
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
 

1. คณะศึกษาศาสตร  ภาควิชาการศึกษา 
2. รหัสวิชา153351 หลักการวัดและการประเมนิผลการศึกษา กลุม 1 วันจนัทร 13.00-15.00 
   (Principle of Educational Measurement and Evaluation) 
    หนวยกิต     2  หนวยกิต 
3. คําอธิบายรายวชิา (course description) 
 ความสาํคัญของการวัดและการประเมนิผลทางการศึกษา การกําหนดวัตถปุระสงคในการ
ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลักการสรางและการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน และการแปลความหมายผลการวัด  
4. วัตถุประสงคของวิชา เพื่อใหผูเรียนมคีวามสามารถและคุณลักษณะ  ดังนี ้

1) เห็นความสาํคญัถึงประโยชนและคุณคาของกระบวนการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 
2) รูความเขาใจเกี่ยวกบัคําศัพทและนยิามทางการวัดและการประเมนิผล อธิบายถงึกระบวนการ

ในการวัดและการประเมนิผลทางการศึกษา หลักในการสรางและการใชเครื่องมือที่ใชในการ
วัดผล ตลอดจนวิธกีารวเิคราะหและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผล การกําหนด
คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

3) มีทักษะในการสราง การใช และการปรับปรุงเครื่องมือวัดผลที่ใชในการเรียนการสอน 
4) เขาใจถึงระเบยีบการประเมนิผลที่ใชในสถานศกึษา 
5) ออกแบบการวัดและการประเมินผลการเรยีนในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 

5. หัวขอวิชา (Course  Outline) 
 
ลําดับที ่ เนื้อหา จํานวนชัว่โมง 

1 กระบวนการวดัและการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน 
ความสาํคัญของการวัดและการประเมนิผล 
คําศัพทตางๆที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
ธรรมชาติของการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 

2 

2 องคประกอบของการวัด มาตรวัด หนวยและเครื่องมือ 
องคประกอบของการประเมินและกระบวนการประเมนิ 
แนวคิดในการประเมินผลแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 

4 
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ลําดับที ่ เนื้อหา จํานวนชัว่โมง 

3 การกําหนดวัตถุประสงคในการวัดและการประเมินผล 
การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการสรางเครื่องวัด 
ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2 

4 ชนิดของเครื่องมือและการสรางเครื่องมือวดัทางดานพุทธิพิสัย 4 
5 การสรางเครื่องมือทางดานจติพิสัย 4 
6 การสรางเครื่องมือทางดานพุทธพิิสัย 4 
7 แนวคิดทางเลอืกใหมของการวัดและการประเมินผล 2 
8 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด 4 
9 การกําหนดคะแนนและการแปลความหมายคะแนน 2 

10 หลักการรายงานผลการเรียนและการประเมินผลในสถานศึกษาและ
การออกแบบการวัดและการประเมินการเรียนในชัน้เรียน 

2 

 
6. วิธกีารสอน 
 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาจากเอกสารตํารา ทํารายงานกลุมและรายงานบุคคล 
7. อุปกรณและสื่อการสอน 
 แผนใส เครื่องฉายขามศีรษะ  เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงาน 
8. การวัดและการประเมนิ พิจารณาจาก 

1. ผลงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว 50 สวน 
2. ผลการสอบกลางภาค 20 สวน 
3. ผลการสอบปลายภาค 20 สวน 
4. นําเสนอแฟมผลงานและประเมินผลงานตนเอง 10 สวน 
เกณฑการพิจารณาใหระดับคะแนน 

A สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพในระดับดีมาก 85 % ข้ึนไป 
B สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพในระดับดีมาก 75-84 %  
C สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพในระดับดีมาก 65-74 %  
D สงงานครบแตไมตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบผานเกณฑ 60% ข้ึนไป 
F สงงานไมครบ ไมตรงตามกําหนด ผลงานหรือผลการสอบตองไมถึงเกณฑ 60 % 

9. การใหโอกาสนอกเวลา แกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
 วันองัคารหรือวันศุกร เวลา 8.30-12.00 น. โดยการนัดหมายลวงหนา
 โทรศัพท 579-7114  ตอ 1822   E-mail fedupns@ku.ac.th 
10. เอกสารที่ใชประกอบการเรยีนการสอน 
2 มิถุนายน  2548 
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ลาขาวิจยัและประเมินผล ภาควิชาการศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.2548. หลักการวดัและการ

ประเมิน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
พรทิพย ไชยโส.2535. “การสรางเครื่องมอืวัดผลดานพทุธิพิสัย หนวยที ่ 8 และการตรวจสอบและพัฒนา

เครื่องมือวัดผลดานพทุธพิิสัย หนวยที ่ 9” เอกสารการสอนชุดวชิาการพัฒนาแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร .2533. คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย. กรุงเทพ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว. 

Bloom, B.S.;  Hasting, J.T. ; and Masdaus, G.F. 1971. Handbook on Formative and Summative 
Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill Book Company. 

Ebel, Robert L.; and Frisbie, David A. 1986. Essential of Educational Measurement. New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc. 

Kubiszyn, Tom; and Borich, Gary. 1990. Educational Testing and Measurement. 3rd.ed. Illinis: 
Scott, Foresman and Company. 

Gronlund, Normal.E., 1993. Preparing Criterion-Referenced Tests for Classroom Instruction. 
New York: The Macmillan Company. 

Wiersma, William; and Jurs, Stephen G. 1990. Educational Measurement and Testing. 2nd.ed. 
Boston: Allyn and Bacon. 

วารสาร ทางการวัดและการประเมินผลการศึกษา และเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆตามที่มอบหมายใหคนควา 

2 มิถุนายน  2548 
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11. ตารางกจิกรรมการเรยีนการสอน 
สัปดาหที ่ เนื้อหา กิจกรรม 

1 
6 มิย. 48 

ธรรมชาติวิชา 
การเรียน  งานที่กําหนด และการประเมนิการเรียนรู  
มโนทัศนและความสาํคัญของการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 

แนะนาํลักษณะวิชา
ตรวจสอบความคาดหวงั
และพื้นฐานการเรียนของ
ผูเรียน และบรรยายนาํ 

2 
13 มิย. 48 

ธรรมชาติของการวัดและการประเมินผลการศึกษา
และกระบวนการในการวัดและการประเมนิผล
การศึกษา ประเภทของการประเมินผลการเรียน 

บรรยาย อภิปราย ทาํ
รายงาน 

3 
20 มิย. 48 

วัตถุประสงคของการประเมนิทางการศึกษา และ
แนวคิดในการประเมินผลการเรียนแบบอิงเกณฑและ
แบบอิงกลุม 

บรรยาย 
ศึกษาเอกสารและ
รายงาน 

4 
27 มิย. 48 

วัตถุประสงคทางการศึกษา และการกําหนด
จุดประสงคการเรียนการสอน 

ศึกษาเอกสารและทํา
รายงาน 

5 
4 กค. 48 

ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเภท
ของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

บรรยาย อภิปราย 
วิเคราะหกรณีตัวอยาง 

6-7 
11,18 กค.48 

ลักษณะและการสรางเครื่องมือวัดทางดานพทุธพิิสัย ศึกษาคนควา รายงานใน
ชั้นเรียน 

8.    25 กค. 48    สอบกลางภาค 
9 
1 สค. 48 

ลักษณะและการสรางเครื่องมือทางดานจติพิสัย สรางเครื่องมือ ทาํ
รายงาน 

10 
8 สค. 48 

ลักษณะและการสรางเครื่องมือทางดานทกัษะพิสัย ศึกษาคนควา รายงานใน
ชั้นเรียน 

11-12 
15,22 สค.48 

ลักษณะของเครื่องมือวัดทีดี่ และวิธกีารวิเคราะหหา
คุณภาพของเครื่องมือวัด 

บรรยายและทาํ
แบบฝกหัด 

13  
29 สค.48 

สถิติที่ใชในการวัดผลและการประเมินผล  
คะแนนและการแปลความหมายคะแนน 

บรรยายและทาํ
แบบฝกหัด 

14  
5 กย.48 

การรายงานผลการเรียนและระเบียบการประเมินผล
การเรียนในสถานศกึษา  การออกแบบการวัดและ
การประเมนิการเรียนการสอน 

บรรยาย อภิปราย ทาํ
รายงาน 

15  12  กย.48   การสอบปลายภาค 
 

2 มิถุนายน  2548 
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ใบงาน วิชา153351 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
ภาคตน ปการศึกษา 2548 

     
ครั้งที่ วันทีส่ง ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน 
1 10 มิย.

48 
งานเดี่ยว  เรียบเรียง
จากประสบการณ 
รายงานที่สง ใหพิมพ
ดวย font  cordial 
ขนาด 16 ความยาว 
1 หนากระดาษ A4 
(5 คะแนน) 

ความประทับใจบวก หรือ ความประทบัใจลบ จากเหตุการณใน
อดีตที่เกี่ยวกบัการประเมนิผลการเรียน  เขียน 3 ยอหนา  

ยอหนาที่ 1 เขยีนบรรยายขอมูลถึงเหตุการณ วา เกิด
เมื่อไร ที่ไหน มีใคร อยางไร (ไมเขียนความรูสึก หรือความเหน็) 

ยอหนาที่ 2 เขยีนความรูสึกที่มีตอเหตกุารณในขณะนั้น มี
ปฏิกริยาตอบสนองเหตุการณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของอยางไร 

ยอหนาที่ 3 เขยีนความรูสึกในขณะนีท้ี่มองยอนไป
เหตุการณที่กลาวถงึในยอหนาที่ 1  และเปรียบเทียบความรูสึก
นึกคิดในตอนนั้น (ยอหนาที ่2) สรุปถึงการเรียนรูอดีตนั้นอยางไร 

2 24 มิย. 
48 

งานกลุม 3 คน 
รายงานการคนควา
เอกสารหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการประเมินผล 
 (10 คะแนน) 

ศึกษา หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานรายวิชาใดวิชาหนึง่ 3 
ระดับชั้น แลวเปรียบเทียบ ในหวัขอ หลกัการของหลักสูตร  
จุดประสงคการเรียนรู  โดยแยกประเภทจุดประสงคทางดาน
พุทธพิิสัย จิตพิสัย หรือทกัษะพิสัย จํานวนชั่วโมง และ อ่ืนๆ 
อาจเสนอแผนภูมิหรือตารางประกอบ 
เขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง 

3 1  กค.. 
48 

งานกลุม 3 คน 
สรางแบบประเมิน
พฤติกรรมดาน จริย
ศึกษา 
ใหพิมพดวย font  
cordial ขนาด 16 
ความยาว 5 
หนากระดาษ A4 
(15 คะแนน) 

สรางเครื่องมือเพื่อประเมนิพฤติกรรมดานจริยศึกษาของนิสิตปที ่
1 ในดานจริยศึกษา มา 1 หวัขอ เชน การตรงตอเวลา  ความ
รับผิดชอบ  การเสียสละ  ความซื่อสัตย ความมนี้าํใจ  ความมี
วินัย แลวเขียนรายงานในหวัขอตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมที่ประเมิน :…………………… 
2. คําอธิบานพฤติกรรม :…………………. 
3. การสังเกตและการบนัทึกขอมูล :………….. 
4. การประมวลผลการสังเกต/ขอมูล................ 
5. การแปลผลและสรุปผลการประเมิน 
6. การเขียนขอความชมเชยหรอืแนะนาํเพื่อแกไข 

ภาคผนวก รายงานการทาํงานกลุม และการนําแบบประเมินไป
ทดลองใช 

2 มิถุนายน  2548 
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4 19 สค. 

48 
งานกลุม 6 คน  
สราง
แบบทดสอบวดั
ความรูดานพทุธิ
พิสัย คูขนาน   
พรอมเสนอผล
การวิเคราะห
คุณภาพของ
แบบทดสอบ 
(20 คะแนน) 

ใหออกขอสอบ ตามหลักการออกขอสอบ แบบถูกผิด 10 ขอ 
เติมคํา 6 ขอ  จับคู 6 ขอ เลือกตอบ 20 ขอ แบบอัตนัยแบบความ
เรียง 2 ขอ พรอมเฉลย  
จัดชุดแบบทดสอบ เปน 2 ชดุ เปนคูขนานกัน 
นําไปทดสอบในสถานการณจริง  
นําผลการสอบมาวิเคราะหคุณภาพ 
วิจารณและเสนอแนวทางการปรับปรุง 
และเขียนรายงาน มหีัวขอดังนี ้

1. ชื่อแบบทดสอบวิชา.....................  ฉบับ ก/ข 
2. สําหรับผูเรียนระดับชั้นใด 
3. เนื้อหาทีว่ัดมีอะไรบาง 
4. พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัดคืออะไร 
5. ใชเวลาในการสอบเทาไร 
6. ตัวขอสอบพรอมเฉลย 
7. คุณภาพของแบบทดสอบ 
8. แนวทางการพฒันา 

ภาคผนวก  รายงานการประชุมการทํางานของกลุม   
 ขอมูลที่ไดจากการสอบ   
ผลวิเคราะห  
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งานเดี่ยว  
นําเสนอแฟม
ผลงาน portfolio 
รายบุคคล 

แฟมผลงาน ที่ผลงานแสดงถงึผลสัมฤทธิท์างการเรียนตาม
วัตถุประสงคของรายวิชานี้ จดันําเสนอเพื่อการประเมนิ โดยมีสาระ 
3 สวน คือ สวนทีห่นึง่  สวนนํา ประกอบดวยสารบัญ คํานํา 
แนะนาํตนเอง   สวนที ่2 สวนผลงาน ประกอบดวย ผลงานทุกชิน้
ที่ทาํและไดรับการประเมนิจากผูสอน  ผลการสอบตนชัว่โมง 
(Quiz)ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค ตลอดจนการคนควา
อิสระที่มิไดกําหนดโดยผูสอน    สวนที่สาม สวนการเรยีนรู 
ประกอบดวย  ประเมนิตนเองในแตละงานที่กําหนด และประเมิน
สรุป  ขอเขียนที่สะทอนความคิดถึงการนําความรูไปพัฒนาตน 
และ พัฒนาการเรียนในปจจุบันและอนาคต   

*หมายเหต ุ รายงานที่สง ใหพิมพดวย font  cordial ขนาด 16 ความยาว 3 หนากระดาษ A4 
12. อาจารยผูสอน   รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานนัท 
       6 มิถุนายน  2548 

2 มิถุนายน  2548 
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ประวัติผูเรียนวิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
ภาค………………. ปการศึกษา………………….. 

ชื่อ…………………………………………… นามสกุล……………………………………….. 
สาขาวิชา  ………………………………………………………………… 
อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………………. 
ประวัติการศึกษา 

ระดับมัธยมศกึษาจากโรงเรียน………………………………….จงัหวัด………… 
 แผนการเรียน…………………………………………เกรด……………… 
 ระดับปริญญาตรี เรียนแลว............ หนวยกิต  เกรดสะสม...................... 
สถานทีท่ี่/ที่อยู/เบอรโทรศัพทที่จะติดตอได 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................... 
ความสามารถในการเรียน(การอาน การเขียน การพูด  การสรุป การทํารายงาน )  
……………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
ความสามารถพิเศษ 
……………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………................ 
ความภาคภูมใิจในตัวเอง 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
ความคาดหวงัและความตั้งใจในการเรียนวชิานี ้
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 ทานคิดวาทานจะทําอยางไรจึงจะสามารถประสบผลสาํเร็จในการเรียนในรายวชิานี้ 
………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2 มิถุนายน  2548 


