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บทที่ 1 
นโยบายการวัดประเมินผล และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 
1. นโยบายการวัดและประเมินผล 
 วิทยาลัยฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา คือ การวัดและประเมินผลของวิทยาลัยฯ 
เป็นหลักประกันได้ว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะเพียงพอที่จะให้บริการการ
พยาบาลได้อย่างปลอดภัย โดยก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานดังนี้  
 1. มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคล้องเหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 2. มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3. มีแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาเป็นสากล 
 4. มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาสากล 
 5. มีคลังข้อสอบ 
 6. สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
2. คณะกรรมการวัดประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. นางแก้วจิต  มากปาน  รองฯกลุ่มบริการการศึกษา     ประธานกรรมการ 

2. นางสมใจ    เจียระพงษ์    รองฯกลุ่มวิชาการ  กรรมการ  
 2. นางสาวศุภวดี  แถวเพีย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
 3. นางศิราณี  ศรีหาภาค  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
 4. นางดวงชีวัน  เบญจมาศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
 5. นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
 6. นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
 7. นางพิริยากร  คล้ายเพ็ชร หัวหน้างานทะเบียนฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวพลอยลดา  ศรีหานู งานวัดประมวลผลการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการวัดประเมินผลการศึกษา 
 1. ร่วมกันก าหนดนโยบายการวัดประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

2. ก าหนดระบบและกลไกการวัดประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
 3. ทวนสอบระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
 4.  ให้ค าปรึกษากับบุคลากรในวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา 
 5. ด าเนินการประเมินผลกระบวนการ และพัฒนาการการปรับปรุงระบบและกลไก 
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บทที่ 2 
แนวคิดการวัดและประเมินผล และระบบและกลไก 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลที่

มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งการประเมินผู้เรียนให้มีคุณภาพดังกล่าว ต้องเป็นไปและสอดคล้องกับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ปี 2558 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 

1. การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning)  

2. การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ใน 
การพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as learning)  

3. การประเมินผลการเรียนรูhของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรูhที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning)  

การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย
ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feed black) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา 
ในการด าเนินงานจะต้องแสดงในประเด็น  ดังต่อไปนี้ 
          - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา จากหลากหลายส่วน ได้แก่ 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนด ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
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ระบบและกลไกการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 ระบบและกลไก ผู้รับผิดชอบ 
1 

  

คณะกรรมการงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

2  
 
 
 
 

คณะกรรมการงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

3 
 

 
 
 
 

งานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

4  
 
 
 

 
 

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรพิจารณา เห็นชอบ
อนุมัต ิ
2. คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เห็นชอบอนุมัต ิ

5  
 
 
 

งานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

6  
 
 
 

งานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

7  อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษ 

8  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา และ
คณะกรรมการทวนสอบ
รายวิชา 

วิเคราะหห์ลักการและแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยศึกษาจาก 
1. ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
3.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ก าหนดแนวทางการวัดและประเมนิผลการศึกษา 

ได้แนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา 

น าเข้าเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

จัดท าคู่มือการวดัและประเมินผลการศึกษา 

เผยแพร่การใช้คู่มือการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 

ด าเนินการทวนสอบรายวิชา 
 

ด าเนินการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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บทที่ 3 
แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

 
การประเมินผลการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด าเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐาน

การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายของสถาบัน โดยปฏิบัติตามระเบียบสถาบันพระบรมราช
ชนก ว่าด้วย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2555 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
 
3.1  ระบบการจัดการศึกษา 
 3.1.1 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ด้วยก็ได้ โดย
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
 3.1.2 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
 1) รายวิชาภาคทฤษฎี วิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกต ิ
 2) รายวิชาภาคทดลอง วิชาที่ใช้เวลาทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติ 
 3) รายวิชาภาคปฏิบัติ  วิชาที่ใช้ในการปฏิบัติหรือฝึกภาคสนามในและนอกสถานที่ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 
60 ชั่วโมง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
3.2  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1)  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่่ากว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ในแต่ละวิชาและมีคะแนนความ
ประพฤติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และต้องช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระเบียบที่วิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสิทธิ
เข้าสอบ 
 2)   นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (ก)  นักศึกษาต้องแต่งกายถูกระเบียบ 

 (ข) นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่วิทยาลัยก าหนดให้หากขาดสอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าไม่มีค่าคะแนนในการสอบครั้งนั้น 

 (ค)  นักศึกษาที่มาสายเกินกว่า 15 นาท ีจะไม่มีสิทธ์เข้าสอบในครั้งนั้น 
 (ง)  ข้อปฏิบัติอ่ืนเกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก าหนด นักศึกษาต้องใช้กระดาษสอบที่
วิทยาลัยจัดให้ และห้ามคัดลอกข้อสอบหรือน ากระดาษสอบออกจากห้องสอบ 
 (จ) หากผู้ใดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบมี
อ านาจสั่งให้ผู้นั้นยุติการสอบและให้ถือว่าไม่มีค่าคะแนนในการสอบครั้งนั้นของวิชาที่สอบโดยให้อาจารย์ผู้
ควบคุมการสอบรายงานการทุจริตให้ผู้อ านวยการทราบทุกกรณีเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยร่วมกับคณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยต่อไป 
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 3)  ระบบการให้คะแนนตัวอักษร (Letter Grade) แสดงระดับคะแนน (Grade) ซึ่งมีความหมาย
และค่าคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 
C+ ค่อนข้างดี (Fairy Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
F ตก (Fail) 0 

ตัวอักษรอ่ืน ๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ E I  R S  U    และ W ตัวอักษรเหล่านี้ไม่
มีค่าคะแนน ยกเว้น T 
 

E มีเงื่อนไข (Condition)  
I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
R ซ้ าชั้น (Repeat)  
S พึงพอใจ (Satisfactory)   
U ไม่พึงพอใจ (Unsatisfactory)  
W การขอถอนรายวิชา (Withdrawal)  
   

การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
 (1)  ตัวอักษร A  B+  B  C+  C  D+  D  I  E  และ F ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
     1) ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
     2) เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลา ที่วิทยาลัยก าหนด 
     3) เปลี่ยนจาก E ภายในก าหนดเวลา ที่วิทยาลัยก าหนด 
     4) การใช้ F นอกเหนือจากข้อ 1)  2)  3)  แล้ว ยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ 
  4.1) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
  4.2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ Fเกี่ยวกับการสอบประจ า
ภาคท่ีวิทยาลัยก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประเมินของรายวิชา 
  4.3) เปลี่ยนจาก I กรณีนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ 
ภายในก าหนดเวลาของวิทยาลัย 
  4.4) ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
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(2)  ตัวอักษร E ใชใ้นกรณีต่อไปนี้ 
  (ก) ผลการสอบของแต่ละวิชาที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้า
ภาควิชา พิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรให้ตก ควรให้โอกาสแก้ตัว 
  (ข)  การเปลี่ยน E ให้ไดเ้กรด ไม่เกินระดับ C ในหมวดวิชาชีพและไม่เกินระดับ D ในหมวดวิชา
อ่ืนๆ ทั้งนี้จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หรือขยายเวลาได้จากความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น F 

 
 (3)  ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้  

  (ก)  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ด้วยเหตุจ าเป็น หรือ
สุดวิสัย  
  (ข)  นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 
  (ค)  การเปลี่ยน I ให้เปลี่ยนเป็นระดับขั้นที่เหมาะสมกับคุณภาพของการสอนและ/ หรืองานที่
ให้กระท า และได้ท าการสอบและ/หรือท างานครบถ้วนตามก าหนดแล้ว ทั้งนี้จะต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์
แรกของภาคเรียนถัดไปเป็นอย่างช้า หากพ้นจากนี้ แล้วให้ถือว่าผลการสอบเป็นค่าระดับข้ัน F หรือ U 

(ง) การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 
 (4)  ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
  (ก) การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่า ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
  (ข) เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลา ส าหรับรายวิชาที่ได้ก าหนดการประเมินเป็น S และ U  
  

(5) ตัวอักษร W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
  (ก) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้มีการถอนภายในตามก าหนดเวลา 
  (ข) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (ค) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 
3.3 การสอบผ่านรายวิชา มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  (ก)  ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับ C และในหมวดวิชาอ่ืนๆ ไม่ต่ ากว่า ระดับ D  

(ข)   สอบแก้ตัวแล้วผ่าน ตามเกณฑ์ในข้อ (ก) 
 
3.4 วิธีปฏิบัติการวัดและประเมินผล 

1. วิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง และเม่ือท าการประเมินผลรายใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

2. อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์และเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึ กษาทราบ
ล่วงหน้า 

3. การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร 
4. การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = G.P.A.) จะ

กระท าเม่ือสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 
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5.  วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A.) 
กระท าเม่ือสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ให้ท าดังนี้  
  (ก)  ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม (Cumulative credits) 
ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม  
  (ข)  การค านวณดังกล่าวข้างต้น ให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษตั้งแต่จุด
ทศนิยมที่มีค่ามากกว่า 5 ขึ้นไป เพ่ือให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  (ค)  รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเป็นตัวหารใน
การค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (ง)  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่
สอบได้เท่านั้น  
  (ง)  กรณีท่ีเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้ใช้ระดับคะแนนที่ได้ใหม่มาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 
3.5 การสอบ 
 การสอบแบ่งออกเป็น 
 1. การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็น
ส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบปลายภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 2. การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของวิทยาลัยฯ 
 3. การสอบปลายภาคภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาค
การศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 
 4. การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้เพ่ือมีสิทธิ์ได้รับปริญญา หรือเป็นไปตามที่วิทยาลัย
ฯ ก าหนด 
 5. การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 
  
3.6 การลงทะเบียนเรียนซ้่ารายวิชา แบ่งได้ 2  กรณี 
  (ก)  กรณีได้ค่าระดับขั้น  F ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ (Repeat) ได้ไม่เกิน 1  ครั้ง 
  (ข)  กรณีปรับค่าระดับคะแนนให้สูงขึ้น (Regrade) ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในรายวิชาที่ได้ค่า
คะแนนตั้งแต่ค่าระดับข้ัน C ลงมาได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
 
3.7 การเลื่อนชั้นกระท่าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  (ก)  ต้องสอบได้ทุกวิชาในปีการศึกษานั้นๆ  
  (ข)  คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปี ไม่ต่ ากว่า 2.00   

การท่าเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ผลการเรียนบางวิชาได้ค่าระดับขั้น F แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ่าปี ไม่ต่่ากว่า 2.00 
  (ข)  คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปี ไม่ต่่ากว่า 1.95 
  (ค)  คะแนนเฉลี่ยสะสมของสองปีการศึกษาที่อยู่ระหว่างการท าเงื่อนไขจะต้องไม่ต่่ากว่า 2.00 
จึงจะเลื่อนชั้นได้   มิฉะนั้น จะต้องเรียนซ้ าชั้นในชั้นปีที่อยู่ระหว่างการท าเงื่อนไข 
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3.8 การเรียนซ้่าชั้น กระท่าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  (ก)  คะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าปีต่่ากว่า 2.00 ยกเว้นกรณีที่ให้ท าเง่ือนไข  
  (ข)  การเรียนซ้ าชั้นให้เลือกเรียนซ้่าเฉพาะในรายวิชาที่ได้ระดับขั้นต่ ากว่า B ในหมวดวิชาชีพ 
และต่ ากว่าระดับ C ในหมวดวิชาอ่ืนๆ 
  (ค)  ในการเรียนซ้ าชั้นแต่ละชั้นปีเรียนได้ไม่เกิน 1 ปี 
 

 การท าเงื่อนไขและการเรียนซ้ าชั้นและการลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับระดับขั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
3.9 การส่าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
 (1)  คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
 (2)  จ านวนปีที่เรียนไม่เกิน 2 เท่า ของเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 (3)  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
 (4)  ผ่านการสอบความรู้รวบยอดตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยและ /หรือ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีวิทยาลัยสมทบหรือร่วมผลิต 
 (5)  ต้องช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของวิทยาลัย 
 (6) มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัยก าหนด 
 (7) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับของวิทยาลัยฯ 
 (8) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 (9) วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรองส าเร็จการศึกษา 
 
3.10 การอนุมัติปริญญา  
 (1) วิทยาลัยฯ เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ คณะกรรมการประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณา
อนุมัติปริญญา แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

 
3.11 การให้ปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 

 (2)  เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ความผิดระดับ 2 ขึ้นไป 
 (3)  เป็นผู้ที่ไม่ได้เกรด E, F, U, R หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร 
 (4)  นักศึกษารับโอนหรือรับย้าย ที่เทียบโอนผลการเรียนจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หรือ นอกสังกัด มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (1) (2) และ (3) โดยจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน
นั้นต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

 (5)  การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็น ดังนี้ 
      (5.1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.60  
      (5.2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ่3.25 – 3.59  
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3.12 การให้รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หลักสูตรละ 2 รางวัลคือ เหรียญทอง 1 รางวัล เหรียญเงิน 1 
รางวัล ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 (1)  มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดในหลักสูตร  ยกเว้น  กรณีท่ีลาพักการศึกษา 
เนื่องจากเหตุจ าเป็นทางสุขภาพ หรือความจ าเป็นอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ 
 (2)  เป็นผู้ที่ไม่ได้เกรด E, F, U, R หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร 

(3)  เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ความผิดระดับ 2 ขึ้นไป 
(4)  เป็นผู้ที่ท าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดตามตามล าดับ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเท่ากันให้

พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาชีพพยาบาล และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ  
(5)  นักศึกษารับโอน หรือที่ได้เทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน 

 
3.13 การพ้นสภาพนักศึกษา 
 ข้อ 1 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กระท่าได้กรณีดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กระท่าได้กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2)  ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
(3)  ไม่ผ่านการวัดและประเมินผล ในกรณีต่อไปนี้ 

   (ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของ  ชั้นปีท่ี 1 ต่่ากว่า 1.75 
   (ข) จ านวนปีที่เรียนเกินกว่า 2 เท่าของเวลาที่หลักสูตรก าหนดและแต่ละชั้นปีซ้ าชั้นได้
ไม่เกิน 1 ครั้ง 
   (ค)  ไมส่ามารถแกร้ะดับคะแนน D ในหมวดวชิาชีพ และ F ในหมวดวิชาอ่ืนๆ ได้ไม่เกิน 1 
ครั้ง 
  (4) ไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบของวิทยาลัยในระหว่างที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษา 

(5)  ไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  
(6)  ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เหตุสุดวิสัยหรือป่วยเรื้อรังและแพทย์ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก าหนดได้ลง

ความเห็นว่าไม่สามารถศึกษาต่อได้ 
(8)  กระท าความผิดทางวินัยและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
(9)  ถึงแก่กรรม 

 ข้อ 2 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.13  (2) ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยมี
ค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 3 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3.13 (3) (4) (5) (7) และ (8) ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบอ านาจอนุมัติให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 4 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 1 (6) ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 
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3.14 การลาพักการศึกษา 
 1. นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
    1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
  1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
  1.3 เหตุผลความจ าเป็นอื่นที่วิทยาลัยฯเห็นสมควร 
 2. วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการ
ด้วยตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ที่วิทยาลัย ผ่านอาจารย์ประจ าชั้น เพ่ือให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ และแจ้งต่องานทะเบียนฯ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนวันแรกของการสอบ
ปลายภาคตามปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัย ยกเว้นกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ 
 3. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุ
สุดวิสัย อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
 4. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
 5. การอนุมัติลาพักการศึกษาให้ถือตามวันอนุมัติให้มีผลในการลา 
3.15 การลาออก 

นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้าง
ช าระ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจ าชั้น และงานทะเบียนฯ เพ่ือให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจให้ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาได้ การอนุมัติการลาออกให้ถือ
ตามวันอนุมัติให้มีผลในการลา 
3.16 การเฝ้าระวังนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ 
  กรณีนักศึกษามีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00) งานวัดและประเมินผล มี
แนวทางปฏิบัติดังนี้  
  (1) รวบรวมรายชื่อของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
  (2) คาดคะเนว่าคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนในข้อ 1 จะต้องท าให้ได้ในภาคเรียนถัดไป เพ่ือให้
สามารถเลื่อนชั้นปีหรือส าเร็จการศึกษา 
  (3) รายงานผลให้รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ และอาจารย์ประจ าชั้นทราบและประสานกับ
อาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในการร่วมกันท าความเข้าใจและวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนของนักศึกษาแต่ละคน 

แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ 
  ในแต่ละภาคการศึกษา งานวัดและประเมินผลได้วางแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 
  (1) ส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า เป็นรายวิชาและรายชั้นปี 
  (2) มอบหมายให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ า ดูแล
นักศึกษาดังกล่าว 
  (3) อาจารย์พบนักศึกษา และหารือร่วมกันในจุดบกพร่อง ที่ส่งผลต่อการเรียน 
  (4) วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมกับด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบ 
  (5) ติดตามและประเมินผลเป็นระยะและต่อเนื่อง 
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บทที่ 4 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

 
4.1  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี 
  1.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
       (1)  ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning outcomes) ใน มคอ. 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
       (2)  สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Course blueprint) และวิเคราะห์ข้อสอบ  (Test 
Blueprint) 
       (3)  ก าหนดขอบเขต  ชิ้นงาน  สาระส าคัญ  และแบ่งหน่วยน้ าหนัก การวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ที่ก าหนดในรายวิชา ที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน 
       (4)  วางแผนการสอบ อาจจัดให้มีการสอบมากกว่า 1 ครั้ง  เช่น  สอบย่อย  สอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 
       (5)  สร้างข้อสอบตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
       (6)  จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ  โดยผู้สอนและอาจารย์ในกลุ่มวิชา 
       (7)  ส่งข้อสอบตามแบบฟอร์มให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลด าเนินการจัดท าชุด
แบบทดสอบ  ก่อนสอบ 1 สัปดาห ์
  1.2  การพิจารณาผลการสอบภาคทฤษฎี 
      (1)  การประเมินผลการศึกษาให้ใช้เป็นแบบอิงเกณฑ์ 
      (2)  คะแนนดิบที่ให้ผ่านจากการทดสอบแต่ละครั้งต้องได้ร้อยละ 50 ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน
ทั่วไปและหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และได้ร้อยละ 60 ในหมวดวิชาชีพการพยาบาลในกรณีที่คะแนนสอบไม่ถึง
ตามเกณฑ์ให้ผู้สอนพัฒนาความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ให้ถือเอาคะแนนดิบ
ครั้งแรก  แต่หากนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินให้ใช้คะแนนดิบตามเกณฑ์ผ่านของการสอบชุดนั้น 

    (3)  การให้เกรดรายวิชาต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้    
    (4)  คะแนนรวมวิชาใดๆ ไม่ถึงร้อยละ 80 ไม่จ าเป็นต้องให้เกรด A ในรายวิชา 

นั้นๆ ยกเว้น พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบรายวิชา 
    (5)  การพิจารณาให้ F ในรายวิชาใดให้ใช้ข้อบังคับการให้เกรดตามระเบียบการ 

วัดประเมินผลในหลักสูตรก าหนด และตามระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก 
       (6) ทุกรายวิชาต้องผ่านเกณฑ์ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (L.O) ตามท่ีรายวิชาก าหนดไว้ ระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
4.2 การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
outcomes) ใน มคอ. 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  2)  วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา (Test Blueprint) 
  3)  การประเมินผลทักษะได้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมร่วมกับการใช้แบบประเมินผล 
การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยหรือชุมชน ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมตามสัดส่วนน้ าหนักที่ก าหนด แบ่ง
หน่วยน้ าหนัก การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ที่ก าหนดไว้ใน
รายวิชาในแต่ละด้าน 
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  4)  ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะประสบการณ์  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดประสบการณ์และการก าหนด
สัดส่วนในแต่ละกิจกรรมให้ตรงตามสัดส่วนใน  Test Blueprint 
      5)  การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติแบ่งสัดส่วน  ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) 
ที่ก าหนดในรายวิชา ที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน 
  6)  ผู้มีสิทธิ์จะได้รับการประเมินภาคปฏิบัตินั้นจะต้องมีเวลาการฝึกปฏิบัติตามประสบการณ์ที่
ก าหนดไว้ในคู่มือภาคปฏิบัติ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของประสบการณ์ท่ีก าหนด 
  7)  ในกรณีทีฝ่ึกประสบการณ์ได้น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้ผู้รับผิดชอบวิชาพิจารณาให้ฝึก
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

8)  การพิจารณาผลการศึกษาภาคปฏิบัติ  การประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติให้ใช้แบบอิง
เกณฑ์ 
  9)  การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาต้องได้รับการประเมินให้ครอบคลุมได้แก่ การฝึก
ทักษะบนหอผู้ป่วย การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย  การสอบทักษะ (OSCE)  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติ มี
แนวทางการปฏิบัติดังนี้   
  ก.  การฝึกทักษะบนหอผู้ป่วยหรือชุมชน 
      1)  การประเมินผลของแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
      2)  ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 ต้องมีการฝึกปฏิบัติซ้ าในกิจกรรม/แต่ละส่วนนั้น ๆ  เพ่ือ
พัฒนาความรู้  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละส่วนนั้น ๆ   
      3)  ใช้คะแนนจริงในการตัดเกรด 
  ข.  การสอบเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติ  เป็นการวัดความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานใน
รายวิชาปฏิบัติ 
      1)  สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบทักษะ (OSCE) ฯลฯ 
      2)  เกณฑ์การตัดสินสอบผ่านของการสอบ  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ถ้าสอบ
ไม่ผ่านให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษา 
  10)  การประเมินผลรายวิชาของภาคปฏิบัติ  จะต้องได้เกรดไม่น้อยกว่า  C จึงจะถือว่าผ่านใน
รายวิชานั้นและถ้าไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
 
4.3 การประมวลผลคะแนนรายวิชา และการตัดสินเกรด 
  3.1  ก าหนดหรือแบ่งหน่วยน้ าหนักตามการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  3.2  ใช้คะแนนดิบมาใช้ในการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
  3.4  การพิจารณาตัดเกรดส าหรับภาคทฤษฎี   

1) กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้คะแนนดิบตั้งแต่  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตัดเกรด ได้ตั้งแต่ D และได้เกรด A เมื่อคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  

2) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ ได้คะแนนดิบตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ตัดเกรด ได้ 
ตั้งแต่ C และได้เกรด A เมื่อคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  3.5 พิจารณาคะแนนส าหรับวิ ชาภาคปฏิบั ติ แต่ ละกิจกรรมต้ องได้ คะแนนไม่ ต่ ากว่ า 
ร้อยละ 70  และการตัดเกรด ต้องได้คะแนนดิบตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตัดเกรด ได้ตั้งแต่ C และได้เกรด A เมื่อ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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การพิจารณาการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด 
เพ่ือให้ การจัดการศึกษาได้มาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัด

การศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ตัดเกรดด้วยวิธีอิงเกณฑ์ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
ระดับ
เกรด 

ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ภาคปฏิบัติ 
ภาคทฤษฎี 

วิชาศึกษา
ทั่วไป 

วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

วิชาเลือกเสรี วิชาชีพ 

A 
 

4.00 80.00 ขึ้นไป 80.00 ขึ้นไป 80.00 ขึ้นไป 80.00 ขึ้นไป 90.00 ขึ้นไป 

B+ 
 

3.50 75.00-79.99 75.00-79.99 75.00-79.99 75.00-79.99 85.00-89.99 

B 
 

3.00 70.00-74.99 70.00-74.99 70.00-74.99 70.00-74.99 80.00-84.99 

C+ 
 

2.50 65.00-69.99 65.00-69.99 65.00-69.99 65.00-69.99 75.00-79.99 

C 
 

2.00 60.00-64.99 60.00-64.99 60.00-64.99 60.00-64.99 70.00-74.99 

D+ 
 

1.50 55.00-59.99 55.00-59.99 55.00-59.99 55.00-59.99 65.00-69.99 

D 
 

1.00 50.00-54.99 50.00-54.99 50.00-54.99 50.00-54.99 60.00-64.99 

F 
 

0 น้อยกว่า 50.00 น้อยกว่า 
50.00 

น้อยกว่า 
50.00 

น้อยกว่า 
50.00 

น้อยกว่า 
60.00 

 
ทุกรายวิชาผ่านเกณฑ์ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (L.O) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ทุกรายวิชา  
 

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ในการใช้เกณฑ์การประเมินผลการตัดเกรดด้วย
วิธีอิงเกณฑ์ ผู้ประเมินต้องให้ความส าคัญในการใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
 ภาคทฤษฎี 

1. เครื่องมือวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (L.O) ต้องชัดเจน วัดผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2. ข้อสอบต้องได้มาตรฐานผ่านการวิพากษ์ข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 ภาคปฏิบัติ 

1. การประเมินผลรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ต้องท าความเข้าใจหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลกับ
อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้ชัดเจน ตามแนวทางการประเมินผลการตัดเกรดด้วยวิธีอิงเกณฑ์ 
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 4.4  การรายงานผลคะแนน  ให้ผู้รับผิดชอบวิชาส่งผลคะแนนแต่ละรายวิชาตามแบบฟอร์มการรายงาน
ผลคะแนนผ่าน รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการการศึกษา ภายใน  4  สัปดาห์ภายหลังสัปดาห์การสอบ  งานวัด
และประเมินผลประมวลผลคะแนนภายใน  1  สัปดาห์ หลังรับคะแนนครบทุกรายวิชา  และบันทึกข้อความเสนอ
รองผู้อ านวยการงานบริการการศึกษาต่อไป  เมื่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณารับรองผลการศึกษาแล้ว  
งานวัดและประเมินผลด าเนินการจัดท ารายงานผลการศึกษาแจ้งแก่นักศึกษาต่อไป 
 ในกรณีที่ รายวิชาใดส่งคะแนนล่าช้า เกินกว่า  4  สัปดาห์   ภายหลังการสอบเสร็จสิ้น   
งานวัดประเมินผลจะท่าบันทึกข้อความการส่งคะแนนล่าช้าเสนอรองผู้อ่านวยการงานบริการการศึกษา เพื่อ
ด่าเนินการต่อไป 
  

4.5  การสอบแก้ตัว 
  1)  ผู้รับผิดชอบวิชาจะด าเนินการสอบแก้ตัวเมื่อ  นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดย
สอบซ่อมเสริมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบคู่ขนาน หากไม่ผ่าน อาจใช้การทดสอบโดยการสอบปากเปล่า 
(Oral test)  
  2)  ผู้รับผิดชอบวิชารายงานผลการศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพ่ือด าเนินการสอบแก้ตัวต่อรอง
ผู้อ านวยการงานบริการการศึกษา 
  3)  ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  4)  ด าเนินการสอบแก้ตัว  ภายใน  4  สัปดาห์  หลังการรายงานผลคะแนน 
  5)  ผู้รับผิดชอบวิชาส่งรายงานผลการสอบแก้ตัวที่งานวัดและประเมินผล 
  

4.6 การสร้างแบบทดสอบ 
  1)  ผู้สอนสร้างข้อสอบตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
  2)  น าแบบทดสอบมาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสร้างตามตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร  ดังนี้ 
       1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบวิพากษ์แบบทดสอบในแต่ละรายวิชาที่งานวัดและ
ประเมินผลตามตารางวิพากษ์แบบทดสอบ 
       2.  นัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่ในการวิพากษ์แบบทดสอบกับผู้วิพากษ์ 
       3.  ด าเนินการวิพากษ์แบบทดสอบ 
       4.  บันทึกผลการวิพากษ์แบบทดสอบลงในแบบบันทึกการวิพากษ์แบบทดสอบ  โดยให้มี
สาระส าคัญในเรื่อง  รายชื่อคณะกรรมการพิจารณา  จ านวนแบบทดสอบ  จ านวนแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุง  
ระดับพฤติกรรมที่วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร/ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์รายบท 
  3)  ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์แบบทดสอบ 
  4)  เขียนบันทึกขอจัดพิมพ์แบบทดสอบพร้อมน าแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแล้วส่งงานวัด
ประเมินผล เพ่ือจัดพิมพ์  ล่วงหน้าอย่างน้อย  1 สัปดาห์  ท าการก่อนก าหนดสอบ 
  5)  ลงบันทึกหลักฐานการส่งแบบทดสอบในแบบบันทึกการรับ-ส่งแบบคืน-ยืม แบบทดสอบ 
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4.7 การจัดท่าชุดแบบทดสอบ 
  1)  ผู้รับผิดชอบวิชาส่งแบบทดสอบที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้งานวัดและประเมินผลพร้อมทั้ง
เซ็นชื่อส่งแบบทดสอบ 
  2)  งานวัดและประเมินผลมอบหมายการจัดพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบทดสอบเพ่ือ
ด าเนินการให้แล้วก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย  3  วัน 
  3)  เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์แบบทดสอบ  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องงานจัดพิมพ์แบบทดสอบ
โดยใช้ตัวอักษร  TH SarabunPSI  ขนาดตัวอักษร 15  เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบทดสอบแล้วส่งให้งานวัดและ
ประเมินผลมอบให้ผู้รับผิดชอบวิชาตรวจความถูกต้องของข้อสอบ 

4)  ผู้รับผิดชอบตรวจสอบแบบทดสอบแก้ไขแล้วมอบให้งานวัดและประเมินผลมอบให้
เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบทดสอบเพ่ือแก้ไข 

 5)  เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบทดสอบแก้ไขแล้วมอบให้งานวัดและประเมินผลมอบให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์โดยก าหนดหมายเลขแบบทดสอบตั้งแต่  000  จ านน  2  ชุด  เพ่ือ
ส ารองแบบทดสอบและต่อด้วย  001  เป็นต้นไปตามจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบแล้วตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบทดสอบแต่ละชุด 
 6)  เจ้าหน้าที่งานวัดประเมินผลน าแบบทดสอบพร้อมรายชื่อผู้เข้าสอบใส่ในซองโดยปิดผนึก
พร้อมประทับตราวิทยาลัยฯ  เขียนชื่อวิชา  ชั้น  ปี  วันที่  เวลาสอบ  จ านวนข้อสอบ  และรายชื่อกรรมการคุม
สอบ  (ตามแบบฟอร์มซองข้อสอบ)  และระเบียบการสอบ แล้วมอบงานวัดและประเมินผลเก็บเข้าตู้ข้อสอบเพ่ือ
รอการด าเนินการสอบพร้อมลงทะเบียนแบบทดสอบที่จัดท าแล้ว 

 7)  หากรายวิชาใดไม่สามารถส่งข้อสอบเพื่อพิมพ์ตามก่าหนดเวลา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผู้รับผิดชอบวิชาบันทึกการส่งข้อสอบล่าช้าถึงหัวหน้าภาค และรองฯกลุ่ม
วิชาการ    
          2. ด่าเนินการจัดท่าข้อสอบเอง และส่งข้อสอบให้งานวัดและประเมินผลเพื่อเก็บ
เข้าตู้ก่อนสอบอย่างน้อย  1  วัน   

  
 4.8  การด่าเนินการจัดท่าตารางสอบ / การจัดห้องสอบ 
 การจัดท่าตารางสอบ 
 1.  อาจารย์ประจ าชั้น ส่งวันเวลาในการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคแก่งานวัดผละประเมินผล ใน 2 
สัปดาห์  หลังจากเปิดภาคการศึกษา 
 2.  งานบริหารหลักสูตรด าเนินการสรรหากรรมการคุมสอบโดยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ในภาควิชา ร่วมในการคุมสอบ หากไม่สามารถคุมสอบได้ให้รายงานต่อหัวหน้าภาควิชาในการบริหาร
จัดการ โดยอัตราส่วนกรรมการต่อนักศึกษา  เป็น 1:30 ทุกระดับการสอน (สอบกลางภาค/สอบปลายภาค) งาน
บริหารหลักสูตรจัดตารางคุมสอบและประกาศให้อาจารย์ผู้คุมสอบเซ็นรับทราบ  ในกรณีอาจารย์ผู้คุมสอบมี
ความประสงค์แลกเปลี่ยนการคุมสอบ ต้องเขียนบันทึกตามแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนการคุมสอบแล้วส่งให้
งานวัดและประเมินผลเพ่ือแก้ไขตามวัน  และเวลาที่ขอแลกเปลี่ยน 
 3.  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการสอบ  ให้เขียนบันทึกเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงการสอบตามแบบฟอร์ม  
โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแจ้งงานจัดการศึกษา เพ่ือรับทราบและเปลี่ยนชั่วโมงให้แล้วส่งแบบฟอร์มที่
งานวัด และประเมินผลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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การจัดสถานที่และห้องสอบ 
1. อาจารย์ประจ าชั้นแจ้งการขอห้องสอบที่งานอาคารสถานที่ ก่อนสอบอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือเตรียม

ห้องสอบตามจ านวนนักศึกษา  และให้ติดผังการนั่งสอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  อาจารย์ประจ าชั้นตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบก่อนนักศึกษาเข้าห้องสอบ 
  

4.9  ข้อปฏิบัติในการด่าเนินการคุมสอบ 
      1)  กรรมการคุมสอบรับชุดข้อสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที  พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้องและเซ็น
รับข้อสอบในทะเบียนรับข้อสอบ 
      2)  ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที  และให้ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่ที่ก าหนดให้  
และแจ้งให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบอย่างเคร่งครัด ห้ามผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้า
ห้องสอบ  ห้ามน าต าราและเอกสารต่าง ๆ  เข้าห้องสอบ  หากพบว่าผู้ใดส่อเจตนาทุจริตในการสอบให้กรรมการ
คุมสอบสั่งให้ผู้นั้นยุติการสอบ  พร้อมทั้งเซ็นชื่อในแบบทดสอบ  เพ่ือไม่ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบฉบับนั้น  
และกรรมการคุมสอบท าบันทึกรายงานการทุจริตต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 หมายเหตุ  หากรายวิชาใดอนุญาตให้น าหนังสือ เอกสาร บันทึกย่อ เครื่องคิดเลข (ไม่ให้ใช้อุปกรณ์
สื่อสารเพ่ือการค านวณ) และอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบต้องท าบันทึกถึงงานวัดและประเมินผลล่วงหน้าก่อนสอบเพ่ือแจ้ง
กรรมการผู้คุมทราบต่อไป 
 3)  แจกแบบทดสอบพร้อมกระดาษค าตอบ ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาต 

เวที / กระดานด่า 

โต๊ะอาจารย์ 

1 

2 

3 

4 

10 

20 

11 

21 

30 

40 

31 

41 

50 
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 4)  ชี้แจงแบบทดสอบและให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบว่าครบตามจ านวนหรือไม่  ถ้าไม่ครบให้แจ้งกับ
กรรมการคุมสอบ  เพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ให้ 
 5)  ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ สกุล รหัส วันเดือนปี ที่เข้าสอบ ในกระดาษค าตอบ 
 6)  กรรมการคุมสอบบอกให้ผู้เข้าสอบลงมือท าแบบทดสอบได้  และเริ่มจับเวลาพร้อมทั้งเขียนค าชี้แจง
แบบทดสอบ เวลาเริ่มท าแบบทดสอบ เวลาหมด  บนกระดาน 
 7)  กรรมการคุมสอบให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อ และหมายเลขแบบทดสอบลงในใบรายชื่อของผู้เข้าสอบ  
พร้อมทั้งกรรมการเซ็นชื่อคุมสอบ และจ านวนผู้เข้าสอบ  ผู้ขาดสอบ 
 8)  กรรมการคุมสอบประกาศเตือนเวลาเมื่อเหลือเวลา 15 นาที และเตือนอีกครั้งเมื่อเหลือเวลา  5  นาที  
ก่อนหมดเวลาสอบ 
 9)  เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบแจ้งแก่ผู้เข้าสอบ  ดังนี้  หมดเวลาสอบวางดินสอ  ปากกา  ปิด
แบบทดสอบ และน ากระดาษค าตอบตามรหัสของผู้เข้าสอบ  และออกจากห้องสอบได้ 
 10)  กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบเรียงเลขที่ แบบทดสอบตรวจสอบให้
ครบถ้วน และเรียงกระดาษค าตอบตามรหัสของผู้เข้าสอบ  ตรวจสอบให้ครบถ้วนบรรจุในซองสีน้ าตาลส่งงานวัด
และประเมินผล 
 11)  กรรมการคุมสอบเซ็นชื่อในทะเบียนส่งข้อสอบ 
 12) เจ้าหน้าที่งานวัดประมวลผลหรืออาจารย์งานวัดประเมินผลตรวจนับข้อสอบ และเก็บข้อสอบในตู้
เก็บข้อสอบ 
  

4.10  การตรวจกระดาษค่าตอบ  ภายหลังการสอบ  ผู้รับผิดชอบวิชาส่งเฉลยค าตอบปรนัยภายใน  1  
สัปดาห์หลังการสอบ และส่งกระดาษค าตอบอัตนัยคืนงานวัดและประเมินผลหลังจากรับข้อสอบภายใน  2  
สัปดาห์   
  

4.11  การยืม–คืนชุดข้อสอบ ให้เขียนบันทึกตามแบบฟอร์มการยืมคืนชุดข้อสอบล่วงหน้าที่งานวัดและ
ประเมินผล ก่อนอย่างน้อย 1 วัน 
  

4.12  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
      การวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis) เป็นการหาคุณภาพเป็นรายข้อของแบบทดสอบ โดยการ
น าเอาผลที่ได้จากการสอบของนักศึกษา การน ามาวิเคราะห์คุณภาพเป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากดัชนีความยาก
หรือดัชนีความง่าย (Difficulty Index or Easiness Index) และดัชนีค่าอ านาจจ าแนกข้อสอบ (Discriminate 
index) ซึ่งวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปจากเครื่องตรวจข้อสอบ หลังจากนั้นงานวัดและประเมินผลจะเก็บ
ข้อสอบที่มีคุณภาพดี ไว้ในคลังข้อสอบและแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาทราบต่อไป 
  

4.13 การจัดเก็บและท่าลายแบบทดสอบ 
  1. การจัดเก็บแบบทดสอบ  ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 แบบทดสอบหมายเลข 001 เก็บเข้าแฟ้มแบบทดสอบ 001 โดยแยกตามรายวิชา และเรียง
ตามล าดับภาคการศึกษาและปีการศึกษา เพ่ือเก็บไวเป็นตัวแทนแบบทดสอบเป็นเวลา 4 ปี 
  1.2 แบบทดสอบหมายเลข 002 เป็นต้นไป กระดาษค าตอบแต่ละรายวิชาให้เก็บในห้องเก็บ
แบบทดสอบ แยกตามรายปีของนักศึกษา โดยจัดเก็บเป็นเวลา 1 ปี  
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  1.3 กระดาษค าตอบแต่ละรายวิชา ให้จัดเก็บในห้องเก็บแบบทดสอบ แยกตามรายปีของ
นักศึกษา โดยจัดเก็บเป็นเวลา 1 ปี 
  1.4 รายงานผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ ให้จัดเก็บไว้แยกเป็นรายวิชา โดยเรียงล าดับตามภาค
การศึกษา และปีการศึกษาเก็บไว้ตลอดหลักสูตร 
  2. การท่าลายแบบทดสอบ ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 การท าลายต้นฉบับแบบทดสอบ และแบบทดสอบที่เสียในระยะก าลังด าเนินการจัดท าชุด
แบบทดสอบให้ท าลายวิชาด้วยเครื่องย่อยกระดาษ ภายหลังจากท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
  2.2 การท าลายแบบทดสอบท่ีใช้แล้ว ด าเนินการดังนี้ 
   2.2.1 ขออนุมัติผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพ่ือท าลายแบบทดสอบ 
   2.2.2 ด าเนินการท าลายแบบทดสอบและกระดาษค าตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   2.2.3 บันทึกการท าลายแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ลงใบแบบบันทึกการ
ท าลายแบบทดสอบ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

 ชื่อเอกสารที่ท าลายและจ านวน 
 วันที่ท าลาย 
 ผู้รับผิดชอบ 
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ภาคผนวก 1 
 
 

ป.01 แบบบันทึกการจัดท่าแบบทดสอบ 
ป.02 แบบบันทึกการวิพากษ์แบบทดสอบ 
ป.03 แบบฟอร์มการวิพากษ์แบบทดสอบ 
ป.04 แบบบันทึกการยืม หรือ คืน แบบทดสอบ 
ป.05 แบบบันทึกการแลกเปล่ียนการคุมสอบ 
ป.06 แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงการสอบ 
ป.07 แบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  
แบบบันทึกการจัดท่าแบบทดสอบ 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... ............... 
ผู้รับผิดชอบวิชา...................................................................... ชั้นปีที่........................รุ่นที่ ..................... 
หลักสูตร   พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
การสอบ   กลางภาค  ปลายภาค  สอบย่อยครั้งที่..............  Pre-Post Test 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... ..................... 
ลักษณะข้อสอบ  มีจ านวน ............................ ตอน  ดังรายละเอียด 
ตอนที่......ข้อสอบ  ปรนัย   อัตนัย   MEQ  EQ  อ่ืนๆ จ านวน......ข้อ เวลา........นาท ี
ตอนที่......ข้อสอบ  ปรนัย   อัตนัย   MEQ  EQ  อ่ืนๆ จ านวน......ข้อ เวลา........นาท ี
ตอนที่......ข้อสอบ  ปรนัย   อัตนัย   MEQ  EQ  อ่ืนๆ จ านวน......ข้อ เวลา........นาท ี
ตอนที่......ข้อสอบ  ปรนัย   อัตนัย   MEQ  EQ  อ่ืนๆ จ านวน......ข้อ เวลา........นาท ี
 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม............................................................................................................ .......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….................................... 
สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม  กระดาษทด   กระดาษฟูสแก็ป   อ่ืนๆ ระบุ........................................ 
เวลาทั้งหมดที่ใช้สอบ...................ชั่วโมง.....................นาที รวมคะแนน..... ................................คะแนน 
สอบวันที่................. เดือน................................ พ.ศ. ...................... เวลา........................................ น. 
ส่งข้อสอบวันที่ .................. เดือน.................................... พ.ศ. ................ เวลา............................... น. 
 
      .......................................       ..................................... 
  (...........................................)   (............................................) 
   ผู้วิพากษ์              ผู้รับผิดชอบวิชา 
 
 
ส่าหรับเจ้าหน้าที่ 
ชื่อ file ข้อสอบ................................................................................. ผู้พิมพ์......................................... 
วันที่พิมพ์........................................................................................................ ............................. 
 

 

ป.01 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
แบบบันทึกการวิพากษ์แบบทดสอบวิชา............................................................................ 

ภาคการศึกษาที่................................... ปีการศึกษา..................................................... 
วันที่.......................เดือน.............................................................พ.ศ................................ 

 
รายนามกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ 
 
     ล่าดับ    ชื่อ-สกุล     ลายเซ็น 
.....................     ......................................................................................    ......... ............................... 
.....................     ......................................................................................    .................. ...................... 
.....................     ......................................................................................    ......... ................................ 
.....................     ......................................................................................    ......... ................................ 
.....................     ....................................... ...............................................    .........................................  
 
ชนิดของแบบทดสอบ   ปรนัย(MCQ)         อัตนัย (EQ)  อัตนัยประยุกต์ (MEQ) 
     อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
จ านวนข้อ............................................. ข้อ 
สาระของการวิพากษ์แบบทดสอบ 
  1.  มีการออกแบบข้อสอบ (จ านวนข้อและระดับพฤติกรรม) ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
  มีการแก้ไข/ปรับปรุงการออกข้อสอบตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

2.   มีความตรงตามเนื้อหา (ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา/รายวิชา) 
  มีการแก้ไขปรับปรุงความตรงตามเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้......................................... 

............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... ....................................................... 
  3. อ่ืนๆ .................................................................................................................... ........................ 
...........................................................................................................................................................  
สรุป จ านวนข้อสอบที่ท าการปรับปรุง.............................ขอ้ 
 
       ลงชื่อ........................................ ผู้บันทึก 
               (……………………………) 

ป.02 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ 

 
วิชา............................................................................... ชั้นปทีี่................................ รุ่น......................... 
จุดประสงค์การเรียนรู้
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................  
จุดประสงค์การวัดอยู่ระดับ 
 รู้ - จ า  เข้าใจ  น าไปใช้  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า 
 
ผลการพิจารณาข้อสอบ 
1. ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด    ตรง    ไม่ตรง 
2. ค าถามชัดเจน      ชัดเจน   ไม่ชัดเจน 
3. ข้อสอบ/สถานการณ์ถูกต้องตามหลักวิชา   ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
4. ตัวเลือกเป็นเอกพันธ์     เป็น    ไม่เป็น 
5. ตัวเลือกเดาไม่ได้     ใช่    ไม่ใช่ 
6. สถานการณ์สอดคล้องกับความเป็นจริง   ใช่    ไม่ใช่ 
 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................... ............................... 
 
 
     ลงชื่อผู้วิพากษ์ข้อสอบ 
    1.............................................................................. 
    2.............................................................................. 
    3.............................................................................. 

ป.03 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 
เรื่อง  ขอยืม/คืนชุดข้อสอบ 
เรียน  งานวัดประเมินผล 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................... ต าแหน่ง................................................. 
มีความประสงค์ขอยืม/คืนข้อสอบชุดวิชา.......................................................................... ..................... 
ชั้นปีที่....................ภาคการศึกษาท่ี.........................ปีการศึกษา.....................จ านวน...................... ชุด 
ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการ........................................................................................................ ......................... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอยืม/คืนชุดข้อการสอบ 
     (.....................................................) 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 

เรื่อง  ขอยืม/คืนชุดข้อสอบ 
เรียน  งานวัดประเมินผล 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................... ต าแหน่ง........................................ ......... 
มีความประสงค์ขอยืม/คืนข้อสอบชุดวิชา...............................................................................................  
ชั้นปีที่....................ภาคการศึกษาท่ี.........................ปีการศึกษา.....................จ านวน...................... ชุด 
ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการ.................................................................................................................................  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอยืม/คืนชุดข้อการสอบ 
     (.....................................................) 
      

 
 
 
 
 

ป.04 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 
เรื่อง  ขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบ 
เรียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ข้าพเจ้า......................................................................... ต าแหน่ง............................................. 
มีความประสงค์ขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบกับ....................................................................................... 
ในวันที่....................................... เวลา.............................วิชา............................................................... ชั้นปีที่
.............เป็นวันที่............................... เวลา............................วิชา................................................ 
เนื่องจาก................................................................................................................................................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    ลงชื่อ ............................................. ผู้ขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบ 
     (.....................................................) 
    ลงชื่อ ............................................. ผู้รับแลกเปลี่ยนการคุมสอบ 
     (.....................................................) 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 

เรื่อง  ขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบ 
เรียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ข้าพเจ้า......................................................................... ต าแหน่ง.................................... ......... 
มีความประสงค์ขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบกับ.................................................................................... ... 
ในวันที่....................................... เวลา.............................วิชา........................................ ....................... ชั้นปีที่
.............เป็นวันที่............................... เวลา............................วิชา... ............................................. 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ............................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      
    ลงชื่อ ............................................. ผู้ขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบ 
     (.....................................................) 
    ลงชื่อ ............................................. ผู้รับแลกเปลี่ยนการคุมสอบ 
     (.....................................................) 

ป.05 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงการสอบ 
เรียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ข้าพเจ้า......................................................................... ต าแหน่ง.................................... ......... 
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการสอบ.......................................................................................  
ในวันที่....................................... เวลา.............................วิชา........................................ ....................... ชั้นปีที่
.............เป็นวันที่............................... เวลา............................วิชา....... ......................................... 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ............................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       
    ลงชื่อ..................................................... ผู้ขอเปลี่ยนแปลงการสอบ 
     (.....................................................) 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงการสอบ 
เรียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ข้าพเจ้า......................................................................... ต าแหน่ง.................................... ......... 
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการสอบ....................................................................................... 
ในวันที่....................................... เวลา.............................วิชา........................................ ....................... ชั้นปีที่
.............เป็นวันที่............................... เวลา............................วิชา................................................  
เนื่องจาก.................................................................................................................... ............................ 
  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       
    ลงชื่อ..................................................... ผู้ขอเปลี่ยนแปลงการสอบ 

     (.....................................................) 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

วันที่....................... เดือน........................................พ.ศ…….…… 
 

เรื่อง  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
เรียน หัวหน้างานวัดประเมินผล 
 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้า......................................................... ต าแหน่ง.................. ........................... 
ได้วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค วิชา.....................................................รหัส...........................  
หน่วยกิต...................................... หลักสูตร.........................................................ชั้นปีที่............ ............. 
ภาคการศึกษาที่.................... ปีการศึกษา.............................จ านวนนักศึกษา..................................คน 
จ านวนข้อสอบ..........................ข้อ ขอสรุปว่า....................... ข้อสอบที่ใช้ได้จ านวน...................ข้อ 
ข้อสอบที่ต้องปรับปรุง.................................. ข้อ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      
 
    ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับผิดชอบวิชา 
     (...........................................................)    
     

ป.07 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

ชื่อวิชา.......................................................... ............................ รหัสวิชา................................................ 
จุดประสงค์การสอน เรื่อง/เนื้อหา..........................................................................................................  
........................................................................................... ..................................................................... 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม........................................................................................................................  
..................................................................................................... ........................................................... 
ระดับท่ีวัด  ความจ า   ความเข้าใจ   การน าไปใช้ 
   การวิเคราะห์   การสังเคราะห์  การประเมินค่า 
 
ข้อที่..................................... 
 

วันที่ใช้ 
จ่านวน
นักศึกษา 
ที่เข้าสอบ 

ตัวเลือก กลุ่มสูง กลุ่มต่่า 
ค่าความยาก 

(p) 

ค่าอ่านาจ
จ่าแนก 
( r ) 

  ก.  
ข.  
ค. 
ง. 

    

  ก.  
ข.  
ค. 
ง. 

    

  ก.  
ข.  
ค. 
ง. 
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ภาคผนวก 2 
 

 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 
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