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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศกึษา (กลุ่มวิชาชีพครู)       คณะ   ครุศาสตร ์        

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑   รหัสและชื่อรายวิชา 

     (ภาษาไทย)        การวัดและประเมินการศกึษาและการเรียนรู้ 

    (ภาษาอังกฤษ)    Educational Measurement and Evaluation and Learning 

๑.๒   จำนวนหน่วยกิต  

     ๓ ( ๒ – ๒ – ๕ )  

๑.๓   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

               หมวดวิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาชีพครู/วิชาชีพครู   

๑.๔           อาจารย์ผู้สอน  

                  รศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย โทร 094-486-463 

๑.๕   ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

         ภาคการศกึษา 1/2564 ช้ันปีที่ 2 (คบ. ๔ ปี) 

๑.๖   เงื่อนไขของรายวิชา/รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

         ไม่มี 

๑.๗   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

         ไม่มี    

๑.๘   สถานที่เรยีน 

           ห้องเรียน 534 ตกึ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และห้องเรียนออนไลน์ 

๑.๙ วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด 

 วันที…่…………..เดือน………………………….พ.ศ.…………………….. 
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หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

  (๑) ด้านสมรรถนะ (จุดประสงค์อิงสมรรถนะ) 

      สามารถออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดว้ยวิธกีารที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท และความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผูเ้รียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเ้รียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

ซึ่งจำแนกเป็นความสามารถย่อย ๆ ดังนี้ 

    ๑.๑ สามารถออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพของแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แบบทดสอบ

ความเรียง (อัตนัย) แบบทดสอบปรนัยชนิดถูกผดิ แบบทดสอบปรนัยชนิดจับคู่ แบบทดสอบปรนัยชนิด

เติมคำและชนิดตอบสั้น และแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

    ๑.๒ สามารถออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพของ Rubrics สำหรับใช้ประเมินการปฏิบัติงานต่าง ๆ

ของผูเ้รียน  

  . ๑.๓ สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวคิดการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ   
    

(๒) ด้านความรู้ 

     มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

      ๒.๑ แนวคิดเบือ้งตน้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ 

Learning, Measurement, Evaluation, Assessment รวมถึงแนวทางการนำผลการประเมิน 

การเรียนรูไ้ปใช้พัฒนาผูเ้รียน และคุณภาพการเรียนการสอน 

      ๒.๒ ความสำคัญและประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

      ๒.๓ หลักการและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง 

การประเมนิเพื่อพัฒนาผูเ้รียน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

     ๒.๔ แนวคิด ความหมาย ลักษณะสำคัญ (หลักการ) ของการประเมินการปฏิบัติ แนวทาง  

การนำการประเมินการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนการสอน 

     ๒.๕ แนวคิด ความหมาย ลักษณะสำคัญ (หลักการ) ของการประเมินตามสภาพจริง  

แนวทางการนำการประเมินตามสภาพจริงสู่การจัดการเรียนการสอน 

     ๒.๖ ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท แนวทางและขัน้ตอนการสร้าง Rubrics เพื่อใช้ในการให้

คะแนนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้เรียน  

     ๒.๗ ความหมาย และประเภทของแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรยีน ความหมาย หลักการ 

จุดมุ่งหมาย และขั้นตอนการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรยีน 
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     ๒.๘ ความหมาย และวิธีการหลากหลายของการประเมินจากการสื่อสารระหว่างบุคคล  

อาทิ  การถามตอบในชั้นเรียน การพบปะพูดคุยกับผูเ้รียน การพูดคุยกับผูท้ี่เกี่ยวข้องกับผูเ้รียน 

การอภิปรายในช้ันเรยีน การสอบปากเปล่า การอ่านบันทึกเหตุการณ์ของผู้เรยีน และการตรวจ

การบ้านและแบบฝกึหัดประจำวัน 

     ๒.๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แบบทดสอบ

ความเรยีง (อัตนัย) แบบทดสอบปรนัยชนดิถูกผิด แบบทดสอบปรนัยชนดิจับคู่ แบบทดสอบปรนัย

ชนิดเติมคำและชนิดตอบสั้น และแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ ความหมาย 

หลักการหรอืแนวทางการสร้าง รวมทั้งการหาคุณภาพในด้าน ความเที่ยงตรงความเป็นปรนัย  

ความยาก อำนาจจำแนก และความเชื่อม่ัน 

     ๒.๑๐ การออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ โดยมีประเด็นเนือ้หาย่อย 

ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้รียน แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ แนวทางและวิธีการหรือขั้นตอนการออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วย

การเรียนรู้ 
 

 (๓) ด้านคุณลักษณะ 

  ๓.๑ มีวนิัยในการเรียน 

  ๓.๒ มีเจตคติที่ดตี่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๓.๓ มีสัมพันธภาพที่ดตี่อผูส้อนและผู้เรียนด้วยกัน สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได ้ 

๒.๒   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

                - 

 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดำเนินการ 

๓.๑   คำอธิบายรายวิชา           

     วัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ

ของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ผู้เรยีนที่มี

ความตอ้งการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเ้รียนและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง 

การออกแบบและสร้างเครื่องมอืวัดและประเมินผล การให้ขอ้มูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

ของผู้เรยีน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผูเ้รียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้ 

การสะท้อนคดิไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ีมคีวามรอบรู้ และทันสมัยต่อ

ความเปลี่ยนแปลง 
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๓.๒ จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ปฏิบัติการ การศกึษาด้วยตนเอง 

32 ช่ัวโมง  

(2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

32 ช่ัวโมง  

(2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

80 ช่ัวโมง  

(5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

๓.๓ จำนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

              จำนวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๔.๑   คุณธรรม จรยิธรรม 

    (๑)  คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพัฒนา 

       ๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวญิญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ 

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

       ๑.๒ มวีินัยในการเรียน  

    (๒)  วิธีการสอน 

          ใช้วธิีการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย อาทิ 

         ๒.๑ ปฐมนิเทศ เพื่อสร้างขอ้ตกลงร่วมกัน และทำสัญญาการเรียน 

         ๒.๒ สร้างความตระหนัก รัก ศรัทธาและภูมใิจในวิชาชีพครู เห็นคุณค่า และเชื่อมั่นใน

ศักยภาพตนเอง โดยการเสริมพลังใจ ด้วยเทคนิคหลากหลาย เช่น บรรยาย อภิปรายกลุ่ม  

ชีแ้นะ เรยีนรู้จากกรณีศกึษา ใชเ้พลง คลิปวิดีโอ ฯลฯ สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

         ๒.๓ การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

         ๒.๔ การให้การเสริมแรงและลงโทษอย่างเหมาะสม 

    (๓)  วิธีการวัดและประเมินผล 

         ๓.๑ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  

ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา เมื่อสิน้ภาคเรียนให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง และผู้สอนประเมินสรุป

โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น 

          ๓.๒ สะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ ในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองใหเ้ป็น

ครูที่ดี และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

         ๓.๓ ให้ผู้เรยีนประเมินตนเองเมื่อสิน้ภาคเรียน 

๔.๒   ความรู้ 

    (๑)  ความรูท้ี่ตอ้งพัฒนา 

       ๑.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมิน

การศกึษาและการเรียนรู้  
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    (๒)  วิธีการสอน 

    ๒.๑. บรรยายประกอบเพาเวอร์พอยต์ และซักถาม 

    ๒.๒. จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมอืทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นให้ผู้เรียนได้มี 

การระดมสมอง อภิปรายกลุ่มย่อย และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งช้ัน 

    ๒.๓ ปฏิบัติภาระงานตามใบงานที่กำหนด โดยศกึษาด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม จาก

เอกสารคำสอนที่ผูส้อนจัดทำขึ้น (หรือใบความรู)้ และแหล่งเรียนรูอ้ื่น ๆ เช่น อนิเตอร์เน็ต หนังสอื 

ตำรา ฯลฯ จากนั้นรายงานและสื่อประกอบนำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งช้ัน 

   ๒.๔ ปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ การสร้างและหา

คุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 

   ๒.๕ ฝกึการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้  

   ๒.๖ ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ตามความสนใจ 

   ๒.๗ บันทึกการเรียนรูทุ้กครั้งที่เรยีน และรวบรวม เรียบเรียง ตกแต่งชิน้งาน ใหเ้ป็นรูปเล่มส่งเมื่อ

สิน้สุดภาคเรียน โดยองค์ประกอบชิน้งาน ควรประกอบด้วย สัปดาห์ที่เรยีน หัวข้อเนื้อหาผังกราฟิก

สรุปองค์ความรู้ การอภบิายผังกราฟิกด้วยภาษาตนเอง ความคิดเห็นหรอืความรู้สึกที่มตี่อการเรียน

และความรูท้ี่ได้รับ 
 

  (๓)  วิธีการวัดและประเมินผล 

    ๓.๑ ประเมินจากการซักถาม/ถามตอบในช้ันเรยีน 

    ๓.๒ ประเมินจากการปฏิบัติงานตามภาระงานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ทั้งด้าน

กระบวนการทำงาน และ/หรอืผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  

    ๓.๓ ตรวจและประเมินผลงานการออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู ้ 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่ระบุไว้ (งานเดี่ยว) 

    ๓.๔ ตรวจและประเมินจากบันทึกการเรียนรู้ 

    ๓.๕ ทดสอบย่อยทุกครั้งเมื่อเรยีนจบบทหนึ่ง ๆ และทดสอบปลายภาคเรียน โดยใช้แบบทดสอบ

ที่ผู้สอนสรา้งขึ้น 

    ๓.๖ ให้ผู้เรยีนประเมินตนเองเมื่อสิน้ภาคเรียน 

๔.๓   ทักษะทางปัญญา 

    (๑)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

         ๑.๑ สามารถออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท และความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผูเ้รียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเ้รียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

        ๑.๒ มีความสามารถในการคิดขั้นสูง อาทิ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงประเมิน 

และมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รูจ้ักวางแผนการทำงาน รวมทั้งสามารถสืบค้น

ข้อมูล วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
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    (๒)  วิธีการสอน 

    ๒.๑. เปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น อภิปรายในระหว่างการเรียนการสอน 

    ๒.๒ มอบหมายภาระงานใหป้ฏิบัติทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด 

ขั้นสงูตา่ง ๆ ในการวางแผน กำกับ ตดิตาม และประเมินกระบวนการทำงานรวมถึงผลงานตนเอง  

   ๒.๓ ให้มีการสบืค้นขอ้มูลตามใบงานที่กำหนดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม จากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ 

   ๒.๔ ปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ การสร้างและหา

คุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 

   ๒.๕ ฝกึการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้  

   ๒.๖ ให้บันทึกการเรียนรู้ทุกครั้งที่เรยีน และรวบรวม เรยีบเรียง ตกแต่งช้ินงาน ให้เป็นรูปเล่ม 

ส่งเมือ่สิน้สุดภาคเรียน 

    (๓)  วิธีการวัดและประเมินผล 

    ๓.๑ ประเมินจากการซักถาม/ถามตอบในช้ันเรยีน 

    ๓.๒ ประเมินจากการปฏิบัติงานตามภาระงานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ทั้งด้าน

กระบวนการทำงาน และ/หรอืผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

    ๓.๓ ตรวจและประเมินผลงานการออกแบบการวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู ้ 

การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่ระบุไว้ (งานเดี่ยว) 

    ๓.๔ ตรวจและประเมินจากบันทึกการเรียนรู้ 

    ๓.๕ ให้ผู้เรียนประเมนิตนเองเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (๑)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 

         ๑.๑ ทำงานร่วมกับผูอ้ื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี และมีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูส้อนและผูเ้รียนด้วยกัน 

    (๒)  วิธีการสอน 

       ๒.๑ จัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอืทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นให้ผูเ้รียนได้มี 

การระดมสมอง อภิปรายกลุ่มย่อย และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งช้ัน 

       ๒.๒ ปฏิบัติภาระงานตามใบงานที่กำหนด โดยศึกษาด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  

เน้นให้มกีารนำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูท้ั้งช้ัน 

    (๓)  วิธีการวัดและประเมินผล 

       ๓.๑ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  

ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา รวมทั้งประเมินจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

       ๓.๒ ให้ผู้เรยีนประเมินตนเองเมื่อสิน้ภาคเรียน 
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๔.๕   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (๑)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

         ๑.๑ วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ

หรอืวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

รวดเร็วและถูกต้อง 

    (๒)  วิธีการสอน 

         ๒.๑ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เนน้ใหผู้เ้รียนได้มี 

การระดมสมอง อภิปรายกลุ่มย่อย และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งช้ัน 

         ๒.๒ ปฏิบัติภาระงานตามใบงานที่กำหนด โดยศกึษาด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

จากอินเตอร์เน็ต จัดทำรายงานและสื่อประกอบนำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งช้ัน 

         ๒.๓ ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรูโ้ดยใช้

สถิตทิี่เกี่ยวข้อง ดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 

         ๒.๔ ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ โดยเฉพาะสืบค้นทางอนิเตอร์เน็ต 

         ๒.๕ บันทึกการเรียนรู้ทุกครั้งที่เรยีน รวบรวม ตกแต่งช้ินงาน และจัดทำเป็นรูปเล่มส่งเมื่อ

สิน้ภาคเรียน โดยชิน้งานควรประกอบด้วย หัวขอ้เนือ้หา ผังกราฟิกสรุปความรู้ การอธิบาย 

ผังกราฟิกด้วยภาษาตนเอง ความคิดเห็นหรอืความรูส้ึกที่มตี่อการเรียนและความรู้ที่ได้รับ 

    (๓)  วิธีการวัดและประเมินผล         

          ๓.๑ สังเกตจากการฝกึการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการ

จัดการเรียนการสอน   

        ๓.๒ ประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์

คุณภาพของแบบทดสอบที่สรา้งขึ้น โดยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 

        ๓.๓ ให้ผูเ้รียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นภาคเรียน 

๔.๖   วิธีการจัดการเรียนรู้ 

    (๑) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอ้งพัฒนา 

       ๑.๑ มีความสามารถในการออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผล 

การเรียนรู ้ทีส่อดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเ้รียนและพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู ้ 

    (๒)  วิธีการสอน 

          ๒.๑ ให้ผู้เรยีนปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผล 

การเรียนรู ้ทีส่อดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน ตรงกับสาขาวิชาเอก ทั้งเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยผู้สอนทำหน้าที่ให้คำชีแ้นะ ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และใหข้้อมูล

ป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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    (๓)  วิธีการวัดและประเมินผล         

        ๓.๑ ประเมินจากผลงานปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน ตรงกับสาขา

วิชาเอก ทั้งผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

       ๓.๒ ให้ผู้เรยีนประเมินตนเองเมื่อสิน้ภาคเรียน 
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หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑   แผนการสอน   
 

สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๑ 

 

ปฐมนิเทศ และปลุก 

จิตวญิญาณ และ

อุดมการณ์ความเป็นครู 

 

   *๑. รับรู้โครงการสอน กตกิาการเรียน 

แนวทาง การวัดและประเมินผล 

   *๒. มวีนิัยในการเรียน และเจตคต ิ

ท่ีดตี่อวชิาชพีครู  ๑ 

   ๑. ชี้แจงโครงการสอน และแนวทางการประเมนิผล

การเรียนรู้ 

   ๒. ร่วมสร้างกตกิาและทำสญัญาการเรียน 

    ๓. แนะนำการจัดทำบันทึกการเรียนรู้ประจำ

บทเรียนในแต่ละสัปดาห์ 

   ๔. ปลุกจิตวญิญาณ และอุดมการณ์ความเป็นครู 

โดยใชส้ื่อกระตุ้น เช่น วีดีโอเพลง หนังสัน้ เป็นต้น  

   ๑. โครงการสอน 

   ๒. ใบสญัญาการเรียน 

   ๓. ตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้  

   ๔. Rubrics ประเมินบันทึก

การเรียนรู้ 

   ๕. วดีีโอเพลง หนังส้ัน

เกี่ยวกับครูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 

บทที่ ๑ แนวคิดเบือ้งต้น

เกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา

และการเรียนรู้ 

  ๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับ 

การเรียนรู้ การวัดผล 

และการประเมินผล 

  ๑.๒ แนวทางการนำผล

การประเมินการเรียนรู้ไป

ใชป้ระโยชน์ 

 

   *๑. รูแ้ละเขา้ใจแนวคิดเกี่ยวกบั 

การเรียนรู้ การวัดผล การประเมนิผล 

รวมท้ังแนวทางการนำผลการประเมินไป

ใชป้ระโยชน์ 

   ๒. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๓. มทัีกษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๓. มคีวามสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๔. มวีนิัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชพีครู  

   ๕. มสีัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๓ 

   ๑. ผู้สอนบรรยาย อธิบาย แนวคิดเกี่ยวกับ 

การเรียนรู้ การวัดผล และการประเมินผล โดยใช้

เพาเวอร์พอยต์ประกอบ ร่วมกับการถาม-ตอบ 

   ๒. ร่วมกันอภปิรายเกี่ยวกับแนวทางการนำผล 

การประเมินการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

   ๓. ศกึษาใบความรู้ท่ีโพสต์ไวใ้น Google classroom 

   ๔. ผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้ประจำบทเรียน 

   ๔. ทดสอบย่อยออนไลน ์

   ๕. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน (ตกแต่งชิ้นงาน

ให้สวยงามและสร้างสรรค์ เมื่อสิน้ภาคเรียนรวบรวม

และจัดทำเป็นรูปเล่มแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)   

   ๑. ชุดเพาเวอร์พอยต ์

ประกอบการบรรยาย 

   ๒. ใบความรู้เร่ือง แนวคิด

เบือ้งตน้เกี่ยวกับการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษาและ

การเรียนรู้ 

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถอื 

   ๕. แบบทดสอบออนไลน ์
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๒ 

บทที่ ๒ ความสำคัญ 

ประเภท หลักการ และ

จุดมุ่งหมายของการวัด

และประเมนิผล 

การเรียนรู้ 

   ๒.๑ ความสำคัญของ

การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ 

   ๒.๒ ประเภทของการวัด

และประเมนิผลการเรียนรู้ 

   ๒.๓ หลักการของ 

การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

   ๒.๔ จุดมุ่งหมายของ

การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

 

   *๑. รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ 

ประเภท หลักการ และจุดมุ่งหมายของ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   ๒. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๓. มทัีกษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมสีัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw 

โดยแบ่งผู้เรียนกลุ่มละ ๔ คน (กลุ่มบ้าน) 

   คนท่ี ๑ เป็นผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้อเนื้อหา ๒.๑  

   คนท่ี ๒ เป็นผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้อเนื้อหา ๒.๒ 

   คนท่ี ๓ เป็นผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้อเนื้อหา ๒.๓ 

   คนท่ี ๔ เป็นผู้เชี่ยวชาญตามหัวขอ้เนื้อหา ๒.๔ 

   ๒. ผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๔ คน เข้าร่วมศึกษาความรู้

กับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอื่น ๆ ตามประเด็นท่ีได้รับ

จากใบความรู้ จากนั้นสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ กลับไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มบ้าน 

   ๓. ทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล แต่คะแนนท่ีได้

จะเท่ากันคอืคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ (ทดสอบออนไลน)์ 

   ๔. มอบรางวัลสำหรับกลุม่ท่ีไดค้ะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

   ๕. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้

ประจำบทเรียน  

   ๖. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน  

 

 

   ๑. ใบความรู้ แบ่งเป็น ๔ ชุด 

ตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ๔ กลุ่ม  

   ๒. แบบทดสอบออนไลน์  

   ๓. แบบบันทึกคะแนน 

ผลการทดสอบประจำกลุ่ม 

   ๔. โทรศัพท์มอืถือ 

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๓ 

บทที่ ๓ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้

โดยใชแ้บบทดสอบ 

  ๓.๑ ความหมาย 

หลักการ หรือแนวทาง

การสร้างแบบทดสอบ

ประเภทต่าง ๆ 

   ๑) แบบทดสอบอัตนัย 

หรือความเรียง 

   ๒) แบบทดสอบปรนัย

ชนิดถูกผิด 

   ๓) แบบทดสอบปรนัย

ชนิดจับคู่ 

   ๔) แบบทดสอบปรนัย

ชนิดเตมิคำ และชนิด

ตอบแบบสั้น 

   ๕) แบบทดสอบปรนัย

ชนิดเลอืกตอบ 

 

 

 

   *๑. รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 

หลักการ หรอืแนวทางการสร้าง

แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ ได้แก่

แบบทดสอบอัตนัย และปรนัย  

   *๒. สามารถออกแบบ และสร้าง 

แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ ด้วยวิธีการ

ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ

ของสาระสำคัญในเร่ืองท่ีประเมิน 

บริบท และความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลของผู้เรียน 

   ๓. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๔. มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๕. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๖. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๗. สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ดังนี้ ๑) แบ่งผู้เรียน 

เป็น ๕ กลุ่มตามประเภทของแบบทดสอบ ๒) ศกึษา 

ใบความรู้ท่ีโพสต์ไวใ้น Google classroom พร้อม

จัดทำชุดเพาเวอร์พอยต์เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

   ๒. แต่ละกลุ่มนำเสนอความหมาย หลักการ หรือ

แนวทางการสร้างแบบทดสอบ พร้อมตัวอย่าง เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใชชุ้ดเพาเวอร์พอยต์ 

   ๓. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้

ประจำบทเรียน 

   ๔. ทดสอบย่อยออนไลน์ 

   ๕. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน  

   ๖. ให้ผู้เรียนฝึกออกแบบและสร้างแบบทดสอบ 

พร้อมแนวทางการให้คะแนนเป็นรายบุคคล เป็น

การบ้าน  

      ๖.๑ แบบทดสอบอัตนัย 

      ๖.๒ แบบทดสอบถูกผิด 

      ๖.๓ แบบทดสอบจับคู่ 

      ๖.๔ แบบทดสอบเตมิคำ/ตอบสั้น 

  

   ๑. ใบความรู้เร่ือง  

การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้โดยใชแ้บบทดสอบ 

   ๒. ชุดเพาเวอร์พอยต์ 

ของแต่ละกลุ่ม 

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถอื 

   ๕. แบบทดสอบออนไลน์ 

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๔-๕ 

บทที่ ๓ (ต่อ) 

   ๓.๒ การหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ 

   *๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัตท่ีิดี

ของแบบทดสอบ และวธีิการหาคณุภาพ

ของแบบทดสอบอัตนัยและปรนัย ท้ังใน

ลักษณะแบบทดสอบองิกลุ่มและองิเกณฑ ์

   *๒. สามารถวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

อัตนัยและปรนัย ท้ังในลักษณะแบบทดสอบ

องิกลุ่มและองิเกณฑ์ โดยใชส้ถติหิรือ

วธีิการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสม และสามารถ

ใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อช่วยใน 

การวเิคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและถูกตอ้ง 

   ๓. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๔. มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๕. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๖. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๗. สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๘ 

   ๑. ศกึษาใบความรู้ล่วงหนา้ ใน Google classroom 

   ๒. ผู้สอนบรรยาย อธิบาย เกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีดี

ของแบบทดสอบ และวธีิการหาคุณภาพของแบบทดสอบ

อัตนัยและปรนัย ท้ังในลักษณะแบบทดสอบองิกลุ่ม

และองิเกณฑ์ โดยใช้เพาเวอร์พอยต์ประกอบ ร่วมกับ

การถาม-ตอบ 

   ๓.  ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้

ประจำบทเรียน 

   ๔. ฝึกปฏบัิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของแบบทดสอบอัตนัยและปรนัย ท้ังใน

ลักษณะแบบทดสอบองิกลุ่มและองิเกณฑ์ โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS จากตัวอย่างไฟล์ข้อมูล

พร้อมรายงานผลการวเิคราะห์ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

   ๕. ทดสอบย่อยออนไลน์  

   ๖. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน  

  ๗. ให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม (4-5 คน) สร้างและหา

คุณภาพแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลอืก ประจำ 1 

หน่วยการเรียนรู้ (ข้อสอบใชไ้ด้จริง 20-30 ข้อ)  จัดทำ

รายงานส่งในรูปไฟล์อิเล็กทรอนกิส์ก่อนสิน้ภาคเรียน 

   ๑. ใบความรู้เร่ือง 

คุณสมบัตท่ีิดขีองแบบทดสอบ 

และวิธีการหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

   ๒. ชุดเพาเวอร์พอยต์  

คุณสมบัตท่ีิดขีองแบบทดสอบ 

และวธีิการหาคณุภาพของ

แบบทดสอบ 

    ๓. คูม่อืการวเิคราะห์

คุณภาพของแบบทดสอบโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

   ๔. คอมพิวเตอร์หรือ 

Notebook ท่ีมีโปรแกรม SPSS  

   ๕. ตัวอย่างไฟล์ขอ้สอบ 

   ๖. ฟอร์มรายงานผล 

การวเิคราะห์คุณภาพของ

แบบทดสอบ 

   ๗. Google classroom 

   ๘. โทรศัพท์มอืถอื 

   ๙. แบบทดสอบออนไลน ์

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๖ 

บทที่ ๔ การประเมินจาก

การสื่อสารระหว่างบุคคล 

   ๔.๑ ความรู้เกี่ยวกับ

การสือ่สารระหว่างบุคคล 

   ๔.๒ ความหมายของ

การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้จากการสือ่สาร

ระหว่างบุคคล 

   ๔.๓ วธีิการหลากหลาย

ของการวดัและประเมนิผล

การเรียนรู้จากการสือ่สาร

ระหว่างบุคคล ได้แก ่

๑) การถามตอบในชัน้เรียน  

๒) การพบปะพูดคุยกับ

ผู้เรียน ๓) การพดูคุยกับ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 

๔) การอภิปรายในชัน้เรียน 

๕) การสอบปากเปล่า 

๖) การอ่านบันทึกการเรียนรู้    

และ ๗) การตรวจการบ้าน

และแบบฝึกหัดประจำวัน 

   *๑. รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย

และวธีิการหลากหลายของการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้จากการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล  

   ๒. มีทักษะในการสื่อสาร 

   ๓. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพนัธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. ผู้สอนบรรยายความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับ 

การสื่อสารระหว่างบุคคล ความหมายของการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้จากการสื่อสารระหว่าง

บุคคล โดยใชเ้พาเวอร์พอยต์ประกอบ ร่วมกับ 

การถาม-ตอบ 

   ๒. จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนคิ Jigsaw  

       ๒.๑ แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ ๗ คน (กลุ่มบ้าน) 

ทำหน้าท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาเกี่ยวกับวธีิการ

หลากหลายของการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้

จากการสื่อสารระหวา่งบุคคล ๗ วิธี โดยแต่ละคน

รับผิดชอบคนละ ๑ วิธี 

      ๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๗ คน เข้าร่วมศึกษา

ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอื่น ๆ ตามประเด็นท่ี

ได้รับ จากใบความรู้ท่ีให้ไวใ้น Google classroom 

จากนั้นสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ กลบัไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันในกลุ่มบ้าน 

      ๒.๓ ทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล โดยใช้

แบบทดสอบออนไลน์ 

   ๓. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้

ประจำบทเรียน  

   ๔. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน  

  ๑. ใบความรู้ แบ่งเป็น ๗ ชุด 

ตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ๗ กลุม่  

   ๒. แบบทดสอบออนไลน์  

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถอื 

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๗ 

บทที่ ๕ การประเมิน 

การปฏบัิต ิ

  ๓.๑ แนวคิดและ

ความหมายของ 

การประเมินการปฏบัิติ 

  ๓.๒ ลักษณะสำคัญ

ของการประเมนิการปฏบัิติ 

  ๓.๓ กระบวนการ

ประเมินการปฏบัิติ 

 

 

 

   *๑. รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

ความหมาย ลักษณะสำคญัของ 

การประเมินการปฏบัิติ 

   ๒. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๓. มทัีกษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และ

มสีัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและผู้เรียน

ด้วยกัน 

๔ 

   ๑. ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้าจากใบความรู้ท่ี

โพสต์ ไวใ้น Google classroom  

   ๒. ผู้สอนบรรยายแนวคิดและความหมายของ 

การประเมินการปฏบัิต ิโดยใชเ้พาเวอร์พอยต์ 

ซักถาม และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 

   ๓. ผู้เรียนจับคู่ศกึษาลักษณะสำคัญของการประเมนิ 

การปฏบัิต ิแล้วช่วยกันจัดทำ Mind mapping สรุป

องค์ความรู้ จากนั้นสุ่มบางคู่ออกนำเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังช้ันเรียน 

   ๔. ผู้สอนบรรยาย อธิบาย กระบวนการประเมิน 

การปฏบัิต ิโดยใชเ้พาเวอร์พอยต์ประกอบ ซักถาม 

และใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็น 

   ๕. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้

ประจำบทเรียน 

   ๖. ทดสอบย่อยออนไลน ์

   ๗. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน  

   ๑. ใบความรู้เร่ือง  

การประเมินการปฏบัิติ 

   ๒. ชุดเพาเวอร์พอยต์ 

ประกอบการบรรยาย 

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถอื 

   ๕. แบบทดสอบออนไลน ์
รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๘ 

บทที่ ๖ การประเมินตาม

สภาพจริงในช้ันเรียน 

   ๓.๑ แนวคดิและ

ความหมายของการประเมนิ

ตามสภาพจรงิ 

   ๓.๒ ลกัษณะสำคญั

ของการประเมนิตาม

สภาพจริง 

   ๓.๓ แนวทางการประเมนิ

ตามสภาพจริงในการจดั 

การเรียนการสอน 

  ๓.๔ ขั้นตอนการประเมนิ

ตามสภาพจรงิในการจัด 

การเรียนการสอน 

  ๓.๕ ข้อแตกต่างระหว่าง

การประเมินการปฏบัิติ

กับการประเมินตาม

สภาพจริง 

   *๑. รูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิด

ความหมาย ลักษณะสำคญั แนวทาง 

การประเมนิ และขั้นตอนของการประเมนิ

ตามสภาพจรงิ รวมท้ังข้อแตกตา่ง

ระหว่างการประเมินการปฏบัิตกิับ 

การประเมินตามสภาพจรงิ 

   ๒. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๓. มทัีกษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้าจากใบความรู้ท่ี

โพสต์ ไวใ้น Google classroom พร้อมสรุป 

องค์ความรู้ท่ีได้ จัดทำในรูปแบบ Mind mapping 

   ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยใน 

ชัน้เรียน หรือผ่าน Google meet 

   ๓. ชมคลิปตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ร่วมกับการประเมินตามสภาพจรงิจาก Youtube  

   ๔. ร่วมกันอภปิรายเกี่ยวกับแนวทางการนำการประเมิน

ตามสภาพจรงิไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

   ๕. ร่วมกันอภปิรายเกี่ยวกับขอ้แตกต่างระหว่าง 

การประเมนิการปฏบัิตกิับการประเมนิตามสภาพจริง 

   ๖. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้

ประจำบทเรียน 

   ๗. ทดสอบย่อยออนไลน ์

   ๘. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน  

   ๑. ใบความรู้เร่ือง  

การประเมินตามสภาพจรงิ 

   ๒. คลิปการจัดการเรียนรู้

ตามสภาพจรงิร่วมกับ 

การประเมินตามสภาพจรงิ 

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถอื 

   ๕. แบบทดสอบออนไลน ์
รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๙ 

บทที่ ๗ การใช ้Rubrics 

ในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 

   ๗.๑ ความหมายและ

องค์ประกอบของ Rubrics 

   ๗.๒ เหตุผลของการใช ้

Rubrics ในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

   ๗.๓ การแบ่งประเภท

ของ Rubrics 

   ๗.๔ แนวทางและ

ขั้นตอนการสร้าง Rubrics 

 

   *๑. รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 

องค์ประกอบ เหตุผลการใช ้การแบ่ง

ประเภท แนวทางและขั้นตอนการสร้าง 

Rubrics ในการวัดและประเมินผล 

การปฏบัิตงิานของผู้เรียน 

   ๒. มีทักษะในการสื่อสาร 

   ๓. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. ผู้สอนบรรยายความหมาย องค์ประกอบ  

โดยใชเ้พาเวอร์พอยต์ประกอบ ผู้เรียนศึกษา

เพิ่มเตมิจาก ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

   ๒. ร่วมกันอภปิรายถึงเหตุผลว่า “ทำไมต้องใช ้

Rubrics ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” 

   ๓. ผู้สอนเกริ่นนำเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของ 

Rubrics จากนั้นแบ่งกลุม่ผู้เรียนเป็น ๔ กลุ่ม แต่ละ

กลุ่มร่วมกันศึกษาประเภทต่าง ๆ ของ Rubrics จาก

ใบความรู้ท่ีให้ไวใ้น Google classroom จากนั้นสรุป

องค์ความรู้ท่ีได้ และออกมานำเสนอแลกเปลี่ยน

เรียนรู้หน้าช้ันเรียน โดยท่ีแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ 

ดังนี้ กลุ่มท่ี ๑ Holistic rubrics กลุ่มท่ี ๒ Analytic 

rubrics กลุ่มท่ี ๓ General rubrics และกลุ่มท่ี ๔ 

Task specific rubrics 

   ๔. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปบทเรียน 

   ๕. ทดสอบย่อยออนไลน ์

   ๖. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน 

   ๗. มอบหมายใหผู้้เรียนแต่ละคนสบืค้นหา

ตัวอย่าง Rubrics จากหนังสอื ตำรา อินเตอร์เน็ต 

เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มย่อย  

ในสัปดาห์ต่อไป 

   ๑. ใบความรู้เร่ือง  

การใช้ Rubrics ในการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้ 

   ๒. ชุดเพาเวอร์พอยต์ 

ประกอบการบรรยาย 

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถือ 

   ๕. แบบทดสอบออนไลน์ 

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๑๐ 

บทที่ ๗ (ต่อ) 

   ๗.๕ ฝึกปฏบัิติเกี่ยวกับ

การสร้าง Rubrics แบบ

ต่าง ๆ เพ่ือประเมิน 

การปฏบัิตงิาน 

 

 

 

   *๑. สามารถออกแบบ สรา้ง และ

คุณภาพของ Rubrics ในการวัดและ

ประเมินผลการปฏบัิตงิานของผูเ้รียน 

   ๒. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๓. มทัีกษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. ผู้เรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่าง 

Rubrics ซึ่งกันและกันภายในกลุม่ย่อย (๔ กลุ่มเดิม) 

จากนั้นแต่ละกลุ่มคัดเลอืกตัวอย่าง Rubrics ออก

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าช้ันเรียนกลุ่มละ ๑

ตัวอย่าง  

   ๒. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศกึษาแนวทางและ

ขั้นตอนการสร้าง Rubrics จากใบความรู้ท่ีให้ไว้ใน 

Google classroom จากนั้นช่วยกนัสร้าง Rubrics 

ตามใบงานท่ีกำหนด  

   ๓. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้า 

ชัน้เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ  

   ๔. ให้แต่ละกลุ่มปรับปรุง Rubrics ตามขอ้แนะนำ

ในส่วนท่ีบกพร่องนอกเวลาเรียน เสร็จแล้วส่งเป็น

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในสัปดาห์ถดัไป 

   ๕. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

   ๑. ใบความรู้เร่ือง  

การใช้ Rubrics ในการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้ 

   ๓. Google classroom 

   ๔. โทรศัพท์มอืถือ 

    

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๑๑ 

บทที่ ๘ การประเมินโดย

ใชแ้ฟม้สะสมผลงาน 

   ๘.๑ ความหมายและ

ประเภทของแฟ้มสะสม

ผลงานของผู้เรียน 

   ๘.๒ ความหมาย 

หลักการ และจดุมุ่งหมาย

ของการประเมินโดยใช้

แฟม้สะสมผลงานของ

ผู้เรียน 

   ๘.๓ ขั้นตอนของ 

การประเมินโดยใช ้

แฟม้สะสมผลงานของ

ผู้เรียน 

   ๘.๔ แบบประเมินแฟม้

สะสมผลงานของผู้เรียน 

   *๑. รูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย

และประเภทของแฟ้มสะสมผลงานของ

ผู้เรียน ความหมาย หลกัการ จุดมุ่งหมาย 

และขั้นตอนของการประเมินโดยใชแ้ฟม้

สะสมผลงานของผู้เรียน รวมท้ัง 

แบบประเมินแฟม้สะสมงาน 

   ๒. มทัีกษะในการสื่อสาร 

   ๓. มทัีกษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๔. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๕. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีด ี

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๔ 

   ๑. ผู้สอนบรรยายความหมาย และประเภทของ

แฟม้สะสมผลงาน (เนน้แฟ้มสะสมผลงานของ

ผู้เรียน) ความหมาย หลักการ และจุดมุ่งหมายของ

การประเมินโดยใชแ้ฟม้สะสมผลงาน โดยใช้

เพาเวอร์พอยต์ประกอบ ร่วมกับการถาม-ตอบและ

การแสดงความคิดเห็น 

   ๒. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน ศกึษา

ขั้นตอนการประเมินโดยใชแ้ฟม้สะสมผลงานจาก 

ใบความรู้ท่ีให้ไวใ้น Google classroom จากนั้น

จัดทำ Mind mapping สรุปองคค์วามรู้ท่ีได้ และ

ออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าช้ันเรียน 

   ๓. ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างแฟม้สะสมผลงานของ

ผู้เรียน รวมท้ังตัวอย่างแบบประเมนิแฟ้มสะสม

ผลงาน 

   ๔. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปบทเรียน 

   ๕. ทดสอบย่อยออนไลน ์

   ๖. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน 

 

 

 

 

   ๑. ใบความรู้เร่ือง  

การประเมนิโดยใชแ้ฟ้ม

สะสมผลงาน 

   ๒. ชุดเพาเวอร์พอยต์ 

ประกอบการบรรยาย 

   ๓. ตัวอย่างแฟ้มสะสม

ผลงานของผู้เรียน และ 

แบบประเมนิแฟม้สะสมงาน 

   ๔. Google classroom 

   ๕. โทรศัพท์มอืถือ 

   ๖. แบบทดสอบออนไลน์ 

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

๑๒-๑๕ 

บทที่ ๙ การออกแบบ

การวัดและประเมินผล 

ประจำหน่วยการเรียนรู้ 

  ๙.๑ การวเิคราะห์ตวัชี้วัด

สู่การวัดและประเมินเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน  

  ๙.๒ แนวคิดเกี่ยวกับ

การออกแบบหน่วย 

การเรียนรู้ 

  ๑) การออกแบบหน่วย

การเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

  ๒) การออกแบบหน่วย

การเรียนรู้อิงมาตรฐาน

โดยใชก้ารออกแบบ

ยอ้นกลับ 

 ๓) ขั้นตอนการออกแบบ 

หน่วยการเรียนรู้ 

องิมาตรฐานโดยใช ้

การออกแบบยอ้นกลับ 

 ๙.๓ ปฏบัิติการออกแบบ 

หน่วยการเรียนรู้ 

   *๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์

ตัวชี้วัดสู่การวัดและประเมนิเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน แนวคิด ความหมาย และขัน้ตอน

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

โดยใชก้ารออกแบบยอ้นกลับ 

   *๒. สามารถออกแบบการวัดและ

ประเมนิผลประจำหน่วยการเรียนรู้  

ตามแนวคิดการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

แบบยอ้นกลับ   

   ๓. มีทักษะในการสื่อสาร 

   ๔. มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  

   ๕. มีความสามารถในการคดิขั้นสูง 

   ๖. มีวินัยในการเรียน และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพครู  

   ๗. สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 

ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

และมีสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้สอนและ

ผู้เรียนดว้ยกัน 

๑๖ 

สัปดาห์ที่ ๑๒ 

   ๑. ผู้เรียนจับคู่ ศกึษาเกี่ยวกบัการวเิคราะห์

ตัวช้ีวัดสู่การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนจาก

ใบความรู้ท่ีให้ไวใ้น Google classroom ในประเด็น

(๑) ความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวช้ีวดั (๒) ประเภทของเป้าหมายการเรียนรู้หรือ

ตัวช้ีวัด (๓) การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ และ 

(๔) วิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยในแต่ละประเด็น

ย่อยสลับกันถาม-ตอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

เนื้อหายิ่งขึน้ 

    ๒. ผู้สอนบรรยายแนวคิด ความหมาย และ

ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

โดยใชก้ารออกแบบยอ้นกลับ โดยใชเ้พาเวอร์พอยต์

ประกอบ ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

   ๓. แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน พร้อมให้จดัเตรียม

เอกสารสำหรับฝึกปฏบัิตกิารออกแบบการวัดและ

ประเมนิผลประจำหนว่ยการเรียนรู้ ในสัปดาห์ต่อไป 

ดังนี้ (๑) โครงสร้างรายวชิา ๑ วชิาตามหลักสูตร

แกนกลาง ฯ พรอ้มรายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัด (๒) เลอืก ๑ หนว่ยการเรียนรู้ 

พร้อมขอบข่ายเนื้อหาประจำหน่วยนัน้ 

  ๑. ใบความรู้เร่ือง 

การออกแบบการวัดและ

ประเมินผลประจำหน่วย

การเรียนรู้ 

  ๒. ชุดเพาเวอร์พอยต์

นำเสนอความรู้ประจำ 

บทเรียน 

  ๓. ตัวอย่างโครงสร้าง 

รายวชิาตามหลักสูตร 

แกนกลาง ฯ พร้อมรายละเอียด

เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวช้ีวัด  

 ๔. ใบงานเกี่ยวกับการออกแบบ 

การวัดและประเมินผล

ประจำหน่วยการเรียนรู้ 

พร้อม Rubrics การให้

คะแนน 

  

รศ.ดร. 

สำราญ 

กำจัดภัย 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

 

  

 

สัปดาห์ที่ ๑๓ 

 ๔. ผู้สอนชี้แจงรายละเอยีดใบงานเกี่ยวกับการออกแบบ

การวัดและประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ พร้อม 

Rubrics การใหค้ะแนน ซักถามเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 

 ๕. แต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างการออกแบบการวัด

และประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ ท่ีให้ไว้ใน

Google classroom จากนั้นลงมอืออกแบบการวัด

และประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ ตามลำดับ

ขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นใบงาน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันได้ ผู้สอนคอยแนะนำหรือให้คำปรึกษา  

 ๖. แต่ละกลุ่มดำเนินการต่อเป็นการบ้านให้แลว้

เสร็จและเตรียมนำเสนอผลงานในสัปดาห์ต่อไป 

สัปดาห์ที่ ๑๔ 

 ๗. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการออกแบบการวัด

และประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนและ

ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือ

ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 

 ๘. แต่ละกลุ่มนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข

ให้ผลงานมคีวามสมบูรณ์มากท่ีสุดตามข้อเสนอแนะ 

เพื่อเตรียมนำเสนออกีครัง้ในสัปดาห์ต่อไป 

  ๕. ตัวอย่างผลงาน 

การออกแบบการวัดและ 

ประเมินผลประจำ 

หน่วยการเรียนรู้  

  ๖. ผลงานการออกแบบ

การวัดและประเมินผล 

ประจำหน่วยการเรียนรู้  

ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

  ๗. Google classroom 

  ๘. โทรศัพท์มือถือ 

  ๙. แบบทดสอบออนไลน์ 
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สัปดาห์ 

ท่ี  
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและ 

แหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์

ผู้สอน 

 

  

 

สัปดาห์ที่ ๑๕ 

  ๙. แตล่ะกลุ่มนำเสนอผลงานการออกแบบการวัด 

และประเมินผลประจำหน่วยการเรียนรู้ เนน้สิ่งท่ีได้

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการนำเสนอคร้ังแรก  

 ๑๐. ผู้สอนให้ข้อแนะนำอีกคร้ังถ้าผลงานยังต้องมี

การปรับปรุง และนำเสนอผู้สอนนอกเวลาเรียน 

 ๑๑. แต่ละกลุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ผลงานก่อนนำส่งผู้สอนเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ ์

ท่ีกำหนดหลังสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 

 ๑๒. ทดสอบย่อยออนไลน ์

 ๑๓. บันทึกการเรียนรู้ประจำบทเรียน 

 

 

๑๖ ทดสอบปลายภาค  ๒ ดำเนนิการทดสอบประมวลความรู้ประจำรายวชิาโดยใช้แบบทดสอบปรนัยแบบเลอืดตอบ  
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๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรรมที ่ วิธีการประเมนิ ผลการเรียนรู้ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ระยะเวลาการประเมิน 

๑ สังเกตพฤตกิรรมบ่งชี ้“วนิัยในการเรียน” ได้แก่ (1) การเข้าเรียน  

(2) การเขา้ร่วมกจิกรรม (3) การไม่ก่อกวนเวลาเรียน และ (4) ความรับผิดชอบ

ในการทำงานที่มอบหมาย โดยบันทึกหลังเรียนทุกครัง้และประเมนิโดยใช้

แบบประเมินในภาพรวมเมื่อสิ้นภาคเรียน 

๔.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

   และความรับผิดชอบ 

 

๑๐% 

ตลอดภาคเรียน 

ประเมินสรุป 

ในสัปดาห์ท่ี ๑๖ 

๒ ทดสอบยอ่ยท้ายบทเรียน ๔.๒ ความรู ้ ๒๐% สัปดาห์ท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, 

๘, ๙, ๑๑ และ ๑๕ 

๓ ทดสอบเพื่อประมวลความรู้ท้ังหมดโดยใชแ้บบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน 
๓๐% สัปดาห์ท่ี ๑๖ 

๔ ประเมินผลงาน “บันทึกการเรียนรู้” (งานเดี่ยว) ๔.๒ ความรู้ 

๔.๓ ทักษะทางปัญญา 
๑๐% สัปดาห์ท่ี ๑๖ 

๕ ประเมินผลงาน “รายงานการสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” 

(งานกลุ่ม) 

๔.๒ ความรู้ 

๔.๓ ทักษะทางปัญญา 

๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

   และความรับผิดชอบ 

๔.๕ ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข 

   การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

๔.๖ การจัดการเรียนรู้ 

๑๐% สัปดาห์ท่ี ๕, ๑๖ 
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กิจกรรมที ่ วิธีการประเมนิ ผลการเรียนรู้ 
สัดส่วน 

คะแนน 
ระยะเวลาการประเมิน 

๖ ประเมินผลงาน “รายงานการออกแบบการวัดและประเมินผลประจำ

หน่วยการเรียนรู้” (งานกลุ่ม) 

๔.๒ ความรู้ 

๔.๓ ทักษะทางปัญญา 

๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

   และความรับผิดชอบ 

๔.๕ ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข 

   การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

๔.๖ การจัดการเรียนรู้ 

๒๐% 
สัปดาห์ท่ี ๑๓, ๑๔, ๑๕,  

และ ๑๖ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

สำราญ กำจัดภัย. (2562). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง). คณะครุศาสตร์  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,  

6.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ (ผู้สอนแนะนำวธีิการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตท้ังในและต่างประเทศ)    

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ  

กัญจนา ลินทรัตนศริิกุล. (2550). การวัดความรู้ความคดิ. ใน ประมวลสาระชุดวิขาการประเมิน 

          และการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยท่ี 1-7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จินตนา ธนวบูิลย์ชัย. (2548). การวัดและประเมินตามสภาพจรงิ. ใน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ประมวลสาระชุดวิชา การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

          ทางการเรียนระดับประถมศกึษา หน่วยท่ี 8-15. นนทบุรี: โรงพมิพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทิวัตถ์ มณีโชต.ิ (2549). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ:  

          ศูนยส์่งเสริมวชิาการ. 

เยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2552). การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ พมิพ์คร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ:  

          โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.  
ศริิชัย กาญจนวาส.ี (2547). ทฤษฎีการประเมิน พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ:  

          โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2557). การวัดและประเมินผลการศึกษา (พมิพ์คร้ังท่ี 6). อุดรธานี:  

          โรงพมิพ์อักษรศลิป์. 

สุวมิล ว่องวาณิช. (2546). การประเมนิการปฏบัิตงิาน. ใน สุวมิล ว่องวาณิช. (บรรณาธกิาร).  

         หนังสือชุดปฏรูิปการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์แห่ง 

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2545). คู่มอืการประเมินการเรียนรู้ 

          ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวาน กราฟฟิค จำกดั. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

          กระทรวงศึกษาธกิาร. (2552). เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

          พุทธศักราช 2551 แนวปฏบัิตกิารวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์ 

          การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

          . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

           พุทธศักราช 2551. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

เอมอร จังศริิพรปกรณ์. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้. ใน สุวมิล ว่องวาณิช. (บรรณาธกิาร).  

          หนังสือชุดปฏรูิปการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ:  

          โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
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Cecil R. Reynolds, Ronald B. Livingston and Victor Wilson. (2009). Measurement and Assessment in  

          Education (2nd ed.). Hagerstown: Phoenix Color Corporation.  

Gary Borich. (2011). Effective teaching methods: Research-based practice (7th ed.).Boston: Allyn & 

Bacon. 

Kay Burke. (2006). From standards to rubrics in 6 steps: Tools for assessing student learning, K-8.  

           Thousand Oaks, California: Corwin A SAKE Company. 

 . (2009). How to assess Authentic Learning (5th ed.). Thousand Oaks, California:  

          Corwin A SAKE Company. 
Venn, J. J. (2000). Assessing students with special needs (2nd ed.). Upper Saddle River,NJ: Merrill.  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

7.1 การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศกึษาเขียนสะท้อนการเรียนการสอนลงในบันทึกการเรียนรู้ และประเมินการสอนของครู 

เมื่อสิ้นภาคเรียน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน   

นักศกึษาประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ รับผดิชอบโดยสำนักส่งเสริมงานวชิาการ 

และทะเบียน 

7.3 การปรับปรุงการสอน  

นำผลการประเมินจากแหล่งต่าง ๆ มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน  

1. ผู้สอนประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใน มคอ. 5   

2. ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา  

1. ให้นักศกึษาประเมินตนเองตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่าง ๆ  

2. ตรวจสอบความสอดคล้องกนัระหว่างคะแนนจากการทดสอบ กับคะแนนการปฏบัิตงิาน 

3. ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7.5 การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา  

1. รวบรวมขอ้มูลผลการประเมินจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์แยกให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

   รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

2. นำข้อมูลท่ีได้ร่วมกันประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวชิาเดียวกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุง มคอ. 3 ตามแนวทางที่พจิารณาแล้วว่าเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การปฏบัิตกิารในภาคเรียน 

   หรือปีการศึกษาตอ่ไป 

 


