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รายละเอียดของรายวิชา การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ ๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ 652 การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 652 Assessment for Learning in Science
2. จานวนหน่วยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
1. ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
2. อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคปลาย นิสิตปริญญาโท (นอกเวลา) ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2557
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้ อง 6-202
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2.เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการวัดและการประเมินผลที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3.เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อการวัดและการประเมินผลที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจั ย
สาหรับวัดผลและประเมินผลที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ รายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนตอบสนอง
ความต้ องการของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพในระดับสากล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินเพื่อเสริมพลังตาม
สภาพจริง การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน การแปลความหมาย และการใช้ ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้หรือการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

15

30

45

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง

1

2

3

4.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ด้านที่ 2
ความรู ้

3

1

2

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

3

1

2

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

ด้านที่ 5
ทักษะการใช้ตวั เลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
1. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการการ
ทาวิจัยและประกอบวิชาชีพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึงความ
ถูกต้ องในเรื่องของการวัดและ
ประเมินผลในการทาวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.2 วิธกี ารสอน

1.3 วิธกี ารประเมินผล

1. สอดแทรกการสอนด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาใน
การทาวิจัยและประกอบวิชาชีพ
2. สอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ความเสียสละ และการคานึงถึง
ความถูกต้ องในเรื่องของการวัด
และประเมินผลในการทาวิจัย
เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. เน้ นให้ นิสติ มีความ
รับผิดชอบ รู้หน้ าที่ท้งั ต่อตนเอง
และส่วนรวม

1. ประเมินผลการเรียนรู้การ
เรียนของนิสติ
2. ประเมินด้ านความรับผิดชอบ
การส่งงาน การเข้ าชั้นเรียนของ
นิสติ
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการร่วมกิจกรรมของนิสิตใน
ชั้นเรียน

2.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ น
ให้ ผ้ ูเรียนเป็ นผู้สบื เสาะ ค้ นคว้ า
ความรู้ ทฤษฎี หลักการ
ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการวัด
การประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2. ให้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสติ โดยการส่งเสริม
ให้ นิสติ เข้ าร่วมศึกษา อบรม
หรือสัมมนา แนวคิดเกี่ยวกับ
การวัด การประเมินเพื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชา
2. ประเมินจากการเข้ าร่วม
กิจกรรมของนิสติ ทั้งกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสติ และในชั้น
เรียน

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
วัด การประเมินเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
2. นาทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิด ในการวัด การประเมิน
เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาใช้
ในการพัฒนานวัตกรรมและการ
วิจัยในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ด้ วยความความเข้ าใจอย่างลึกซึ้ง
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา
1. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการวัดและ
ประเมินผลในการทาวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3.2 วิธกี ารสอน
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้ น
ให้ นิสติ ได้ ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
ประเด็นปัญหาที่สาคัญและ
ซับซ้ อนอย่างสร้ างสรรค์
2. จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ ศึกษาค้ นคว้ า
งานทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ ในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้ างสรรค์

3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย
2. ประเมินจากการเข้ าร่วม
กิจกรรมของนิสติ ทั้งกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสติ และในชั้น
เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน ผลงานวิจัย หรือผล
การศึกษาค้ นคว้ าของนิสติ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถทางานและ
สร้ างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้อ่นื ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความสุข
2. มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี
วางตนได้ ถูกต้ องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม
4. เป็ นแบบอย่างที่ดใี นการ
ทางาน มีความเป็ นผู้นาและผู้
ตามที่ดี

4.2 วิธกี ารสอน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้ นให้ นิสติ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
ผู้อ่นื และสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้ นกิจกรรมกลุ่ม เน้ นบทบาท
การเป็ นผู้นาและผู้ตาม
3. ส่งเสริมให้ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอก
ห้ องเรียน
4. จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการ
พัฒนา
1. สามารถใช้ ทกั ษะการคานวณ
และทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการวัดและ
ประเมินผลในการทาวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
2. สามารถเลือกใช้ สถิติท่ี
เหมาะสมในการทาวิจัยหรือการ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมิน
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้ อมูล
สารสนเทศได้ อย่างสร้ างสรรค์
และรู้เท่าทัน
5. สามารถสื่อสารและ/หรือ
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
6. สามารถสื่อสารหรือนาเสนอ
ข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้

5.2 วิธกี ารสอน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ใี ห้
นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการคานวณและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการ
วัดและประเมินผลในการทาวิจัย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้ นให้ นิสิตได้ มีทกั ษะในการ
เลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้ นให้ นิสติ ได้ ส่อื สารความรู้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้ นให้ นิสติ ได้ สบื เสาะค้ นคว้ า
หาความรู้ท้งั ไทยและสากล โดย
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมอย่างสร้ างสรรค์และ
รู้เท่าทัน
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5.3 วิธกี ารประเมินผล

1. ประเมินจากผลการเรียน
2. ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าของนิสติ
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการเข้ าร่วมกิจกรรม
4. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน ผลงานวิจัย หรือผล
การศึกษาค้ นคว้ าของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

สาระสาคัญ

จานวน
ชัวโมง
่

วิธีการจัดการเรียนรู ้

ผูส้ อน

1

แนะนารายวิชา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
มาตราที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

2

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม,
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

2

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม,
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั
จิตพิสยั และทักษะพิสยั ที่เกี่ยวข้ อง
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สืบค้ นงานวิจัยไทยและต่างประเทศ
อย่างละ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการ
วัดผลและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นาเสนอการสืบค้ นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั เช่น concept
cartoon, two-tier diagnostic test,
concept mapping etc.
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั เช่น concept
cartoon, two-tier diagnostic test,
concept mapping etc. (ต่อ)
การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

2

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม,
เรียนรู้ด้วยตนเอง, ศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ไม่เข้ าชั้นเรียน

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา

2

อภิปราย, เรียนรู้ด้วยตนเอง,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

2

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม,
บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม,
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
กรณีศึกษา

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

2

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม,
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
กรณีศึกษา

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

2

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

ฝึ กปฏิบตั อิ อกแบบและสร้ าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นิสติ นาเสนอการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้

2

บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นหลัก, กรณีศึกษา
ไม่เข้ าชั้นเรียน

เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
กรณีศึกษา,ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

2

3

4

5

6

7

8
9

10
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11

12

13
14

15

วิทยาศาสตร์ท่พี ัฒนา
นาเสนอเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พร้ อมแบบประเมินสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ
นาเสนอและอภิปรายเครื่องมือวัด
และประเมินผลหลังจากแก้ ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ฝึ กปฏิบตั นิ าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไปทดลองใช้
นาเสนอผลการนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไปทดลองใช้ และ
เครื่องมือฉบับสมบูรณ์หลังจาก
ปรับแก้
สอบปลายภาคเรียน

2

2

2
2

ตนเอง
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง, ฝึ ก
ปฏิบตั ิ
นาเสนอ, อภิปราย,บรรยาย,
เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก,
กิจกรรมกลุ่ม
ฝึ กปฏิบตั ิ (ไม่เข้ าชั้นเรียน)
นาเสนอ, อภิปราย, เรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก

2

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
แผนการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

วิธกี ารประเมินผลนิสติ
1. ประเมินผลการเรียนรู้การเรียน
ของนิสติ
2. ประเมินด้ านความรับผิดชอบ
การส่งงาน การเข้ าชั้นเรียนของนิสติ
3. ประเมินจากการปฏิบตั งิ านและ
การร่วมกิจกรรมของนิสติ ในชั้น
เรียน
1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชา
2. ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
ของนิสติ ทั้งกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสติ และในชั้นเรียน
1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย
2. ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
ของนิสติ ทั้งกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสติ และในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
ผลงานวิจัย หรือผลการศึกษา
ค้ นคว้ าของนิสติ
1. ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรม

ทักษะ
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สัปดาห์ท่ปี ระเมินผล

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

50%

1-15

20%

1-15

10%

หมายเหตุ
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ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้ องเรียน
2. ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสติ
3. ประเมินจากการปฏิบตั งิ านและ
ผลงาน
1. ประเมินจากผลการเรียน
2. ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าของนิสติ
3. ประเมินจากการปฏิบตั งิ านและ
การเข้ าร่วมกิจกรรม
4. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
ผลงานวิจัย หรือผลการศึกษา
ค้ นคว้ าของนิสติ

1-15

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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ที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิ ค
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

มคอ. 3

สมนึก ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ:์ ประสานการพิมพ์.
Cooper, Harris. (2010). Research synthesis and meta-analysis: A step by step approach. 4th ed.
SAGE Publication, Inc.
Creemers, B.P.M., Kyriakides, L. & Sammons, P. (2010). Methodological advances in education
effectiveness research: Quantitative methodology series. Routledge Taylor & Francis Group.
Ebel, R.L. & Frisbie, D.A. (1986). Essential of education measurement. New Jersey, Printice-Hall
Inc.
Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in
education. McGraw-Hill International edition. McGraw-Hill company.
Johnson, B. & Christensen, L. (2000). Educational research: Quantitative and qualitative
approaches. Pearson Education Company.
Kerlinger, Fred N, (1986). Foundations of behavioral research. 3rd ed. New York : Holt, Rinehart
and Winston Inc.
Kubiszyn, Tom & Borich, Gary. (1996). Educational testing and measurement : Classroom
application and practice. 5th ed. New York : Harper Collins college publishers.
Reynolds, C.R., Livingston, R.B., & Willson, V. (2010). Measurement and assessment in
education. 2nd ed. Pearson Education, Inc.
Salvia, J., & Ysseldyke, JE. (2001). Assessment. 8th ed. Houghton Mifflin Company.
Ward, A.W., Ward, M.M. (1999). Assessment in the classroom. Wadsworth Publishing Company.
Sommer, R., & Sommer, B. (2002). A practical guide to behavioral research: Tools and
Techniques. 5th ed. Oxford University Press.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การให้ นิสติ ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น ๆ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การให้ นิสติ ประเมินการสอนของผู้สอน และผู้สอนประเมินตนเอง รวมทั้งพิจารณาจากผลการ
เรียนรู้ของนิสติ และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้ วิธกี ารและแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย มีการเมิน
หลายครั้ง นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลจากการประเมินการสอน มาวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ ตรงความ
ต้ องการของผู้เรียนและบริบทของการเรียนรู้ ศึกษาค้ นคว้ าอยู่เสมอ มีการประชุมจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนระหว่างคณาจารย์
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทบทวนโดยให้ นิสติ ทาอนุทนิ สรุปสิ่งที่เรียนรู้ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
2) คณาจารย์ผ้ ูสอนพิจารณาผลการเรียนรู้ร่วมกันจากผลงานนักเรียน การตอบคาถามในชั้นเรียน
การสอบ และการสัมภาษณ์
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ที่ได้ รับการประเมินโดยนิสิตและคณาจารย์ มา
วิเคราะห์กาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็ นต้ น จากนั้นพัฒนา
รายวิชาตามผลการประเมิน ทั้งนี้ให้ ข้ นึ อยู่กัยดุลยพินิจของผู้สอน
..........................................................................

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

