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รายละเอียดของรายวิชา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

คณะศึกษาศาสตร์       กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา   
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา   

 
หมวดท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา   

           ภาษาไทย           **217 701  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ   

           ภาษาอังกฤษ                        Measurement and Test Theories 

1.2 จํานวนหน่วยกิต    

           3(3-0-6) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

เป็นรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง, อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์ 
      อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ และ อ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส 
          อาจารย์ผู้สอน                    อ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง, อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์ 
      อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ และ อ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

         ไม่ม ี

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  

ไม่ม ี

1.8 สถานท่ีเรียน   

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.9 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาคร้ังล่าสุด    

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ...................     
เมื่อวันท่ี……………..เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 

หมายเหตุ  :  *3(3-0.6)  หมายถึง  
เลข 3 ตัวท่ีสอง  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงบรรยาย   เลข 0 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 
เลข 6  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการเรยีนรู้ด้วยตนเอง = (จํานวนช่ัวโมงบรรยาย x 2) + (จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ x 0.5) 
**  # หมายถึง   รวมถึงวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนไม่จําเป็นต้องสอบผ่าน  
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หมวดท่ี  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
เพ่ือให้นักศึกษา 

1. เป็นผู้นํา มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในมโนทัศน์และพัฒนาการของการวัดและการทดสอบ  ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ  ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง การวัดและการทดสอบแบบอิงกลุ่ม  แบบอิงเกณฑ์และแบบอิงบริบท  การ
สร้างแบบทดสอบและการนําไปใช้  การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบ การให้คะแนน การแปล
ความหมายและการทํานาย  

3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลงานวิจัย และ ผลงานวิชาการทางด้านการวัดและการทดสอบ และ รู้จัก
แสวงหาความรู้และสืบค้นจากแหล่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ บูรณา
การเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์จากการทําวิจัยทางดา้นการวัดและการทดสอบ 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ําหรับวิเคราะห์ คํานวณ ประมวลผล และ รายงานผลเพ่ือประโยชน์ทางด้านการวัด
และการทดสอบต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 มีการปรับปรุงเน้ือหาให้มคีวามทันสมัย กระชับสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นผลจากงานวิจยัใหม่ๆ ในสาขา 
และส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน  (RBL)  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ท่ีสอดคล้อง
กับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดําเนินการ  

3.1 คําอธิบายรายวิชา   

มโนทัศน์และพัฒนาการของการวัดและการทดสอบ  ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  ทฤษฎีการสรุป
อ้างอิง การวัดและการทดสอบแบบอิงกลุ่ม  แบบอิงเกณฑ์และแบบอิงบริบท  การสร้างแบบทดสอบและการนําไปใช้  การวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบ การให้คะแนน การแปลความหมายและการทํานาย  

Concepts and development for measurement and test theories, classical test theory, item response 
theory, generalizability theory, norm-referenced, criterion-referenced, and domain-referenced, 
measurement and test, test construction and use of test, quality analysis of item  and test, scoring, 
interpretation and prediction. 

3.2 จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย 
45 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 
ไม่ม ี

การฝึกปฏิบัติ/ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน 
ไม่ม ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
90 ช่ัวโมง 

3.3 จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1. อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศให้คําปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะ 
2. อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ตามความต้องการ 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์   



มคอ. 3 

 3 

 

หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา    
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และ

เป็นผู้นําหรือมีส่วนริเริม่ให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

(2) มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มกีารประพฤตปิฏิบัตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกตา่งหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภมูิใจในท้องถ่ิน สถาบันและประเทศชาต ิ
4.1.2  วิธีการสอน    

(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน ยกตัวอย่างกรณศึีกษาในประเด็นทางจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) สอดแทรกในระหว่างการให้คําปรึกษาหรือสอนเสริมสําหรับนักศึกษาเฉพาะรายท่ีต้องการ 

 4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียนท่ีเก่ียวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้เรียนในการเข้าช้ันเรียน การสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
(3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณศึีกษา และจากการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

4.2 
 
 
 

ความรู้   

4.2.1  ความรู้ต้องพัฒนา    
(1) มีความรู้ความเข้าใจอยา่งลึกซ้ึงในมโนทัศน์และพัฒนาการของการวัดและการทดสอบ  ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม 

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง การวัดและการทดสอบแบบอิงกลุ่ม  แบบอิงเกณฑ์และแบบอิงบริบท  การสรา้ง
แบบทดสอบและการนําไปใช้  การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบ การให้คะแนน การแปลความหมายและการ
ทํานาย  

(2) สามารถทําการวิจยัหรือปฏบัิตงิานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอ้ย่างลึกซ้ึง โดย
การพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ได ้

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่หรือ
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรอืวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
4.2.2  วิธีการสอน    

บรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทําแบบฝึกหัด  วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย การวิเคราะห์กรณตีัวอย่าง อภิปรายกลุม่
ฝึกปฏิบัติ ในการออกแบบและสรา้งเครื่องมือทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ออกเก็บข้อมลูภาคสนามและเขียน
รายงาน การสะท้อนผลการนําเสนอผลงาน สอดแทรกการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ RBL โดยใช้ปัญหาและโครงงานเป็น
ฐาน และเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงฝึกปฏิบัติการทําวิจัยเก่ียวกับการวัดและการทดสอบ 
4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล    

(1) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค  
(2) ประเมินจากการร่วมกิจกรรมและผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานวิจัย  
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4.3 ทักษะทางปัญญา   

4.3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเก่ียวกับการวัดและการทดสอบ พัฒนาความรู้หรือ

แนวความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดมิได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขหรือสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์สําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
4.3.2  วิธีการสอน   
         (1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เช่น ฝึกปฏิบัติการทําวิจัย โดยเน้นให้นักศึกษามี
วิเคราะห์ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทท่ีทําการศึกษา ฝึกวิเคราะห์หลักสูตร เขียนแผนงานการวัดและประเมินผลตามกลุ่ม
สาระและวิชาเอกของนักศึกษา และลงมือสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วนําไปทดลองใช้จริงในสถานศึกษา แล้วนํา
ผลท่ีได้มาทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตลอดจนปรับปรุงข้อสอบได้ตามคุณลักษณะท่ีดีของแบบทดสอบ เป็นต้น 
        (2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย 
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษา  
(5) การสะท้อนผลกระบวนการออกแบบและสร้างเครื่องมือทางด้านการวัดและการทดสอบ 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
        (1) สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ ์

(2) ประเมินจากรายงานวิจัย 
(3) สังเกตพฤติกรรมการทํางาน การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรยีน 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพัฒนา    
          มีความรับผิดชอบในการเรียนรูร้วมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทํางานระดบัสูงได ้
4.4.2  วิธีการสอน 
        (1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
        (2) มอบหมายงานให้ทําวิจยัเน้นท่ีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น การอธิบายข้ันตอน
ในการดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ีต้องประสานงานเก็บรวบรวม
ข้อมูล การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
        (3) การนําเสนอรายงานและสะท้อนผล 
4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการมสีว่นร่วมในช้ันเรียน 
(2) ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา และสังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
 
 

 
 

 
 
 
 



มคอ. 3 

 5 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

4.5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 (1)  มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการ

ท่ีสลับซับซ้อนได้ 
 (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อ่ืนได้ 
4.5.2  วิธีการสอน   
         (1) มุ่งเน้นการทําวิจยัเน้นการวิเคราะห์ข้อมลู นําเสนอผล โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมสีถิติอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ  
          (2) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-Learning 

 (3) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4.5.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากรายงานวิจัย และรูปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย สะท้อนผลการเรยีนรู้  
(3) การสอบปลายภาคท่ีเน้นดา้นการคํานวณและเลือกใช้สถิติในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีต้องพัฒนา 
       …ไม่เน้น… 
4.6.2 วิธีการสอน 
       …ไม่เน้น… 
4.6.3 วิธีการวัดและประเมินผล 
       …ไม่เน้น… 
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หมวดที่  5    แผนการสอนและการประเมินผล 

 

5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

  1-2 ปฐมนิเทศ มโนทัศน์และ
พัฒนาการของการวัดและการ
ทดสอบ   

6 - � � � � � � 1.เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมโน
ทัศน์และ
พัฒนาการของ
การวัดและการ
ทดสอบ   
3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

-ปฐมนิเทศ 
-ศึกษาด้วย
ตนเอง  
-วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง 
สอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน 
ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาใน
ประเด็นทาง
จรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
-อภิปราย กลุม่
ย่อย  
-นําเสนอผลการ
อภิปรายกลุ่ม  
-อภิปรายกลุม่

- Power Point 

- Internet 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

- กรณีตัวอย่าง 

-สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางาน การร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
-ประเมินผลการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
จากการวิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง 
 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ  
4. รู้จักแสวงหา
ความรู้และ
สืบค้นจากแหล่ง
ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
 
 

ใหญ่  
-สรุปเนื้อหา
ร่วมกัน 
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

 3-4 ทฤษฎีทางการวัดและการ
ทดสอบ 
1. ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม 

6 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ใน ทฤษฎีการวัด
แบบดั้งเดิม  
3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด

-ศึกษาค้นคว้า 
(งานกลุ่ม)  
-ฝึกการเขียนเค้า
โครงวิจัยที่มุ่งเน้น
การใช้ทฤษฎีการ
ทดสอบแบบ
ดั้งเดิม 
-เขียนสรุป
การศึกษา 
นําเสนอหน้าชั้น 
-ฝึกใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์
ตามทฤษฎีการ
ทดสอบแบบ
ดั้งเดิม   
-ใช้ Power 
Point สรุป
เนื้อหา 

-ตัวอย่างงานวิจัย
ที่ใช้ทฤษฎีการ
ทดสอบแบบ
ดั้งเดิม 
-ตัวอย่าง
สถานการณ์จริงที่
ใช้ทฤษฎีการ
ทดสอบแบบ
ดั้งเดิม 
-โปรแกรม
ทางด้าน CTT 
-Power Point 
สรุปเนื้อหา 
 

1. สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางาน การร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
2. ประเมินผล
การเรยีนรู้ในชั้น
เรียน 
3. ประเมินจาก
ความก้าวหน้า
ของรายงานวิจัย 
 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้
และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
4. สามารถใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สําหรับวิเคราะห์ 
คํานวณ 
ประมวลผล และ 
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

รายงานผลเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การวัดและการ
ทดสอบต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และ
สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม 

 5-6 ทฤษฎีทางการวัดและการ
ทดสอบ (ต่อ) 
2. ทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ   

6 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในทฤษฎีการ

-ศึกษาค้นคว้า 
(งานกลุ่ม)  
-ฝึกการเขียนเค้า
โครงวิจัยที่มุ่งเน้น
การใช้ทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ   
-เขียนสรุป
การศึกษา 
นําเสนอหน้าชั้น 
-ฝึกใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์
ตามทฤษฎีการ
ตอบสนอง
ข้อสอบ   

-ตัวอย่างงานวิจัย
ที่ใช้ทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ   
-ตัวอย่าง
สถานการณ์จริงที่
ใช้ทฤษฎีการ
ตอบสนอง
ข้อสอบ 
-โปรแกรม
ทางด้าน IRT 
-Power Point 
สรุปเนื้อหา 
 

1. การสังเกต 
และสมัภาษณ์ 
จากการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียน 
2. ประเมินผล
การเรยีนรู้ในชั้น
เรียน 
3. ประเมินจาก
ความก้าวหน้า
ของรายงานวิจัย 
 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

ตอบสนองข้อสอบ 
3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้
และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย

-ใช้ Power 
Point สรุป
เนื้อหา 
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
4. สามารถใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สําหรับวิเคราะห์ 
คํานวณ 
ประมวลผล และ 
รายงานผลเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การวัดและการ
ทดสอบต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และ
สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม 

 7-8 ทฤษฎีทางการวัดและการ
ทดสอบ (ต่อ) 
3. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 

6 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ

-ศึกษาค้นคว้า 
(งานกลุ่ม)  
-ฝึกการเขียนเค้า
โครงวิจัยที่มุ่งเน้น
การใช้ทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ   

-ตัวอย่างงานวิจัย
ที่ใช้ทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ   
-ตัวอย่าง
สถานการณ์จริงที่
ใช้ทฤษฎีการ

1. การสังเกต 
และสมัภาษณ์ 
จากการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียน 
2. ประเมินผล

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในทฤษฎีการสรุป
อ้างอิง 
3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้
และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ

-เขียนสรุป
การศึกษา 
นําเสนอหน้าชั้น 
-ฝึกใช้โปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์
ตามทฤษฎีการ
สรุปอ้างอิง  
-ใช้ Power 
Point สรุป
เนื้อหา 

ทดสอบแบบ
ดั้งเดิม 
-โปรแกรม
ทางด้าน G-
Theory 
-Power Point 
สรุปเนื้อหา 
 

การเรยีนรู้ในชั้น
เรียน 
3. ประเมินจาก
ความก้าวหน้า
ของรายงานวิจัย 
4. สอบกลางภาค 
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
4. สามารถใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สําหรับวิเคราะห์ 
คํานวณ 
ประมวลผล และ 
รายงานผลเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การวัดและการ
ทดสอบต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และ
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม 

 9-10 การวัดและการทดสอบแบบ
อิงกลุ่ม  แบบอิงเกณฑ์และ
แบบอิงบริบท   

6 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
การวัดและการ
ทดสอบแบบอิง
กลุ่ม  แบบอิง
เกณฑ์และแบบอิง
บริบท   
3. สามารถ
วิเคราะห์ 

-ศึกษาตัวอย่าง
งานวิจัย (งาน
กลุ่ม) เพื่อ
พิจารณาถึงการวัด
และการทดสอบ
แบบอิงกลุ่ม  แบบ
อิงเกณฑ์และแบบ
อิงบริบท   
-เขียนสรุป
การศึกษา  
-นําเสนอหน้าชั้น  
-สะท้อนผลงาน  
-ใช้ Power Point 
สรุปเนื้อหา 
 

-ตัวอย่างงานวิจัย 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
--Power Point 
สรุปเนื้อหา 
 

1. การสังเกต 
และสมัภาษณ์ 
จากการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียน 
2. ประเมินผล
การเรยีนรู้ในชั้น
เรียนจากการ
วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง 
3. ประเมินจาก
ความก้าวหน้า
ของรายงานวิจัย 
 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้
และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

 11-12 การสร้างแบบทดสอบและการ
นําไปใช้   

6 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับการสรา้ง
แบบทดสอบและ
การนําไปใช้   
3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ

- วิเคราะห์
ตัวอย่าง
งานวิจัย
เกี่ยวกับการ
พัฒนา
แบบทดสอบ 

- อภิปรายกลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
เพื่อสรุป
ประเด็นปัญหา
ร่วมกัน 

- ฝึกปฏิบัติ
สืบค้นสาระ
ความรู้และ
ประมวลความรู้  

- ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและ
เขียนตาราง
โครงสร้าง 
(Blueprint) 
ของ
แบบทดสอบ 

-ตัวอย่างงานวิจัย 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-Power Point 
สรุปเนื้อหา 
 

1. การสังเกต 
และสมัภาษณ์ 
จากการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียน 
2. ประเมินผล
การเรยีนรู้ในชั้น
เรียน 
 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้
และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 

- การดําเนินการ
สร้าง
แบบทดสอบ 

- ฝึกปฏิบัตินํา
แบบทดสอบไป
ใช้จริงใน
สถานศึกษา 

 13 การวิเคราะห์คุณภาพของ
ข้อสอบและแบบทดสอบ 

3 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ

-ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจาก
เอกสารความรู ้ 
-ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อสอบ

-ตัวอย่างงานวิจัย
ที่มุ่งพัฒนา
แบบทดสอบ 
- Power point 
สรุปเนื้อหา 

1. การสังเกต 
และสมัภาษณ์ 
จากการร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในการวิเคราะห์
คุณภาพของ
ข้อสอบและ
แบบทดสอบ 
3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้

และการใช้
โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์
ข้อสอบ  
-นําเสนอหน้าชั้น  

-โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สําหรับวิเคราะห์
แบบทดสอบ 
CTT, IRT,GT 

2. ประเมินผล
การเรยีนรู้ในชั้น
เรียน 
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
4. สามารถใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สําหรับวิเคราะห์ 
คํานวณ 
ประมวลผล และ 
รายงานผลเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การวัดและการ
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

ทดสอบต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และ
สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม 

 14-15 การให้คะแนน การแปล
ความหมายและการทํานาย 

6 - � � � � � � 1. เป็นผู้นํา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาการและ
วิชาชีพด้านการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับการให้
คะแนน การแปล
ความหมายและ
การทํานาย 

-ศึกษาตัวอย่าง
งานวิจัย (งาน
กลุ่ม) เพื่อ
พิจารณาถึงการให้
คะแนน การแปล
ความหมาย การ
ทํานาย ตลอดจน
แนวทางการนําผล
การประเมินไปใช้
ในการปรับปรุง
การเรยีนการสอน 
-เขียนสรุป
การศึกษา 
นําเสนอหน้าชั้น 
สะท้อนผลงาน 
และใช้ Power 
Point  สรุป

-ตัวอย่างงานวิจัย 
 - ตัวอย่าง 
เครื่องมือ 
-กรณีศึกษา 
- Power point 
สรุปเนื้อหา 
 
 

1. การร่วม
กิจกรรมและผล 
การเรยีนรู้ในชั้น
เรียน 
2. รายงานวิจัย 
3. การสอบปลาย
ภาค 
 

อ.ดร.พัชรี จันทรเ์พ็ง 
อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน ์
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
อ.ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรสั  
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

3. สามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
ประเมินผล
งานวิจัย และ 
ผลงานวิชาการ
ทางด้านการวัด
และการทดสอบ 
และ รู้จัก
แสวงหาความรู้
และสบืค้นจาก
แหล่งต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ มีการ
วางแผนและ
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาความรู้
ใหม่ บูรณาการ
เข้ากับความรูเ้ดิม
ได้อย่าง
สร้างสรรค์จาก
การทําวิจัย
ทางด้านการวัด

เนื้อหา 
-นําเสนอราย
งานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
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5.1 แผนการสอน 
  สัปดาห์ 

ที่ 
หน่วย บท และหัวข้อ 

 

จํานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน   บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 

และการทดสอบ 
4. สามารถใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สําหรับวิเคราะห์ 
คํานวณ 
ประมวลผล และ 
รายงานผลเพื่อ
ประโยชน์ทางด้าน
การวัดและการ
ทดสอบต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และ
สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม 

 สรุปแผนการสอนต่อผลการเรียนรู ้ 45 - � � � � � �  

          หมายเหตุ : - ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ   5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  6) ทักษะการจัดการเรียนรู้   

                       - เครื่องหมาย ●  เท่ากับ การสอนและต้องประเมินผล       เครื่องหมาย   � เท่ากับ การสอนแตไ่ม่ประเมินผล  ถ้าไม่ใส่เครื่องหมาย คือ ไม่มีการสอนและไม่ประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

ลักษณะการประเมิน 
 

ผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 

สังเกตและสมัภาษณ์จากการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ การทํางานท่ี
ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ในช้ันเรียน 

� � � � � � 1-15 20  

รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัด
และการทดสอบ 

� � � � � � 3-15 40 
 

 

การสอบกลางภาค � � � � � � 7 20  

การสอบปลายภาค � � � � � � 15 20  

รวม 100  

 

หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

6.1 ตําราและเอกสารหลัก   

ชวาล  แพรัตกุล. เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2509. 
ชวาล  แพรัตกุล. เทคนิคการเขียนคําถามเลือกตอบ. กรุงเทพมหานคร : ก่ิงจันทร์การพิมพ์, ม.ป.ป. 
ประภาพร  ศรีตระกูล. การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
 2549. 
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. เทคนิคการสร้างและสอบข้อสอบความถนัดทางการเรียน. กรุงเทพมหานคร :  
            สุวีริยาสาส์น, 2541. 
……………………….  การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2543. 
ศิริชัย  กาญจนวาส.ี การทดสอบแบบด้ังเดิม. กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
ศิริชัย  กาญจนวาส.ี ทฤษฎกีารทดสอบแนวใหม่. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง : วิธีการสร้างเคร่ืองมือวัดผล 
            การเรียนรู้ของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของ สกสค.ม., 2551. 
สุชีรา  ภัทรายตุวรรตน์. คู่มือการวัดทางจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : เมดิคลั มีเดีย, 2551. 
 
สุวิมล  ตริกานันท์. การสร้างเคร่ืองมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสูก่ารปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์  
           มหาวิทยาลัย, 2551. 
สุวิมล  ว่องวาณิช (บรรณาธิการ). รวมบทความการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง 
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร :  
           สํานักวิชาการและมาตรฐาน, 2551. 
สมบุญ  ภู่นวล. การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ. กรุงเทพมหานคร : บารมีการพิมพ์, 2525. 
Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., (et al.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and  
           Assessing : A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. NY : Addison Wesley  
           Longman, Inc, 2001. 
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 ตําราและเอกสารหลัก  (ต่อ) 
Angelo, T. A. and Cross, K. P.  Classroom Assessment Techniques : A Handbook for college Teachers. 2nd ed. SF :  
             Jossey-Bass Publishers, 1993. 
Brennan, R. L. (Ed.).  Educational Measurement.  4th ed.. Westport, CT. American Council on  

Education/Praeger, 2006. 
Brennan, R. L. Generalizability Theory and Classical Test Theory. Applied Measurement in Education, 24,  

1-21, 2011. 
Gronlund, N.E.  Assessment of Student Achievement.  7th ed. MA : Pearson Education, Inc, 2003. 
 Murphy, K. R. and Davidshofer, C. O..  Phychological Testing : Principles and Applications. 5th ed. NJ : Prentice Hall,  
             2001. 
Masters, G. N. and Keeves, J. P..  Advances in Measurement in Educational Research and Assessment. Oxford :  
             Elsevier Science Ltd., 1999. 

6.2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ    

        ไม่ม ี
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา   

     6.3.1 ห้องสมุดจีน แบรี ่คณะศึกษาศาสตร ์
 6.3.2 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 6.3.3 http://eclassnet.kku.ac.th 
 6.3.4 http://www.watpon.com/ 
 6.3.5 http://www.onec.go.th/ 
 6.3.6 http://www.moe.go.th/ 
     6.3.7 เว็บไซต ์ของต่างประเทศท่ีค้นด้วยคําต่อไปน้ี 

 test theory, classical test theory (CTT), item response test theory (IRT), general test theory (G-
Theory), modern test theory, measurement, assessment, evaluation, authentic assessment, portfolio 
assessment, rubrics และ scoring rubrics เป็นต้น 
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  
 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

        นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญของ สมศ ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสดุการเรียนรายวิชา สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน 
 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ท่ีไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา)   

การประเมินการสอนเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรรบัผิดชอบการนําผล
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการประเมินตนเองของอาจารย์ มาพิจารณาและให้ข้อมูลแก่อาจารย์ผูส้อน 
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

 
7.3 การปรับปรุงการสอน   

   กลไกการปรับปรุงการสอน กํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีหน้าท่ีในการนําผลการประเมินการสอน
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา สรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และนําผลไปพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป 

กลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดการอบรมพัฒนาอาจารยด์้านการสอน 
เช่นการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจยัในช้ันเรียน เป็นต้น ซ่ึงอาจารยส์ามารถพัฒนาตนเองและนําความรูม้าปรับปรงุการสอนได้ตลอดเวลา 

 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา   

   การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีกําหนด
สําหรับรายวิชา  

   การพิจารณาระดับคะแนนท่ีอาจารย์ทําการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานขงมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 

    การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน 

 
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

  การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมีการปรับปรุง
เน้ือหาให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช้ในการสอนแต่ละหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการเรียนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา 

 
 

 

 

 

 


