
กลุม่4 : แผนการปฏบิตัทิ ีด่ ี 

เร ือ่ง เทคนคิการประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
นกัศกึษา ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม TQF 1 



Facilitator 

1.ผศ.ดร. ศนัสนยี ์จะสวุรรณ์  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 
 
2.อ.ดร. ผกามาศ จริจารภุทัร  คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 
 
3.อ.ทศันัย เพ็ญสทิธิ ์     คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 
 
4.อ.ศริมิา  พนาภนัินท ์     คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา  



สมาชกิ KM กลุม่ 4 ทีเ่ขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เร ือ่ง เทคนคิการประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม TQF 1 

1.นางสาววริมณ  กาสวีงศ ์  มหาวทิยาลยันครพนม 
2.ผศ.เจรญิชยั  หมืน่หอ่  มหาวทิยาลยันครพนม 
3.ดร. ฤทธไิกร  ไชยงาม  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4.รศ.กจิประมขุ  ตนัตยาภรณ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
5.ผศ.ดร.สทุธพิงศ ์ บญุผดงุ  มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา 
6.นายไกรวทิย ์ สนิธคุ ามลู มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา 
7.นายพงษ์เทพ  ภเูดช  มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา 
8.ผศ.ดร.สรุศกัดิ ์ แวน่รัมย ์  มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
9.ผศ.ดร.สรุยี ์ ธรรมกิบวร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
10.นางสาวเมทนิ ี มาเวยีง  มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 



สรปุ ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ประเด็นคณุธรรม

จรยิธรรม 

วธิสีอน การประเมนิ

ผลสมัฤทธิ ์
1.ความเมตตา -ใชส้ือ่ VDO 

-Talk Show  

1.วธิสีะทอ้นแนวคดิ 

    -รับรู ้ 

   -ตระหนัก 

    -มุง่มั่น 
2.ความมวีนัิย -การฝึกปฏบิตั ิ 1.การเขา้เรยีน 

2.การสง่งาน 

3.การเขา้รว่ม

กจิกรรม 

4.การประเมนิ

ตนเอง 

5.แบบประเมนิ

คณุธรรม จรยิธรรม 



สรปุ ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

3.ความรับผดิชอบ -การท าแผนการเรยีน

การสอนรว่มกนัระหวา่ง

ผูส้อนและผูเ้รยีน 

-สรา้งความเขา้ใจใน

การเรยีน Activity และ

การวดัประเมนิผล 

1.Rubric ระบเุกณฑใ์น

การประเมนิตามทีต่กลง

กนั 

2.สงัเกตพฤตกิรรม 

3.การท างานเป็นทมี 

4.การมอบหมายงานที่

มกีารแบง่หนา้ทีช่ดัเจน

และประเมนิตาม

คณุภาพเป็นกลุม่ 

5.แบบประเมนิคณุธรรม 

จรยิธรรม 
4.การตรงตอ่เวลา -การมอบหมายงานเป็น

กลุม่ 

1.การประเมนิจาก

กจิกรรมโดยใชแ้บบ

ประเมนิ 

ประเด็นคณุธรรม

จรยิธรรม 

วธิสีอน การประเมนิ

ผลสมัฤทธิ ์



5.ความซือ่สตัย ์ -การใชก้รณีศกึษา 1.ประเมนิจากผลงาน 

2.ความครบถว้นของ

งาน 

3.แบบประเมนิคณุธรรม 

จรยิธรรม 
6.ความพอเพยีง -การใช ้Active based 

Learning  

-เนน้กระบวนการจติต

ปัญญาศกึษา 

-เนน้กจิกรรมฐานคดิ

และฐานปฏบิตั ิ

1.การใชเ้ครือ่งมอืตา่ง 

ๆ เชน่ สมดุบญัชรัีบ-

จา่ย, สมดุอนุทนิ และ

ใบกจิกรรม 

7.ความยตุธิรรม -สรา้งความเขา้ใจใน

การเรยีน Activity และ

การวดัประเมนิผล 

1.Rubric  

สรปุ ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ประเด็นคณุธรรม

จรยิธรรม 

วธิสีอน การประเมนิ

ผลสมัฤทธิ ์



8.จติสาธารณะและ

เสยีสละ 

-การฝึกปฏบิตั ิ 1.การสงัเกตพฤตกิรรม 

9.จรรยาบรรณวชิาชพี -การใชก้รณีศกึษา 

-การอภปิราย 

-บทบาทสมมตุ ิ

-เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

1.แบบประเมนิตนเอง 

เชน่ แบบ MEQ, MCQ  

2.สงัเกตพฤตกิรรม 

3.ผลงานและรายงานที่

ไดรั้บมอบหมาย 

ประเด็นคณุธรรม

จรยิธรรม 

วธิสีอน การประเมนิผลสมัฤทธิ ์

สรปุ ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 



ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ดา้นความซือ่สตัย ์
นยิามของค าวา่ ซือ่สตัย ์
 ความซือ่สตัย ์หมายถงึ พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นถงึความซือ่สตัยท์ ีม่ตีอ่ตนเอง  
 ทีม่ตีอ่เพือ่นรว่มงาน ทีม่ตีอ่วชิาชพีและตอ่สงัคม 
  
กรณีศกึษาทีพ่บในดา้นความซือ่สตัย ์ 
 1. ลอกรายงานจากเพือ่น  
 2. ลอกค าตอบเวลาสอบ  
 3. คดัลอกงานโดยไมอ่า้งองิ 
 4. การเขยีนรายงานและสรา้งหลกัฐานเท็จ  
 5. โกหกอาจารยเ์พือ่ผลประโยชนข์องตนเอง 
 
เทคนคิ หรอื วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
 1. การใช ้Rubric Score 
 2. การควบคมุอยา่งเขม้งวดตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 
 3. การสงัเกตพฤตกิรรม 
 4. การซกัถามในและนอกช ัน้เรยีน 
 



ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ขอบขา่ยของ ค าวา่ ความรบัผดิชอบ 
    1.1 ความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง (งาน, บทบาทและหนา้ที)่ 
    1.2 ความรบัผดิชอบตอ่บคุคลอืน่ (เพือ่นรว่มงาน, บคุคลใกลเ้คยีง, เพือ่นรว่มวชิาชพี) 
    1.3 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 
ประเด็นทีพ่จิารณาในดา้น ความรบัผดิชอบ 
    2.1 การเขา้เรยีน  
    2.2 สง่งานตรงตามก าหนด 
    2.3 ตรงตอ่เวลา 
    2.4 จติสาธารณะ หรอืจติอาสา 
 



เทคนคิ หรอื วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
  1. การสงัเกตพฤตกิรรมตามระดบั ทีน่กัศกึษาควรจะมตีามกรอบหรอืพฤตกิรรม 
      ทีส่งัเกตได ้วดัได ้ 
  2. เทคนคิกระบวนการกลุม่ 
  3. การประเมนิแบบม ีRubric เกณฑ ์เชน่ พดูจรงิหรอืไม ่สรปุความไดห้รอืไม ่ 
      ท ัง้นีก้ารประเมนิเรือ่งความรูจ้ะเป็นอกีสว่น เปอรเ์ซ็นตข์องคะแนนก็จะแตกตา่งกนัไป  
      โดยอาจเนน้เรือ่งทกัษะทางปญัญาเป็นหลกั แต ่คณุธรรมจรยิธรรม  
      อาจจะใหน้ า้หนกัคะแนนนอ้ยกวา่เล็กนอ้ย  
  4. จดักจิกรรมในหอ้งเรยีน  
 

ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ดา้นความรบัผดิชอบ 



ตวัอยา่ง 

 ตวัอยา่งแบบประเมนิคุณธรรมจริยธรรม (ภาคทฤษฎ)ี 
 ตวัอยา่งแบบประเมนิ SSRU clinical evaluation tool 

1.1 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ภาคทฤษฎี.pdf
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