
มคอ .๓  
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต /คณะ/าาควิชา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชือ่รายวิชา 
    ๒๐๔ ๔๓๓     การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

๒.  จ านวนหน่วยกิต 
     ๒  หนว่ยกติ ๒ (๒-๐-๔) 

๓.  หลักสตูรและประเาทของรายวิชา 
     ๓.๑ หลักสตูร 
   หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา การสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
   วิชาบงัคับ หมวดวิชาชีพครู 

๔.  อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวิชา 
   อาจารย์ดร.ปาณจิตร  สกุุมาลย ์

๕.  าาคการศกึษา/ชั้นปีที่เรียน  
        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ชั้นปทีี่ ๔ 

๖.  รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน (ถ้าม)ี 
       ไม่ม ี

๗.  วิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกนั (co-requisites) (ถ้าม)ี 
       ไม่ม ี

๘.  สถานทีเ่รียน  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน่ 

๙.  วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 

 
 

 

 



๒ 

 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑  เพื่อให้นิสติรูห้ลักการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง 
 ๑.๒  เพื่อให้นิสติตระหนกัถงึความส าคญัของการวดัและประเมนิผลการศึกษา 
 ๑.๓  เพื่อให้นิสติน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
 ๑.๔  เพื่อให้นิสติสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
 ๒.๒ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 

หมวดที่ ๓  ส่วนประกอบของรายวิชา 

 ๑.  ค าอธิบายรายวิชา 

 หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  การประเมิน
ตามสภาพจริง  ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัด การสร้างข้อสอบ และการน าผลไปใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 ๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อาาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบตัิ /งาน

าาคสนาม/การฝกึงาน  
การศกึษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง             
ต่อภาคการศกึษา 

ส่งเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต 

มอบหมายใหน้ิสิตฝึก
ออกข้อสอบุกปรเภท 
วิพากษ์ข้อสอบ หา
คุณภาพของ
แบบทดสอบ จ านวน 
๓๐ ชัว่โมง 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๕ 
ชั่งโมง ต่อสัปดาห ์

 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  

 อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
 
 



๓ 

 
หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนิสติ 

 
๑.  คุณธรรม จรยิธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
            พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่หมาะสมในการที่จะเป็นครูทีด่ี  ดังต่อไปนี้ 
         - มีความซื่อสตัย์สุจรติ 
        - มีความยุตธิรรม 
        - มีความขยันและอดทน  
          - มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 
        - ตรงต่อเวลา 

   ๑.๒  วิธกีารสอน 
     - บรรยายประกอบสื่อการสอนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
   - การท ากิจกรรมกลุ่ม และน าเสนอ 
   - การรว่มกิจกรรมในชัน้เรียน  และท างานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   - การสังเกตและการมีส่วนรว่มในชัน้เรียน 

   ๑.๓  วิธกีารประเมิน 
   - ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
   - ประเมินผลการรว่มกิจกรรมกลุ่ม 
   - ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมงาน  และการน าเสนอ 
    
๒.  ความรู ้
      ๒.๑  ความรู้ที่จะได้รับ 
        มีความรู้หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  การสร้างและใช้เครื่องมือ  การ
วัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมิน
ภาคปฏิบัติ  การประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม  การประเมินตามหลักไตรสิกขา  การประเมิน
ตามหลักอริยวัฒ ิ การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้และหลักสูตร  การใช้สถิติ
เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา  



๔ 

 
   ๒.๒  วิธกีารสอน 
           บรรยายประกอบสื่อการสอน  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม  การวิเคราะห์กรณีศึกษา    การ
น าเสนอ   การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า  การมอบหมายให้ไปสังเกตและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ในสถานศึกษา  การจัดท าเครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านต่าง ๆ  และให้จัดท าแฟ้มสะสมงาน  โดยเน้น
การบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับอย่างเหมาะสม 
   ๒.๓  วิธกีารประเมิน  
        - ทดสอบย่อย  สอบกลางภาคการศึกษา  สอบปลายภาคการศึกษา  
   - ประเมินผลงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
   - ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน     
๓.  ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑  ทักษะทางปัญญาทีต่อ้งพัฒนา 
   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         -  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และวางแผนการสร้างและใช้เครื่องมือ  การวัดและประเมินผล
การศึกษา  และการประเมินตามสภาพจริง    โดยการคิดอย่างมีระบบ 
         -  พัฒนาทักษะการสังเกตและการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการศึกษา  ดูงาน  พัฒนาการ
สร้างและใช้เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  และการประเมินตามสภาพจริง 

    ๓.๒  วิธกีารสอน  
   - การฝึกปฎิบตัิการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา   
            - การน าเสนอผลงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            - การมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

   ๓.๓  วิธกีารประเมิน    
   - ประเมินผลการคิดวิเคราะห์ร่วมกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม  
   - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการสร้างและใช้เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
และการประเมินตามสภาพจริง   
           - ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงานและการน าเสนอ 
           - ตรวจสอบรายงานการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
   -  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
   -  พัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
           -  พัฒนาทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น 



๕ 

 
  ๔.๒  วิธีการสอน 
   - การอภิปรายกลุ่ม  และการน าเสนอ 
           - การมอบหมายงานให้ไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม   ในการสร้างและใช้เครื่องมือ  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  และการประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษาต่างๆ 
           - การท างานกลุ่มเกีย่วกับการสร้างและใช้เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  และการ
ประเมินตามสภาพจริง 
           - การรวบรวมผลงานของแต่ละกลุ่มและการน าเสนอแฟ้มสะสมงาน 
 ๔.๓  วิธีการประเมิน  
   - ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
            - ประเมินจากผลงานของแต่ละกลุ่ม และแฟ้มสะสมงาน 
           - ผู้เรียนประเมินตนเอง  และผู้อื่นประเมิน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  ทักษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
                ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
    -  ทักษะการค านวนเชิงตัวเลข  ในการวิเคราะห์หลักสูตร และการหาคุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการศึกษา 
    -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยการท ากิจกรรมกลุ่ม  และ
การฝึกสร้างและใช้เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  และการประเมินตามสภาพจริง 
    -  พัฒนาทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือค้นคว้าข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  และการประเมินตามสภาพจริง 
    -  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๕.๒  วิธกีารสอน 
                - ฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการวัดและประเมินผล 
    - มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ให้หาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    - การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  

๕.๓  วิธกีารประเมิน  
                - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา  
    - ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
    - ประเมินผลจากการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 



๖ 

 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ บทท่ี ๑ ความหมาย  ปรัชญา  
หลักการและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา   

เนื้อหาสาระ 
๑.  ความหมายของการทดสอบ  การวัดผล  

การประเมินผล 
๒.  ธรรมชาติและหลักการวัดและประเมินผล 
๓.  ปรัชญาของการประเมินผล 
๔.  ประเภทและกระบวนการประเมินผล 
 ๔.๑  การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 ๔.๒  การประเมินแบบอิงเกณฑ ์
๕.  บทบาทของครูในการวัดและประเมินผล 

๔ - ทดสอบกอ่นเรียน 
- บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- ใบงานใน Google 
forms 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๒ บทท่ี ๒ จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับ
การประเมินผล  

เนื้อหาสาระ 
 ๑.  พฤติกรรมทางการศึกษา 
  ๑.๑  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
  ๑.๒  พฤติกรรมด้านจิตพสิัย 
  ๑.๓  พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
 ๒.  ความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทาง

การศึกษากับการประเมินผล 
  ๒.๑  จุดประสงค์ทางการศึกษาท่ัวไป 
  ๒.๒  จุดประสงค์ทางการศึกษาเฉพาะ 
   -  ความหมายและลักษณะของ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   -  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
   -  พฤติกรรมและการแสดงออก 
 ๓.  พฤติกรรมทางการศึกษากับการ

ประเมิน 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์



๗ 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๓ บทท่ี ๓   ประโยชน์ของการ
ประเมินผล  คุณธรรมของผู้
ประเมิน  การวเิคราะห์หลักสูตร 

เนื้อหาสาระ 
 ๑.  ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการ

ประเมินผล 
  ๑.๑  การประเมินผลเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน 
  ๑.๒  การประเมินผลเพื่อพัฒนา

หลักสตูร 
  ๑.๓  การประเมินผลเพื่อพัฒนา

บุคลากร 
 ๒.  ความส าคัญของการประเมินผล

การศึกษา 
 ๓.  คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่ประเมินผล 
 ๔.  การวิเคราะห์หลักสูตรและตาราง

วิเคราะหห์ลักสูตรเพื่อการวัดและ
ประเมินผล 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกวิเคราะห์หลกัสูตร 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๔ บทท่ี ๔  ลักษณะของเครื่องมือวดัผล   
เนื้อหาสาระ 
๑.  คุณภาพของเครื่องมือวัดผล   
 ๑.๑  ความเที่ยงตรง 
 ๑.๒  ความเชื่อมั่น 
๒.  เครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย 
 ๒.๑  ชนิดของแบบทดสอบ 
  -  แบบปรนัย 
  -  แบบอัตนัย 
๓.  เครื่องมือวัดผลด้านจิตพสิัย 
 ๓.๑  แบบตรวจสอบรายการ 
 ๓.๒  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 ๓.๓  แบบวัดเชิงสถานการณ ์
 ๓.๔  แบบสังเกต 
 ๓.๕  แบบสัมภาษณ ์
๔.  เครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสยั 
 ๔.๑  การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
 ๔.๒  การสังเกต 
 ๔.๓  แบบตรวจสอบรายการ 
 ๔.๔  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์



๘ 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๕-๖ บทท่ี ๕  การสร้าง หาคุณภาพ และใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้ดา้นพุทธิพิสัย 

เนื้อหาสาระ 
๑.  เครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย 
๒.  การวางแผนการทดสอบ 
๓.  การเขียนข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.  การเขียนข้อสอบแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์
๕.  การหาคณุภาพเครื่องมือวัดผล 
 ๕.๑  ความเที่ยงตรง 
 ๕.๒  ความเชื่อมั่น 
 ๕.๓  ความยากง่าย 
 ๕.๔  อ านาจจ าแนก 
 ๕.๕  ความเป็นปรนยั 

๘ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกสร้างและ หา
คุณภาพเครื่องมือวัดผล 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๗ บทท่ี ๖  การสร้าง หาคุณภาพ และใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้ดา้นจติพิสัย 

เนื้อหาสาระ 
๑.  เครื่องมือวัดผลด้านจิตพสิัย 
     ๑.๑  แบบตรวจสอบรายการ 
     ๑.๒  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
     ๑.๓  แบบวัดเชิงสถานการณ ์
     ๑.๔  แบบสังเกต 
     ๑.๕  แบบสัมภาษณ ์

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกสร้าง หาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๘ สอบระหว่างาาค ๓   
๙ บทท่ี ๗  การสร้าง หาคุณภาพและใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้ดา้นทักษะพิสัย 

เนื้อหาสาระ 
๑.  เครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสยั 
 ๑.๑  การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
 ๑.๒  การสังเกต 
 ๑.๓  แบบตรวจสอบรายการ 
 ๑.๔  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกสร้าง หาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์



๙ 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๑๐ บทท่ี ๘  การประเมินตามสภาพจริง 
และแฟ้มสะสมงาน 

เนื้อหาสาระ 
 ๑.  การประเมินตามสภาพจริง 
  ๑.๑  ความหมายของการประเมินตาม

สภาพจริง 
  ๑.๒  แนวคิดพื้นฐานของการประเมิน

ตามสภาพจริง 
  ๑.๓  ประโยชน์ขอการประเมินตาม

สภาพจริง 
  ๑.๔  หลักและวิธีการประเมินตาม

สภาพจริง 
  ๑.๕  การสรา้งเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.  แฟ้มสะสมงาน 
  ๒.๑  ความหมายของแฟ้มสะสมงาน 
  ๒.๒  ประโยชน์ของแฟ้มสะสมงาน 
  ๒.๓  ส่วนประกอบและขั้นตอนการ

จัดท าแฟ้มสะสมงาน 
  ๒.๔  การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- มอบหมายให้จัดท า
แฟ้มสะสมงาน 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๑๑ บทท่ี ๙  ลักษณะของการประเมนิผล 
เนื้อหาสาระ 
 ๑.  การประเมินผลก่อนเรียน 
 ๒.  การประเมินผลระหว่างเรียน/การ

ประเมินผลแบบย่อย 
 ๓.  การประเมินผลหลังเรียน/การ

ประเมินผลแบบรวม   

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๑๒ บทท่ี ๑๐  การน าผลการประเมินผล
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

เนื้อหาสาระ 
 ๑.  การน าผลการประเมินผลมาพัฒนา

ผู้เรยีน 
 ๒.  การน าผลการประเมินผลมาพัฒนา

ผู้สอน 
 ๓.  การน าผลการประเมินผลมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ้
 ๔.  การน าผลการประเมินผลมาพัฒนาการ

บริหาร 
 ๕.  การประเมินผลเพื่อการวิจัย 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์



๑๐ 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๑๓ บทท่ี  ๑๑ การประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
พ.ศ .๒๕๕๑ 

เนื้อหาสาระ 
 ๑.  แนวคิดในการจดัการเรียนรู้และการ

ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
 ๒.  กรอบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ .
๒๕๕๑  

 ๓.  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ .
๒๕๕๑  

 ๔.  ภารกิจในการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา 

 ๕.  แนวปฏิบัติในการวดัและประเมินผล
การเรยีนรู้ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ ๘ กลุ่ม  

 ๖.  แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 ๗.  แนวปฏิบัติในการประเมินคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

 ๘.  แนวปฏิบัติในการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- หลกัสูตร ๒๕๕๑ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๑๔ บทท่ี  ๑๒  สถิตเิพ่ือการวดัและ
ประเมินผลศกึษา 

เนื้อหาสาระ 
 ๑.  คะแนนและความหมายของคะแนน 
 ๒.  ธรรมชาติของคะแนน 
 ๓.  วิธีแปลความหมายและระบบการให้

คะแนน 
 ๔.  วิธีการให้ระดับคะแนน 
 ๕.  ข้อควรค านึงในการให้ระดับคะแนน 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์



๑๑ 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๑๕ บทท่ี  ๑๒  สถิตเิพ่ือการวดัและ
ประเมินผลศกึษา 

เนื้อหาสาระ 
๑. การแปลความหมายของคะแนนและ

การตัดเกรด 
๒. คะแนนดิบและคะแนนแปลงรูป 
๓. คะแนนมาตรฐาน Z และ T 
๔. คะแนนมาตรฐาน T ปกต ิ
๕. การสร้างเกณฑป์กติ (Norms) 
๖. การตัดเกรดหรือการใหร้ะดบัผลการ

เรียน 

๔ - บรรยายประกอบ  
   Power Point 
- ฝึกปฏบิัตกิารตัดเกรด
ด้วยโปรแกรม Excell 
- สรปุน าเสนอ 
- online 

ดร.ปาณจิตร สุกมุาลย ์

๑๖ สอบวดัผลปลายภาค ๓ - สอบวัดผลปลายภาค  
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้*  กิจกรรมการประเมิน  
ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ -สอบกลางภาคเรียน 
-ทดสอบย่อยครัง้ที่ ๒ 
-สอบปลายภาคเรียน 

๕ 
๘ 

๑๒ 
ตามปฏิทินวชิาการ 

๘ 
 

๑๖ 

๒๐% 
๑๐% 
๓๐% 

๒ -ประเมนิผลจากการ
อภิปรายกลุ่มและการ
น าเสนอ 
-ประเมนิผลการสร้าง
เครื่องมือวัดผลการศกึษา 
-รายงานการสังเกตแบบมี
ส่วนรว่มในสถานศึกษา 
- ประเมินผลการท าแฟ้ม
สะสมงาน 

ตลอดภาคเรียน  ๓๐% 

๓ -การเข้าชัน้เรียน 
-การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน  ๑๐% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัข้อยอ่ยตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชาของ
รายละเอียดของหลกัสูตร  (แบบ มคอ. ๒) 

 
 



๑๒ 

 
หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
๑) พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและประเมินผลการศกึษา. กรงุเทพฯ : คณะครุศาสตร์  สถาบัน

ราชภัฏพระนคร. ๒๕๔๔. 
๒) ไพศาล  ศรวีิชัย. เอกสารประกอบการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา.(อดัส าเนา). 

เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่. ๒๕๕๐. 
๓) ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. เทคนิคการวัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สุริยาสาสน,์ 

๒๕๔๓. 
๔) สมหวงั  คันธรส. เอกสารประกอบการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา.(อดัส าเนา). 
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หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนิสติดงันี้ 
  ๑) การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  ๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  ๓) การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานของนสิิต 
  ๔) ข้อเสนอแนะผ่านกระดานเสวนา(web boad) ที่ผู้สอนได้จัดท าเปน็ช่องทางการสื่อสารกบั
ผู้เรียนโดยให้ทกุคนประเมนิประสิทธิภาพของรายวชิา  ซึ่งรวมถึง วิธกีารสอน การจดักิจกรรมในและนอก
ห้องเรียนโดยช่องทาง E - mail และ face  book 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมนิการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
  ๑) การสังเกตการสอนของผูส้อนรว่ม 
  ๒) ผลการสอบ 
  ๓) การสอบผลประเมนิการเรียนรู ้
  ๔) การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะ หรือภาควิชา จาก
การสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตวัแทนผู้เรียน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ แลว้ จงึมกีารปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเตมิในการปรบัปรงุการสอนดังนี้ 
  ๑) สัมมนาการจดัการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ (Knowledge 
Management) 
  ๒) การวิจัยในชั้นเรียน 



๑๓ 

 
  ๓) ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธ์และวธิีการสอนจากผล 
การประเมินประสิทธิผลของรายวชิา แล้วจดัท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที ่สกอ.ก าหนด ทกุภาค
การศกึษา 
  ๔) มกีารประชมุอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารอืปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและรว่มกันหาแนว
ทางแก้ไข  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหวัข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จากสอบถามผูเ้รียนหรือการสุม่ตรวจผลงาน รวมถงึพิจารณาผลการทดสอบย่อย และ
หลักการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลส าฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาไดด้ังนี้ 
       ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
       ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลประเมนิการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 
        ๓) ภาควิชามีคณะกรรมการประเมนิการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนในรายวิชา
โดยสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชาร้อยละ ๖๐ ของรายวิชาทั้งหมด ในความรับผดิชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาของหลักสตูร 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จารการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาแล้ว  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
  ๑) ปรับปรุงรายวิชา ทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ ๔ 
  ๒) สลับหรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นสิิตมมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ ความรู้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์ 
 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
ผู้เรียน ผลการประเมินโดยคระกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลักการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุทธการสอนี่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพ่ือน าเข้าประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็น
และสรุปวงแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

 
 


