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มคอ.๓ รายละเอียดรายวิชา 

รหัสวิชา   ED ๑๐๗๙ 

ช่ือวิชา   :   การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

                       (English Assessment and Testing) 

 

ชั้นปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ภาคปกติ 

พระมหาวชิรศักด์ิ วชิรเมโธ 

1Bรายวิชาน้ี เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 

2Bสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ . ๒๕๔๙ คณะศึกษาศาสตร 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

คณะ/สาขาวิชา: ศึกษาศาสตร/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ED1079 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ED1079 English Assessment and Testing 

 

7B2. จํานวนหนวยกิต 

8B2 หนวยกิต 2(2-0-4) 
 

9B3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 10 Bเปนวิชาบังคับ ในหมวดกลุมวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ  
 

11B4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 4.1 พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 / ชั้นศึกษาศาสตรปท่ี 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (บรรพชิต) 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) 

ไมมี 

 

8. สถานท่ีเรียน   

  12 Bมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 

13Bหอง 3212 อาคาร 80 ป หลวงปูบุญเพ็ง กปฺปโก 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

5 พฤศจิกายน 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปญหาการวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ  

1.2 เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนและการทดสอบทางภาษาอังกฤษ 

1.3  เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับคะแนนประเภทตางๆ การแปลความหมายคะแนน ตลอดจน

สามารถนาไปใชได  

1.4 เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการวัดผล การทดสอบ และประเมินผลการศึกษา  

1.5 เพ่ือใหผูเรียนไดใชผลของการทดสอบทางภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  เปนการเตรียมความพรอมสาหรับ

การเปนครู  โดยการนาความรู  ความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ  การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ  การแปลความหมายของคะแ นน

จากการสอบ ท้ังนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยาง อางอิงใหสอดคลองกับการวัดผลและประเมินผลในปจจุบัน  

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.คําอธิบายรายวิชา 

 ทฤษฎีการทดสอบและการประเมินผลทางภาษา การทดสอบและการประเมินผลภาษาอังกฤษ 

ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ หลักการสรางเครื่องมือทดสอบและประเมินผล

ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

Theory of testing and linguistic assessment, testing and assessment of English learning, 

nature of measures and assessment of English learning, principles of construction of testing 

tools and authentic assessment of English learning. 
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ /งาน  

การฝกงานภาคสนาม 
การศึกษาดวยตนเอง 

1บรรยาย  32 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติ  การศึกษาดวยตนเอง  6 

ชั่วโมงตอสัปดาห 
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3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3-ใ1- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ  1 ชั่วโมงตอสัปดาห  

)เฉพาะรายท่ีตองการ(  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 1.1.1 ตระหนักในจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  

 1.1.2 ความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และมีระเบียบวินัย 

 1.1.3 การแสดงความรับผิดชอบตอการเรียน การกระทําและความคิดของตนเอง 

 1.1.4 ความซ่ือสัตย ยุติธรรมในการสอนและการประเมินผล 

 1.1.5 ไมละเมิดศีลธรรมอันดีงาม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 อาจารยปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ใหความสาคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึง

ประกอบดวย จรรยาบรรณตอตนเอง วิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน ตอหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน นักศึกษา ผูรับบริการ สังคม ประชาชน และของอาจารย 

1.2.4 การใหงานท่ีมีกําหนดสงชัดเจน 

1.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม 

1.2.3 พิจารณาการเรียนในรายวิชานี้ เปนงานสําคัญทางการทํางานชิ้นหนึ่งท่ีตองรับผิดชอบ

ดูแลอยางมีระเบียบวินัย 

1.2.4 การฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบชนิดตางๆ  เก่ียวกับประเด็นทางคุณธรรม  

จริยธรรม  

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการเขาหองเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน   การตรงตอเวลาในการเข

ชั้นเรียนและการสงรายงาน  

1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบและความมีวินัยในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและ

ประสิทธิผลของงานนั้นๆ 

1.3.3 กําหนดการทํางานท่ีมีกําหนดสงชัดเจน และมีบทลงโทษกรณีปฏิบัติไมได เชนการ

ไมไดรับการตรวจใหคะแนนงาน การหักคะแนนงาน (ซ่ึงเปนการจําลองแบบการทํางานท่ัวไป) 

1.3.4 สังเกตการแสดงออกดานพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการ

ทํางานกลุม 

 

2. ความรู 
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2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1 เทคนิคและวิธีการเรียนการสอนและการทดสอบทางภาษา 

 2.2.2 การใชผลของการทดสอบทางภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 2.2.3 กระบวนการสรางแบบทดสอบและการบริหารการสอบ การตรวจสอบคุณภาพของ

ขอสอบ  

2.2.4 การประเมินผลการศึกษาและการสรางแบบทดสอบ คะแนนและการใหระดับคะแนน 

และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

2.2 วิธีการสอน 

 2.2.1 บรรยายเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการทดสอบและประเมินผลการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ 

 2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative Learning) การสอนแบบศึกษาดวย

ตนเอง  

2.2.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการคนควาและใชสื่อเทคโนโลยี (Presentation) 

2.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา  (Problem-Based Learning) การสราง

แบบทดสอบและการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

           2.3.2 แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

 2.3.3 การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

 2.3.4 การสังเกตการฝกทํางานและแกไขปญหาเฉพาะหนา  

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 3.1.1 เทคนิคและวิธีการเรียนการทดสอบและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาท้ังในและนอกชั้นเรียน  

 3.1.3 สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  

3.1.4 การใชผลของการทดสอบทางภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

3.2 วิธีการสอน 

 3.2.1 บรรยายทฤษฎีตางๆเก่ียวกับทดสอบและการประเมินผลการเรียนภาษา 
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 3.2.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุม  

 3.2.3 ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการ

แกไขปญหา  

 3.2.4 มอบหมายงานใหวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิค รวมท้ังใหลง

มือปฏิบัติจริง 

 3.2.5 การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ       

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

          3.3.1 สังเกตการณแสดงออกดานพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  

          3.3.2 แบบทดสอบยอยหลังการเรียน หรือแบบฝกหัด 

          3.3.3 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท้ังรายบุคคลและ

กลุม  

          3.3.4 ประเมินการนําเสนอผลงาน และการทํา PowerPoint 

          3.3.5 สอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

          4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

          4.1.2 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 

          4.1.3 ทักษะการทํางานเปนทีม  

          4.1.4 ทักษะการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

              4.1.5 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม และ

ความตรงตอเวลา 

 

4.2  วิธีการสอน 

 4.2.1 จัดกิจกรรมกลุมในการสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 

              4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทางานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย  เพ่ือให

นักศึกษาไดทางานกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนท่ีใกลชิด  

          4.2.3 มอบหมายงานกลุม 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

          4.3.2 ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

 4.3.3 ประเมินการนําเสนองานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.1 ทักษะการใช Power point ในการนาเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย  

 5.1.2 สามารถคนควาหาขอมูล / ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเทอรเน็ต  

 5.1.3 ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูดนําเสนอผลงาน  

5.2 วิธีการสอน 

 5.2.1 ฝกปฏิบัติงานและหรือโครงงาน 

 5.2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การอานและ

การเขียน ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

 5.2.3 จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารหลากหลายและเหมาะสมเพ่ือการเรียนรู กําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 5.3.1 ประเมินการนําเสนอท้ังดานการวิเคราะห การใชสื่อเทคโนโลยี 

 5.3.2 ประเมินผลโดยการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล   (กระจายจากคําอธิบายรายวิชา) 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ /รายละเอียด  

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 - การแนะนํารายวิชา  

 

2 - แนะนํารายละเอียดของ

รายวิชาและแนวทางการ

เรียนการสอน  

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

2 - วิถีนัยการเรียนการสอนและการ

ทดสอบทางภาษา 

2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 
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- ไมโครโฟน  

Power point 

3 - วิทยวิธีของการเรียนการสอนและ

การทดสอบทางภาษา(1) 

 

2 - -บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

Power point 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

4 - วิทยวิธีของการเรียนการสอนและ

การทดสอบทางภาษา(2) 

2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point  
 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

5 - เทคนิควิธีของการเรียนการสอนและ

การทดสอบทางภาษา (1) 

2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

6 - เทคนิควิธีของการเรียนการสอนและ

การทดสอบทางภาษา (2) 

2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

7 - เทคนิควิธีของการเรียนการสอนและ 2 - บรรยายพรอมตัวอยาง พระมหาวชิรศักดิ์ 
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การทดสอบทางภาษา (3) ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

วชิรเมโธ 

8 Midterm Examination 2 Students test พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

9 - การทดสอบทักษะการสงสาร (1) 2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

10 - การทดสอบทักษะการสงสาร (2)  - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

 

11 - การทดสอบทักษะการรับสาร  - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

 

12 - การทดสอบทักษะสัมพันธ 2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 
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สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

13 - การใชผลของการทดสอบทางภาษา 2 - บรรยายพรอมตัวอยาง 

ประกอบ 

- อภิปรายกลุมจาก 

สถานการณและกรณีศึกษา 

- ถาม-ตอบรายบุคคล 

- ไมโครโฟน  

- Power point 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

14-15 Presentation 

(การผลิตขอสอบและประเมินขอสอบ 

โดยผูเรียน) 

2 - นักศึกษานําเสนองานตอ

ชั้นเรียน พรอมตอบขอ

ซักถามจากเพ่ือนนักศึกษา

ในชั้นเรียน 

- ไมโครโฟน  

- Power point  

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

16 สอบวัดผลปลายภาค 2 Students test พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 การเขาช้ันเรียน/ความรวมมือ เช็ครายช่ือ/สังเกตพฤติกรรม ทุกครั้ง 20% 

2 สอบกลางภาค ขอสอบกลางภาค สับดาหท่ี 8 20% 

3 การนําเสนอ - ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- การทํางานเปนทีม 

- ความสามารถในการใช IT ใน

การนําเสนอ 

สัปดาหท่ี 14-15 20% 

4 สอบปลายภาค ขอสอบปลายภาค สัปดาหท่ี 16 40% 

รวม 100% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก+ 

อัจฉรา วงศโสธร. แนวทางการสรางขอสอบทางภาษา. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

อัจฉรา วงศโสธร. การพัฒนาขอทดสอบอิงวัตถุประสงคแบบอุดม วัดความสามารถและการกระทําทางภาษา.

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

กาญจนา ปราบพาล. การทดสอบและการประเมินผลสําหรับครูสอนภาษา. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2532. 

 [Online]. Available: http://www.triamudom.ac.th 

[Online]. Available: http://www.curriculum51.net/upload/Evaluation.pdf 

[Online]. Available: http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession2.html 

[Online]. Available: http://www.sl.ac/th/sl/school_profile/manual_5.pdf 

[Online]. Available: http://www.kruwut.net/utq/unit4.pdf 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา โดย

อาศัยเกณฑการวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (องคการ

มหาชน) โดยแจกแบบสอบถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

1.2 การประเมินการสอนหรือสื่อการสอน 

           1.2.1 การจัดทําแบบประเมินสื่อการสอน ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเอง 

2. กลยุทธการประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไมใชการประเมินโดยนักศึกษา) 

2.1 การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2 การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจําคณะ 

2.3 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

2.4 อาจารยผูสอนจัดทําแบบประเมินอาจารยผูสอน ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเองโดย

จัดทําเปนเอกสารแบบประเมิน 
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3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดาน

การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ 

เปนตน 

3.2 การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล 

  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับ

คะแนน 

4.2 เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมิน

อาจมีความผิดพลาด 

  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ

ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 

5.2 จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูง

ผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 

5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 

5.4 จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยคณะกรรมการวิทยาเขต) 
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