มคอ๓.
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขต าาควิชา/คณะ/คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒๐๔ ๔๓๓

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒. จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเาทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
๓.๒ ประเภทวิชา
วิชาบังคับ หมวดวิชาชีพครู
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
๕. าาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๔
๖. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. วิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๙. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

๒

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อให้นิสติ รูห้ ลักการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง
๑.๒ เพื่อให้นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๓ เพื่อให้นิสติ นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๑.๔ เพื่อให้นิสติ สามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๒.๒ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
หมวดที่ ๓ ส่วนประกอบของรายวิชา
๑. คาอธิบายรายวิชา
หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมิน
ตามสภาพจริง ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัด การสร้างข้อสอบ และการนาผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อาาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
ส่งเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต

การฝึกปฏิบตั ิงาน/
การศึกษาด้วยตนเอง
การฝึกงาน/าาคสนาม
มอบหมายให้นิสิตฝึก การศึกษาด้วยตนเอง ๕
ออกข้อสอบุกปรเภท ชั่งโมง ต่อสัปดาห์
วิพากษ์ข้อสอบ หา
คุณภาพของ
แบบทดสอบ จานวน
๓๐ ชัว่ โมง

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่ หมาะสมในการที่จะเป็นครูทดี่ ี ดังต่อไปนี้
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความยุตธิ รรม
- มีความขยันและอดทน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ตรงต่อเวลา
๑.๒ วิธกี ารสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
- การทากิจกรรมกลุ่ม และนาเสนอ
- การร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียน และทางานตามที่ได้รบั มอบหมาย
- การสังเกตและการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
๑.๓ วิธกี ารประเมิน
- ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
- ประเมินผลการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมงาน และการนาเสนอ
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ
มีความรู้หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและใช้เครื่องมือ การ
วัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม การประเมินตามหลักไตรสิกขา การประเมิน
ตามหลักอริยวัฒิ การนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การใช้สถิติ
เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

๔

๒.๒ วิธกี ารสอน
บรรยายประกอบสื่อการสอน อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
นาเสนอ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า การมอบหมายให้ไปสังเกตและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ในสถานศึกษา การจัดทาเครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านต่าง ๆ และให้จัดทาแฟ้มสะสมงาน โดยเน้น
การบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับอย่างเหมาะสม
๒.๓ วิธกี ารประเมิน
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา สอบปลายภาคการศึกษา
- ประเมินผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และวางแผนการสร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินผล
การศึกษา และการประเมินตามสภาพจริง โดยการคิดอย่างมีระบบ
- พัฒนาทักษะการสังเกตและการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการศึกษา ดูงาน พัฒนาการ
สร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินตามสภาพจริง
๓.๒ วิธกี ารสอน
- การฝึกปฎิบตั ิการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
- การนาเสนอผลงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓.๓ วิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการคิดวิเคราะห์ร่วมกันในการทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานการสร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา
และการประเมินตามสภาพจริง
- ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงานและการนาเสนอ
- ตรวจสอบรายงานการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- พัฒนาทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
- พัฒนาทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

๕

๔.๒ วิธีการสอน
- การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนอ
- การมอบหมายงานให้ไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการสร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และการประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษาต่างๆ
- การทางานกลุ่มเกีย่ วกับการสร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และการ
ประเมินตามสภาพจริง
- การรวบรวมผลงานของแต่ละกลุ่มและการนาเสนอแฟ้มสะสมงาน
๔.๓ วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- ประเมินจากผลงานของแต่ละกลุ่ม และแฟ้มสะสมงาน
- ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้อื่นประเมิน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคานวนเชิงตัวเลข ในการวิเคราะห์หลักสูตร และการหาคุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการทากิจกรรมกลุ่ม และ
การฝึกสร้างและใช้เครื่องมือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินตามสภาพจริง
- พัฒนาทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และการประเมินตามสภาพจริง
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๕.๒ วิธกี ารสอน
- ฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการวัดและประเมินผล
- มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้หาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
๕.๓ วิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา
- ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น

๖

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน* กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ที่
(ชัว่ โมง)
สอนและสื่อที่ใช้
๑
บทที่ ๑ ความหมาย
ปรัชญา
๔
- ทดสอบก่อนเรียน
ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์
หลักการและเทคนิคการวัดและ
-บรรยายประกอบ
ประเมินผลทางการศึกษา
Power Point
เนื้อหาสาระ
-ใบงานใน Google
๑. ความหมายของการทดสอบ การวัดผล
forms
การประเมินผล
-สรุปนาเสนอ
๒. ธรรมชาติและหลักการวัดและประเมินผล
- online
๓. ปรัชญาของการประเมินผล
๔. ประเภทและกระบวนการประเมินผล
๔.๑ การประเมินแบบอิงกลุ่ม
๔.๒ การประเมินแบบอิงเกณฑ์
๕. บทบาทของครูในการวัดและประเมินผล

๒

บทที่ ๒ จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับ
การประเมินผล
เนื้อหาสาระ
๑. พฤติกรรมทางการศึกษา
๑.๑ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
๑.๒ พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
๑.๓ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทาง
การศึกษากับการประเมินผล
๒.๑ จุดประสงค์ทางการศึกษาทัว่ ไป
๒.๒ จุดประสงค์ทางการศึกษาเฉพาะ
- ความหมายและลักษณะของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
- ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม
- พฤติกรรมและการแสดงออก
๓. พฤติกรรมทางการศึกษากับการ
ประเมิน

๔

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

๗

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๓
บทที่ ๓ ประโยชน์ของการ
ประเมินผล คุณธรรมของผู้
ประเมิน การวิเคราะห์หลักสูตร
เนื้อหาสาระ
๑. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการ
ประเมินผล
๑.๑ การประเมินผลเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
๑.๒ การประเมินผลเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
๑.๓ การประเมินผลเพื่อพัฒนา
บุคลากร
๒. ความสาคัญของการประเมินผล
การศึกษา
๓. คุณธรรมของผู้ทาหน้าที่ประเมินผล
๔. การวิเคราะห์หลักสูตรและตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการวัดและ
ประเมินผล

๔

บทที่ ๔ ลักษณะของเครื่องมือวัดผล
เนื้อหาสาระ
๑. คุณภาพของเครื่องมือวัดผล
๑.๑ ความเที่ยงตรง
๑.๒ ความเชื่อมั่น
๒. เครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย
๒.๑ ชนิดของแบบทดสอบ
- แบบปรนัย
- แบบอัตนัย
๓. เครื่องมือวัดผลด้านจิตพิสัย
๓.๑ แบบตรวจสอบรายการ
๓.๒ แบบมาตราส่วนประมาณค่า
๓.๓ แบบวัดเชิงสถานการณ์
๓.๔ แบบสังเกต
๓.๕ แบบสัมภาษณ์
๔. เครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสยั
๔.๑ การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
๔.๒ การสังเกต
๔.๓ แบบตรวจสอบรายการ
๔.๔ แบบมาตราส่วนประมาณค่า

จานวน* กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
๔
-บรรยายประกอบ
ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
- ฝึกวิเคราะห์หลักสูตร
-สรุปนาเสนอ
- online

๔

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

๘

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน* กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ที่
(ชัว่ โมง)
สอนและสื่อที่ใช้
๕-๖ บทที่ ๕ การสร้าง หาคุณภาพ และใช้
๘
-บรรยายประกอบ
ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
Power Point
เรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย
-อภิปรายกลุ่ม
เนื้อหาสาระ
- ฝึกสร้างและ หา
๑. เครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย
คุณภาพเครื่องมือวัดผล
๒. การวางแผนการทดสอบ
-สรุปนาเสนอ
๓. การเขียนข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้
- online
๔. การเขียนข้อสอบแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
๕. การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
๕.๑ ความเที่ยงตรง
๕.๒ ความเชื่อมั่น
๕.๓ ความยากง่าย
๕.๔ อานาจจาแนก
๕.๕ ความเป็นปรนัย

๗

บทที่ ๖ การสร้าง หาคุณภาพ และใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านจิตพิสัย

๔

เนื้อหาสาระ
๑. เครื่องมือวัดผลด้านจิตพิสัย
๑.๑ แบบตรวจสอบรายการ
๑.๒ แบบมาตราส่วนประมาณค่า
๑.๓ แบบวัดเชิงสถานการณ์
๑.๔ แบบสังเกต
๑.๕ แบบสัมภาษณ์

๘
๙

สอบระหว่างาาค
บทที่ ๗ การสร้าง หาคุณภาพและใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย
เนื้อหาสาระ
๑. เครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสยั
๑.๑ การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
๑.๒ การสังเกต
๑.๓ แบบตรวจสอบรายการ
๑.๔ แบบมาตราส่วนประมาณค่า

๓
๔

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
- ฝึกสร้าง หาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
- ฝึกสร้าง หาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

๙

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑๐ บทที่ ๘ การประเมินตามสภาพจริง
และแฟ้มสะสมงาน
เนื้อหาสาระ
๑. การประเมินตามสภาพจริง
๑.๑ ความหมายของการประเมินตาม
สภาพจริง
๑.๒ แนวคิดพื้นฐานของการประเมิน
ตามสภาพจริง
๑.๓ ประโยชน์ขอการประเมินตาม
สภาพจริง
๑.๔ หลักและวิธีการประเมินตาม
สภาพจริง
๑.๕ การสร้างเกณฑ์การประเมิน
๒. แฟ้มสะสมงาน
๒.๑ ความหมายของแฟ้มสะสมงาน
๒.๒ ประโยชน์ของแฟ้มสะสมงาน
๒.๓ ส่วนประกอบและขั้นตอนการ
จัดทาแฟ้มสะสมงาน
๒.๔ การประเมินแฟ้มสะสมงาน

๑๑

บทที่ ๙ ลักษณะของการประเมินผล

จานวน* กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
๔
-บรรยายประกอบ
ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
- มอบหมายให้จัดทา
แฟ้มสะสมงาน
-สรุปนาเสนอ
- online

๔

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

๔

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

เนื้อหาสาระ
๑. การประเมินผลก่อนเรียน
๒. การประเมินผลระหว่างเรียน/การ
ประเมินผลแบบย่อย
๓. การประเมินผลหลังเรียน/การ
ประเมินผลแบบรวม

๑๒

บทที่ ๑๐ การนาผลการประเมินผล
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ
๑. การนาผลการประเมินผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
๒. การนาผลการประเมินผลมาพัฒนา
ผู้สอน
๓. การนาผลการประเมินผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
๔. การนาผลการประเมินผลมาพัฒนาการ
บริหาร
๕. การประเมินผลเพื่อการวิจัย

๑๐

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑๓ บทที่ ๑๑ การประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ .๒๕๕๑

จานวน* กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
๔
-บรรยายประกอบ
ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์
Power Point
-หลักสูตร ๒๕๕๑
เนื้อหาสาระ
- อภิปรายกลุ่ม
๑. แนวคิดในการจัดการเรียนรู้และการ
-สรุปนาเสนอ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
- online
๒. กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .
๒๕๕๑
๓. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .
๒๕๕๑
๔. ภารกิจในการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา
๕. แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
๖. แนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๗. แนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๘. แนวปฏิบัติในการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และการเขียน

๑๔

บทที่ ๑๒ สถิตเิ พื่อการวัดและ
ประเมินผลศึกษา
เนื้อหาสาระ
๑. คะแนนและความหมายของคะแนน
๒. ธรรมชาติของคะแนน
๓. วิธีแปลความหมายและระบบการให้
คะแนน
๔. วิธีการให้ระดับคะแนน
๕. ข้อควรคานึงในการให้ระดับคะแนน

๔

-บรรยายประกอบ
Power Point
-อภิปรายกลุ่ม
-สรุปนาเสนอ
- online

ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์

๑๑

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑๕ บทที่ ๑๒ สถิตเิ พื่อการวัดและ
ประเมินผลศึกษา
เนื้อหาสาระ
๑. การแปลความหมายของคะแนนและ
การตัดเกรด
๒. คะแนนดิบและคะแนนแปลงรูป
๓. คะแนนมาตรฐาน Z และ T
๔. คะแนนมาตรฐาน T ปกติ
๕. การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms)
๖. การตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการ
เรียน

๑๖

สอบวัดผลปลายภาค

จานวน* กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
๔
-บรรยายประกอบ
ดร.ปาณจิตร สุกมุ าลย์
Power Point
-ฝึกปฏิบัตกิ ารตัดเกรด
ด้วยโปรแกรม Excell
-สรุปนาเสนอ
- online

๓

-สอบวัดผลปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
๑

๒

ผลการเรียนรู้*

กิจกรรมการประเมิน

-สอบกลางภาคเรียน
-ทดสอบย่อยครัง้ ที่ ๒
-สอบปลายภาคเรียน

๕
๘
๑๒
ตามปฏิทินวิชาการ
ตลอดภาคเรียน

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
๘
๑๖

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๑๐%
๓๐%

๓๐%
-ประเมินผลจากการ
อภิปรายกลุ่มและการ
นาเสนอ
-ประเมินผลการสร้าง
เครื่องมือวัดผลการศึกษา
-รายงานการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา
- ประเมินผลการทาแฟ้ม
สะสมงาน
๓
๑๐%
-การเข้าชัน้ เรียน
ตลอดภาคเรียน
-การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
* ระบุผลการเรียนรู้หวั ข้อย่อยตามทีป่ รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของ
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. ๒)

๑๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) พิชิต ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏพระนคร. ๒๕๔๔.
๒) ไพศาล ศรีวิชัย. เอกสารประกอบการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา.(อัดสาเนา).
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. ๒๕๕๐.
๓) ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สุริยาสาสน์,
๒๕๔๓.
๔) สมหวัง คันธรส. เอกสารประกอบการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา.(อัดสาเนา).
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. ๒๕๔๘.
๕) สุวมิ ล ว่องวานิช (บรรณาธิการ). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสติ ดังนี้
๑) การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
๓) การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานของนิสิต
๔) ข้อเสนอแนะผ่านกระดานเสวนา(web boad) ที่ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้เรียนโดยให้ทกุ คนประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธกี ารสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียนโดยช่องทาง E - mail และ face book
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
๑) การสังเกตการสอนของผูส้ อนร่วม
๒) ผลการสอบ
๓) การสอบผลประเมินการเรียนรู้
๔) การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะ หรือภาควิชา จาก
การสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตวั แทนผู้เรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ แล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge
Management)
๒) การวิจัยในชั้นเรียน

๑๓

๓) ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนด ทุกภาค
การศึกษา
๔) มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จากสอบถามผูเ้ รียนหรือการสุม่ ตรวจผลงาน รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบย่อย และ
หลักการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสาฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้
๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
๒) มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๓) ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องผู้เรียนในรายวิชา
โดยสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้ คะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชาร้อยละ ๖๐ ของรายวิชาทั้งหมด ในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จารการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาแล้ว ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๑) ปรับปรุงรายวิชา ทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ ๔
๒) สลับหรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นสิ ิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ ความรู้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
ผู้เรียน ผลการประเมินโดยคระกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลักการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุทธการสอนี่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนาเข้าประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็น
และสรุปวงแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป

