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แนวคิดสำคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ

ประเมินผลโดยตรง ปรากฏในหมวด 4 มาตรา 26 คือ “ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรยีนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรยีน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการ
เรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และ รูปแบบการศึกษา” นอกจากน้ีมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกล่าว
พาดพิงถึงสิ่งที่ควรวัด คือ มาตรา 22, 23 และ 28 กล่าวถึงกระบวนการจัดการศึกษา และ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบรูณาการตามความเหมาะสม ในส่วน
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้นด้วย 

ความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี ที่ผู้รบัผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาควรคำนึงถึงให้มาก โดยเฉพาะด้านการประเมินผู้เรียนและการประเมินกิจกรรมการเรยีนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ให้ได้ผลตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติกำหนด การวัดและประเมินผลจึงต้องมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรยีน 
(Learning outcome) เป็นสำคัญ โดยมีสาระและจุดเน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบเพ่ือพัฒนาและค้นหาศักยภาพทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของ
ผู้เรียน และตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรยีนไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากน้ีผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรู้ของผู้สอนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. สรุปขั้นตอนการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสู่รายวิชาที่
รับผิดชอบได้ 

2. สรุปแนวคิดและหลักการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาได้ 

3. สรุปวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning 
outcome) ของรายวิชาได้ 

กิจกรรมการอบรม 
 ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมการอบรมดังน้ี 
     กิจกรรมที่ 1.1 หลักการและขั้นตอนการถ่ายทอดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสู่รายวิชา  
     กิจกรรมที่ 1.2 แนวคิดและหลักการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา 
     กิจกรรมที่ 1.3 การกำหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล (Assessment Blueprint) 
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กจิกรรมที ่1.1 หลกัการและขัน้ตอนการถา่ยทอดมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษาสูร่ายวชิา 
 

1.ให้สมาชิกแต่ละคนศึกษาบทความเรื่องการถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา: การทำ มคอ.3 
และ มคอ.4 

2.ให้อภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปสาระสำคัญในประเด็นต่อไปน้ี 
การดำเนินการถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ใน Curriculum mapping 
ของหลักสูตรสู่รายวิชาท่ีรับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนนั้น มีวิธีการอย่างไรและเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดจึงต้องดำเนินการอย่างนั้น 

 
 

การถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา: การทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 

 
 
บทนำ 
 ภารกิจหลักของอาจารย์ผู้สอนคือจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีห่ลกัสูตร
กำหนด ดังน้ันแต่ละรายวิชาต้องจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของรายวิชาที่
กำหนดไว้ใน Curriculum Mapping ของหลักสูตร โดยต้องพิจารณาว่ารายวิชาที่รับผิดชอบน้ันต้องพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานด้านใดและข้อย่อยใดบ้าง ดังน้ันการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 จึงต้องพยายามถ่ายทอดมาตรฐานการเรียนรู้ที่
รายวิชารับผิดชอบสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการประเมินผลการเรียนรูไ้ด้อย่างครอบคลุม และถูกต้อง 
บทความน้ีจึงสรุปสาระสำคัญของขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดวิชา เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช้ต่อไป 
 การจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาน้ัน ในหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา จะเขียนได้น้ัน
จำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการประเมินผลการเรยีนรู้ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ให้เสร็จก่อน ดังน้ันการ
จัดทำรายละเอียดของรายวิชาจำเป็นต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรูไ้ปพรอ้มๆ กัน น่ันคือ 
จะต้องจัดทำแผนการสอนและการประเมินผล ในหมวดที่ 5 ให้ได้ก่อน  
 
ข้ันตอนการดำเนินงานถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 ในขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้น้ัน ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ทุกหัวข้อเน้ือหาหรือทุกบท
ของรายวิชาให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของรายวิชาตามที่ปรากฏใน Curriculum Mapping ของหลักสูตร ซึ่ง
กระบวนการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้น้ีต้องดำเนินการ
ไปพร้อม ๆ กัน ตามลำดับขั้นตอน โดยขอเสนอแนะเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตามลำดับดังน้ี  
  1. KKU-TQF01-CB (COURSE BLUEPRINT) 
  2. KKU-TQF02-LO (LEARNING OBJECTIVES) 
  3. KKU-TQF03-LM (LEARNING MODEL) 
  4. KKU-TQF04-LAP (LEARNING ACTIVITY PLAN) 
  5. KKU-TQF05-AB (ASSESSMENT BLUEPRINT) 
  6. KKU-TQF06-TB (TEST BLUEPRINT) 
 
 ให้ท่านศึกษาเอกสารทั้ง 6 แบบฟอร์มที่อยู่ส่วนท้ายของบทความน้ี เพ่ือทำความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ว่าแต่ละ
แบบฟอรม์ต้องใช้ข้อมูลอะไรในการจัดทำ แต่ละส่วนต้องทำอย่างไร (ศึกษาก่อนอ่านต่อนะครับ)  
 จากที่ศึกษาเอกสารทั้ง 6 รายการมาแล้ว จะพบว่าการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ที่ดี จำเป็นต้องจัดทำให้ครอบคลุมความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนตามทีร่ายวิชาได้รบัมอบหมาย ขัน้ตอนที่สำคัญที่จะ
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ทำให้การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ได้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของรายวิชา คือการถ่ายทอดความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้สูร่ายวิชาโดยกระจายไปสูแ่ต่ละบทหรือแต่ละหัวข้อเน้ือหา (มคอ.3) หรือ กิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบัติ 
(มคอ.4) อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 
 1. กำหนดลักษณะสำคัญของรายวิชา (Course Blueprint) ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของรายวิชาทีก่ำหนดใน 
Curriculum Mapping ของหลักสูตร โดยทำลงในแบบวิเคราะห์ Course Blueprint (KKU-TQF01-CB) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำ
ลักษณะสำคัญของรายวิชาน้ีคือ คำอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน การกำหนดความรับผิดชอบพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และหัวข้อเน้ือหาวิชาของรายวิชาที่จัดทำ ในแถวที่กำหนดไว้ว่า รหัสวิชา น้ันให้ระบุความ
รับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของรายวิชาตามทีป่รากฏใน Curriculum Mapping ทั้งหมด ส่วนในแถวของบทที่หรือ
หัวข้อเน้ือหาหลัก และหัวข้อเน้ือหาย่อย ๆ ของแต่ละบทน้ัน อาจารย์ผู้จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 จะต้องพิจารณาว่าจะ
สามารถพัฒนาผู้เรียนใหไ้ด้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้อย่อย ๆ ใดได้บ้าง โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมของทุกบทแล้วควร
กำหนดให้กระจายไปให้ครบทุกข้อย่อยของทุกด้านที่รับผิดชอบ และเพ่ือความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่
ละบทซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจึงควรมีความรับผิดชอบประมาณ 6-7 มาตรฐานผลการเรียนรู้ย่อย เพราะแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ย่อยที่กำหนดในแต่ละบทของเน้ือหาน้ันจะต้องนำไปเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมต่อไป 
 
 2. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญของรายวิชา (Course Blueprint) ที่
จัดทำไว้ โดยทำลงในแบบวิเคราะห์ Learning Objectives (KKU-TQF02-LO) โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้
ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 6 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะปฏิบัติวิชาชพี ดังน้ันผู้จัดทำต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการเขยีนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 
 3. กำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ โดยทำลงในแบบวิเคราะห์ Learning 
Model (KKU-TQF03-LM) เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละบทหรือแต่ละหัวข้อเน้ือหาได้แลว้ ก็ให้พิจารณาว่า
จะเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ใด (Learning Model) หรือจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใด (Learning Activity) เพราะกิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละรูปแบบสามารถพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดทักษะในแต่ละมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ต่างกัน ดังน้ันผู้จัดทำต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) และกิจกรรมการเรยีนรู้ (Learning Activity) และที่ต้องให้เหตุผลไว้
ด้วยว่าทำไมจึงเลือกใช้รูปแบบหรือกิจกรรมน้ัน เพราะต้องการให้อธิบายว่ารูปแบบหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เลือกใช้น้ัน
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไวห้รือไม ่
 
 4. กำหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรยีนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูห้รือรูปแบบการเรยีนรู้ที่
กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ Learning Model โดยทำลงในแบบวิเคราะห์ Learning Activity Plan (KKU-TQF04-LAP) เมื่อเลือก
รูปแบบการเรียนรูห้รือกิจกรรมการเรียนรู้ได้แล้ว ก็ให้เขยีนขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือกิจกรรมที่
เลือกใช้ว่าผู้เรียนต้องทำกิจกรรมอะไรและอย่างไร เพ่ือให้เกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ของแต่ละบทแต่ละ
หัวข้อเน้ือหา ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลต่อไปว่าจากกิจกรรมแต่ละขั้นตอนน้ันจะต้องใช้สื่อการเรียนรู้อะไรบ้าง และจะประเมินผล
การเรียนรูผู้้เรยีนอย่างไร ซึ่งในขั้นตอนน้ีผู้จัดทำจะต้องมีความรู้เรื่องสื่อการเรยีนรู้และการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรยีนรู้ แบบฟอร์มน้ีสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอ หมวด 5 ของ มคอ.3 ได้เลย 
 
 5. ใช้ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Activity Plan (KKU-TQF04-LAP) ที่จัดทำ
เรียบร้อยแล้วมาจัดทำแบบวเิคราะห์ Assessment Blueprint รายวิชา (KKU-TQF05-AB) การจัดทำ Assessment Blueprint ของ
รายวิชาน้ีเพ่ือสรุปภาพรวมให้เห็นว่าจากการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรยีนรู้ไว้น้ัน เมื่อสรุปเป็น
รายด้านของมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านแล้ว แต่ละด้านใช้วิธีการประเมินผลผลการเรยีนรู้อย่างไร ใชเ้ครื่องมือใดในการ
ประเมินบ้าง ข้อมูลส่วนน้ีจะนำไปใช้ในการเขียน หมวด 4 ของ มคอ.3 ได้ง่ายขึ้น 
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 6. ใช้ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ Assessment Blueprint รายวิชา (KKU-TQF05-AB) 
 ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วมาจัดทำแบบวิเคราะห์ Test Blueprint (KKU-TQF06-TB) โดยดึงเอาวัตถุประสงค์การเรียนรูข้อง
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละบทมาลงในแบบวิเคราะห์ Test Blueprint เพ่ือกำหนดรูปแบบข้อสอบที่จะสร้าง
ต่อไปว่าควรจะประเมินความรู้ความคิดในระดับใดและควรใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบเขยีนตอบ หรือแบบใดที่เหมาะสม
ต่อไป  
 
บทสรุป 
 ที่เสนอแนวคิดมาทั้งหมดน้ีจะเห็นว่า ผู้จัดทำมคอ.3 จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ เรื่องต้ังแต่มาตรฐาน
การเรียนรูข้องหลักสูตร การเขยีนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับการจัดการเรียนรูร้ะดับอุดมศึกษา ดังน้ันการทำ มคอ.3 จึงต้องลงมือฝึกปฏิบัติการสร้าง การอ่าน
บทความทำให้ได้เพียงแค่รู้และเข้าใจ แต่การลงมือทำจริงจะทำให้พบปัญหาและเรยีนรู้ได้อย่างเข้าใจ เอกสารทั้ง 6 รายการ
ที่ทำขึ้นน้ียังใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบว่าการทำ มคอ.3 น้ันเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาหรือไม่ 
อย่างไร โดยแนบไว้เป็นภาคผนวกของ มคอ.3 ของรายวิชา 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
 

1. Course Blueprint (KKU-TQF01-CB) 
 2. Learning Objectives (KKU-TQF02-LO) 
 3. Learning Model (KKU-TQF03-LM) 
 4. Learning Activity Plan (KKU-TQF04-LAP) 
 5. Assessment Blueprint (KKU-TQF05-AB) 
 6. Test Blueprint (KKU-TQF06-TB) 
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1. COURSE BLUEPRINT รหัสวิชา                         ชื่อวิชา KKU-TQF01-CB 
ผู้วิเคราะห์    1.                                                  2.                                                         3.                                                            แผ่นที่       /        แผ่น 

 

หัวข้อเน้ือหา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 

รวม รวม
(ความ 
สำคัญ) 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ความสัมพนัธ ์ 5.การวิเคราะห ์ 6.ทักษะการปฏิบัติ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 หลัก รอง 

รหัสวิชา                                       
1.                                       
2.                                       
3.                                       
4.                                       
5.                                       
6.                                       
7.                                       
8.                                       

รวมย่อย                                       
รวมหลัก          
รวมรอง          

รวม     (           %)      (           %)      (           %)      (       %)      (           %)      (           %)   100 % 
ความสำคัญ         

หมายเหตุ      ⚫ = ความรับผิดชอบหลัก     = ความรับผิดชอบรอง        = ไม่ม ี
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2. LEARNING OBJECTIVES รหัสวิชา                        ชื่อวิชา KKU-TQF02-LO 
ผู้วิเคราะห ์ 1.                                                                  2.                                                                       3.                                                                                                                                     แผ่นที่       /        แผ่น 

 
 
 
 
 
  

บทท่ี/หัวข้อเนื้อหา 
ผลการเรียนรู ้

(หมายเลข LO) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (BO) 
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3. LEARNING MODEL รหัสวิชา                  ชื่อวิชา KKU-TQF03-LM 
ผู้วิเคราะห ์ 1.                                                2.                                                         3.                                                      แผ่นที่       /        แผ่น 

 
 
 
  

บทท่ี/หัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (BO) รูปแบบการเรียนรู้ เหตุผลที่เลือกใช้/สิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

4. 
 
 

   

5. 
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4. LEARNING ACTIVITY PLAN รหัสวิชา                    ชื่อวิชา KKU-TQF04-LAP 
ผู้วิเคราะห ์ 1.                                                           2.                                                            3.                                                            แผ่นที่     /      แผ่น 

 
 
  

บทท่ี/หัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

(ขั้นตอนของ Learning Model ที่ใช้) 
สื่อการเรียนรู ้

การประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม/ผลงานการ

เรียนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ 

1. 
 
 

      

2. 
 
 
 

      

3. 
 
 
 

      

4. 
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5. ASSESSMENT BLUEPRINT รหัสวิชา                  ชื่อวิชา KKU-TQF05-AB 
ผู้วิเคราะห ์ 1.                                                   2.                                                         3.                                                   แผ่นที่        /       แผ่น 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการ/ผลงานที่

ใช้ประเมิน 
วิธีการประเมิน แบบประเมิน 
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6. TEST BLUEPRINT รหัสวิชา                   ชื่อวิชา KKU-TQF06-TB 
ผู้วิเคราะห ์ 1.                                                       2.                                                              3.                                                      แผ่นที่        /          แผ่น 

 

หัวข้อเน้ือหา/วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (องค์ประกอบย่อยท่ีกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีวัดด้วยข้อสอบ)  จำนวนข้อสอบ ความ 

สำคัญ                   ปรนัย อัตนัย รวม (%) 

1. …………………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

2. …………………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

3. …………………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

วัตถุประสงค์………………………………………………                       

รวม (   %)                       

ลำดับความสำคัญ                       
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2.ให้อภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อยเพ่ือสรุปสาระสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ 
 การดำเนินการถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน Curriculum mapping ของหลักสูตรสู่
รายวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนน้ัน มีวิธีการอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใดจึงต้องดำเนินการอย่างน้ัน 
 

ข้ันตอน วิธีการ วัตถุประสงค์ 
1. Course Blueprint: CB 
 
 
 
 

  

2. Learning Objective: LO 
 
 
 
 

  

3. Learning Model: LM 
 
 
 
 
 

  

4. Learning Activity Plan: LAP 
 
 
 
 

  

5. Assessment Blueprint: AB 
 
 
 
 
 

  

6. Test Blue Print: TB 
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กจิกรรมที ่1.2  แนวคิดและหลกัการของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุอิดุมศกึษา 

  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะต้องได้ผลการประเมินที่อธิบายได้ว่า หลังจากผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังแล้วผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ของรายวิชาหรือไม่และอย่างไร 
ดังน้ันผู้สอนจำเป็นต้องสามารถแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome: LO) ของรายวิชาที่กำหนดไว้ใน 
Curriculum mapping ของรายวิชาให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective: BO) ก่อน จึงจะ
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ เพื่อให้ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานสำคัญของหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมที่ 1.1 น้ีจึงกำหนด
กิจกรรมให้ท่านเรียนรู้ใน 2 ประเด็นหลักได้แก่  1. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior 
objective) จากผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome: LO) และ 2. หลักการของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย มคอ.1 (ข้อ 9 กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้) ของแต่ละสาขาวิชา โดยกำหนดให้ท่านทำกิจกรรมการเรียนรู้จาก กิจกรรมที่ 1.2.1 และ 
กิจกรรมที่ 1.2.2 ต่อไปน้ี 

 

กจิกรรมที ่1.2.1 การกำหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (Behavior objective) จากผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
(Learning outcome: LO)  

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) จำเป็นต้องแปลง LO ให้เป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ท่านศึกษาวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) 
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome: LO) จากตัวอย่างการเขียนวัตถุประสค์เชิงพฤติกรรมจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ แล้วอภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อตอบคำถามต่อไปน้ี  

1. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning outcome: LO) มีวิธีการอย่างไร 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ในการจัดการเรียนรู้แต่ละหัวข้อเน้ือหา
ของรายวิชามีประโยชน์อย่างไรต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาพยาบาลศาสตร์มี 6 ด้าน จากข้อมูลที่
ปรากฏในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี 
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านไว้ดังน้ี 
 

นิยามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุง
ครรภ์ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ศาสนา จรรยาบรรณวชิาชพี ตลอดจนเคารพ
ในศักด์ิศรีของ ความเป็นมนุษย์ และ
ปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
 

1.1 แสดงออกถึงการใช้ความรู้ ความเขา้ใจในหลักศาสนา หลกัจริยธรรม
ในการดำรงตนและการประกอบวิชาชีพ 

1.2 มีจรรยาบรรณวชิาชพี 
1.3 เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.4 ปกป้องสิทธิ์ของผู้รับบริการ 
1.5 มีระเบียบวินัยรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตใฝ่บริการ 
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองต่อผู้อื่น และวิชาชีพ 
 

2. ด้านความรู้   
มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ระบบสุขภาพ 
ตลอดจนงานวิจัยที่ทันสมัย 
 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพ
พยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและระบบสุขภาพ 

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและ
ประชาชน 

2.4 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการแสวงหา
ความรู้ การจัดการความรู้ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
บริหารและการจัดการองค์กร 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ 
ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศิลปะ จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ 
ประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เพื่อตัดสินใจให้การพยาบาลแบบองค์รวม 
ทั้งการสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การดูแลแบบ

3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

3.3 สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้
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นิยามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
ประคับประคองและระยะท้ายของชีวิต 
รวมทั้งรู้จักเสาะแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้  
 

เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการการ
พยาบาล 

3.5 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับทีม
สุขภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพและ
เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ  
 

4.1 ทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม ในทีมการ
พยาบาล ทีมสุขภาพและทีมในชุมชนในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ และในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน 

4.2 แสดงภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร 
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า 

4.3 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ วิชาชีพ องค์กรและ
สังคมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 

 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ 
คณิตศาสตร์และสถิติ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
พยาบาล การนำเสนอและการสื่อสารใน
การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการ
พยาบาลอย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
พยาบาล การนำเสนอและการสื่อสาร 

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการ
บริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ
การดูแลในกิจวัตรประจำวันที่เกิดจาก
ข้อจำกัดในการดูแลตนเอง และความต้องการ
ที่เกิดจากความเจ็บป่วย และกระบวน การ
รักษา การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และ

6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม ด้วย
ความเมตตา กรุณาและเอื้ออาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ 

6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การพยาบาล บนพื้นฐานของความรู้และ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล  
 

6.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม 
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

6.4 แสดงภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการ ทีม
การพยาบาลและทีมสหสาขา 

 
 

 จากผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องถ่ายทอดลงสู่การจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา โดยยึดการมอบหมายความรับผิดชอบการพัฒนาผู้เรียนตามที่
กำหนดไว้ใน Curriculum Mapping ซึ่งจะระบุไว้ว่าแต่ละรายวิชาต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านใดเป็นความ
รับผิดชอบหลักและด้านใดเป็นความรับผิดชอบรอง ดังน้ันการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ทั้งสองส่วนน้ีประกอบกับคำอธิบายรายวิชา จึงจะทำให้การถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ โดยเขียนเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเน้ือหาแต่ละบท/หน่วย ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาผู้เรียน  
 
 
การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 
 
 การถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านไปสู่การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมน้ัน เริ่มจากนิยามของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็น
องค์ประกอบหลัก จากนิยามขององค์ประกอบหลักจะนำไปสู่การกำหนดองค์ประกอบย่อยหรือข้อย่อย ของแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้แล้วในหลักสูตร ดังน้ันการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงเร่ิมจากการนำคำ
สำคัญ (Key word) ที่อยู่ในแต่ละข้อย่อยของมาตรฐานการเรียนรู้มากำหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ จากน้ันจึงเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ ดังตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจาก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาในตารางต่อไปน้ี 



การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์
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ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (.....= หัวข้อเนื้อหา/เรื่อง) 
3.ทักษะทางปัญญา 
    สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้
ประสบการณ์ภาคปฏบิัติและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพใน
การแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล
และทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธภิาพเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
 
 
 
 
 

3.1 ตระหนักรู้ใน
ศักยภาพและสิ่งที่เป็น
จุดอ่อนของตน เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเพ่ิมมาก
ขึ้น สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาล 
การสอน การแสวงหา
ความรู้ที่มี
ประสิทธภิาพ และการ
เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 

 

3.1.1รู้ศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเองเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น 

วิเคราะห์เพ่ือประเมินศักยภาพและจุดอ่อนของตนเองเกี่ยวกับ......... ได้ 
ใช้ผลการประเมินตนเองมากำหนดแผนการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง.......ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
3.1.2 นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล ตัดสินใจเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับ......ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
3.1.3 นำความรู้ไปสู่การสอน ตัดสินใจเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับ......ในการสอนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
3.1.4 แสวงหาความรู้ที่มีประสิทธภิาพ สืบค้นแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง

....... 
3.1.5 เป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้เกี่ยวกับ........... 

บูรณาการความรู้เกี่ยวกับ...........มาใช้ในการปฏิบัติงานได้   
เอาใจใส่ ชี้แนะแนวทาง สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลในการเรียนรู้เรื่อง.....  
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้เรื่อง..........  
ใช้ความรู้เรื่อง.........สนับสนุนและการต่อสู้เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและ

วิชาชีพ  
ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพในการนำความรู้เกี่ยวกับ.....ไปใช้

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
3.2 สามารถสืบค้น และ

วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

 

3.2.1 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สืบค้นข้อมูลเรื่อง.....จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย วิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นมาเพ่ือสรุปสาระสำคัญของเรื่อง.......ได้ 
3.2.3 นำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง นำข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ไปใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับ......ได้ 
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (.....= หัวข้อเนื้อหา/เรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สามารถนำข้อมูล 
และหลักฐานไปใช้ใน
การอ้างอิง และแก้ไข
ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 

3.3 นำข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงไปใช้แก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ  

นำข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับ......ได้ 

3.4 สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ โดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ใช้ประสบการณ์เป็น
ฐาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ ในการ
ให้บริการการพยาบาล 

 

3.4.1 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง 

ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ…....ได้ 

3.4.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ประสบการณ์ ใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในประเด็นที่
เกี่ยวกับ…....ได้ 

3.4.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้รบับริการ
ทางการพยาบาลปลอดภัย 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนและปฏิบัติการดูแล
ผู้รับบริการทางการพยาบาลเกี่ยวกับ.....ได้อย่างปลอดภัย 

3.4.4 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้การบริการ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนและปฏิบัติการดูแล
ผู้รับบริการทางการพยาบาลเกี่ยวกับ.....ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.5 สามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการ
วิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแกไ้ข
ปัญหา 

 
 

3.5.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ....ได้ 

3.5.2 ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ....ได้ 
3.5.3 ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ....ได้ 
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (.....= หัวข้อเนื้อหา/เรื่อง) 
3.6 สามารถพัฒนา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธภิาพ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบรบิท
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

 

3.6.1 ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสทิธิภาพ กำหนดวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ.....ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3.6.2 ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ สถานการณ์
และบรบิททางสุขภาพ 

กำหนดวิธีการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับ สถานการณ์และบรบิทเกีย่วกับ
.......ได้ 
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สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
outcome: LO) มีวิธีการอย่างไร 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
 
2. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ในการจัดการเรียนรู้แต่ละหัวข้อเน้ือหาของ

รายวิชามีประโยชน์อย่างไรต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... ...........................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..................................................
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

กจิกรรมที ่1.2.2 ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (Desired Outcomes of Education: DOE) 
 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้แก่ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 การประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี พ.ศ.2561-2580 การปฏิรูปการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคมไทย และ
สังคมโลก ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีรายระเอียดดังน้ี 
 
 



การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

หนว่ยที ่1 การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา 20 
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กิจกรรม 
 หลังจากแต่ละคนศึกษาสาระสำคัญของประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แล้ว ให้อภิปราย
ร่วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อตอบคำถามต่อไปน้ี 

1. จากประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้กี่มาตรฐาน อะไรบ้าง ท่านคิดว่า
มาตรฐานใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในระดับหลักสูตร เพราะเหตุใด 

2. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรกำหนดตามกรอบของมาตรฐานด้านใด 
และมีอะไรบ้าง 

3. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามประกาศฉบับน้ี มีความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.) หรือไม่อย่างไร 

4. แนวทางการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาควรดำเนินการอย่างไร 

 
สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
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1. จากประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้กี่มาตรฐาน อะไรบ้าง ท่านคิดว่ามาตรฐานใดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในระดับหลักสูตร เพราะเหตุใด 
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2. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรกำหนดตามกรอบของมาตรฐานด้านใด และมี

สาระสำคัญอะไรบ้าง 
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3. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ระดับอุดมศึกษาตามประกาศฉบับน้ี มีความสอดคล้องกับ 

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.) หรือไม่อย่างไร 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
(DOE) ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5. การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

6. ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

ไม่ปรากฏ/ควรเพิ่มเติม (ระบุ) 

1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และความรอบรู้ด้าน
ต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น  
มานะ บากบั่น และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

       

1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มีทักษะศตวรรษที่  21 มี
ความสามารถในการ บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการ   รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

       

1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือ
สร้างสรรค์การพัฒนาและ
เสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชมุชน สังคม และ
ประชาคมโลก 

       

 
4. แนวทางการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการ

เรียนรู้ของรายวิชาควรดำเนินการอย่างไร 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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กจิกรรมที ่1.2.3 หลกัการของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา 
 

จากข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย มคอ.1 ข้อ 9 กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ ของสาขาวิชาต่าง ๆ ในตารางต่อไปน้ี ให้ท่านวิเคราะห์แล้วอภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อย
เพื่อตอบคำถามต่อไปน้ี  
 1. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่กล่าวถึงใน มคอ.1 ของแต่ละสาขาวิชา มีวิธีการประเมินใดบ้างที่ใช้
ประเมินขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้และมีวิธีการประเมินใดบ้างที่จะต้องประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ 
 2. จากข้อมูลการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย มคอ.1 ข้อ 9 กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ของสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถสรุปหลักการของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้ว่าอย่างไร 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาต้องคำนึงถึงปัจจัย
ใดบ้าง เพราะเหตุใด 
 
 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในเอกสารแนบท้าย มคอ.1  
ข้อ 9 กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ของสาขาวิชาต่าง ๆ 
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มคอ.1 สาขาวิชา ข้อ 9 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สาขาวิชาการบัญชี 9. กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลการเรียนรู้   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ

บัณฑิตทางการบัญชีที่ผลิตออกสู่สังคมและได้มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจําเป็นต้อง กําหนดกลยุทธ์การ
สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  
9.1 กลยุทธก์ารสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใชใ้นการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา 
ให้แก่ผู้เรยีน เพื่อให้บัณฑิตทางการบัญชีมีความรู้ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง 
รวมถึง คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีพในสังคม  กลยุทธ์การสอนแบง่เป็น 2 ระดับ คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร และ
กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา    
9.1.1  กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือการจัดลําดับก่อนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พื้นฐานและวิชาบังคับก่อนของรายวิชาให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระสําคัญในหลักสูตร  เพื่อให้
บัณฑิตทางการบัญชีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง 5 ด้านและไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี     
9.1.2  กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ตาม
หลักสูตร ซึ่งได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  
สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  ทั้งในสถานะของผู้รับและผู้นําเสนอ  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student 
centered) มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน โดยการต้ังคําถามให้คิดวิเคราะห์เพื่อการ
ค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจําเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็น
หลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ในการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีสว่น
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได้หลายรูปแบบ    เช่น การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก กรณีศึกษา หรือ สถานการณ
จําลอง เป็นต้น  
  
ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
9.1.2.1 การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อมๆ กับ
การผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะการ 
ปฏิบัติงานได้จริง   รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน่ การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ การฝกึประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปญัหาเป็นฐาน การทัศนศึกษา
ดูงาน และสหกิจศึกษา เปน็ต้น    
9.1.2.2 การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียน 
ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหล่ง เรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหา
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มคอ.1 สาขาวิชา ข้อ 9 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
มากกว่าการจําเน้ือหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม    
9.1.2.3  การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)  มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้
เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    เช่น    การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การ
ค้นพบ   การเรียนแบบแก้ปญัหา  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้ในการเรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกระบวนการกลุ่ม    
9.1.2.4 การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ 
การสร้างผลผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CCPR Model) เป็นกระบวน 
การเรียน การสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย 
1) การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนรู้จัก การคิด การวิเคราะห์ และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ผู้เรียนเขียน
รายงานที่สะท้อนความคิดของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบความคิดกับเพื่อนหรือกับ
อาจารย์จนความคิดตกผลึก และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อืน่  2) 
การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ (Creativity-Based 
Instruction) เป็นการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน และ
พัฒนางานเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ โดยเริ่มจากการต้ังประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควร
ได้รับการพัฒนา และใช้กระบวนการวิจัยในการค้นหาคําตอบ   สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือ
องค์ความรู้ใหม่   3) การสอนแบบเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-Based Instruction) 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่า จะเป็นผลผลิตด้านวิชาการ วิชาชีพ 
สิ่งของต่างๆ    4) การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(Responsibility-Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี   มองเห็นปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแนวทางแก้ไข    
9.1.2.5 การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เป็นการ 
สอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือ ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดให
มีการอภิปรายในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเน้ือหา เวลา และจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ต้องการ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น  การอภิปรายแบบฟอร่ัม  แบบสัมมนา  แบบ
ซิมโพเซี่ยม  แบบกลุ่มย่อย  แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโต้วาที เป็นต้น    
9.1.2.6 การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้
สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติ ด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทําหรือซักถามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การสอนรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีการและปัญหาในทางปฏิบัติ    
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มคอ.1 สาขาวิชา ข้อ 9 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
9.1.2.7 การสอนแบบใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้
เรียนรู้เน้ือหาจากการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งมีสภาพใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการกําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้าง
สถานการณ์จําลองการทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ์ เป็นต้น สถาบันอาจกําหนดกลยุทธ์ที่
ใช้ในการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพันธกิจในการผลิตบัณฑิต เพื่อ
ความเป็น เอกลักษณ์และ/หรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
9.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้อง วัด
และประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน  เทคนิค
หรือ วิธีการวัดผลสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อย เป็นต้น การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองแล้วนําเสนอ
ต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน  การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านจะต้องเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการ
วัดผลที่เหมาะสม เพื่อให้การประเมินผลการเรียนรู้ได้ถูกต้อง  เที่ยงตรง  และเป็นไปตามที่
คาดหวัง  เกณฑ์การวัดและประเมินผลต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันเป็นผู้กําหนดเกณฑ์การวัดผล และเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่
ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม  ในการกําหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละ
รายวิชาต้องสอดคล้อง   กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา  รวมทั้ง
การพัฒนาการของผู้เรียน  
  
ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล    
9.2.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ใช้การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน  การสอบข้อเขียน  การประเมินผลผลงานที่มอบหมาย    
9.2.2  ด้านความรู้  ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การเขียน
รายงานและนําเสนอด้วยวาจา     
9.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา  ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การ
เขียนรายงานและนําเสนอด้วยวาจา  การสังเกตการณ์จากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน    
9.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  การประเมินผลผลงานที่
มอบหมายและการนําเสนอด้วยวาจา 
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9.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ใช้
การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น  ใช้การประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ 
 

2. สาขาวิชา
กายภาพบำบัด 

9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
9.1   กลยุทธ์การสอน การจัดการเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีการให้ คําแนะนําและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า สืบค้น เพื่อทําความ
เข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่าง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ที่ควรใช้ในหลักสูตรกายภาพบําบัด เช่น  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) และการสอนโดยใช้กรณี ตัวอย่าง (Case Study) ซึ่งมุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียน
ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและ ดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา ส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจําเน้ือหาข้อเท็จจริง ส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและ พัฒนาทักษะทางสังคม  การ
สอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผู้เรียนศึกษาและ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เช่น ให้สืบค้น แก้ปัญหา หรือจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ใช้ทั้งการเรียน 
รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่ม การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) ซึ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย ตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง กับความรู้เดิมที่ มีอยู่แล้ว แล้วตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่กันเอง
ระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนความรู้ใหม่ที่ ถูกต้อง การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอด (Concept Attainment) มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึง คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง
เรื่องใด แล้วนําความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้   การสอนแบบทํางานรับผิดชอบ
ร่วมกัน (Co-Operative Learning) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ กระบวนการทํางานร่วม ความ
รับผิดชอบขณะเรียนรู้ไปพร้อมกลุ่ม 
        การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหา
ต่างๆ อย่าง รอบคอบ และมีเหตุผล โดยเสนอปัญหาแล้วให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้ และใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย รวมทั้งวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และ
เป็นลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปสู่การตัดสิน เลือกคําตอบที่เหมาะสมกับปัญหา ในภาคปฏิบัติ 
ผู้เรียนต้องได้ทดลอง ฝึกใช้เคร่ืองมือต่างๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งฝึกกับผู้ร่วมเรียน และฝึกกับ
ผู้ใช้บริการ  ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น  การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 
(Practice) โดยให้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง สอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เน้น
การเรียนรู้จากการพบสถานการณ์ที่สร้าง ขึ้นให้มีสภาพแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุด กําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกา เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จําลองผู้ป่วยแบบต่างๆ  
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สอนแบบสาธิต (Demonstration Method) ให้ผู้เรียนสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดง
ตัวอย่างพร้อมๆ กับการอธิบาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทํา เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ และซักถามไปพร้อม
กัน  สอนแบบโครงการ (Project Method) มุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และ
การ แก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการทํา
โครงงานวิจัย เพื่อให้มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้   นอกจากน้ีการจัดการเรียนการ
สอนควรสอดแทรกเน้ือหาหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาจิตพิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
9.2  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลต้องทําอย่างเป็นระบบ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และการฝึกปฏิบัติงาน ต้องระบุรายละเอียดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึก
ปฏิบัติงาน มีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเช่น การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รายงาน แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น โดย
ผู้เรียนได้รับการประเมินแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากผู้สอน ผู้ร่วมสอน ผู้ร่วมเรียน 
และตัวผู้เรียนเอง มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง   การประเมินผลการเรียนรู้ยังสามารถพิจารณาในด้านอื่นได้อีกคือ การเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตร 6 ปี) 

9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้    
9.1  กลยุทธ์การสอน   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการใช้เทคนิค
การสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา การใช้บทบาทสมมติ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง การ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การใช้ผู้ป่วยจําลอง การทํากิจกรรมร่วมกับสังคม มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ
การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และนํามาใช้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่าน
กิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เข้าไปในเน้ือหาด้วย     สําหรับในแต่ละสาขาวิชาจะเน้นกลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
9.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้   ใช้วิธีการประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่าง
เป็นระบบ เน้นการประเมินผลที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน ได้แก่ การสอบ
ข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝึกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การ
ประเมินกันเองของผู้เรียนในกิจกรรมกลุ่ม การประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ   
 



การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

หนว่ยที ่1 การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา 31 

มคอ.1 สาขาวิชา ข้อ 9 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
4. สาขาวิชาแพทยศาสตร์  9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้   

9.1 กลยุทธ์การสอน   การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พึงใช้หลักการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (student-centered learning) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ (integrated learning) การศึกษาที่เน้นปัญหาเป็นฐาน (problem-based education) 
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม (technology-enhanced learning) การจัดการศึกษาโดย
คํานึงถึงศักยภาพและความสนใจที่แตกต่างกันของผู้เรียน (personalized education) การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ (systematic learning) ส่งเสริม
การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ (interprofessional education) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based education) การจัดประสบการณ์คลินิกต้ังแต่
ช่วงต้นของหลักสูตร (early clinical exposure) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (practice 
based learning) และให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง (active learning) โดย
เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ  
   
9.1.1 คุณธรรม จริยธรรม - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูต้นแบบ (role model) - 
การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (interactive lecture) - การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion) - การเรียนข้างเตียง (bedside learning)  - การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง 
(practice in simulated setting) - การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
(practice under supervision)  - การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหน่ึงของทีม 
(practice in patient care team)  - การฝึกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)  - 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning)  - การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน 
(team-based learning)  - การสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์ (reflection)  
  
9.1.2 ความรู้ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (interactive lecture)  - การสอน
แบบบรรยาย (lecture) - การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) - การเรียนแบบใช้โครงการ
เป็นฐาน (project-based learning) - การเรียนในห้องปฏิบัติการ (laboratory study) - 
ห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) - การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (team-based 
learning) - การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning)  - การเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีเสริม (technology-enhanced learning) - การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-
directed learning)  
  
9.1.3 ทักษะทางปัญญา    - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูต้นแบบ (role model)    
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (interactive lecture) - การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion) - การเรียนข้างเตียง (bedside learning)  - การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง 
(practice in simulated setting) - การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
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(practice under    supervision) - การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหน่ึงของทีม 
(practice in   patient care team) - การฝึกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)   
- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) - การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน 
(team-based learning) - การฝึกเขียนรายงานผู้ป่วย (written case report) - การใช้แฟ้ม
สะสมงาน (portfolio) - การเรียนแบบใช้โครงการเป็นฐาน (project-based learning) - การ
เรียนรู้จากการทํางานวิจัย (research-based learning) - การสะท้อนคิดทบทวน
ประสบการณ์ (reflection)  
  
9.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    - การสอนสาธิต 
(demonstration)  - การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง (practice in simulated setting) 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice under supervision)     
- การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหน่ึงของทีม (practice in patient   care 
team)   - การเรียนข้างเตียง (bedside learning)  - การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (team-based learning) - การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) - การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio) - การเรียนรู้จากกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (extracurricular activities)  
  
9.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การเรียนรู้
จากการทํางานวิจัย (research-based learning) - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
(interactive lecture) - ห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom)  - การเรียนใน
ห้องปฏิบัติการ (laboratory study)  - การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) - การเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) - การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (team-
based learning) - การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม (technology-enhanced learning)   
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง (practice in simulated setting) - การฝึกปฏิบัติกับ
ผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice under supervision) - การฝึกปฏิบัติการ
บริบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหน่ึงของทีม (practice in patient care team)  - การฝึกปฏิบัติใน
ชุมชน (practice in community)  
  
9.1.6 ทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ - การเรียนในห้องปฏิบัติการ (laboratory study) - การเรียน
ข้างเตียง (bedside learning) - การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง (practice in 
simulated setting) - การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice 
under supervision) - การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหน่ึงของทีมแพทย์ 
(practice in patient care team)  - การฝึกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)  
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูต้นแบบ (role model)  
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9.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์พึง
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ไว้อย่างครบถ้วน มีการประเมินผลความก้าวหน้า ของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(formative assessment and feedback) ร่วมไปกับการประเมินผล เพื่อตัดสินผลการศึกษา 
(summative assessment) มีการประเมินติดตามความก้าวหน้าไปสู่มาตรฐาน ผลการเรียนรู้
เป็นระยะๆ โดยให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้  การ
ประเมินพฤติกรรมในสถานการณ์จําลอง การประเมินพฤติกรรมในการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน และ การประเมินผลงานของนักศึกษา โดยเลือกใช้วิธีและเคร่ืองมือประเมินผล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิ  
 
9.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
9.2.1.1 การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นแพทย์  - การประเมินการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical performance assessment)  - การประเมินโดยผู้ร่วมงาน
และผู้เกี่ยวข้อง (multisource feedback)  - การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio 
assessment)  - การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective report)  - การประเมินโดย
เพื่อน (peer assessment)  
9.2.1.2 การให้เหตุผลและตัดสินใจ โดยใช้หลักเวชจริยศาสตร์ - ข้อสอบชนิดเลือกคําตอบ 
(selected response questions) - ข้อสอบชนิดสร้างคําตอบ (constructed response 
questions) - การสอบรายสั้นหรือรายยาว (short case/long case examination) - การ
ประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical performance assessment) - การประเมินโดย
ใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio assessment) - การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective 
report)  
 9.2.2 ความรู้ - ข้อสอบชนิดเลือกคําตอบ (selected response questions) - ข้อสอบชนิด
สร้างคําตอบ (constructed response questions)  
 9.2.3 ทักษะทางปัญญา - ข้อสอบชนิดเลือกคําตอบ (selected response questions) - 
ข้อสอบชนิดสร้างคําตอบ (constructed response questions) - การสอบรายสั้นและราย
ยาว (short case/long case examination) - Mini-clinical evaluation exercise (Mini-
CEX) - Case-based discussion (CbD) - การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio 
assessment) - การประเมินโดยผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง (multisource feedback) - การ
ประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical performance assessment)  
9.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
(logbook) - การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment) - การประเมินโดยผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง (multisource feedback) - การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical 
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performance assessment) - การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio assessment)   
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective report)   - การประเมินตนเอง (self-
assessment)  
 
9.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
9.2.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข - ข้อสอบชนิดเลือกคําตอบ (selected response 
questions) - ข้อสอบชนิดสร้างคําตอบ (constructed response questions) - การรายงาน
ทบทวนประสบการณ์ (reflective report) - การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation 
of work assignment)  
9.2.5.2 การสื่อสาร  - การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี (objective structured clinical     
examination: OSCE) - การสอบรายสั้นหรือรายยาว (short case/long case 
examination) - Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX) - การประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน (portfolio assessment) - การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective 
report) - การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation of work assignment) - การ
ประเมินโดยเพื่อน (peer assessment) - การประเมินโดยผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
(multisource feedback) - การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical performance    
assessment)  
9.2.5.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี (objective 
structured clinical    examination: OSCE)  - การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
(portfolio assessment)  - การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation of work 
assignment) - การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective report) - การประเมินโดย
เพื่อน (peer assessment)     - การนําเสนอผลงาน (presentation)  
9.2.6 ทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ  - การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี (objective 
structured clinical examination : OSCE)  - การสอบรายสั้นและรายยาว (short 
case/long case examination) - Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX)          
- Direct observation of procedural skills (DOPS) - การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
(logbook) - การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio assessment) - การรายงาน
ทบทวนประสบการณ์ (reflective report) - การประเมินโดยผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
(multisource feedback) - การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical performance 
assessment) 

5. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 
 

9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  
      การเรียนการสอนเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจเน้ือหา ของแต่ละรายวิชาและแนะนำให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
นอกจากน้ี ยังเน้นการเชื่อมโยง และการนำแนวคิด หลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทาง
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วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฏีและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้ผู้เรียนได้ ทำการศึกษาทดลองปฏิบัติ
จริงหรือใช้เคร่ืองมือต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในการ
ปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ มีการ
มอบหมายงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีพัฒนาการทักษะ การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา สำหรับกลยุทธ์การสอนของ
แต่ละสาขาวิชาใช้หลักการเดียวกัน โดยเน้นลักษณะการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม (Problem-based learning) และพื้นที่ศึกษา (Area-based learning) ที่
ประยุกต์เข้ากับปรัชญาหลักของแต่ละสาขาวิชาเป็นกลยุทธ์หลักในการเรียนการสอน 
นอกจากน้ี ยังมีการสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการ
เรียน การสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้  ทักษะในการทดลองวิจัยและการ
แก้ปัญหา มีความรู้ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ  มีทักษะในการนำเสนอและอภิปรายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น  ทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม 

6. พยาบาลศาสตร์ 9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
9.1 กลยุทธ์การสอน 
     การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และชี้นำตนเองในการเรียนรู้ โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์การเรียน
การสอนจะต้องสอดคล้อง (Align) กับผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและใช้วิธีการเรียนการ
สอนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  
9.2 การประเมินผลการเรียนรู้ 
     การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา โดยต้อง
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

สรุปผลการอภิปรายกลุม่ยอ่ย  
 
1. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่กล่าวถึงใน มคอ.1 ข้อ 9.2 ของแต่ละสาขาวิชา มีวิธีการประเมินใดบ้างที่ใช้

ประเมินขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้และมีวิธีการประเมินใดบ้างที่ประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ 

 
วิธีการประเมินขณะท่ีผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมินจากผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
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2. จากข้อมูลการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย มคอ.1 ข้อ 9 กลยุทธ์การสอน

และการประเมินผลการเรียนรู้ ของสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถสรุปหลักการของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้ว่าอย่างไร 
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.................................................................................................................................................................................. 
 
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง 

เพราะเหตุใด 
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กจิกรรมที ่1.3 การกำหนดวธิกีารและเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล (Assessment Blueprint) 
 
 จากหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สรุปได้ว่า เป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
assessment) ที่ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) และผลการเรียนรู้ (Learning product) 
ซึ่งเป็นการประเมินความรู้และ/หรือประเมินจากผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้  การกำหนดวิธีการและเคร่ืองมือใน
การวัดและประเมินผลของรายวิชานอกจากจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว
จะต้องวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (BO) ที่กำหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อเน้ือหาของ
รายวิชาด้วย เน่ืองจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังน้ันอาศัยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นกรอบ
ในการออกแบบ 

การกำหนดวิธีการและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการวิเคราะห์ว่าวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (BO) ที่มาจากผลการเรียนรู้ (LO) แต่ละข้อน้ันสามารถวัดได้โดยวิธีการใดโดยทำตารางวิเคราะห์  

จากตารางวิเคราะห์วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อไปน้ี ให้ท่านวิเคราะห์ว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อน้ันควรใช้วิธีการและ
เคร่ืองมือใดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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ตารางวิเคราะห์วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลจาก 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 

พฤติกรรมบ่งช้ีผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (BO)   

(..... = หวัข้อเนื้อหา/เรื่อง) 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
เครื่องมือที่ใช้ 

การสอบ 
สังเกต

พฤติกรรม 
ตรวจ
ผลงาน 

3.1.1รู้ศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง
เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น 

วิเคราะห์เพ่ือประเมินศักยภาพและจุดอ่อนของตนเองเกี่ยวกับ......... ได้     

ใช้ผลการประเมินตนเองมากำหนดแผนการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง.......ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ     

3.1.2 นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล ตัดสินใจเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับ......ในการปฏิบัติการพยาบาลได้     
3.1.3 นำความรู้ไปสู่การสอน ตัดสินใจเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับ......ในการสอนผู้ที่เกี่ยวข้องได้     
3.1.4 แสวงหาความรู้ที่มีประสิทธภิาพ สืบค้นแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง.......     
3.1.5 เป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้เกี่ยวกับ...........     

บูรณาการความรู้เกี่ยวกับ...........มาใช้ในการปฏิบัติงานได้       
เอาใจใส่ ชี้แนะแนวทาง สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลในการเรียนรู้เรื่อง.....      
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้เรื่อง..........      
ใช้ความรู้เรื่อง.........สนับสนุนและการต่อสู้เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ      
ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพในการนำความรู้เกี่ยวกับ.....ไปใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างมปีระสทิธิผล 
    

3.2.1 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

สืบค้นข้อมูลเรื่อง.....จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

    

3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

วิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นมาเพ่ือสรุปสาระสำคัญของเรื่อง.......ได้     

3.2.3 นำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง นำข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ไปใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับ......ได้     



การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

หนว่ยที ่1 การจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา 39 

พฤติกรรมบ่งช้ีผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (BO)   

(..... = หวัข้อเนื้อหา/เรื่อง) 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
เครื่องมือที่ใช้ 

การสอบ 
สังเกต

พฤติกรรม 
ตรวจ
ผลงาน 

3.3 นำข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงไปใช้
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  

นำข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับ......ได้ 

    

3.4.1 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง 

ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ…....ได้ 

    

3.4.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้
ประสบการณ์ 

ใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในประเด็นที่
เกี่ยวกับ…....ได้ 

    

3.4.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้
ผู้รับบริการทางการพยาบาลปลอดภัย 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนและปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการ
ทางการพยาบาลเกี่ยวกับ.....ได้อย่างปลอดภัย 

    

3.4.4 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้การ
บริการการพยาบาลที่มีคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนและปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการ
ทางการพยาบาลเกี่ยวกับ.....ได้อย่างมีคุณภาพ 

    

3.5.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ....ได้     

3.5.2 ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ....ได้     
3.5.3 ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ....ได้     
3.6.1 ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสทิธิภาพ กำหนดวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ.....ได้อย่างมีประสทิธิภาพ     
3.6.2 ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ 
สถานการณ์และบรบิททางสุขภาพ 

กำหนดวิธีการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับ สถานการณ์และบรบิทเกีย่วกับ.......
ได้ 
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คำถาม 
1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสำคัญอย่างไรต่อการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา (Curriculum mapping) 
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2. การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง จึงจะดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปสะทอ้นผลการเรยีนรูห้น่วยที ่1 
 


