาค์การใช้ผล
คะแนน
1.3. การให้ระดับคะแนน
1.4. การตัดเกรด
2. เกณุ์การให้คะแนน (Scoring
Rubrics)
2.1. ความหมาย ความสาคัญ
ขอา Rubrics
2.2. อาค์ประกอบและประเอพ
2.3. แนวพาาและขั้นตอนการ
สร้าา
2.4. การเขียน Rubrics
2.5. วิธีการกาหนดเกณุ์การ
ตัดสินระดับคุณอาพ
2.6. เพคนิคการเขียน
รายละเอียดการให้คะแนน
15-16 การวั ด และการประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลาา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการนาผล
การประเมินิปใช้

17- 18 สอบปลายอาค

8

บรรยาย
ออิปราย/ซักถาม
พาแบบฝึก

1. power
point
2. แบบฝึก

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

8

บรรยาย
ออิปราย/ซักถาม
พาแบบฝึก

แบบพดสอบ

1. power
point
2. แบบฝึก

อ.ปราณี
หลาเบ็ญสะ
อ.พิมพ์ปวีณ์
สุวรรณโณ
ผศ.ดร.ศุอ
ลักษณ์
สินธนา

12

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

ตลอดอาคการศึกษา

10

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(ข้อ1.1, 1.2,1.3 (

1. สัาเกตพ ติกรรม
2. การเขียนอนุพิน
4. การประเมินตนเอา

2. ด้านความรู้ (ข้อ 2.1,
2.2, 2.3(

1. การพดสอบย่อย
3,5,12,14
2. การสอบกลาาอาค
8
3. การสอบปลายอาค
16
ประเมินจากรายาานพี่ศึกษาค้นคว้า
5
ประเมิน จากการนาเสนอรายาานในชั้น
เรียน
5
ประเมินจากชิ้นาาน แบบฝึก กิจกรรมใน ตลอดอาคการศึกษา
ชั้นเรียน
1. สัาเกตพ ติกรรม
ตลอดอาคการศึกษา
2.ตรวจผลาาน

3.ด้านพักษะพาาปัญญา
(ข้อ 3.1, 3.2(

50

10

4.ด้านพักษะความสัมพันธ์ 1. สัาเกตพ ติกรรม
ระหว่าาบุคคล (ข้อ 4.2 ( 2. ตรวจผลาาน

ตลอดอาคการศึกษา

10

5.ด้านพักษะการวิเคราะห์
เชิาตัวเลขการสื่อสาร การ
ใช้เพคโนโลยีสารสนเพศ
(ข้อ 5.1(
6.ด้านพักษะการจัดการ
เรียนรู้ (ข้อ 6.1 , 6.2(

1. สัาเกตพ ติกรรม
2. ตรวจผลาาน

ตลอดอาคการศึกษา

10

1. สัาเกตพ ติกรรม
2. ตรวจผลาาน

ตลอดอาคการศึกษา

10

13

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการวัดและประเมินผล
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.2554.พิมพ์ครั้าพี่ 4.
มหาวิพยาลัยสุโขพัยธรรมาธิราช: กรุาเพพฯ
-ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่อามือสาหรับการประเมินการศึกษา.2554. พิมพ์ครั้าพี่ 4.
มหาวิพยาลัยสุโขพัยธรรมาธิราช: กรุาเพพฯ3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิพธิผลในรายวิชานี้ พี่จัดพาโดยนักศึกษา ิด้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาิด้ดัานี้
-การสนพนากลุ่มระหว่าาผู้สอนและผู้เรียน (การเขียนอนุพิน)
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ิด้มีกลยุพธ์ ดัานี้
-ผลการเรียนขอานักศึกษา
-การพวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลัาจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึามีการปรับปรุาการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอา
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุาการสอน ดัานี้
-สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่าากระบวนการสอนรายวิชา มีการพวนสอบผลสัม พธิ์ในรายหัวข้อ ตามพี่คาดหวัาจากการเรียนรู้
ในวิชาิด้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลาานขอานักศึกษารวมถึาการพิจารณาจากผลการพดสอบ
ย่อย และหลัาการออกผลการเรียนรายวิชา มีการพวนสอบผลสัม พธิ์โดยรวมในวิชาิด้ดัานี้
- การพวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลาานขอานักศึกษาโดยอาจารย์อื่นๆ หรือผู้ส่าคุณวุฒิ พี่
ิม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้าคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ขอานักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ
รายาาน วิธีให้คะแนนสอบ และการคะแนนพ ติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน แนวพวนผลสัม พธิ์ประสิพธิผลรายวิชา ิด้มีการวาาแผนการปรับปรุาการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณอาพมากขึ้น ดัานี้
- ปรับปรุารายวิชาพุก 3ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการพวนสอบมาตรฐานผลสัม พธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมอาในเรื่อาการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาพี่มาจาก
าานวิจัยขอาอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าาๆ

หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
………………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

