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ค าน า 
 

  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกลมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจากการศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรีหลายประการ  ประการท่ีส าคญัก็คือ  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ตลอดเวลา  และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง  แผนกิจกรรมการศึกษา 
ในแต่ละชุดวชิา  ซ่ึงแจกใหแ้ก่นกัศึกษาทุกภาคเรียนจึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก  เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ี
ใหร้ายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆท่ีนกัศึกษาจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามในการศึกษาชุดวชิานั้นๆ 
  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  24729  การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน
เล่มน้ี  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อเป็นแผนก าหนดกิจกรรมการศึกษาในชุด
วชิาน้ีคณะกรรมการหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  นกัศึกษาจะไดศึ้กษาแผนกิจกรรมน้ีและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ   
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนน้ีอยา่งครบถว้น  หากนกัศึกษาผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะใด ๆ ส าหรับการปรับปรุง 
แผนกิจกรรมน้ีในภาคเรียนต่อไป  ขอไดโ้ปรดแจง้ให้คณะกรรมการทราบดว้ย 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  24729  การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
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ปฏทินิการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา  2560 
ชุดวชิา  24729  การประเมนิหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 
   15  กนัยายน  2560       วนัเปิดภาคการศึกษา 
         14 – 15  ตุลาคม 2560  สัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1 
      11 – 12  พฤศจิกายน 2560 สัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2 
                          27 มกราคม  2561     วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
       (13.30 น. – 16.30 น.) 
 



 5 

แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  24729  การประเมนิหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
EVALUATION OF CURRICULUM AND INSTRUCTION 

 

1.   รายละเอยีดชุดวชิา 

 1.1   วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนการประเมินหลกัสูตรได้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาประเมินหลกัสูตรในลกัษณะต่าง ๆ ได ้
4. เพื่อใหน้กัศึกษาประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงได ้
5. เพื่อใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนได ้

1.2   ค าอธิบายชุดวชิา 
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตรและการ

สอนการวางแผนหลกัสูตร  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน การวเิคราะห์
หลกัสูตร รูปแบบการประเมินหลกัสูตร  การวางแผนเพื่อการประเมินหลกัสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ตวับ่งช้ีและเกณฑใ์นการประเมินหลกัสูตร  การพฒันาเคร่ืองมือและ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
ประเมินหลกัสูตรการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินและการ
ใชผ้ลประเมิน การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของหลกัสูตร  การประเมินความเป็นไปไดข้อง
หลกัสูตร  การประเมินการน าหลกัสูตรไปใช ้ การติดตามผลและผลกระทบของหลกัสูตร และการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

1.3   รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยท่ี   1    แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอน 
 หน่วยท่ี   2    การพฒันาหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี   3    แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรและการสอน 
 หน่วยท่ี   4    รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี   5    การวางแผนเพื่อการประเมินหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี   6    การวเิคราะห์หลกัสูตร 
 หน่วยท่ี   7    การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตวับ่งช้ี และเกณฑใ์นการประเมินหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี   8    การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี   9    การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอผลการประเมิน 
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 หน่วยท่ี  10   การเขียนรายงานการประเมินและการใชผ้ลการประเมิน 
 หน่วยท่ี  11   การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี  12   การประเมินความเป็นไปไดข้องหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี  13   การประเมินการน าหลกัสูตรไปใช้ 
 หน่วยท่ี  14   การติดตามผลและผลกระทบของหลกัสูตร 
 หน่วยท่ี  15   การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
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 1.4   โครงสร้างเนือ้หาสาระชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี  1 
ความรู้เก่ียวกบัการประเมิน 
หลกัสูตรและการสอน 

กลุ่มท่ี  3 
การประเมินก่อนและหลงั 
การน าหลกัสูตรไปใช ้

หน่วยท่ี   1    แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอน 
หน่วยท่ี   2    การพฒันาหลกัสูตร 
หน่วยท่ี   3    แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรและการสอน 
หน่วยท่ี   4    รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
หน่วยท่ี   5    การวางแผนเพื่อการประเมินหลกัสูตร 
 

หน่วยท่ี   6    การวเิคราะห์หลกัสูตร 
หน่วยท่ี   7    การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตวับ่งช้ี และเกณฑใ์นการ  

ประเมินหลกัสูตร 
หน่วยท่ี   8    การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

การประเมินหลกัสูตร 
หน่วยท่ี   9    การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอผลการประเมิน 
หน่วยท่ี  10   การเขียนรายงานการประเมินและการใชผ้ลการ

ประเมิน 
 

หน่วยท่ี  11   การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของหลกัสูตร 
หน่วยท่ี  12   การประเมินความเป็นไปไดข้องหลกัสูตร 
หน่วยท่ี  13   การประเมินการน าหลกัสูตรไปใช ้
หน่วยท่ี  14   การติดตามผลและผลกระทบของหลกัสูตร 
หน่วยท่ี  15   การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
 

กลุ่มท่ี  2 
การวางแผนและการประเมิน 

หลกัสูตรและการสอน 
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2.   วธิีการศึกษา 
2.1   การเตรียมตัว 
 2.1.1   วางแผนศึกษาชุดวชิาการประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
  (1)   นกัศึกษามีเวลาในการศึกษาชุดวชิาการประเมินหลกัสูตรและการเรียน    

การสอนเป็นเวลา   1  ภาคการศึกษา 
  (2)   นกัศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมใหค้รอบคลุมการวางแผน

ดา้นเวลา การใชเ้ทปเสียง การศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวชิา และการศึกษาคน้ควา้จากศูนย์
วทิยบริการและแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ   

 2.1.2   วางแผนดา้นเวลาส าหรับนกัศึกษาจากส่ือหลกั คือ แนวการศึกษาและประมวล
สาระชุดวชิา 

 2.1.3   วางแผนดา้นเวลาส าหรับการศึกษาจากส่ือเสริม คือ เทปเสียง จ านวน  3  มว้น  
ความยาวมว้นละ  60  นาที  ซ่ึงมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการปฐมนิเทศ การสรุปเน้ือหาสาระส าคญัของทั้ง 
15  หน่วย  และการปัจฉิมนิเทศ 
  2.1.4   วางแผนศึกษาคน้ควา้งานวจิยัจากศูนยว์ทิยบริการ  หรือ แหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ  
 2.2   การด าเนินการศึกษา 
  นกัศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) ฟังการปฐมนิเทศชุดวชิาจากเทปเสียง 
2) ศึกษาและด าเนินการตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
3) ศึกษาและด าเนินการตามแนวการศึกษา 
4) ศึกษาประมวลสาระชุดวชิา 
5) ศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว ้ เช่น  เทปเสียงประจ าชุดวิชา 
6) ท างานท่ีก าหนดใหท้ าตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนดให ้

(โปรดดูขอ้  2.3) 
7) เขา้ร่วมสัมมนาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให ้(โปรดดูขอ้ 

2.3) 
8) เขา้สอบไล่ ณ สนามสอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 
 
 

กลุ่มท่ี  2 
การวางแผนและการประเมิน 

หลกัสูตรและการสอน 
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2.3   งานทีก่ าหนดให้ท า  (นักศึกษาไม่ต้องท าการประเมินหลักสูตร แต่เน้นการศึกษางาน
ประเมินทีผู่้ อ่ืนท าแล้ว) 

 งานช้ินที ่  1  “การศึกษางานการประเมินหลกัสูตรและการสอน” 
 ใหน้กัศึกษาไปศึกษางานการประเมินหลกัสูตร  จ  านวน  1  หลกัสูตร  โดยจะเป็น
หลกัสูตรระดบัใดก็ได ้ เช่นหลกัสูตรสถานศึกษาทอ้งถ่ิน หรือหลกัสูตรประจ าภาควชิา  หมวดวชิา  
รายวชิาทั้งท่ีตนเองสอนหรือของบุคคลอ่ืนก็ได ้ โดยศึกษาจากภาระงานท่ีปฏิบติัหรือจากงานวจิยั 
วทิยานิพนธ์หรือบทความงานวจิยัก็ได ้จากห้องสมุดในสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 
หรือจะศึกษาจากเอกสารหรือดึงขอ้มูลจาก  Web  ก็ได ้ แลว้เขียนสรุปใหค้รอบคลุมประเด็นต่างๆดงัน้ี 
 (1)   ช่ือหลกัสูคร 
 (2)   กระบวนการหรือขั้นตอนการประเมินหลกัสูตร   
 (3)   ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อกระบวนการประเมินหลกัสูตรดงักล่าว ในประเด็นการ
ประยกุตค์วามรู้จากชุดวชิาน้ี เช่น วตัถุประสงคก์ารประเมิน การออกแบบการประเมิน ฯลฯ  โดย
วเิคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ย  ของการประเมินหลกัสูตร  โดยจดัท าตามแบบฟอร์ม  RCI-1  ท่ีก าหนดให ้ 
โดยสรุปการเขียนมีความยาวไม่เกิน  5  หนา้   
 งานช้ินที ่ 2  “โครงการประเมินหลกัสูตร” 
 ใหน้กัศึกษาเขียนโครงการประเมินหลกัสูตรท่ีสนใจมา  1  โครงการแลว้เขียนในประเด็น
ต่อไปน้ี 

1) ช่ือเร่ืองการประเมินหลกัสูตร ................................... 
2) ความเป็นมาและความส าคญัของการประเมิน 
3) ค าถามการประเมิน 
4) วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
5) สมมติฐาน  (ถา้มี) 
6) ขอบเขตการประเมิน 
7) นิยามศพัท ์
8) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
9) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอเป็นสังเขป) 

-  หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10) วธีิด าเนินการประเมิน 
(10.1) รูปแบบการประเมิน 
(10.2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูล/แหล่งขอ้มูล 
(10.3) เคร่ืองมือการวจิยั 
(10.4) การรวบรวมขอ้มูล 
(10.5) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
(10.6) ตารางแนวทางการประเมิน  เช่น  วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั ผูใ้หข้อ้มูล 

เคร่ืองมือ  การวเิคราะห์ขอ้มูล  และเกณฑก์ารประเมิน 
11) ก าหนดการด าเนินการวิจยั 
12) ทรัพยากรท่ีใช ้
13) แนวทางในการเสนอรายงานการวจิยั เช่น เป็นเอกสาร  ตารางน าเสนอผลวเิคราะห์ 
14) บรรณานุกรม 
ความยาวของงานช้ินท่ี  2  อยูร่ะหวา่ง  10 - 15  หนา้   

 
 2.4   การส่งงาน 
  2.4.1   งานท่ีก าหนดใหท้ าทั้ง  2  ช้ิน  ใหส่้งดงัน้ี  คือ 
  งานช้ินท่ี  1  และช้ินท่ี  2  ใหส่้งดว้ยตนเองในวนัเขา้รับการสัมมนา
เสริมคร้ังท่ี  1  และคร้ังท่ี  2 
  เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบังานท่ีก าหนดใหท้ า โปรดติดต่อมาท่ีประธาน 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาการประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน  (รศ. ดร.บุญศรี     
พรหมมาพนัธ์ุ) ทางจดหมาย หรือทางโทรศพัท ์หมายเลข 0 – 2504 -7777  ต่อ 8501– 5, 0–81614–5065, 
Fax 0-2582-3364 บา้น  02-5835182  หรือ คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาทุกท่าน หรือ 
 e-mail: boonsri.pro@stou.ac.th   และ dr.boonsri@gmail.com  
   2.4.2   ใหท้ าส าเนาแจกเพื่อนนกัศึกษาคนละ  1  ชุด  ในกลุ่มสัมมนา และส่ง
อาจารยใ์นวนัสัมมนา  1  ชุด 
  
 2.5   การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
  นอกจากการท าส าเนางานทั้ง  2  ช้ิน  แลว้นกัศึกษาจะตอ้งเตรียมส่ือเพื่อ
น าเสนอผลงานช้ินท่ี 1  และ  2  เช่น  แผน่ใส  แผนภูมิ  เตรียมประเด็นท่ีน าเสนอใหช้ดัเจนพร้อมทั้ง

mailto:boonsri.pro@stou.ac.th
mailto:dr.boonsri@gmail.com
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ซกัซอ้มตามเวลาท่ีก าหนด  โดยน าเสนอผลงานช้ินละไม่เกิน  10  นาที  หา้มน าเสนอผลงานดว้ยวธีิการ
อ่านช้ินงาน    นกัศึกษาตอ้งเตรียมตอบประเด็นค าถามท่ีคาดวา่อาจารยส์ัมมนาเสริมและเพื่อนนกัศึกษา
จะซกัถาม 
  มหาวทิยาลยัถือวา่การเขา้รับการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเขม้เป็น
กิจกรรมบงัคบัในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 
 2.6   การสัมมนาเสริม 
  นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเสริม  2  คร้ัง ๆ   ละ  2  วนั (10  ชัว่โมง)  ณ  
สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให ้  และไดแ้จง้ใหน้กัศึกษาทราบตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดใหด้งัตาราง 
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ตารางการสัมมนาเสริมชุดวชิา 24729  การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 

คร้ังที่                  เวลา 
วนั 

9.00-10.30  น. 10.30 – 12.00 น. 13.00 – 15.00  น. 
 

1 เสาร์ -  ปฐมนิเทศ 
-  อภิปรายความรู้ 
   พ้ืนฐานเก่ียวกบั 
   การประเมิน
หลกัสูตรและการ
เรียนการสอน 

-  อภิปรายความรู้ 
   พ้ืนฐานเก่ียวกบั 
   การประเมิน
หลกัสูตรและการ
เรียนการสอน (ต่อ) 

เสนอผลงานช้ินท่ี  1 

“การวพิากษก์าร
ประเมนิหลกัสูตรและ

การเรียนการสอน” 

 อาทิตย ์ เสนอผลงานช้ินท่ี  1   
“การวพิากษง์านวจิยั” 

-ทดสอบ  (หน่วย  
1-7) และแนะน า
งานช้ินท่ี  3 

2 เสาร์    การประเมิน
หลกัสูตรและการ

เรียนการสอนและ
การใชส้ถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

สมัมนากลุม่ยอ่ย  (2) 

โครงการประเมิน
หลกัสูตร 

เสนอผลงานชิน้ท่ี  2 

“ โครงการประเมิน
หลกัสูตร” 

 อาทิตย ์ เสนอผลงานช้ินท่ี  2 

“ โครงการประเมินหลกัสูตร” 

-  สรุปและ 
   อภิปราย 
   ขอ้ซกัถาม 

-  แนะน า 
   กิจกรรม 
   การสมัมนาเขม้ 

 
หมายเหตุ     ถา้นกัศึกษานอ้ยมหาวทิยาลยัจดัสอนคร้ังละ  1  วนั  นกัศึกษาตอ้งท าครบทุกิจกรรม 
        ใหเ้สร็จใน  1  วนั 
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3.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

(ตัวอย่างปก) 
RCI - 1 

 
 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวชิา  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
วชิาเอก  การประเมินการศึกษา 
 
 
 
 
 

งานช้ินท่ี 1 
“ การศึกษางานการประเมินหลกัสูตร” 

ชุดวชิา  การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนกัศึกษา 
รหสัประจ าตวั 
ท่ีอยู ่  โทรศพัท ์ 
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(ตัวอย่างปก) 
RCI - 2 

 
 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวชิา  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
วชิาเอก  การประเมินการศึกษา 
 
 
 
 
 

งานช้ินท่ี 2 

“โครงการประเมินหลกัสูตร” 
ชุดวชิา  การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 
 
 
 

ช่ือนกัศึกษา 
รหสัประจ าตวั 
ท่ีอยู ่  โทรศพัท ์
 


