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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
 -คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา1 
 ED1005  ช่ือรายวิชา        (ไทย)        การวัดและประเมินผลการศึกษา 
       (อังกฤษ)   Measurement and Evaluation in Education 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                      3 หน่วยกิต (2-2-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
        -ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาชีพครู 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
      รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม 
                     กศ.ด. (บริหารการศึกษา)   
                     M.Ed. (Evaluation & Measurement) 
                     กศ.บ. (ภาษาไทย) 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน1 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ช้ันศึกษาศาสตร์ปีท่ี 4 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน1 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
     31 พฤษภาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
1.1 เพื่อให้นักศึกษารู้จักหลักการและแนวคิดของการวัดและประเมินผล 
1.2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
1.4 เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา วิธีการสอน ทฤษฎีการเรียนการสอนใหม่ๆ รวมท้ัง

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 

 หลักการและแนวคิดของการวัดและการประเมินผล เทคนิคการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง การ
วิเคราะห์คุณภาพ และการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา เทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รวมถึงการ
ประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานและการประเมินภาคปฏิบัติการประเมินแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบและเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียน คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 Principles and concepts of measurement and evaluation; techniques of measurement and evaluation 
in education; construction, quality analysis, and application of instruments for educational measurement and 
evaluation; authentic assessment techniques including portfolio and performance assessment; evaluation 
regulation and criteria; morality and ethics regarding educational measurement and evaluation. 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(2-2-6) 

บรรยาย  30 
ช่ัวโมงต่อ
ภาค
การศึกษา 

ปฏิบัติ 30 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วย
ตนเอง  6 
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายท่ีต้องการ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มท่ี
ต้องการ)  
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รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ท่ีให้
ค าปรึกษา 

สถานท่ีหรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ท่ีให้
ค าปรึกษา 

การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

รศ.ดร.พิมพ์อร 
สดเอี่ยม 

13.00-16.00 ห้อง 313 0854531127   3 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

    
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

• 1. คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมส าหรับครู 

บรรยายโดยใช้ PowerPoint เกี่ยวกับประวัติ
การวัดและประเมินผล รวมท้ังน าเสนอใน
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของผู้วัดและ
ประเมินผล 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้
และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

• 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ท่ีก าหนดโดยองค์การ
วิชาชีพ 
 

บรรยายโดยใช้ PowerPoint เกี่ยวกับประวัติ
การวัดและประเมินผล รวมท้ังน าเสนอใน
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของผู้วัดและ
ประเมินผลอันเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพครูท่ีพึง
ปฏิบัติ 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้
และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 3. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความรับผิดชอบเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

  

 4. เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
ยอมรับในคุณค่าของ
ความแตกต่าง 

  

2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

• 1. บูรณาการความรู้วิชาชีพครูให้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 

บรรยายโดยใช้ PowerPoint เกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติส าหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระอัน
เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพครู 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 
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• 2. บูรณาการระหว่างวิชาชีพครู
กับวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมด้าน 
หลักการและทฤษฎีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จิตวิทยาครู การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
การจัดการช้ันเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลทางการศึกษา 

บรรยายโดยใช้ PowerPoint เกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติส าหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระอัน
เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพครู และให้นักศึกษา
ค้นคว้าตามหัวข้อท่ีก าหนด โดยให้โยงหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาประกอบการ
น าเสนอ 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

  
3. ทักษะทางปัญญา       
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

• 1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติการสอนและ
งานครูรวมทั้งการวนิิจฉัยผู้เรียน
รวมท้ังการพัฒนาผู้เรียน 

มอบหมายนักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อสัมภาษณ์
ครูฝ่ายวัดและประเมินผลในโรงเรียนต่างๆ 
และส่งเป็นคลิปวีดีโอผ่านทาง Youtube 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 2. สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

  

• 3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปเป็นเล่มรายงาน
การสัมภาษณ์ 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานลุ่ม 

  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

  

• 2. ตระหนักในความแตกต่างหลาก
หลาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้
สร้างแบบทดสอบตามหัวข้อท่ีก าหนด 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
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สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจาก
การท างานกลุ่ม 

• 3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

มอบหมายการสร้างกิจกรรมเพื่อวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และออกแบบ
เอกสารในการประเมิน 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจาก
การท างานกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

• 1. มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ท้ังท่ีเป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

นักศึกษาสรุปคะแนนตามเกณฑ์ท่ีสร้างเพื่อ
น าเสนอผลการวัดและประเมินจากสภาพจริง 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจาก
การท างานกลุ่ม 

• 2. มีความสามารถในการใช้ดุลย ิ
นิจท่ีดีในการประมวลผลแปล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน และ
งานครูที่รับผิดชอบท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 

• 3. มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
ส่ือสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ท้ัง
รูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

  

• 2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
อยา่งมีนวัตกรรม 
 

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทาง 
วิธีการวัดและประเมินผล และอภิปรายหา
ข้อสรุปจากการเรียน 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจาก
การท างานกลุ่ม 

 3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชา/วิชาเอกท่ีจะ
สอนอย่างบูรณาการ 
 

  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 -แนะน าวิชาเรียน ท าความรู้จักผู้สอน
และผู้เรียน 
-ทดแบบทดสอบก่อนเรียน 

3 -แนะน าตัว สอบถามจุดมุ่งหมายใน
การเรียนของนักศึกษาแต่ละคน 
-แนะน าต าราเรียน 
-ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

2 บทท่ี 1 ความหมายและท่ีมาของการวัด 
และการประเมิน  

3 -ครูให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ 3-4 คน 
-ครูแจกใบงานท่ี 1 ให้นักศึกษาอ่าน
และท าความเข้าใจจากนั้นให้ปฏิบัติ
ตามใบงานแล้วสรุปผลลงในใบงาน 
-น าเสนองานหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่ม 
-ครูสรุปค าตอบและอธิบายเหตุผลใน
การท ากิจกรรม 
-ครูบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 
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3 บทท่ี 2 ประเภทของการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 
    2.1 แบบทดสอบแบ่งตามพฤติกรรม
หรือสมรรถภาพ 

3 -ครูแจกตัวอย่างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์และแบบทดสอบความถนัด 
-ครูให้นักศึกษาพิจารณาแบบทดสอบ
ตัวอย่างและตอบค าถามเป็นกลุ่ม 
-ครูบรรยายวิธีการออกข้อสอบของครู
ระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ครูแจกตัวช้ีวัดและให้นักศึกษาออก
ข้อสอบตามตัวชี้วัดโดยท าเป็นงาน
กลุ่มให้ส่งในคาบต่อไป 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

4   2.2 แบบทดสอบบุคคลและสังคม 
(Personal-Social Test) 

3 -ครูแจกแบบทดสอบให้นักศึกษาทุก
คนท าตอบ 
-ครูเฉลยโดยให้นักศึกษาตรวจด้วย
ตนเอง 
-ครูอธิบายเพิ่มเติมของแบบทดสอบนี้
ถึงจุดมุ่งหมายในการท าแบบทดสอบ 
การวิเคราะห์ผลคะแนน โดยใช้ 
PowerPoint 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

5 2.3 แบบทดสอบแบ่งตามวิธีสอบ 
    

3 -ครูบรรยายการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ 
ได้แก่ การทดสอบภาคปฏิบัติ การ
สอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน 
-ครูแบง่เป็นฐาน 3 ฐาน แล้วให้
นักศึกษาอยู่ประจ าฐานละ 2 คนเพื่อ
เป็นผู้ประเมินแล้วให้นักศึกษาอื่นๆ 
เวียนกันเข้าฐานเพื่อท าการทดสอบ 
-ครูให้นักศึกษาสรุปการท ากิจกรรม
ฐานต่างๆ ถึงประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

6 2.4 แบบทดสอบตามลักษณะการเขียน
ตอบ 

3 -ครูบรรยายเรื่องเกณฑ์ข้อสอบอัตนัย 
และอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อให้
นักศึกษาสามารถสร้างเกณฑ์ประเมิน
ข้อสอบอัตนัยได้ 
-ครูแจกใบงานให้นักศึกษาเขียน
เรียงความ 10 บรรทัดเรื่อง นิสัยท่ีคน
ไทยต้องแก้ด่วน 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 
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-ครูให้นักศึกษาสลับกันตรวจโดยใช้
เกณฑ์ประเมินท่ีต้ังไว ้
-ครูสรุปคะแนนและความรู้ 

7 2.5 แบบทดสอบปรนัย 3 
 
 
 
 

-ครูบรรยายประเภทของข้อสอบปรนัย 
-ครูแจกตัวอย่างข้อสอบประเภทต่างๆ 
-ครูมอบหมายงานให้นักศึกษาสร้าง
ข้อสอบปรนัยท้ัง 4 ประเภทส่งเป็น
กลุ่มในสัปดาห์หน้า โดยครูมีหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษให้เป็นแนวทางทุก
กลุ่ม 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

8 สอบกลางภาค 30% + Class Assignment 30% = Total 60% 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

9 
 

2.6 การทดสอบแบบใช้ความเร็ว  
2.7 การทดสอบแบบให้เวลามาก 
2.8 แบบทดสอบแบ่งตามจ านวนผู้เข้า
สอบ 

3 -ครูให้นักศึกษาท ากิจกรรมทดสอบค าศัพท์
จับเวลา 
-ครูบรรยายเพิ่มเติมของแบบทดสอบใช้
ความเร็วและแบบทดสอบให้เวลามาก 
-ครูแจกใบงานท่ี 1 ให้นักศึกษาท างานเขียน
รายบุคคล 
-จากนั้นครูแจกใบงานท่ี 2 ให้นักศึกษา
ท างานเขียนเป็นคู่ 
-ครูเฉลยจุดประสงค์ในการท าใบงานท้ัง 2 
ใบ และบรรยายเพิ่มเติมถึงข้อดีข้อเสียของ
แบบทดสอบแบบกลุ่ม และแบบทดสอบ
รายบุคคล 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

10 2.9 แบบทดสอบย่อย (Formative 
Test) 
2.10 แบบทดสอบรวม (Summative 
Test) 

3 -ครูถามค าถามโดยใช้ drill เพื่อให้นักศึกษา
สนใจ 
-ครูน าเสนอ diagram การทดสอบแบบรวม
และแบบย่อย 
-ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักศึกษาซักถาม 
-ครูแจกแบบทดสอบและครูเฉลยในคาบ
ต่อไป 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 
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11 2.11 แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย 
2.12 แบบทดสอบเพื่อพยากรณ์ 

3 -ครูบรรยายโดยใช้ PowerPoint และต ารา
ประกอบการบรรยาย 
-ครูน าเสนอตัวอย่างและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสอบถาม 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

12 บทท่ี 3 การประเมินด้วยการส่ือสารส่วน
บุคคล 

3 -ครูบรรยายโดยใช้ PowerPoint และต ารา
ประกอบการบรรยาย 
-ครูน าเสนอตัวอย่าง 
-นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจ
และแจ้งผลในคาบต่อไป 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

13 บทท่ี 4 การประเมินจากการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) การ
ประเมินตามสภาพจริง และการประเมิน
ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  

3 -ครูบรรยายลักษณะส าคัญของการประเมิน
จากการปฏิบัติและการประเมินตามสภาพ
จริงและแฟ้มสะสมผลงาน 
-ครูบรรยายลักษณะภาระงาน (Task)  
-ครูบรรยายการสร้างเกณฑ์รูบริคเพื่อ
ประเมินตามภาระงาน 
-นักศึกษาท าเกณฑ์การประเมินส่งสัปดาห์
หน้า 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

14 บทท่ี 5 การประเมินตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ K P A 

3 -ครูบรรยายโดยใช้ PowerPoint และต ารา
ประกอบการบรรยาย 
-ครูน าเสนอตัวอย่าง 
-ครูแจกใบงานท่ี 1 ให้นักศึกษาฝึกการตั้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการออกแบบ
เกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์ 
-ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

15 บทท่ี 5 (ต่อ) การประเมินพฤติกรรมและ
การประเมินเจตคติ 

3 -ครูบรรยายโดยใช้ PowerPoint และต ารา
ประกอบการบรรยาย 
-ครูน าเสนอตัวอย่างและท าใบงานท่ี 1 ครู
เฉลยและอธิบายเพิ่มเติม 
-ครูมอบหมายงานให้นักศึกษารวบรวม
รูปแบบการประเมิน K P A แล้วส่งเป็น
ช้ินงานในสัปดาห์หน้างานเด่ียว 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 
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16 สรุปบทเรียน 3 -ครูบรรยายโดยใช้ PowerPoint เพื่อสรุป
บทเรียน 

รศ.ดร.พิมพ์อร  
สดเอี่ยม 

17 สอบปลายภาค 40% 
2. แผนประเมินผลการเรียนรู้ 
   1. คุณธรรมจริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

• 1. คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  -พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
 

10 

• 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีก าหนดโดย
องค์การวิชาชีพ 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 3. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์
สังคมให้น่าอยู่ 

  

 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของความ
แตกต่าง 

  

           2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

• 1. ความรู้วิชาชีพครู 
บูรณาการความรู้วิชาชีพครู
ให้ครอบคลุมเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

  10 

• 2. ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชา
เฉพาะ  
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครู
กับวิชาเฉพาะให้ครอบคลุม
ด้านหลักการและทฤษฎี
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
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จิตวิทยาครู การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการช้ันเรียน 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวัด
ประเมินผลการศึกษา 

    3. ทักษะทางปัญญา 
 สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

• 1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอน และ
งานครูรวมทั้งการวนิิจฉัยผู้เรียนและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

  50 

 2. สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

  

• 3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

  

    4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1. มีภาวะผู้น า มีความ 
คิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

   

• 2. ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

  

• 3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
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ส่ิงแวดล้อม 
    5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

• 1. มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ท้ังท่ีเป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 

  10 

• 2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ
ท่ีดีในการประมวลผลแปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาท่ีสอน และงานครูที่รับผิดชอบ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

  

• 3. มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
ส่ือสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

  

     6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรูh วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. มีความเช่ียวชาญในการ

จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

  10 

• 2. มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

  



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    วิทยาเขตศรีล้านช้าง                                                                   มคอ.3 ED1005  

13 
 

 3. มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชา/
วิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณา
การ 

  

สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 10 คะแนน 2. ด้านความรู้  10
คะแนน 3. ด้านทักษะทางปัญญา 50 คะแนน 4. ด้าน ทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ10  คะแนน 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 10  
คะแนน 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 10 คะแนน รวม  100 
คะแนน 

 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
             พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
โชติกา  ภาษีผล.  (2559).  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Measurement and Evaluation).  กรุงเทพฯ:  
             อมรินทร์   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
อนุวัติ คูณแก้ว.  (2558).  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
            มหาวิทยาลัย. 
ส าราญ มีแจ้ง.  (2558).  การประเมินโครงการทางการศึกษา ทฤษฎีและปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
            มหาวิทยาลัย. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      -เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา 
ได้ดังนี ้
 -การน าเสนองาน การวิเคราะห์ข้อมูล 
          -แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
           -ผลการเรียนของนักศึกษา การท างานกลุ่ม และการเข้าเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษา  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
       -ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
       -เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป 

 
 

รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม 
31 พฤษภาคม 2559 


