
การประเมินองิสมรรถนะ
(Competency-based assessment)

รองศาสตราจารย์  ดร.มารุต  พฒัผล
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ



ศูนย์ผู้น านวตักรรมหลกัสูตรและการเรียนรู้: LCCL



มารุต พฒัผล : 2562

สามัตถิยะ (Competence)
ทกัษะ ความสามารถของบุคคล

ทีน่ าความรู้ ความเข้าใจ มาแสดงออก
หรือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
ได้ถงึระดบัมาตรฐานที่ก าหนด

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



มารุต พฒัผล : 2562

สมรรถนะ (Competency)

คุณลกัษณะและพฤตกิรรมทีบ่่งช้ีถงึความสามารถ
ความช านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ

และทกัษะทีม่อียู่อย่างเช่ียวชาญ

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



มารุต พฒัผล : 2562

หลกัสูตรองิสมรรถนะ
(Competency-based curriculum)

หลกัสูตรทีก่ าหนดความสามารถทีผู้่เรียน
จ าเป็นต้องพฒันาให้เกดิขึน้ตามล าดับ

โดยผู้บริหารจัดการหลกัสูตรและผู้เกีย่วข้อง
มีหน้าทีรั่บผดิชอบจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะตามมาตรฐานทีก่ าหนด

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



มารุต พฒัผล : 2562

การศึกษาที่เน้นสมรรถนะ
(Competency-based education)

การจัดการศึกษาโดยก าหนดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นเป้าประสงค์ส าคญั

โดยเน้นวธีิการทีจ่ะท างานได้ส าเร็จอยู่เสมอ
รวมทั้งกระบวนการทีจ่ะต้องบรรลุตามหลกัสูตร

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



มารุต พฒัผล : 2562

การประเมิน (Assessment)

กระบวนการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล
ในรูปของตวับ่งช้ี หรือการจัดกลุ่มข้อมูล
เพ่ือการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

หรืออย่างใดอย่างหน่ึง 
บางคร้ังอาจจะไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ประเมนิไว้ล่วงหน้า

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



มารุต พฒัผล : 2562

การประเมินองิสมรรถนะ
(Competency-based assessment)

การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามตวับ่งช้ี
เพ่ือประเมนิความสามารถของผู้เรียน

ตามมาตรฐานทีก่ าหนด



ความส าคญัของการประเมินองิสมรรถนะ

ท าให้มสีารสนเทศเพ่ือน าไปปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนมสีมรรถนะตามที่
มาตรฐานหลกัสูตรก าหนด

มารุต พฒัผล : 2562



ขั้นตอนการประเมินองิสมรรถนะ

1. ผู้เรียนประเมินสมรรถนะของตนเอง

2. ผู้สอนประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

3. ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายสมรรถนะ

4. ร่วมกนัพฒันาให้บรรลุเป้าหมายสมรรถนะ

5. ประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง
มารุต พฒัผล : 2562



การออกแบบการประเมินองิสมรรถนะ

1. ก าหนดสมรรถนะ (ประเมินสมรรถนะอะไร)

2. นิยามสมรรถนะ (สมรรถนะทีต้่องการประเมินคืออะไร)

3. ก าหนดตัวบ่งช้ีสมรรถนะ (มีตัวบ่งช้ีส าคญัอะไรบ้าง)

4. ก าหนดวธีิการประเมิน (ประเมินได้ด้วยวธีิการใด)

5. สร้างเคร่ืองมือประเมิน (เคร่ืองมือเป็นอย่างไร)
มารุต พฒัผล : 2562



นิยามสมรรถนะ A

สมรรถนะ A

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ A1 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ A2 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ A…

เคร่ืองมือวดัที ่1 วดัเฉพาะ A1

เคร่ืองมือวดัที ่2 วดัเฉพาะ A2

เคร่ืองมือวดัที ่3 วดัเฉพาะ A3

เคร่ืองมือวดัทีว่ดัได้ทั้ง A1  A2  และ A3
มารุต พฒัผล : 2562



ตัวอย่าง
มารุต พฒัผล : 2562



สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ที่เรียนรายวิชา 

พืน้ฐานการจัดการเรียรู้
มารุต พฒัผล : 2562



ขั้นที่ 1
ก าหนดสมรรถนะที่
ต้องการประเมิน คือ
การจัดการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2562



ขั้นที่ 2
นิยามสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2562



การสังเคราะห์
เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของส่ิงที่ต้องการประเมนิ

การจดักลุ่มประเดน็ย่อยของส่ิงใดๆ 

เข้าด้วยกนัเป็นองค์ประกอบต่างๆ 

ที่ภายในองค์ประกอบเดยีวกบัมีความเหมือนกนั

และระหว่างองค์ประกอบมีความต่างกนั   

มารุต  พฒัผล : 2562



การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดนิยาม

การบูรณาการค าส าคญั (Keywords)
จากการให้ความหมายของค าใดๆ
แล้วก าหนดเป็นนิยาม (ความหมาย) 
เพ่ือใช้ในการประเมิน

มารุต  พฒัผล : 2562



นิยามจากแหล่งที่  1

นิยามจากแหล่งที่  2

นิยามจากแหล่งที่  3

นิยามจากแหล่งที่  n

สังเคราะห์ นิยาม

แหล่งข้อมูล
ควรมีรากฐาน

ทางปรัชญาเดยีวกนั

การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดนิยาม

น าไปนิยามเชิงปฏิบัตกิาร
และสร้างเคร่ืองมือวดั

มารุต  พฒัผล : 2562



Competency mapping
แผนภาพแสดงสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

สะท้อนให้เห็นสมรรถนะย่อยด้านต่างๆ ที่สามารถสังเคราะห์

ไปสู่สมรรถนะของการปฏิบัตหิน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชีพ 

มารุต พฒัผล: 2562



สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ (ตัวอย่าง)

การจัดกจิกรรม
การจัดการเรียนรู้

การวเิคราะห์
ผู้เรียน

การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้

สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้

การประเมิน
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2562



การสร้างเคร่ืองมือวดัส่ิงทีต้่องท า คือ การนิยามปฏิบัติการ
ซ่ึงการนิยามปฏิบัตกิารมอีงค์ประกอบที่ส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

1. ส่ิงทีสั่งเกตได้หรือพฤติกรรมที่แสดงออก
2. เหตุการณ์หรือเง่ือนไข  
3. วธีิการวดั  

การนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) 

มารุต พฒัผล: 2562



นิยามสมรรถนะ (ตัวอย่าง)

การจดัการเรียนรู้ หมายถงึ ทกัษะของนักศึกษาวชิาชีพครู
ทีเ่รียนอยู่ในหลกัสูตร...................................................................
รายวชิา.........................................................................................
เกีย่วกบัการวเิคราะห์ผู้เรียน การออกแบบการจดัการเรียนรู้
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ และการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้
ประเมินได้จากการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้
และการสาธิตการจดัการเรียนรู้ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

มารุต พฒัผล : 2562



ขั้นที่ 3
ก าหนดตัวบ่งช้ี

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2562



ตัวช้ีวดัที ่ 1

ตัวช้ีวดัที ่ 2

ตัวช้ีวดัที ่ 3

ตัวช้ีวดัที ่ n

สังเคราะห์ ตัวช้ีวดั

ประเดน็ย่อยที่  1

ประเดน็ย่อยที ่ 2

ประเดน็ย่อยที่  3

ประเดน็ย่อยที ่ 4

ประเดน็ย่อยที่  5

ประเดน็ย่อยที่  n

การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดตัวบ่งช้ี

มารุต  พฒัผล : 2562



สังเคราะห์ ตัวช้ีวดั

การสังเคราะห์ key concept เพ่ือก าหนดตัวบ่งช้ี

มารุต  พฒัผล : 2562



ก าหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะ (ตัวอย่าง)

การวเิคราะห์ผู้เรียน 
1) จัดกลุ่มไสตล์การเรียนรู้ (learning style) ของผู้เรียน
2) จัดท าฐานข้อมูลความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั
4) ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
5) จัดกจิกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรู้
6) แสดงบทบาท coaching และ facilitator สอดคล้องกบัสถานการณ์การจัดการเรียนรู้

การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้
7) ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริงและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
8) ให้ข้อมูลย้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2562



ขั้นที่ 4
ก าหนดวธีิการประเมิน

มารุต พฒัผล : 2562



1.  การประเมินจากการปฏิบัติในสภาพจริงควบคู่กบัการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.  การประเมินที่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
3.  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน ต้องสามารถยอมรับได้ทั้งผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกีย่วข้อง

รวมทั้งการประเมนิแบบมีส่วนร่วมระหว่างเพ่ือน ผู้สอน และผู้เกีย่วข้อง
4.  การประเมินตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้พฒันาตนเองด้านทักษะการเรียนรู้ คุณภาพของผลงาน
5.  วธีิการประเมิน

5.1  การสังเกตแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
5.2  การสัมภาษณ์
5.3  การรายงานตนเอง
5.4  การบันทึกจากผู้เกีย่วข้อง
5.5  การใช้แบบประเมินการปฏิบัติจริง
5.6  การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน
5.7  การทดสอบ

วธีิการวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2562



Aspects  of  
Grading

Type  of  Assessment  Items  and  Formats  Related  
to  Different  Aspects  of  Grading

Assessment

Forced –
Choice

Essay

Short  
Written

Response

Oral  
Report

Performance
Tasks

Teacher
Observation

Student  
Self –

Assessment

Informational
Topics

Process  Topics

Thinking  and
Reasoning

Communication

Non - achievement
Factors

M

L

M

L

L

H

M

H

H

L

H

L

M

L

L

H

M

H

H

L

H

H

H

H

M

M

H

L

L

H

H

H

H

H

H

key:  H = high,  M = medium,  L = low



ก าหนดวธีิการประเมนิ (ตัวอย่าง)
การวเิคราะห์ผู้เรียน (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ + การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้)

1) จัดกลุ่มไสตล์การเรียนรู้ (learning style) ของผู้เรียน
2) จัดท าฐานข้อมูลความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้)
3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั
4) ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้)
5) จัดกจิกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรู้
6) แสดงบทบาท coaching และ facilitator สอดคล้องกบัสถานการณ์การจัดการเรียนรู้

การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ + การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้)
7) ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริงและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
8) ให้ข้อมูลย้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2562



ขั้นที่ 5
สร้างเคร่ืองมือประเมิน

มารุต พฒัผล : 2562



เคร่ืองมือประเมินตามสภาพจริง

• แบบสังเกต (มีโครงสร้าง / ไม่มีโครงสร้าง)

• แบบสัมภาษณ์      (มีโครงสร้าง / ไม่มีโครงสร้าง)

• แบบรายงานตนเอง    (การอ่าน  คิด  วเิคราะห์  เขียน)

• แบบประเมินจากผู้เกีย่วข้อง  (ครู   เพ่ือน  ชุมชน)

• แบบประเมินแฟ้มพฒันางาน

• แบบประเมินภาคปฏิบัติ

• แบบประเมินช้ินงานต่างๆ 

• แบบทดสอบ  (ข้อเขียนความเรียง   เลือกตอบ)
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2562



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในประเมนิ (ตัวอย่าง)

ด้านที ่1  การวเิคราะห์ผู้เรียน (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ + การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้)

มารุต พฒัผล : 2562

แบบประเมนิสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาหลกัสูตร.................................................รายวชิา....................................................................

จดัท าฐานข้อมูลความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน

ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ จดักลุ่มไสตล์การเรียนรู้ 
(learning style) ของผู้เรียน

ค าช้ีแจง   ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ด้านการวเิคราะห์ผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดให้ 
แล้วเขยีนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน 

ผลการประเมินด้านการวเิคราะห์ผู้เรียน

รวม



เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านการวเิคราะห์ผู้เรียน 

ให้ 1 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้ 2 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับค าแนะน า

ให้ 3 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องด้วยตนเอง

ให้ 4 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องและมคีวามตั้งใจในการปฏิบัติ

ให้ 5 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
และพฒันาการปฏิบัติให้ดยีิง่ขึน้

มารุต พฒัผล : 2562



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในประเมนิ (ตัวอย่าง)

ด้านที ่2  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้)

มารุต พฒัผล : 2562

แบบประเมนิสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาหลกัสูตร.................................................รายวชิา....................................................................

ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้

ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั

ค าช้ีแจง   ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก าหนดให้ แล้วเขยีนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน 

ผลการประเมินด้านการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้

รวม



เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ให้ 1 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้ 2 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับค าแนะน า

ให้ 3 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องด้วยตนเอง

ให้ 4 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องและมคีวามตั้งใจในการปฏิบัติ

ให้ 5 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
และพฒันาการปฏิบัติให้ดยีิง่ขึน้

มารุต พฒัผล : 2562



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในประเมนิ (ตัวอย่าง)

ด้านที ่3 การจัดกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้)

มารุต พฒัผล : 2562

แบบประเมนิสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาหลกัสูตร.................................................รายวชิา....................................................................

แสดงบทบาท coaching 
และ facilitator สอดคล้องกบั
สถานการณ์การจดัการเรียนรู้

ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ
จดักจิกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั

แผนการจดัการเรียนรู้

ค าช้ีแจง   ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ด้านการจดักจิกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก าหนดให้ แล้วเขยีนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน 

ผลการประเมินด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้

รวม



เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้

ให้ 1 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้ 2 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับค าแนะน า

ให้ 3 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องด้วยตนเอง

ให้ 4 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องและมคีวามตั้งใจในการปฏิบัติ

ให้ 5 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
และพฒันาการปฏิบัติให้ดยีิง่ขึน้

มารุต พฒัผล : 2562



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในประเมนิ (ตัวอย่าง)

ด้านที ่4  การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้)

มารุต พฒัผล : 2562

แบบประเมนิสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาหลกัสูตร.................................................รายวชิา....................................................................

ให้ข้อมูลย้อนกลบัที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนในระหว่างการจดัการเรียนรู้

ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ตามสภาพจริงและตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้

ค าช้ีแจง   ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ด้านการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก าหนดให้ แล้วเขยีนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน 

ผลการประเมินด้านการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

รวม



เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านการประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

ให้ 1 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้ 2 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับค าแนะน า

ให้ 3 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องด้วยตนเอง

ให้ 4 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องและมคีวามตั้งใจในการปฏิบัติ

ให้ 5 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
และพฒันาการปฏิบัติให้ดยีิง่ขึน้

มารุต พฒัผล : 2562



การประเมินสมรรถนะ
ต้องประเมินอย่างต่อเน่ือง

Ongoing assessment

มารุต พฒัผล : 2562



มารุต พฒัผล: 2562

กจิกรรมที ่1 สะท้อนผลการจดัการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561

ค าช้ีแจง  ให้คณาจารย์แต่ละหมวดวชิาชีพ ร่วมกนัคิดและหาค าตอบต่อไปนี้
(13.15 – 13.30 น.)

1. ส่ิงทีค่าดหวงัในภาพรวม ของการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที ่1/2562 คืออะไร

2. ท่านคดิว่าท่านบรรลุส่ิงทีค่าดหวงัน้ันหรือไม่

3. เพราะเหตุใดท่านจึงบรรลุ / ไม่บรรลุ ส่ิงทีท่่านคาดหวงั

4. ท่านจะปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที ่1/2562 อย่างไร



มารุต พฒัผล: 2562

กจิกรรมที ่2 ปฏิบัติการออกแบบ มคอ.3 ที่เน้นสมรรถนะ

ค าช้ีแจง  ให้คณาจารย์แต่ละหมวดวชิาชีพ ร่วมกนัออกแบบ มคอ.3 ทีเ่น้นสมรรถนะ
ในรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2562 (อาจน าของเดมิมาปรับปรุงได้)
(13.30 – 14.30 น.)



มารุต พฒัผล: 2562

กจิกรรมที ่3 ปฏิบัตกิารออกแบบการประเมินผลองิสมรรถนะ

ค าช้ีแจง  ให้คณาจารย์แต่ละหมวดวชิาชีพ ร่วมกนัออกแบบเคร่ืองมือประเมนิ
องิเน้นสมรรถนะ เพ่ือใช้ในรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2562
(อาจน าของเดมิมาปรับปรุงได้)



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
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