รายละเอียดของชุ ดวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
คณะอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา
5. ภาคการศึกษา/ชั้ นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตอนเรี ยนที่ A1 อังคาร 13.00-16.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 4/452 (อ.จิตต์วมิ ล คล้ายสุ บรรณ/อ.ชนะศึก
นิชานนท์)
ตอนเรี ยนที่ B1 ศุกร์ 9.00-12.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 4/453 (อ.จรู ญ เฉลิมทอง)
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ตอนเรี ยนที่ C1 พุธ 13.00-16.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 11/11502 (อ.สมยศ เผือดจันทึก)
ตอนเรี ยนที่ D1 พุธ 13.00-16.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 11/11502 (อ.รุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ญกุล)
ตอนเรี ยนที่ E1 พุธ 13.00-16.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 11/11504 (อ.ภิรดี วัชรสิ นธุ์/อ.วิชยั พาณิ ชย์สวย)
ตอนเรี ยนที่ F1 พุธ 13.00-16.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 11/11509 (อ.วลีมาศ แซ่อ้ ึง)
ตอนเรี ยนที่ G1 ศุกร์ 13.00-16.00 น. ห้องเรี ยน อาคาร 11/11509 (อ.อารมณ์ อุตภาพ)
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
27 สิ งหาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายประเภทของเครื่ องมือการวัดผลการศึกษาและสามารถเลือกใช้ให้
เหมาะกับคุณลักษณะผูเ้ รี ยน
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ และสามารถใช้เครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และสามารถใช้สถิติพ้ืนฐานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.5 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําผลการประเมินไปใช้ตดั สิ นผลการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดได้อย่างถูกต้อง
1. 6 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายการประเมินการเรี ยนรู ้แบบต่างๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม
1.7 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประเมินตามสภาพจริ งและจากแฟ้ มสะสมงานได้
1.8 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ผลการประเมินในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการของการวัดและประเมินผล เทคนิ คการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
สร้างและการใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม การปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ปฏิบตั ิการวัดและประเมินผล
และการนําไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

สอนเสริ ม

ปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/

การศึกษาด้วยตนเอง

การฝึ กงาน
บรรยายและอภิปราย 45

สอนเสริ มตามความ

ไม่มีการปฏิบตั ิงาน

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน

ต้องการของนักศึกษา

ภาคสนาม

ตนเอง 90 ชัว่ โมงต่อภาค

เฉพาะราย

เรี ยน

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา จํานวน 3
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- มีคุณธรรมจริ ยธรรมที่เสริ มสร้างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
- มีความเสี ยสละและเป็ นแบบอย่างที่ดี
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1.2 วิธีการสอน
- การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรณยาบรรณวิชาชีพครู
- การเรี ยนรู ้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบตั ิการ (Interactive action learning)
- การใช้กรณี ศึกษา (Case study)
- การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
1.3 วิธีการประเมินผล
- วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
- วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน
- วัดและประเมินผลจากผลงานกรณี ศึกษา
- วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรอบรู ้ในด้านความรู ้ทวั่ ไป วิชาชีพครู และวิชาเอกปฐมวัยและการประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ ง และเป็ นระบบ
- มีความเข้าใจในความก้าวหน้าของความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจยั และการวิจยั ในการต่อยอดความรู้
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู ้ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 วิธีการสอน
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู ้และการเรี ยนรู ้แบบสื บสอบ (Inquiry method)
- การทบทวนวรรณกรรมและสรุ ปสถานะขององค์ความรู ้
- การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์ความรู ้และทฤษฎี
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- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู ้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็ นจริ ง
- การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
2.3 วิธีการประเมินผล
- วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู ้
- วัดและประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุ ปสถานะขององค์ความรู ้
- วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
- วัดและประเมินผลจากการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
- วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจยั เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง
- สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่ การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคํานึงถึงความรู ้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจาการตัดสิ นใจ
3.2 วิธีการสอน
- การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม (Problem-Based
learning)
- การทําวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวสิ ัยทัศน์ (Research and Development และ Vision-Based
learning)
- การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
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3.3 วิธีการประเมิน
- วัดและประเมินผลจากการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม
- วัดและประเมินผลจากผลการทําวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
- วัดและประเมินผลจากการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
- วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
- มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอ้ ื่นในการทํางานและ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร และในการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
- มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4.2 วิธีการสอน
- การเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิการ (Participative learning through action)
- การเป็ นผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
4.3 วิธีการประเมินผล
- วัดและประเมินผลการเรี ยนแบบร่ วมมือ
- วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
- วัดและประเมินผลจากนําเสนองานกลุ่ม และการเป็ นผูน้ าํ ในการอภิปราย ซักถาม
- วัดและประเมินผลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจยั
เพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล และการแก้ปํญหาในการดํารงชี วติ และการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
- ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจยั เพื่อ
การสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดํารงชี วติ และการจัดการเรี ยนการสอน
- สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจยั เพื่อสื่ อสารการเรี ยนรู้
การเก็บรวบรวมและนําเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวติ และการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
- สามารถบูรณาการข้อมูล เพื่อการสื่ อสารอย่างเป็ นระบบด้วยสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 วิธีการสอน
- การติดตาม วิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว หรื อแหล่งการเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย
- การสื บค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิการใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา การใช้
ภาษาพูด เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
5.3 วิธีการประเมินผล
- วัดและประเมินผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษา
- วัดและประเมินผลการสื บค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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- วัดและประเมินผลจากความสามารถในการใช้เทคนิคการนําเสนอรายงาน หรื อทํางานเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษาโดยใช้หลักการ หรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรองรับ การเลือกใช้สถิติวเิ คราะห์ในการทํางาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
- วัดและประเมินผลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1.

หัวข้ อ/รายละเอียด
1. ปฐมนิเทศ และชี้แจงรายละเอียด

3

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่ วโมง

สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

ของรายวิชา

2. ซักถาม

กลุ่ม (รศ.วิชยั

2. สํารวจประสบการณ์ก่อนเรี ยน

3.ทําแบบฝึ กหัด

พาณิ ชย์สวย)

3. ความรู ้พ้ืนฐานและความหมายของ

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน

แนวคิด หลักการของการวัดและ

5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ประเมินผลการศึกษา
2.

หลักสู ตร จุดมุ่งหมายทางการศึกษา

3

และผลลัพธ์การเรี ยนรู ้

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม(รศ.วิชยั

3.ทําแบบฝึ กหัด

พาณิ ชย์สวย)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.

เทคนิคการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา

3

1. บรรยาย
2. ซักถาม
3.ทําแบบฝึ กหัด

อาจารย์ประจํากลุ่ม
(ดร.จรู ญ เฉลิม
ทอง/ผศ.ดร.วลีมาศ
แซ่อ้ ึง)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
8

สั ปดาห์ ที่
4.

หัวข้ อ/รายละเอียด
การประเมินแบบต่างๆ

3

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่ วโมง

สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
1. บรรยาย
2. ซักถาม
3.ทําแบบฝึ กหัด

ผู้สอน
อาจารย์ประจํากลุ่ม
(ดร.จรู ญ เฉลิม
ทอง/ผศ.ดร.วลีมาศ
แซ่อ้ ึง)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.

การประเมินตามสภาพจริ ง

3

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม(ผศดร.

3.ทําแบบฝึ กหัด

อารมณ์ อุต

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน

ภาพ)

5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6.

การจัดทําแฟ้ มสะสมงาน

3

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม(ผศดร.

3.ทําแบบฝึ กหัด

อารมณ์ อุต

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน

ภาพ)

5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7.

ประเภทของเครื่ องมือวัดผล

3

การศึกษา

1. บรรยาย
2. ซักถาม
3.ทําแบบฝึ กหัด

อาจารย์ประจํากลุ่ม
(ดร.จิตต์วิมล คล้าย
สุ บรรณ/ดร.ชนะ
ศึก นิ ชานนท์)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
8.

การสร้างและการใช้เครื่ องมือวัดผล
และประเมินผลการศึกษา

3

1. บรรยาย
2. ซักถาม
3.ทําแบบฝึ กหัด

อาจารย์ประจํากลุ่ม
(ดร.จิตต์วิมล คล้าย
สุ บรรณ/ดร.ชนะ
ศึก นิ ชานนท์)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
9

สั ปดาห์ ที่
9.

หัวข้ อ/รายละเอียด
การหาคุณภาพเครื่ องมือ

3

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่ วโมง

สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
1. บรรยาย
2. ซักถาม
3.ทําแบบฝึ กหัด

ผู้สอน
อาจารย์ประจํากลุ่ม
(ดร.จิตต์วิมล คล้าย
สุ บรรณ/ดร.ชนะ
ศึก นิ ชานนท์)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
5. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
10.

การสร้างเครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์

3

ทางการเรี ยนรู ้

11.

การวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบ

3

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม(ดร.

3.ทําแบบฝึ กหัด

อภิรดี

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน

วัชรสิ นธุ์)

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม(ดร.

3.ทําแบบฝึ กหัด

อภิรดี

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน

วัชรสิ นธุ์)

5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
12.

สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผล

3

แบบย่อยและแบบรวม

13.

การตัดสิ นผลการเรี ยนและการ
นําไปใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

3

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม (ดร.รุ่ ง

3.ทําแบบฝึ กหัด

นภา ตั้งจิตร

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน

เจริ ญกุล)

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม
3.ทําแบบฝึ กหัด

กลุ่ม (นายสมยศ
เผือดจันทึก)

4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
10

สั ปดาห์ ที่
14.

หัวข้ อ/รายละเอียด
การนําเสนอการสร้างแบบทดสอบ

3

(1)

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่ วโมง

สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม

3.ทําแบบฝึ กหัด
4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
5. สรุ ป ทบทวน
15.

การนําเสนอการสร้างแบบทดสอบ
(2)

3

1. บรรยาย

อาจารย์ประจํา

2. ซักถาม

กลุ่ม

3.ทําแบบฝึ กหัด
4.อภิปรายในชั้นเรี ยน
5. สรุ ป ทบทวน
16.

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.

วิธีการประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนและการเข้า

สั ปดาห์ ที่

สั ดส่ วนของ

ประเมิน

การประเมินผล

1-15

10%

ชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน อภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยน
2.

ทําแบบฝึ กหัด

2-15

10%

3.

การศึกษาค้นคว้า

2-15

10%

4.

การสร้างแบบทดสอบวัด

5-15

30%

16

40%

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้และ
การหาคุณภาพแบบทดสอบ
5.

สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ชนะศึก นิชานนท์, (2553). ประสิ ทธิภาพของการประมาณค่ าพารามิเตอร์ แบบเบส์ โดยใช้ การสรุปอ้ างอิง
ความน่ าเชื่ อถือของโมเดลการตอบสนองข้ อสอบ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การวัดและการประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, (2555). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุ งเทพฯ: เฮาส์ ออฟ เดอร์มิสท์.
ราตรี นันทสุ คนธ์, (2553). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุ งเทพฯ: จุดทอง จํากัด.
ศิริชยั กาญจนวาสี , (2552). ทฤษฎีการประเมิน. กรุ งเทพฯ : ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สามลดา.
ศิริชยั กาญจนวาสี , (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชยั กาญจนวาสี , (2550). ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ . กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ ตันยะ, (2545). การประเมินผลทางการศึกษา. กรุ งเทพฯ: สุ วรี ิ ยาสาส์น.
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์, (2551). วิธีวทิ ยาการประเมิน: ศาสตร์ แห่ งคุณค่ า. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช, (2550). การประเมินผลการเรียนรู้ แนวใหม่ . กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวปฏิบัติการวัด
และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวการ
พัฒนาการวัดและประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Markus, K.A. & Borsboom, D. (2013). Frontiers of test validity theory: Measurement, causation, and
meaning. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
McDonald, R.P. (2012). Test theory: A unified treatment. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Scheerens, J., Glas, C. & Thomas, S.M. (2013). Educational evaluation,assessment, and monitoring: A
systemic approach. Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers.
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ฐานข้อมูลแนะนํา TDC (ThaiLIS) ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
เว็บไซต์สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th
เว็บไซต์สาํ นักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา http://www.onec.go.th
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิ การ http://www.moe.go.th
เว็บไซต์สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) http://primarymath.ipst.ac.th/
Keywords: การวัดผลการศึกษา การประเมินผลการศึกษา วิธีวทิ ยาการประเมิน การทดสอบทางการศึกษา
สถิติวจิ ยั และ การวัดและประเมินผลการศึกษา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้าย และชุดอาจารย์ผสู้ อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยพิจารณาจากผลการเรี ยนของนักเรี ยน

และสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน

รวมทั้งการตอบคําถามของนักเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบของนักศึกษา
- นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการสอน
- อาจารย์ผสู ้ อนจัดประชุมเพื่อพัฒนาชุ ดวิชา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จัดประชุมอาจารย์เพื่อพัฒนาข้อสอบกลางร่ วมกัน และมีการสุ่ มตรวจข้อสอบ รายงานวิธีการให้คะแนน
และผลการประเมินจากนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิภาพรายวิชา
นําผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นและคะแนนสอบของนักศึกษา และการจัดประชุมอาจารย์ผสู ้ อนมา
สรุ ปผลและพัฒนาปรับปรุ งชุ ดวิชาก่อนการจัดการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาต่อไป
%%%%%%%%%%%%%
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