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แนวปฏิบัต ิ
เร่ือง “การออกแบบการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการออกแบบการเรียน
การสอนและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยจัดท าตามแนวทางของการศึกษาเชิง
ผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมการให้
ความรู้ เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน” ให้แก่
อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ และ รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ ส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลการเรียนรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการอบรม สามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานได้ดังนี ้
 1. Learning outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้)  

คือ ความคาดหมายว่านักศึกษาจะมีความสามารถที่จะท าได้ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากกิจกรรมการ
เรียนรู้ การให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการในการเจาะจงผลลัพธ์จะเป็นสิ่งควบคุมกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน outcome-based learning ทุกหลักสูตรและการเรียนการสอนถูกก าหนดมา เพ่ือผลิต
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว 
 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ต้องประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก ่

1) Observable (สิ่งที่เห็นได้) 
2) Measurable (สามารถวัดได้) 
3) Done by the learners (ผู้เรียนสามารถท าออกมาได้) 
ส าหรับ learning outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้) แตกต่างจาก learning objective (วัตถุประสงค์

รายวิชา) ดังนี้ learning outcomes ออกแบบตามมุมมองผู้เรียน ส่วนวัตถุประสงค์รายวิชา ออกแบบตาม
มุมมองผู้สอน 
 การเขียน learning outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้) 
 -  การเขียน learning outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้) ให้เขียนเริ่มด้วย action verb ดูว่าท าอะไรได้
บ้าง มีจุดประสงค์อะไร และมีการขยายความอะไรบ้าง 
 “Begin with an action verb followed by the object of the verb, then followed by a 
phrase the gives the context.” 
 
 -  ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา ต้องมีลักษณะ SMART ดังนี้ 
  Specific (ท าอะไรได้บ้าง) 
  Measurable (วัดได้) 
  Achievable (ท าอะไรได้) 
  Relevant (สัมพันธ์กับ PLOs) 
  Timely (เมื่อเรียนจบในแต่ละเวลา ได้อะไร) 
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- ตัวอย่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ หลังจากเรียนวิชานี้แล้วนกัศึกษาสามารถ 
 “สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลข้อมูล” 
 

     Action verb           Object        Context 
 
Cognitive outcomes   Affective outcomes  Psychomotor outcomes 
 
“Begin with an action verb followed by the object of the verb, then followed by a phrase the 
gives the context.” 
 
 “ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่วัยรุ่นชอบรับประทานได้” 
 “แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเป็นทีม” 
 “เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือปฏิบัติงานและทดลองทางด้านเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง” 
 
Action verb  ต้องค านึงถึง 3 ส่วน ได้แก่  

1)  Cognitive outcomes  (ความรู้) 
2)  Affective outcomes  (ทัศนคติ การเห็นคุณค่า)  
3)  Psychomotor outcomes  (ทักษะที่ฝึกปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ) 

 
Cognitive outcomes  Affective outcomes และ Psychomotor outcomes  ตาม Bloom’s 
Taxonomy มีดังนี้ 
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Affective outcomes  
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Psychomotor outcomes 

 
 

 
 
 
 2. Learning design & Instructional design (การออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับ
ผู้เรียน) 
 -  มองปัญหาเป็นโอกาส  โดยดูปัญหาที่เกิดข้ึนกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน แล้วพยายามหา
วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนหรือช่วยในการวัด
และประเมินผลนักศึกษา 
 - การออกแบบการเรียนการสอน ต้องค าถึง constructive alignment 
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“Constructive” หมายถึง หลักคิดซึ่งใช้พัฒนาผู้เรียนและรวมถึงกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องด้วย
“alignment” หมายถึง ล าดับกิจกรรมการเรียน การสอน และการประเมินผู้เรียนซึ่งจะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามหลักสูตร  ซึ่งก ากับโดยองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ  

1. ผลการเรียนรู้ (learning  outcomes) และวัตถุประสงค ์(objective) หรือเฉพาะผลการเรียนรู้  
2. วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (assessment method)  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ (learning activities) หรือ การด าเนินการเรียนการสอน (teaching/learning 

approaches)  
ซึ่งการออกแบบผลการเรียนรู้ต้องค านึงถึง learning activities กับ assessment ไปพร้อมกัน 

 

 
 
ความรู้หลังการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ยหลังจากสอนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 1.  Lecture อย่างเดียว  ไม่เหลือ 
 2.  Reading ความรู้เหลือ 10% 
 3.  Audiovisual ความรู้เหลือ 20% 
 4.  Demonstration ความรู้เหลือ 30% 
 5.  Discussion ความรู้เหลือ 50% 
 6.  Practice doing ความรู้เหลือ 75% 
 7.  Teach other ความรู้เหลือ 90% 
 
Learning activities 

1. Interactive lecture 
2. Think pair share 
3. Jigsaw technique 
4. Simulation 
5. Role playing 
6. Group discussion 
7. Gallery walk 
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 3. การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ outcome-based assessment มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษาตาม learning outcomes เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา (ตาม 
course learning outcomes) หรือในหลักสูตร (ตาม program learning outcomes) โดยที่วิธีการวัดผล
ต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน และ learning outcomes ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือ
หลักสูตร นอกจากนี้ยังต้องเป็นวิธีการวัดผลที่มี validity มี reliability ตามมาตรฐานการวัดผลด้วย   
 การออกแบบวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment method) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 รูปแบบการประเมิน 2 รูปแบบ คือ Formative assessment หรือการประเมินผลย่อยซึ่งเป็นการ
ประเมินผลระหว่างเรียนตลอดเวลา และเป็นฐานของการประเมินที่น าไปสู่ Summative  assessment หรือ
การประเมินผลรวม ซึ่งเป็นขั้นการประเมินที่สรุปการเรียนการสอนแล้ว 

1) Formative เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนในห้องเรียน ช่วยก าหนดมาตรฐาน เนื้อหา และ มี
เกณฑ์เป็นตัวก าหนด ท าให้การประเมินแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ การประเมินนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย 
สามารถประเมินเป็นระยะๆ ได้ตลอดเวลา  

2) Summative เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ที่อาจารย์ประเมินจากข้อมูลของนักศึกษาตาม
ความแตกต่างแต่ละคน ท าให้มีการออกแบบเฉพาะสิ่งที่ต้องการประเมิน เพ่ือให้อาจารย์สามารถวินิจฉัยการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนได ้

การเรียนรู้ เริ่มจากการประเมินแบบ formative ก่อน และไปสิ้นสุด ที่การประเมินแบบ summative 
เป็นการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทักษะและความรู้ที่จ าเป็น มุ่งเน้นให้อาจารย์
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดกับนักศึกษา 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญค่อนข้างมากกับการให้คะแนน
แบบ รูบริค (Rubric scoring) ซึ่งมีความเป็นปรนัยสูง และใช้ประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับได้ดี แต่
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าในการประเมินจะต้องใช้การให้คะแนนแบบรูบริคเสมอไป  เนื่องจากในการประเมินบาง
กรณ ีเช่น การสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย อาจต้องใช้การให้คะแนนแบบถูกผิดชัดเจน (ระบบ 0-1) การประเมิน
คุณภาพหรือคุณลักษณะบางอย่างอาจใช้มาตรประมาณค่า (Rating scales) เป็นต้น  

การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) หรือเกณฑ์ระดับความสามารถเป็นสิ่งที่ผู้สอน และผู้เรียนตกลง
ร่วมกันว่าจะใช้ในการประเมินกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่นักศึกษาสร้างขึ้น เป็นข้อตกลงที่ผู้เรียนรู้ว่า นี่คือ
เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานนั้น รูบริคเป็นวิธีการให้คะแนนที่ใช้หลักการของมาตรประมาณค่า
ประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล่าวคือ แทนที่จะใช้ตัวเลข เช่น 5 - 4 - 3 - 2 - 1 หรือ 3 - 2 - 1 ฯลฯ (โดย
มีการแปลความหมายก ากับด้วย) อย่างลอยๆ ก็มีการเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดว่าคะแนนที่ได้ลดหลั่นลงไปมีความ
บกพร่องที่บ่งชี้เป็นข้อมูลเชิง “คุณภาพ” ว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผนวกอยู่กับข้อมูลเชิงปริมาณในการ
ให้คะแนนแบบรูบริคนี้ มีประโยชน์ในแง่ของอาจารย์ คือท าให้เป็นมาตรฐาน ง่ายที่จะให้คะแนนและระดับ
คะแนน และเหมาะส าหรับมีผู้สอนหลายคน ส่วนในด้านของนักศึกษา เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ถูกประเมิน 
ซึ่งเป็นการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ 
และเข้าใจว่าจะเพ่ิมสมรรถนะตนเองได้อย่างไร 
  

 
 
 
 


