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เชียงใหม)

2. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานหลักสูตร และการจัดการศึกษา วิทยากร รอง

ศาสตราจารย ดร.ดรุณี รุจกรกานต (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

3. ศาสตรการเรียนรูและการนําไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาพยาบาล วิทยากร รองศาสตราจารย

ดร.ดรุณี รุจกรกานต

4. Outcome based education วิทยากร รองศาสตราจารยเภสัชกรหญิง ดร. กัญญดา อนุวงศ
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สอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู วิทยากร รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี รุจกรกานต
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7. หลักการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ และการเขียนขอสอบรูปแบบตางๆ วิทยากร 1) ศาสตราจารย
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7. สรุปเน้ือหาในแตละหัวขอ

Trends in nursing education

ศาสตราจารย ดร วิภาดา คุณาวิกติกุล

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการ

ศึกษาพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง

การเปลี่ยนตั้งแตโลกยุคใหม-การพัฒนา-นวัตกรรม เริ่มตั้งแตการแขงขัน เชน การสรางรถจักรยาน

เปลี่ยนมาเปนรถยนต ประมาณ 20 ปท่ีผานมามีแตคนเดินและปนจักรยาน เมื่อเปนปญหาทางดานสิ่งแวดลอม

จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใชพลังงานแทนมากขึ้น สมัยเม่ือมีการตายเกิดข้ึน ศพที่เกิดขึ้นก็จะนําไปฝง และการเผา

ตอมามีการเนนในเรื่องโลกสีเขียว จึงเกิดนวัตกรรมทําใหศพกลายเปนปุย แลวสามารถนําไปใชประโยนชมากขึ้น

พยาบาลสามารถนําสิ่งท่ีเราปฏิบัติกันอยูทุกวันสามารถนํามาคิดคนนวัตกรรมได เชน sand box คือการคิด ทด

สอบซอฟแวรท่ีมีอยูอยางจํากัด หรือ QR code  สําหรับalgorithms เปนการทํางานอยางมีลําดับ ขั้นตอน เมื่อ

นํามารวม กับ sand box จึงเกิด smart phone ฟารมปศุสัตวกอใหเกิดปรากฏเรือนกระจก เนื่องจากตองตัด

ตนไม ใชทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นทําใหเกิด clean met project การทําเนื้อในหองทดลอง (เนื้อไมสัตว)

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัเพื่อใหเกิดความคงอยู

เมื่อป 1976 มีการ propose เรื่อง health for all แตยังไมสําเร็จเทาที่ควร สําหรับนักศึกษาพยาบาล

มีหนังสือท่ีสําคัญ future of nursing ซึ่งเปนบุคลากรทสําคัญอยางยิ่ง 4 ดาน

1. การทําใหเกิดคุณภาพ should to practices

2. เรียนรูยูตลอดเวลา should to achieve higher levels of education สนับสนุนการเรียนใหกับ

บุคลากร บุคคลท่ีสําเร็จ 2 ป สามารถสอบ license เปนพยาบาลวิชาชีพได หรือการไมจํากัดสาขาในการสมัคร

เรียน การเรียนรูไมมีท่ีจํากัดท้ังเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม เนน educational trends ; active learning ,

service and income, funding based on productive

3. ทํางานรวมกันเปนทีม สหสาขา

4. ขอมูลขาวสาร การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ big data

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลนั้น ตองเนนการรวมงานท้ัง  health system และ educational

system เน่ืองจากการผลิตบัณฑิตนั้นจะประเมินวาผูใชมีความตองการมากนอย เพียงใด เพื่อตอบสนองตอการ

ผลิตใหเหมาะสมมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังมีการกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาเพิ่มเติมทางดานIt มากขึ้น มีการ

ทํางานรวมกันเปนทีม อาจจะไมความจําเปนที่จะตองพบปะกันทุกครั้ง แตมุงเนนที่ความสําเร็จและ

ประสิทธิภาพของงานท่ีเกิดขึ้น การเรียนรูรวมกันระหวางวิชาชีพ เริ่มตั้งแตการแยกสาขาของแตละสาขา จาก

น้ันมีการทํางานรวมกันมากข้ึนทั้งในสาขาดวยกันและตางสาขา เพื่อจะทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด โดยเนนเรื่องภาวะผูนํา การเสริมสรางพลังงาน รวมท้ังการสรางผูการเปนผูนําในสถานการณตางๆ



การพัฒนาอาจารยและบุคลากรเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง การเรียนการสอนควรเนนในเรื่องการสราง

ความมั่นในใหกับนักศึกษาเพื่อใหเกิดการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เมื่อฝกประสบการณจริงจะไดมั่นใจ แตปจจุยันมี

การใช simulation กันมากข้ึนเพ่ือสรางสถานการณตางๆเสมือนจริง (KPA) นอกจากนั้นการสรางทัศนคติที่ดี

ตอการเรียน การฝกปฏิบัติและวิชาชีพก็เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง

Learning science

รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี รุจกรกานต

Learning scienceการที่ครูเขาใจวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร จะทําใหทุกอยางเปลี่ยนแปลงได

ครู คือ ผูสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรู ครู ตองมีความรู บุคลิกภาพ

ผูเรียน ตองมีกาเตรียมตัว เตรียมความพรอม

การเรียนการสอนตองประกอบดวย คน ซึ่งมีท้ังคนดี คนไมดี และคนที่เฉยเมย ไมมีตัวตน คนที่เพิ่มขึ้น

มาอีกกลุมหน่ึงคือ new gen ส่ือสารดวยโทรศัพท สื่อโซเชียล ซึ่งจะทําใหเด็กกลุมนี้เปลี่ยนแปลงใหเหมือนกับ

ครูรุนเดิมคงจะทําไดยาก การเรียนการสอนตองทําความเขาใจและศึกษาตัวเด็กดวย ครูแตละคนจะมีความเชื่อ

ของตนเอง ทําใหเกิดวิธีการสอนที่ไมเหมือนกัน นอกจากนั้นผูเรียนยังมีปฏิสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทําใหเกิด คนโงแตขยัน เกงแตขี้เกียจ คนโงแตขี้เกียจ คนเกงและขยัน

ลักษณะของกระบวนการเรียนรู มี 6สวน ดังนี้

1. Motivation ครู เปนผูสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมากอันดับแรก

2. Barrier การข้ึนฝก งานท่ีไดรับมอบหมาย

3. Stimulation

4. Learning (environment)ส่ือการสอน เอกสารการสอน เทคโนโลยี

5. Response

6. Outcome

การเรียนและประสบการณ ตองมีความตอเนื่อง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา ซึ่งจะ

ทําใหเกิด soft skill ประสบการณทําใหเกิดการเรียนรู โดยประสบการณืที่เกิดขึ้นจะกอใหเกิดสติ และเกิดการ

เขาใจ ยอมรับ หลังจากนั้นเกิดการวิเคาระหประสบการณท่ีเกิดขึ้น เกิดการเรียนรูวาการเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่ดี

และนําไปทดลองใชเมื่อเกิดประสบการณืท่ีคลายเดิม สวนผูสอนตองมีการเสริมแรงเพื่อกอใหเกิดกําลังใจในการ

เรียนรูตอไป

คนเราถึงแมวาจะทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน แตสมองของมนุษยเราสามารถ focus ไดดีที่สุดเพี

บงแคอยางเดียว คนเราจะมีแนวโนมท่ีจะลืม 50-80% ของความรูใหมใน 2-3วัน แตเมื่อเวลามีระยะหางไป

และเรียนรูซํ้าจะทําใหความจําสามารถกลับคืนมาได ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี21

เมื่อพูดถึง21st century skill เปนการจัดการศึกษาใหลูกศิษยเรียน โดยการแกไขปญหาที่ซับซอนได

ไมใชเพ่ือสอนใหความรูแตเพียงอยาเดียว  ครูตองสรางแรงบันดาลใจ ใหเด็กเกิดการเรียนรูไมใชแคความรู แต

ตองมีการเรียนรูเปนการใชทักษะชีวิต

การสรางทักษะการเปนผูนํา ในวิชาชีพพยาบาลผูนํา สามารถสรางแนวทางเลือกการแกปญหาหรือ

สรางสรรมีความออนแอลงมากกวาอดีต หาบุคคลท่ีเปนที่พ่ึงไดนอย ทั้งในนิสิต นักศึกษา อาจารย ปจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นคนจึงตองมีทักษะที่จะเปล่ียนแปลงใหดํารงชีวิตอยูได ดังจะเห็นวาเด็ก



ปจจุบันมีอัตราการฆาตัวตายในเด็กที่มีอายุนอยลง จากการเปลี่ยนแปลงของโลกทําใหพวกเขาเขมแข็งในการใช

ชีวิตนอยลง เด็กจะมีปญหาเมื่อเขามาสูวิชาชีพ วิชาชีพจะทําอยางไรใหพวกเขาสําเร็จการศึกษาและใชชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข เนน good citizen

Learning outcome ของ 21st century skill จะตองประกอบดวย life skill, learning &

innovation skill, ICT skills/media

เปรียบเทียบ deep learning กับ traditional classroom

Deep learning เนนการคนควาและรับรูสิ่งใหมๆ ไดคอนขางงาย

ผูเรียนเช่ือมโยงความคิดและมโมทัศนใหมกับความรูและประสบการณเดิม

ผูเรียนสามารถบูรณนาการความรูเขากับระบบมโนทัศนที่สัมพันธกัน

ผูเรียนเสาะหารูปแบบและหลักการท่ีอยูขางใต

ผูเรียนประเมินความคิดใหมและเชื่อมโยงขอสรุป

Traditional classroom

ผูเรียนปฏิบัติกับเนื้อหาของวิชาอยางไมสัมพันธกับเรื่องท่ีตนเองรูมาแลว

ผูเรียนปฏิบัติเน้ือหาสาระเหมือนเปนช้ินๆ ที่ไมเชื่อมตอกัน

ผูเรียนทองจํา facts และใช procedures โดยไมเขาใจ how/why

ผูเรียนมีความยุงยากในการทําความเขาใจเรียนรูเนื้อหาที่เรียน

ผูเรียนจําจด เขาใจในการทําความเขาใจสิ่งใหมๆ จากการทองจํา โดยปราศจากกระบวนการคิด จุด

ประสงคหรือกลยุทธการเรียนรู เชน ขอสอบ จงบอก จงระบุ

An Overview of

Outcome-Based Education (OBE)

Assoc.Prof. Kunyada Anuwong, Ph.D.

ในปจจุบันการปรับหลักสูตรใหม แตอยางอื่นเหมือนเดิม ก็ไมสามารถทําใหผูเรียนบรรลุ OBE ได ดังน้ัน

ตองมีการตั้ง OBE กอนและมีความเห็นเหมือนกัน โดย

1. สังเกตเห็นได จะนําไปสูการวัดได ในพฤติกรรมนั้นๆ เชน การใหคะแนน ใบประเมิน

2. ทุกคนที่รวมกับจัดการศึกษา ตองเห็นภาพของผูเรียนออกมาเหมือนกัน

3. การเขียน OBE ของวิชาชีพตองมีอยางนอย 6ดาน ไมควรตั้ง ตระหนัก ยึดมั่น มีความรูเปลี่ยนเปน

อธิบาย ระบุ จัดประเภท สราง วินิจฉัยเขียนกิจกรรมตองเปนลงมือวินิจฉัย ตั้งกรณีศึกษาแลวใหวินิจฉัย (เมื่อ

ส้ินสุดการเรียนแลว สามารถ......จับตองได แสดงออกได)

การตั้ง OBE นศ.ทุกคนตองทําได ทั้ง low and high skill ท่ีตั้งขึ้นมา เวลาตั้ง OBE ผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูได และบรรลุ learning outcome โดยท่ีตองคํานึงถึงความสามารถของนศ. แตละคน (student

center) การบรรลุ learning outcome จะตองเขียนเปนaction เทานั้น เชน ผูเรียนสามารถอธิบาย

.....modelได แตในความเปนจริงใครเปนผูอธิบาย นศ. เปนผูอธิบาย?  ดังน้ันจึงตองมีการแบงเวลาให นศ. ได

ฝกฝนจนเกิด action น้ันๆ

จุดประสงคของ OBE หมวด 4 ของ มคอ 2

1.มี focus รวมกัน Los

2.ทุกวิชาสามารถยืดหยุนช่ัวโมงได



3.มีการวางเปาหมายแบบยอนหลัง โดยตั้ง Outcome กอน และวางแผนการเรียนการสอน กิจกรรม

เพ่ือใหได Outcome ที่ตั้งไว ท้ังรายวิชาและหลักสูตร ภายใตอัตลักษณ เอกลักษณทั้งของมหาวิทยาลัยและ

คณะ

4.นศ. ตองเปนศูนยกลางของการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมที่แตกตางเพื่อจะชวยให นศ. บรรลุตาม

OBE

กระบวนการในการนําOBEมาใชในการเรียนการสอน

1. ทําและสราง LOs ใหเหมาะสมกับหลักสูตร

2. Los ตองสามารถวัดได สังเกตได เปนรูปธรรม และบรรลุไดจริงเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

3. ออกแบบการเรียนการสอนโดยราง OBE กอนทุกครั้ง

4. มีการแปลงผลลัพธการเรียนรู โดยจากระดับหลักสูตร PLOs (program learning outcome) ให

เปนระดับรายวิชา course learning outcome

ตัวอยาง เมื่อสิ้นสุดรายวิชา นศ. สามารถเขียน nursing care plan ได ดังน้ันตองตรวจสอบวา ทั้ง

หลักสูตรมีรายวิชาไหนท่ีมีตัวดํา เพ่ือตอบสนองการเขียน planได

สาระสําคัญของ TQF มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกับสถาบันการอุดมศึกษา

1. เปนเครื่องมือในการแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดใน

พรบ. การศึกษา

2. มุงเนนท่ีมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู5 ดาน

3. มุงประเมินกฏเกณฑและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเขาไว

ดวยกัน

4. เปนเครื่องการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ

5. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยที่เปนที่ยอมรับและเทียบเคียงไดใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในประเทศและตางประเทศ

การจัดการศึกษายุคThailand 4.0

ผศ. ดร. สตรีรัตน ธาดากานต
ผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (ผูใชบัณฑิต)

• มุงผลลัพธ (Outcome-Based)

• จัดการเรียนการสอน แบบ transformative education

• การประเมินผล – ประเมินความกาวหนา และผลลัพธที่คาดหวัง (Formative – summative

evaluation)

ปญหาท่ีพบในพยาบาลจบใหม

มีขอจํากัดในการนําความรูไปประยุกตใช

มีทักษะจํากัดในการในการแกปญหา ภาวะผูนํา การส่ือสาร การคิดวิเคราะห ที่จําเปนในคลินิก

ลังเลในการเผชิญสถานการณทางคลินิกเมื่อเริ่มทํางาน

พยาบาลท่ีปฏิบัติงานพบวาตัวเองใชเวลาในการชวยบัณฑิตปรับตัวจากการเปนนักศึกษาเปนพยาบาล

วิชาชีพ

ฝายการพยาบาลมีการใชเวลาและเงินจํานวนมากในชวงปแรกในการ train บัณฑิตจบใหม เพื่อใหได

ทักษะทางคลินิกท่ีตองการ



The term "outcome" "ผลลัพธ"

สามารถใชสลับกับคําวา สมรรถนะ (competency),มาตรฐาน (standards, benchmarks) และการ

บรรลุเปาหมาย (attainment targets)

เปนสิ่งท่ีคาดหวังวา หลังส้ินสุดการเรียน

(1) ผูเรียนควรรูอะไร

(2) ผูเรียนสามารถ ทําอะไรไดกับส่ิงที่รู

(3) ผูเรียนมีความม่ันใจ ในการอธิบาย ประยุกต จัดการปฏิบัติ

ผลลัพธ รวมถึง critical outcomes, program outcomes, exit level outcomes, specific area

outcomes, transferable outcomes, unit/course outcomes and lesson/lecture outcomes

มคอ1 ของ สกอ. คือ outcome ท่ี นศ. เรียนจบหลักสูตรแลว

แนวคิดของ OBE

หมายถึง การจัดการศึกษาที่ "หลักสูตร" ถูกออกแบบและถูกขับเคลื่อนโดยผลลัพธที่คาดหวังจะใหผู

เรียนบรรลุ เมื่อจบหลักสูตร

กลยุทธของการศึกษา วิธีการสอน กิจกรรมการประเมินผล และ สิ่งแวดลอม ทางการศึกษา ถูกจัดใน

บริบทตามท่ีจะใหบรรลุผลลัพธการเรียนรู (learning outcomes)

มุงตอบคําถาม "อะไรเปนสิ่งจ าเปนที่จะสงเสริม/สนับสนุนใหผูเรียน "ทําได" หรือ "แสดงออกได " เมื่อ

ส้ินสุดประสบการณการเรียนการสอน

1. ระบุลักษณะ/สเปกของบัณฑิต (clear specification/ role statement) สูวัตถุประสงคขแง

หลักสูตร

2. กําหนดผลลัพธท่ีคาดหวัง graduate competencies ในรูปของ program outcomes

3. ออกแบบโครงสรางหลักสูตร (Program structure) ท่ีทําใหบรรลุ outcomes ที่คาดหวังทั้งหมด

4. ออกแบบรายวิชา (modules/course outlines)

5. ออกแบบวิธีการสอน และการประเมินผล Determining Stakeholders'

Transformative education

Experiential learning (Preparation to practice in real situations) – skill and simulation

labs

Inter-professional Learning- IPE

Active Learning – Less lectures, TBL, ProBL, PBL, CBL

IT-based learning – Online/ e-Learning

Contemplative – จิตปญญาศึกษา เด็กจะไดกระบวนการ reflection

Assessment

เพื่อระบุ areas ท่ีมีสมรรถนะ และระดับของสมรรถนะ (areas and degree of competence)

เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback for learning)

เพื่อใชเปนขอมูลที่พิจารณาวาผูเรียนสามารถ "ไปตอ" หรือ อยูที่ระดับเดิม (to progress to the next

level or whether to keep them at the same level)

แนวทางการวัดผลแบบoutcome-based Assessment

เนนการวัดผลท่ีเปนผลลัพธ (outputs) หรือ ผลผลิตสุดทาย (end products)

เนนการตัดสินผลแบบอิงเกณฑ (criterion referenced)



เปนการวัดผลอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนตัว guideนักศึกษาหรือ feedback

สามารถปรับใชเพื่อประเมินทั้งแบบformativeและ summative assessment

มีความเชื่อมั่นหรือ reliability (กําหนด outcomes และเกณฑที่ชัดเจน)

วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต

ศูนยจริยธรรมทางการพยาบาลแหงประเทศไทย

มาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

3. สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปญหาจริยธรรม

4. แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณคา ความแตกตางและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูอื่น และ

ตนเอง

5. แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสวนรวมและสังคม

6. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณคาวิชาชีพ และสิทธิของ

พยาบาล

ยกตัวอยาง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม

จริยธรรม ขอ 3 4 และ 6

3. สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปญหาจริยธรรม

4. แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณคา ความแตกตางและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูอื่น และ

ตนเอง

5. แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสวนรวมและสังคม

6. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณคาวิชาชีพ และสิทธิของ

พยาบาล

การวัดและประเมินผลการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ทางการพยาบาล

ศ. ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี

ผลลัพธ คือ ปลายทางของความสําเร็จ การวัดประเมินผลลัพธของการเรียนก็เชนกัน ไมไดอยูที่ผลผลิต

ผลลัพธการเรียนรู คือ สมรรถนะอันพึงประสงคจากการเรียนการสอน

สมรรถนะ คือ องครวมของนักศึกษาตองมีความรู ทักษะ ทัศนคติและบุคลิกภาพที่เดนชัดของแตละ

สาขารวมเรียกวาอัตลักษณ

ยกตัวอยางเชน วิชาการพยาบาลเด็ก ตองประกอบดวยหลายๆ หนวย เมื่อเรียนเสร็จแลวนักศึกษาจะ

ตองมีสมรรถนะตามแตละหนวย(ULO) ซึ่งแตละวิชาตองประกอบดวยหลายๆ หนวย (CLO)ในหลายๆ หนวย



น้ันรวมกันเปนสาขาวิชา (PLO) แตละสาขาจะมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน (ILO)

คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคของศตวรรษที2่1 ไดแก

1. ทักษะพื้นฐาน ประกอบดวยภาษาอังกฤษICT

2. ทักษะจําเปน ประกอบดวยTQF

3. ทักษะชีวิต ประกอบดวยskill, adjust, learning

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. หลักการประเมิน คือการตัดสินคุณภาพของการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

จริงกับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน

2. เครื่องมือ โดยเครื่องมือหรือแบบประเมินที่นิยมใชไดแกrating scale

3. คุณภาพของการประเมิน ในการประเมินจะตองมีการทดสอบท้ัง validity และ reliability

4. การคลาดเคลื่อน ในการคลาดเคล่ือนของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีทั้งแบบตั้งใจและไม

ตั้งใจ

หลักการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ และการเขียนขอสอบรูปแบบตางๆ

รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล

มาตรฐานผลการเรียนรู

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

การประเมินแบบ outcome-based assessment

1. ประเมินผลอยางตอเนื่องเนน Feedback การใหขอมูลผานขอความ เสียง รูปภาพ หลังจากการ

วัดผล การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดทราบจุดเดน/จุดออนของตนเอง นําไปสูการทําความเขาใจและแกไขปรับปรุง

จุดบกพรอง

2. ประเมินแบบบูรณาการ (integrated assessment) ประกอบดวย1) การประเมินตามสภาพจริง

(Authentic Assessment)2) บูรณาการโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน3) เพิ่มการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเสริมการประเมินการเรียนรูมากขึ้น4) เนนการมีสวนรวมของผูเรียนในการประเมิน

3. ประเมินผลเนนการมีสวนรวม (participation assessment) ประกอบดวย

3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Assessment of Learning) การประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนวาผานเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม Summative Assessment

3.2 การประเมินเพ่ือการเรียนรู (Assessment for Learning) การประเมินเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ซึ่งมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและยังมีการนําคะแนนของผูเรียนมาทําเปน

ขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพัฒนาการของผูเรียน Formative Assessment

3.3 การใชการประเมินเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน (Assessment as Learning)

การใชการประเมินเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนจะมีบทบาทในการประเมินตนเองวามีจุด

แข็ง จุดออนอยางไร Self-Assessment



4. ประเมินผลลัพธของผูเรียน เนนความรู การปฏิบัติและเจตคติตาม LO

การเขียนขอสอบรูปแบบตางๆ (เนนการประเมิน cognitive domain) ตองพิจารณาดังน้ี

1. ใชเวลาในการสรางนอย

2. วัดไดครอบคลุมเน้ือหา/ พฤติกรรมการเรียนรูหลายดาน

3. ลดการเดาของผูสอบ

4. เหมาะสําหรับการสอบที่มีผูสอบเปนจํานวนมาก

6. ใชเวลาในการตรวจขอสอบนอย

5. ขาดความเท่ียงในการตรวจใหคะแนน

7. ขาดความเปนตัวแทนที่ดีของเนื้อหาที่มุงวัด

8.วัดความสามารถหรือพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนจากขั้นตํ่าไป จนถึงขั้นซับซอน

ตัวอยางขอสอบสรางสรรค

1. จงเขียนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกตามผังขอสอบท่ีกําหนด โดยใชหลักการเขียนขอสอบ

2. ผูปวยหญิงวัย 45 ป ปวยเปนเบาหวานมา5 ป ไดรับการรักษามาตลอดและเปนความดันเลือดสูงมา2ป รับ

ประทานยาไมตอเน่ืองกอนมาโรงพยาบาล 2 วัน มีอาการแขน ขาออนแรงขางซาย มีอาการเหนื่อย หอบไอ

บอยๆ แพทยรับไวรักษาในโรงพยาบาลจงเขียนแผนการพยาบาลผูปวยรายนี้ตามกระบวนการพยาบาล

เทคนิคการเขียนคําถามแบบเลือกตอบ

1.การเขียนคําถามใหมีความเปนปรนัย

2. ไมควรใชคําถามปฏิเสธซอนปฏิเสธ

3. ถามใหใชความคิด ไมควรถามเฉพาะความจํา

4. ไมใชภาษาฟุมเฟอย

5. คําถามตองไมมีคําซํ้ากับคําตอบ

6. ถามในสิ่งท่ีดีเปนประโยชน

8. ประโยชนที่ไดรับและแนวทางท่ีจะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน

1. การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู

2.ออกแบบวิธีการเรียนการสอนในหองเรียน แบบตางๆ และการประเมินผลที่สอดคลองกับผลการ

เรียนรู

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ



-  2  -
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