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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

วษ   652 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

SCE 652 Assessment for Learning in Science 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

1. ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

2. อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคปลาย นิสิตปริญญาโท (นอกเวลา) ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 6-202  

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการวัดและการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

     2.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการวัดและการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

 3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการวัดและการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการพัฒนาเคร่ืองมือและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย

ส าหรับวัดผลและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้รายวิชามีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ตลอดจนตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินเพ่ือเสริมพลังตาม

สภาพจริง การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน การแปลความหมาย และการใช้ผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัยได้ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 30 45 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

1 2 3 

 

4.ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการใชต้วัเลข 

การสื่อสารและ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 

1.2  วิธกีารสอน 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

 

1. ยึดม่ันในการปฏบัิติตามหลัก

คุณธรรมและจรรยาในการการ

ท าวิจัยและประกอบวิชาชีพ 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และค านึงถึงความ

ถูกต้องในเร่ืองของการวัดและ

ประเมินผลในการท าวิจัยเพ่ือ

การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

 

1. สอดแทรกการสอนด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาใน

การท าวิจัยและประกอบวิชาชีพ 

2. สอดแทรกกจิกรรมที่ส่งเสริม

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความเสียสละ และการค านึงถึง

ความถูกต้องในเร่ืองของการวัด

และประเมินผลในการท าวิจัย

เพ่ือการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

3. เน้นให้นิสติมีความ

รับผิดชอบ รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเอง

และส่วนรวม 

1. ประเมินผลการเรียนรู้การ

เรียนของนิสติ 

2. ประเมินด้านความรับผิดชอบ 

การส่งงาน การเข้าช้ันเรียนของ

นิสติ 

3. ประเมินจากการปฏบัิติงาน

และการร่วมกจิกรรมของนิสิตใน

ช้ันเรียน 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธกีารสอน 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในการ

วัด การประเมินเพ่ือการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์อย่างลึกซ้ึง 

2. น าทฤษฎี หลักการ และ

แนวคิด ในการวัด การประเมิน

เพ่ือการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์มาใช้

ในการพัฒนานวัตกรรมและการ

วิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ด้วยความความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง  

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ให้ผู้เรียนเป็นผู้สบืเสาะ ค้นคว้า

ความรู้ ทฤษฎี หลักการ

ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกบัการวัด 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

2. ให้มีการจัดกจิกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสติ โดยการส่งเสริม

ให้นิสติเข้าร่วมศึกษา อบรม 

หรือสมัมนา แนวคิดเกี่ยวกบั

การวัด การประเมินเพ่ือการ

เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

  

1. ประเมินจากผลการเรียนใน

รายวิชา 

2. ประเมินจากการเข้าร่วม

กจิกรรมของนิสติทั้งกจิกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสติและในช้ัน

เรียน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

3.2  วิธกีารสอน 3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการวัดและ

ประเมินผลในการท าวิจัยเพ่ือ

การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นิสติได้ฝึกทกัษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาที่ส าคัญและ

ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ 

2. จัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้นิสติได้ศึกษาค้นคว้า

งานทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย  

3. จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพนิสติในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 

1. ประเมินจากผลการเรียนใน

รายวิชาและผลการเรียนเฉล่ีย 

2. ประเมินจากการเข้าร่วม

กจิกรรมของนิสติทั้งกจิกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสติและในช้ัน

เรียน 

3. ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน ผลงานวิจัย หรือผล

การศึกษาค้นคว้าของนิสติ  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธกีารสอน 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถท างานและ

สร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประสทิธผิล และมีความสขุ 

2. มีปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ท างาน มีความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นให้นิสติตระหนักถึง

ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 

ผู้อื่นและสังคม 

2. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม เน้นบทบาท

การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกนัทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

4. จัดกจิกรรมที่พัฒนาศักยภาพ

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

1. ประเมินจากการเข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนการสอนทั้งใน

และนอกห้องเรียน 

2. ประเมินจากการเข้าร่วม

กจิกรรมพัฒนาศักยภาพนิสติ 

3. ประเมินจากการปฏบัิติงาน

และผลงาน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการ

พัฒนา 

5.2  วิธกีารสอน 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถใช้ทกัษะการค านวณ

และทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการวัดและ

ประเมินผลในการท าวิจัยเพ่ือ

การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ได้ 

2. สามารถเลือกใช้สถิติที่

เหมาะสมในการท าวิจัยหรือการ

วิเคราะห์เพ่ือการตัดสนิใจ 

3. สามารถเลือกและประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมิน 

เพ่ือเลือกรับและไม่รับข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

และรู้เทา่ทนั 

5. สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

6. สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้ 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ให้

นิสติได้ใช้ทกัษะการค านวณและ

ทกัษะทางคณิตศาสตร์ในการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการ

วัดและประเมินผลในการท าวิจัย 

2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีทกัษะในการ

เลือกใช้สถิติที่เหมาะสม 

3. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ที่

มุ่งเน้นให้นิสติได้สื่อสารความรู้

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ที่

มุ่งเน้นให้นิสติได้สบืเสาะค้นคว้า

หาความรู้ทั้งไทยและสากล โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ

รู้เทา่ทนั 

 

1. ประเมินจากผลการเรียน 

2. ประเมินจากรายงาน

การศึกษาค้นคว้าของนิสติ 

3. ประเมินจากการปฏบัิติงาน

และการเข้าร่วมกจิกรรม 

4. ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน ผลงานวิจัย หรือผล

การศึกษาค้นคว้าของนิสติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ สาระส าคญั จ านวน

ชัว่โมง 

วิธีการจดัการเรียนรู ้ ผูส้อน 

1 แนะน ารายวิชา  

พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

และหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

มาตราที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้

และการประเมนิผลการเรียนรู้  สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2 บรรยาย, กจิกรรมกลุ่ม, 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  

2 ธรรมชาตแิละหลักการวัดและ

ประเมนิผลการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

2 บรรยาย, กจิกรรมกลุ่ม, 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

 

3 พฤตกิรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธพิิสยั 

จิตพิสยัและทกัษะพิสยัที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2 บรรยาย, กจิกรรมกลุ่ม, 

เรียนรู้ ด้วยตนเอง, ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

 

4 สบืค้นงานวิจัยไทยและต่างประเทศ

อย่างละ 1 เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการ

วัดผลและประเมนิผลเพ่ือการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร ์

2 ไม่เข้าชั้นเรียน  

5 น าเสนอการสบืค้นงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัการวัดผลและ

ประเมนิผลเพ่ือการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

2 อภิปราย, เรียนรู้ ด้วยตนเอง, 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  

6 เคร่ืองมอืวัดพฤตกิรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้านพุทธพิิสยั จิตพิสยั

และทกัษะพิสยั เช่น   concept 

cartoon, two-tier diagnostic test, 

concept mapping etc. 

2 บรรยาย, กจิกรรมกลุ่ม, 

บรรยาย, กจิกรรมกลุ่ม, 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

กรณศีึกษา 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล 

7 เคร่ืองมอืวัดพฤตกิรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้านพุทธพิิสยั จิตพิสยั

และทกัษะพิสยั เช่น   concept 

cartoon, two-tier diagnostic test, 

concept mapping etc. (ต่อ) 

2 บรรยาย, กจิกรรมกลุ่ม, 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

กรณศีึกษา 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  

8 การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืวิจัย  

 

2 บรรยาย, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นหลัก, กรณศีึกษา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล 

9 ฝึกปฏบิตัอิอกแบบและสร้าง

เคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลที่

เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2 ไม่เข้าชั้นเรียน  

10 นิสติน าเสนอการพัฒนาเคร่ืองมอื

วัดผลและประเมนิผลเพ่ือการเรยีนรู้

2 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

กรณศีึกษา,ศึกษาค้นคว้าด้วย

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  
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วิทยาศาสตร์ที่พัฒนา ตนเอง 

11 น าเสนอเคร่ืองมอืวัดและประเมนิผล

ที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พร้อมแบบประเมนิส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ 

2 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, ฝึก

ปฏบิตั ิ

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  

12 น าเสนอและอภปิรายเคร่ืองมอืวดั

และประเมนิผลหลังจากแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

2 น าเสนอ, อภปิราย,บรรยาย, 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 

กจิกรรมกลุ่ม 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  

13 ฝึกปฏบิตันิ าเคร่ืองมอืวัดและ

ประเมนิผลไปทดลองใช้ 

2 ฝึกปฏบิตั ิ(ไม่เข้าชั้นเรียน) ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล  

14 น าเสนอผลการน าเคร่ืองมอืวัดและ

ประเมนิผลไปทดลองใช้และ

เคร่ืองมอืฉบบัสมบูรณห์ลังจาก

ปรับแก้ 

2 น าเสนอ, อภปิราย, เรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล 

15 สอบปลายภาคเรียน 2  อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

แผนการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิผลนิสติ สปัดาห์ที่ประเมนิผล สดัส่วนของการ

ประเมนิผล 

หมายเหต ุ

คุณธรรม

จริยธรรม 

1. ประเมนิผลการเรียนรู้การเรียน

ของนิสติ 

2. ประเมนิด้านความรับผดิชอบ 

การสง่งาน การเข้าชั้นเรียนของนสิติ

3. ประเมนิจากการปฏบิตังิานและ

การร่วมกจิกรรมของนิสติในชั้น

เรียน 

1-15 10%  

ความรู้ 
1. ประเมนิจากผลการเรียนใน

รายวิชา 

2. ประเมนิจากการเข้าร่วมกจิกรรม

ของนิสติทั้งกจิกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสติและในชั้นเรียน 

 

1-15 50%  

ทกัษะทาง

ปัญญา 

1. ประเมนิจากผลการเรียนใน

รายวิชาและผลการเรียนเฉล่ีย 

2. ประเมนิจากการเข้าร่วมกจิกรรม

ของนิสติทั้งกจิกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสติและในชั้นเรียน 

3. ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน 

ผลงานวิจัย หรือผลการศึกษา

ค้นคว้าของนิสติ 

1-15 20%  

ทกัษะ
1. ประเมนิจากการเข้าร่วมกจิกรรม

1-15 10%  
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ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

การเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

2. ประเมนิจากการเข้าร่วมกจิกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสติ 

3. ประเมนิจากการปฏบิตังิานและ

ผลงาน 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ประเมนิจากผลการเรียน 

2. ประเมนิจากรายงานการศึกษา

ค้นคว้าของนิสติ 

3. ประเมนิจากการปฏบิตังิานและ

การเข้าร่วมกจิกรรม 

4. ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน 

ผลงานวิจัย หรือผลการศึกษา

ค้นคว้าของนิสติ 

1-15 10%  
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 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://eptb.swu.ac.th/ 

 

http://www.moe.go.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

การให้นิสติประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนและเมื่อเสรจ็สิ้นการ

จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น ๆ 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน และผู้สอนประเมินตนเอง รวมทั้งพิจารณาจากผลการ

เรียนรู้ของนิสติ และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธกีารและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการเมิน

หลายคร้ัง น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

น าผลจากการประเมินการสอน มาวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงความ

ต้องการของผู้เรียนและบริบทของการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ มีการประชุมจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนระหว่างคณาจารย์  

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1) มีการทบทวนโดยให้นิสติท าอนุทนิสรุปสิ่งที่เรียนรู้ทุกคร้ังที่มีการเรียนการสอน  

2) คณาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนรู้ ร่วมกนัจากผลงานนักเรียน การตอบค าถามในช้ันเรียน 

การสอบ และการสมัภาษณ์  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินประสทิธภิาพของรายวิชา ที่ได้รับการประเมินโดยนิสิตและคณาจารย์ มา

วิเคราะห์ก าหนดประเดน็ที่ต้องปรับปรุง เช่น เน้ือหา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น จากน้ันพัฒนา

รายวิชาตามผลการประเมิน ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กัยดุลยพินิจของผู้สอน 

 

.......................................................................... 

 

 

 

 

 


