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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะครุศาสตร์ 
1192302   การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน   3(2-2–5) 
    Teaching and Learning Measurement in School 
 การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาวระยะทาง 
น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระยะระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนและการสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
  1192302 การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน (Teaching and Learning 
Measurement in School) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต  (2-2–5)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  กลุ่มวิชาเอก  ระดับปริญญาตรี 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อ.โกมินทร์ บุญชู 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคเรียนที่  2  / ชั้นปีที่  2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ามี) 
  - ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co – requisite)  (ถ้ามี) 
  - ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  1  ตุลาคม  2560 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
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1.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือการออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ยาวระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระยะระบบต่าง ๆ การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนและการสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการวัด 
2.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถการออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความยาวระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระยะระบบ
ต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด การน าความรู้
เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนและการสื่อสารโดยใช้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษามาตรฐานและตัวชีวัดระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ น าเสนอความรู้ที่ได้รับมาการออกแบบการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาวระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระยะระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการวัด การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนและการสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการวัด แลกเปลี่ยน  วิเคราะห์  วิจารณ์  
อภิปราย  รับการประเมินจากเพ่ือนและผู้สอน  
 
 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยายประกอบการ
ฝึกปฏิบัติ 60 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

เก็บรวบรวมข้อมูลจริง  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  ตามความต้องการของนักศึกษา 
 

หมวดที ่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องการ 
  1.1.1  ความรับผิดชอบ 
  1.1.2  ความมีวินัย และตรงต่อเวลา 
  1.1.3  ความเป็นระเบียบ 
  1.1.4  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 1.2  วิธีสอน 
  1.2.1  การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
  1.2.2  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล 
  1.2.3  การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
  1.2.4  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1  น าเสนอผลการออกแบบการสอนตามจุดประสงค์ของรายวิชาและได้ภายในเวลาที่
ก าหนด 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  2.1.1  สาระส าคัญทางคณิตศาสตร์เรื่องการวัดระดับโรงเรียน การออกแบบการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาวระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ 
เงินและเวลา หน่วยวัดระยะระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการวัด การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนและการสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการวัด 
 2.2  วิธีสอน 
  2.2.1  ศึกษามาตรฐานและตัวชีวัดระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเรื่องการวัดระดับ
มัธยมศึกกา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1  การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  2.3.2  วิเคราะห์ความสามารถการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาการสื่อสาร
โดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด จากการท างานกลุ่ม / เดี่ยวการอภิปรายกลุ่ม 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา 
  3.1.1  การคิดวิเคราะห์  
  3.1.2  สังเคราะห ์
  3.1.2  คิดสร้างสรรค์ 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1  การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
  3.2.2  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล 
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  3.2.3  การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
  3.2.4  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  3.3.1  การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  3.3.2  วิเคราะห์ความสามารถการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา การสื่อสาร
โดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด จากการท างานกลุ่ม / เดี่ยวการอภิปรายกลุ่ม 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 
  4.1.1  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  4.1.2  ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 4.2  วิธีการสอน 
  4.2.1  การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
  4.2.2  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล 
  4.2.3  การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
  4.2.4  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม 
 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1  การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  4.3.2  วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้าแล้วน าเสนอ การท างานกลุ่ม / เดี่ยวการอภิปรายกลุ่ม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  5.1.1  พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
 5.2  วิธีการสอน 
  5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับ
น าเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 
  5.2.2  น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
  5.2.3  ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีความ
เกี่ยวข้อง 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  5.3.1  ประเมินจากการออกแบบการเรียนการสอน 
  5.3.2  ประเมินจากสื่อการสอน 
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 6.1  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ(Formal)รูปแบบกึ่งทางการการ(Non-Formal)รูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal)อย่างสร้างสรรค์ 
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  6.1.2  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ 
 6.2  วิธีการสอน 
  6.2.1  การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
  6.2.2  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล 
  6.2.3  การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
  6.2.4  การน าเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม 
 6.3  วิธีการประเมินผล 
  6.3.1  การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  6.3.2  วิเคราะห์ความสามารถการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา การสื่อสาร
โดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด จากการท างานกลุ่ม / เดี่ยวการอภิปรายกลุ่ม 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผู้สอน 

1 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
การมอบหมายงาน 
การวัดผลและประเมินผล  
แหล่งข้อมูลศึกษาเพ่ิมเติม 

4 บรรยาย / เอกสาร
ประกอบการสอน 
แบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.โกมินทร์ บุญชู 

2 - 3 ศึกษามาตรฐานและตัวชีวัดการ
วัดระดับโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

8 1. นักศึกษาค้นคว้า
จากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ  
2. ผู้สอนคอยเป็นที่
ปรึกษาและให้
ค าแนะน า  

อ.โกมินทร์ บุญชู 

4 - 5 การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 8 1. นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
2. ผู้สอนซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้
เข้าใจประเด็นให้มาก
ยิ่งขึ้น 

อ.โกมินทร์ บุญชู 

6 - 7 อภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการ 8 1. นักศึกษาและ อ.โกมินทร์ บุญชู 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผู้สอน 

สอนการวัดระดับโรงเรียน ผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนการวัด
ระดับโรงเรียนเพื่อ
เข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

8 สอบกลางภาค 4 แบบทดสอบ อ.โกมินทร์ บุญชู 
9 - 11 ออกแบบการเรียนการสอนการ

วัดระดับโรงเรียน 
12 1. นักศึกษาแต่ละคน

ออกแบบการเรียน
การสอนตามระดับชั้น
ที่ตวัเองรับผิดชอบ 
2. ผู้สอนคอยให้
ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา 

อ.โกมินทร์ บุญชู 

12 – 14 การน าเสนอการออกแบบการ
เรียนการสอนการวัดระดับ
โรงเรียน 

12 1. นักศึกษาแต่ละคน
น าเสนอผลการ
ออกแบบการเรียน
การสอนการวัดระดับ
โรงเรียน 
2. ผู้สอนซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้
เข้าใจประเด็นให้มาก
ยิ่งขึ้น 

อ.โกมินทร์ บุญชู 

15 สรุปผลการออกแบบการเรียน
การสอนการวัดระดับโรงเรียน 

4 1. นักศึกษาและ
ผู้สอนอภิปรายและ
หาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนการ
วัดระดับโรงเรียน 

อ.โกมินทร์ บุญชู 

16 สอบปลายภาค 4 แบบทดสอบ อ.โกมินทร์ บุญชู 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
1 2.3.1  3.3.1  4.3.1  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
16 

20% 
40% 

2 2.3.2   3.3.2    4.3.2    5.3.1   
5.3.2   

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ค้นคว้าแล้วน าเสนอ 
การท างานกลุ่ม / เดี่ยว 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

30% 

3 1.2  2.2   3.2   4.2  5.2  การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

10% 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและต าราหลัก 
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
2.  เอกสารข้อมูลส าคัญ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - ไม่มี 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชา โดยการน าเสนอผลการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนการวัดระดับโรงเรียนเข้าสู่ E-Learning 
 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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  การประเมินการสอน โดยการให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการให้ค าแนะน าของ
ผู้สอนทั้งเก่ียวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียนและแหล่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้า 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าของผู้สอนแล้ว ผู้สอน
ปรับเปลี่ยนตามข้อตกลงร่วมกัน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา   
  นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการทุก 3 ปี 


