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มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานการอุดมศึกษา
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ด้านคุณภาพบัณฑิตด้านคุณภาพบัณฑิต

↓↓
TQFTQF

3

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรี 5 ด้าน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญาดานทกษะทางปญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความรู้ความสามารถของบัณฑิตตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

ความรู้
ี่

ความเป็น
์การพฒันาความสามารถที

ตลาดแรงงาน
และสังคม
ต้องการ

มนุษย์
ที่สมบูรณ์

วชิาชีพ
/วชิาเฉพาะ

วชิาศึกษา
ทั่วไป

ผลการเรียนรู้
ระดบัหลกัสูตร

การพฒนา
หลกัสูตร

5

องค์ประกอบการองค์ประกอบการศึกษาศึกษา

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของของ
การสอนการสอน

การจัดการจัด
กจิกรรมกจิกรรม
การเรียนการเรียน

การวัดและการวัดและ
ประเมินผลประเมินผล
การศึกษาการศึกษา

การออกแบบแผนกจิกรรมการเรียนการสอน

• วเิคราะห์หลักสูตร

• กาํหนดภาระงาน/ผลงานรวบยอดประจาํวชิา
์พร้อมเกณฑ์การประเมนิ

• กาํหนดหน่วยการเรียนรู้

• กาํหนดกจิกรรมการเรียนการสอน

7

    ผลลพัธก์ารเรยีนรู้
         (Learning Outcome) 

1. วดัพฤตกิรรมด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain) 

2. วดัพฤตกิรรมด้านจิตพสัิย (Affective Domain)

3. วดัพฤตกิรรมด้านทกัษะพสัิย (Psychomotor 
Domain) 
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การออกแบบ วธีิการและเคร่ืองมอืประเมิน

• กาํหนดสัดส่วนการประเมิน
         ระหว่างภาคและประเมินปลายภาค         ระหวางภาคและประเมนปลายภาค

• กาํหนดวธีิการและเคร่ืองมอืประเมิน
         ระหว่างภาคและปลายภาค

    เน้นการใช้ประสบการณ์ท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ระดบัวิชา

9

การออกแบบ วธีิการและเคร่ืองมอืประเมิน

• เขียนแผนการประเมินผลการเรียนรู้    ท่ีสอดคล้องกบัระดับวิชา

• เลอืกวิธีการและเคร่ืองมือประเมินท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียน ท้ังการประเมินระหว่างเรียนและประเมินผล
สรุป

10

Experience

การทําโครงการ
การเขียนรายงาน
การเขียนบทความการเขยนบทความ
 การปฏิบัติ
การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
การทํางานกลุ่ม
การทดสอบ
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืวดั

1. วางแผนสร้างเคร่ืองมือ

12

2.  สร้างเคร่ืองมือตามที่วางแผนไว้

3. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

12
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การวางแผนสร้างเคร่ืองมือ

1. ศึกษา curriculum mapping

ึ

13

1.1 ศึกษา curriculum mapping

1.2 กาํหนดนิยามและตัวช้ีวัด

1.3 ศึกษาวัตถุประสงค์ของวิชาและจัดทําแผนผงัการวัด
คุณลกัษณะท่ีต้องการ

13

ชุดวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

103 (20111001) ทกัษะชีวิต                      

111 (20111002)  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ื                         

121  (20111003) อารยธรรมมนุษย ์                      

131  (20111004) สังคมมนุษย ์                      

141  (20111005) วิทยาศาสตร์ เทคโนโล
งแวดลอ้มเพ่ือชีวิต 

                     

151  (20111006) ไทยศึกษา                      

152  (20111007) ไทยกบัสังคมโลก                      

161 (201110018  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือส                      

162  (20111009)  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                      

163 (20111010)  ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือส                      
 

14

การสร้างเคร่ืองมอื

1. สร้างเคร่ืองมือตามท่ีวางแผนไว้

15

ตัวอย่างเคร่ืองมือ เช่น แบบวัดเชิงสถานการณ์  แบบสอบถาม 
แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น

15

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

1 . ผู้สร้างตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเอง

16

2. ให้ผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบ

16
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กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญาดานทกษะทางปญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

17

คุณธรรมจริยธรรมใน TQF
การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมคุีณธรรม
จริยธรรมด้วยความรับผดิชอบส่วนตนและส่วนรวม

ป ั ิ ี ี ิ ใ ั ้ ่ ิความสามารถปรับวถิชีีวติในความขัดแย้งทางค่านิยม

การพฒันานิสัยและการปฏบิตัิตนตามศีลธรรมทั้งใน
เร่ืองส่วนตัวและสังคม

18

หมวดการศึกษาทัว่ไปและหมวดวชิาเฉพาะหลายชุด 
กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัคุณธรรม จริยธรรม

2 มวีินัย ตรงต่อเวลา และมคีวามซ่ือสัตย์เป็นแบบอย่างทีด่ี2.มวนย ตรงตอเวลา และมความซอสตยเปนแบบอยางทด
3.ใช้วจิารณญาณในการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาคุณธรรม
และจริยธรรม และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
4.ปฏิบัตตินด้วยความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม

19

              มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่ชุดวิชา (cur map)
•    ความรับผดิชอบหลกั ο ความรับผดิชอบรอง

              รายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3 4

10103 ทักษะชีวติ • • • •
ั ื่ ื่10111 ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร ο • ο •

10121 อารายธรรมมนุษย์ • • ο •
10131 สังคมมนุษย์ ο • ο ο
10141 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม • • • •
10151 ไทยศึกษา • • • •
10161 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร • • • •

20
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การประเมินผลเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.  ประเมินจากคะแนนความรู้คุณธรรมจริยธรรม
2.  ประเมินจากการวเิคราะห์ปัญหาเชิงคุณธรรม
     จริยธรรม
ป ิ ั ิ ั ึ3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

    ในการเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลยั
4.  ประเมินจากการเกบ็ข้อมูลแหล่งต่างๆ เช่น การใช้
     แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  แหล่งทุติยภูมิ  ข้อมูล
    สถิติ  รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ

21

วธีิและเคร่ืองมอืวดัผลด้านคุณธรรมจริยธรรม

วธีิที่ 1  การวดัความรู้เกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรม
  เคร่ืองมือ คอื แบบทดสอบ  แบบประเมินตนเอง กจิกรรม  
 ผลจากการสอบความร้ไม่สามารถได้ว่า ผ้เรียนมีพฤติกรรมทาง ผลจากการสอบความรูไมสามารถไดวา ผูเรยนมพฤตกรรมทาง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างไร  เพยีงแต่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้
เกีย่วกบัคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ มีปัญหาในการคดิทาง
คุณธรรมจริยธรรมหรือไม่  ที่จะส่งผลให้แสดงความรู้สึกทาง
คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติทางคุณธรรมจริยธรรม

22

วธีิที ่2  การใช้แบบวดัสถานการณ์  การนําประเดน็ปัญหา
เชิงคุณธรรมจริยธรรม  และเร่ืองต่างๆ ในสังคม หรือ
กรณีศึกษา หรือในสภาพชีวติจริงมากระตุ้นให้ผู้ตอบแสดง
ความรู้สึกออกมา

ิ ี ี ้ ี ้ ํ ั ี่ ้ ้ ้ ึ ี่ ้ ิวธน  มขอจากดทผูตอบอาจตอบดวยความรูสกทแทจรง
หรืออาจตอบเพือ่ให้ดูดี  ควรใช้หลายๆ สถานการณ์เพือ่
เข้าถึงความจริงใจในการตอบ  หากเป็นแบบเลอืกตอบ  
ตวัเลอืกจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกด้วยทฤษฎทีี่
เป็นพืน้ฐานของการวดั

23

    วธีิที่ 3  การวดัด้วยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
เคร่ืองมือ คือ แบบบันทึกการสังเกต

• คุณธรรม จริยธรรมที่วดัจากการสังเกต เช่น ความตรงต่อ
เวลา  ความรับผดิชอบ ความประหยดั  การทํางานร่วมกบัเวลา  ความรบผดชอบ ความประหยด  การทางานรวมกบ
ผู้อืน่  ข้อด ีคอื ได้ข้อมูลที่เป็นจริง เหมาะกบัการวดัวิชาฝึก
ปฏิบัติ  ข้อจํากดั คอื สังเกตได้เฉพาะพฤติกรรมปัจจุบัน 
และเป็นวธีิที่ใช้เวลานานกว่าวธีิอืน่

24
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วธีิที ่4  การวดัด้วยการใช้มาตรประมาณค่า

 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เรียนประเมนิตนเองหรือเพือ่น

เคร่ืองมอื คือ แบบมาตรประมาณค่า เช่น Likert Scale

ข้อด ีสามารถตั้งคาํถามมากข้อ ค่าใช้จ่ายตํา่ ใช้เวลา
น้อย สะดวกสําหรับผู้ตอบอยู่กระจายในพืน้ที่ต่างๆ  

ข้อจํากดั วดัได้เพยีงความรู้สึกเท่าน้ัน ยงัไม่สามารถ
สรุปไปสู่การกระทาํทีแ่ท้จริงได้

25

ตวัอย่าง มาตรวดัประมาณค่าวดัการมจีิตสาธารณะ
รายการสงัเกต ปฏิบติั

ประจาํ
(1)

ปฏิบติั
บ่อยคร้ัง

(2)

ปฏิบติั
นอ้ย

(3)

ไม่
ปฏิบติั

(4)

1. ช่วยเหลืองาน ชุมชน สงัคมของ
้ ็ ใ ตนดวยความเตมใจ

2.  แบ่งปันส่ิงของทรัพยสิ์นและอ่ืนๆ 

และช่วยแกปั้ญหา
3  อาสาทาํงานใหชุ้มชน สงัคมโดย
    ไม่หวงัผลตอบแทน

26

วธีิที ่5  การซักถาม/สัมภาษณ์ เป็นการพูดซักถามกบั
นิสิต
เคร่ืองมอื คอื แบบสัมภาษณ์

ข้อด ีคอื ได้ข้อมูลลกึซ้ึงและละเอยีดขึน้ในมุมมองที่
้กว้างขวางได้ทราบเบือ้งหลงัของแนวคดิ การร่วมมอื

กนัทาํงาน ข้อจาํกดั คอื เสียเวลามากกว่าวธีิอืน่ๆ

27

วธีิที ่6  การเกบ็ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูม ิเป็นการใช้
ข้อมูลทีม่ผู้ีอืน่ได้เกบ็ข้อมูลหรือได้วเิคราะห์ผลแล้ว 
เช่น ข้อมูลสถติิ รายงานผลการประเมินจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

หลกัการเลอืกใช้ข้อมูลทุติยภูมิ : ตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้  ตรงประเดน็ ทนัสมัย มีความ
ชัดเจนและน่าเช่ือถอื

28
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            ออกแบบวธีิวดัและสร้างเคร่ืองมือ
การวดัความรู้ เคร่ืองมือเป็นกจิกรรมท้ายเร่ืองแบบประเมิน
ตนเอง  แบบทดสอบที่ถามความรู้เกีย่วกบัความหมาย  ที่มา  และ
ความสําคญั หลกัคุณธรรม  จริยธรรมในการดาํรงตน

1)   ิ ใ ั ิ ้ ใ1) คุณธรรม  จรยธรรมของตนในสงคมเกดจากขอใด

2)  ข้อใดเป็นความสําคญัของหลกัคุณธรรมจริยธรรม

      ในการดาํรงตน

3)  ข้อใดสามารถใช้เป็นเคร่ืองช้ีวดัมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
     ของสังคมได้ดทีี่สุด

29

การวดัการวเิคราะห์  เคร่ืองมืออาจเป็นกจิกรรมท้ายเร่ือง  
แบบประเมนิตนเอง

4)  ข้อใดแสดงถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม
มากที่สุด

5)  ท่านจะปฏิบัตตินอย่างไร หรือมข้ีอเสนอแนะแก่
ครอบครัวอย่างไร  หากครอบครัวหรือหน่วยงานของ
ท่านปฏิบัตไิม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือศีลธรรมอนัดี
งามของสังคม

30

สร้างประเดน็การสังเกตพฤตกิรรมของนิสิต  ในการ
ดาํเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวทิยาลยั โดยการ
สังเกต ข้อมูลสถิต ิรายงานผลการประเมนิจากหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง (หรืออาจสร้างแบบวดัสถานการณ์เพิม่เตมิ)( )

(1) ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การส่งกจิกรรมของ
มหาวทิยาลยั

(2) ปฏิบัติตาม ข้อบังคบั กฎระเบียบของมหาวทิยาลยั

(3) ส่งงาน ลงทะเบียนเรียน ตรงเวลา ไม่ล่าช้า
31

ด้านความรู้

  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคดิและ
การนําเสนอข้อมูล     การวเิคราะห์และ
จําแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ  ทฤษฏี  
ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

32
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จดุมุง่หมายในการทดสอบ

BLOOM’S TAXONOMY

พฤตกิรรมการเรียนรูด้ว้ยพทุธิพิสยั

             คาํศพัทเ์ดมิ

1.  ความรู้ –จํา (Recognition)

2.  ความเข้าใจ (Comprehension)

3.  การนําไปใช้ (Application)pp

4.  การวเิคราะห์ (Analysis)

5. การสังเคราะห์ (Synthesis)

6.  การประเมินค่า (Evaluation)

พฤตกิรรมการเรียนรูด้ว้ยพทุธิพิสยั

   คาํศพัทใ์หม่

1.  จําได้ (Remember)

2.  เข้าใจ (Understand)

3.  นําไปใช้ (Apply)( pp y)

4.  วเิคราะห์ (Analyze)

5.  ประเมินค่า (Evaluate)

6.  สร้างสรรค์(Create)

Cognitive Domain:
Level of Difficulty Guideline 

• Evaluation / Evaluating
• Synthesis/Creating
• Analysis/Analying

Slide 36

• Application/Applying
• Comprehension/Understanding
• Knowledge/Remembering
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ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และใช้
ความรู้ความเข้าใจ เนือ้หาวชิา คิดวเิคราะห์และ
้ปั ื่ ้ ิ ั ์ ใ ่ ้ ั้แก้ปัญหาเมอืต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ พร้อมทัง

วเิคราะห์ผลกระทบจากการตดัสินใจได้ รวมทั้ง
ความสามารถในการค้นหาข้อเทจ็จริง ทาํความเข้าใจ 
ประเมนิข้อมูล และสามารถวเิคราะห์ได้

37

ด้านทักษะทางปัญญา

  ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และใช้

  ความรู้  ความเข้าใจแนวคดิ หลกัการ  ทฤษฏ ี และ

  กระบวนการต่างๆ   ในการคดิวเิคราะห์และการ  กระบวนการตางๆ   ในการคดวเคราะหและการ

  แก้ปัญหา    เมื่อต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ที่

   ไม่ได้คาดคดิมาก่อน

38

ทักษะทางปัญญา

• ทกัษะการวเิคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหา และ
ทกัษะการตดัสินใจ

• ทกัษะการสืบค้นและการใช้สารสนเทศ วเิคราะห์ 
ประเมินสารสนเทศ และนําไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์

39

ทักษะการวเิคราะห์

ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และใช้

ความร้ความเข้าใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฏ ีและความรูความเขาใจในแนวคด หลกการ ทฤษฏ และ

กระบวนการต่างๆ ในการคดิ วเิคราะห์ความสําคญั

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ และวเิคราะห์หลกัการ

40
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การวเิคราะห์ความสําคญั

ความสามารถในการค้นหาคุณลกัษณะ

ี่ ่ ั ั ิ่ ื่ ์ทเีดนชัดของวตัถุสิงของ เรืองราว เหตุการณ

ปรากฏการณ์ และพฤตกิรรมต่างๆ ตาม

กฎเกณฑ์ทีก่าํหนดให้

41

ทักษะการแก้ปัญหา
(Problem Solving Skill)

ความสามารถในการใช้ความรู้  ความเข้าใจู

ในเนือ้หาวชิา เสนอแนวทางการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์และมเีหตุผล เมือ่ต้องเผชิญ

กบัสถานการณ์ใหม่
42

ทักษะการตัดสินใจ
 (Decision Making Skill)

์ความสามารถในการวเิคราะห์ผลกระทบจาก
การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และผลสรุป
เพือ่ให้เกดิการเลอืกหรือตดัสินคุณค่า

43

ขั้นตอนการตัดสินใจ

เกบ็รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล
กาํหนดทางเลอืก
คาดคะเนผลที่จะเกดิขึน้คาดคะเนผลทจะเกดขน
กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ
เปรียบเทยีบผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
พจิารณาข้อดข้ีอเสียของแต่ละทางเลอืก
เลอืกทางเลอืกที่ดทีี่สุด

44
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วธีิการวดัทกัษะทางปัญญา
• การสอบ

• การทาํรายงาน

• การฝึกงานการฝกงาน

• การสัมมนา

• การอภปิราย

• การทาํงานกลุ่ม
45

เคร่ืองมอืวดัทกัษะทางปัญญา
• แบบทดสอบ
• แบบสังเกต

ั ์• แบบสัมภาษณ์
• แบบสอบถาม
• แบบประเมินผลงาน

46

47

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ

ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม

การแสดงถงึภาวะผู้นํา  

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความรบผดชอบตอตนเองและสงคม

ความสามารถในการวางแผนและ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

48
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ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)

• ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม การแสดงถงึ
ภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ู
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง
 (ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษาเร่ืองแนวทางการปฏิบตัติาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒)

49

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ

1. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

2. มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ประนีประนอม และจัดการ 

    ความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

4. มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาบนพืน้ฐานของตนและของ
กลุ่ม

5. มีมนุษยสัมพันธ์และเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษยชาตทิี่มีความ
หลากหลาย

50

ระดบัคุณวุฒิด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบของมหาวทิยาลยั

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

51

ประเภทของเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะนักศึกษา
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เคร่ืองมือที่นํามาใช้วัดคุณลักษณะนักศึกษาด้านทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

แบบสอบถาม     

แบบสัมภาษณ์

แบบสังเกต

แบบประเมิน

52
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การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะที่ต้องการพัฒนา :
-การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
-ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการทาํงานเป็นทีม

่ไ-ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่งงานครบ และตรงเวลา
วิธีการสอน: -ให้มีการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
                    - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
                    - กาํหนดเวลาในการส่งงานที่มอบหมายให้ชัดเจน
วิธีการประเมนิผล:   - ประเมนิจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
                           - ประเมนิจากพฤตกิรรมการทาํงานในกลุ่ม
                               
         53

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ความสามารถในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการใชเทคนคทางคณตศาสตร

และสถติิ

ความสามารถในการส่ือสารทัง้การพูด  การเขียน

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
54

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข

  เป็นทกัษะเชิงบูรณาการ ทีม่ี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั ทกัษะความสมพนธเชอมโยงกบ ทกษะ
การใช้เทคโนโลย ีและทกัษะการ
ส่ือสาร

55

การบูรณาการ
ทักษะการวเิคราะห์ข้อมูล 

              เลือกสถติ/ิคณิตศาสตร์

ั ใ ้ โ โ ี ทักษะการใช้เทคโนโลยี

             การจัดการข้อมูล

 ทักษะการส่ือสาร

               การใช้ภาษา
56
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การเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข

• ทกัษะการวัด การคาํนวณ และการประมาณค่า

• ทกัษะการอ่านข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถติิ

• ทกัษะการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลู ู

• ทกัษะการวเิคราะห์ข้อมูลขัน้ต้น

• ทกัษะการวเิคราะห์ข้อมูลขัน้สูง

• ทกัษะการนําเสนอข้อมูลเชิงตัวเลข

57

รูปแบบ/วธีิการประเมิน

• การสอบข้อเขียน

• การสอบปากเปล่า

• การสอบทกัษะ

• การสังเกตพฤตกิรรม

• การประเมินการบ้าน

• การประเมินรายงาน/โครงงาน

• การประเมินแบบ  360 องศา
• การนําเสนอปากเปล่า

58

ตวัอยา่งขอ้สอบ

• แบคทีเรียท่ีอยู่ในร่างกายของคนเรามีหลายชนิด มีท้ังท่ีเป็น
คุณประโยชน์และให้โทษต่อร่างกาย  เช่น Lactobacillus 
acidophilus อาศัยอยู่ในลาํไส้เลก็ช่วยกาํจัดแบคทีเรียท่ีเป็นโทษ
่ ่ ใ ป ี้ โ ิ ี ี ั ่ ้ต่อร่างกาย ในนมเปรียวและโยเกติจะมีแบคทีเรยดงักล่าว ถ้านม

เปร้ียวชนิดหน่ึงบรรจุในขวดขนาด 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
และให้ข้อมูลกํากบัว่ามีแบคทีเรียประมาณ 6 ล้านเซลล์ จงหาว่า
ในนมเปร้ียว 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีแบคทีเรียอยู่กีเ่ซลล์

59

การวดัทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

60
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การวดัทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ด้านความรู้
ด้านทกัษะ
ด้านเจตคติ

  61

ดา้นความรู้

• ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้คอมพวิเตอร์

• ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีาร
ิ ่ ื่ ป็ ้ ่ โ ั ์ ื่ ี่ติดต่อสือสาร เป็นต้นว่า โทรศัพท์เคลอืนท ี
Facebook, internet การสืบค้น
ข้อมูลในคอมพวิเตอร์ 

• ความรู้เกีย่วกบัการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ
62

ดา้นทกัษะ
• ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมประมวลผลคาํ  

Ms Word
• ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์อย่างถูกวิธี การใช้ ู
Menu, Icon หรือหน้าต่าง ที่ใช้ในการทาํงาน 
ต่างๆ

• ทกัษะการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง

• ทกัษะการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์
63

ด้านเจตคติ

•ตระหนักในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ไม่ขัด
ศีลธรรม ไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิ

• มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่
นํามาใช้

64
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การวัดทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสังเกตจากการใช้งานจริง เช่น การสง่เมล 
การค้นคว้าข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต การพดูคยุผา่นเน็ต 
การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ Web 
หรือ blog การส่ือสารการทํางานในกลุม่ผา่นห้อง
สนทนา Chat Room หรือ การพิมพ์งานด้วย
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

65

ด้านทกัษะการส่ือสาร

66

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้

ขอบข่าย
ความรู้เกีย่วกบัการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร
ทักษะภาษา (ฟัง พด อ่าน เขยีน)ทกษะภาษา (ฟง พูด อาน เขยน)
ลกัษณะขององค์ประกอบของการส่ือสารในบริบทของ
ชีวติ  การทํางาน  และการอยู่ร่วมกบั

   คนอืน่ในสังคม

67

ลกัษณะการประเมิน

วดัสมรรถนะการส่ือสาร
วดัพฤติกรรม  -  การนาํไปใช ้ การวิเคราะห์ฤ

    การสังเคราะห์  การประเมินค่า  

    การสร้างสรรค์

      ไม่ถามเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร
68
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การประเมนิสมรรถนะทักษะภาษาที่ได้เรียน

    ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน (กาํหนดสัดส่วน)
     การอ่านเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ทุกประเภท

ป็ ้ ั ํ    เป็นต้นทุนพฒันาคน (Human capital) ทาํนาย

   ศักยภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ สมรรถนะ

   ทกัษะภาษาทีจ่ําเป็นในชีวติอนาคตและการเรียนรู้

   ตลอดชีวติ
69

ภาพสะท้อนจากผลการประเมนิ

• คุณภาพของบัณฑิต
เป้าหมาย/ลกัษณะของพฤติกรรม

• คุณภาพของสถาบันการศึกษา
สาขาวชิา หลกัสูตร การเรียนการสอน

• คุณภาพของประเทศ
พลเมอืงมีคุณภาพ (แข่งขันกบัประชาคมโลก)

70

ชุดวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

103 (20111001) ทกัษะชีวิต                      

111 (20111002)  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ื                         

121  (20111003) อารยธรรมมนุษย ์                      

131  (20111004) สังคมมนุษย ์                      

141  (20111005) วิทยาศาสตร์ เทคโนโล
งแวดลอ้มเพ่ือชีวิต 

                     

151  (20111006) ไทยศึกษา                      

152  (20111007) ไทยกบัสังคมโลก                      

161 (201110018  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือส                      

162  (20111009)  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                      

163 (20111010)  ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือส                      
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