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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง/การสอนภาษาองักฤษ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
      ED1079   การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้  English testing and learning 

assessment 
2. จ านวนหน่วยกติ 
    2 หน่วยกิต (2-0-4) 
     ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ประภาส ลาวณัยศิ์ริ  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
       ภาคเรียนท่ี2  ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
       ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง    
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     31 พฤษภาคม 2553 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
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2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 
2.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ได ้

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
    ทฤษฎีการทดสอบและประเมินผลทางภาษาองักฤษ  การทดสอบและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ธรรมชาติของการวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ หลกัการสร้างเคร่ืองมือทดสอบและประเมินผลภาษาองักฤษ  การ
วดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษตามสภาพจริง 
      Theory of testing, Theory of evaluation. English Testing and evaluation of 
learning English. The nature of the measurement and assessment of learning 
English. Principles of  creating Test and evaluation tools of learning English. 
English Measuring and Authentic Assessment. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 
2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

สอนเสริม   
 
นกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 
0ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 
 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
- จดัให้นกัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดย
อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
- การสร้างความมีวนิยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์และความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2  วธิีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
- ก  าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยใ์นการสอบ 
1.3  วธิีการประเมนิผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และน าไปประยกุตใ์ชใ้นวรรณคดี
องักฤษ วรรณคดีอเมริกนั 
2.2  วธิีการสอน 
- การบรรยาย ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา การคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการใชว้รรณคดีองักฤษ วรรณคดีอเมริกนัภาษาองักฤษ 
- นกัศึกษาไปคน้ควา้เพิ่มเติมและจดัท าเป็นรายงาน น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3  วธิีการประเมนิผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
- ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัวรรณคดีองักฤษ วรรณคดีอเมริกนั และแกปั้ญหา
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เหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมี
หลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการอา้งอิง 
3.2 วธิีการสอน 
- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ โดยใหไ้ปคน้ควา้จากเอกสาร
ต่าง ๆ รวมการคน้ควา้จากฐานขอ้มูล 
- เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลยั 
มาใหข้อ้เสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
3.3  วธิีการประเมนิผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบ และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาใน
ชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในชั้น
เรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้  ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2  วธิีการสอน 
- ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการท างานเป็นทีม 
4.3  วธิีการวดัผลประเมนิผล 
การวดัผล 
 Midterm  test          50% 
 Final   test         30% 
 Assignment         20% 
  Total                      100% 

การประเมินผล 
• 90 – 100         4.0 
• 85  –  89         3.5 
• 80  -   84         3.0 
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• 75  -   79         2.5 
• 70   -  74         2.0 
• 65   -  69         1.5 
• 60   -  64         1.0 
•   0  -   59                0 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่อง
พฒันา 
- งานท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะวดัและประเมินผล การวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2 วธิีการสอน 
- มีการน าเสนองานต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้นั้นส่วนหน่ึงนกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากวารสารหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 
5.3  วธิีการประเมนิผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ  ขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค 
- ประเมินจาก รายงาน ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของภาพ 
PowerPoint 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายความส าคญัการทดสอบ
และการประเมินผลการเรียนรู้   

2 PowerPoint group 
discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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2 ทฤษฎีการทดสอบ  การวดัทาง
ภาษาองักฤษ 

2 PowerPoint 
Demonstration 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

3 ทฤษฎีการประเมินผลทาง
ภาษาองักฤษ 

2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

4 ธรรมชาติของการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

5 ทฤษฎีการเรียนรู้ เชาวนปั์ญญา ความ
ถนดั 

2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

6 การทดสอบและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ 

2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

7 Bloom’s taxonomy 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

8 สอบกลางภาค 2 แบบทดสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

9 หลกัการสร้างเคร่ืองมือทดสอบและ
ประเมินผลภาษาองักฤษ   

2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

10 Yes-No Questions 2 PowerPoint, movie, 
discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

11 Wh- Questions     How- Questions 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

12 การวดัการพดูฟังภาษาองักฤษ 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

13 การวดัการแปลภาษาองักฤษ 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

14 การวดัการอ่านภาษาองักฤษ 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

15 การวดัการเขียนภาษาองักฤษ 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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16 English Authentic Assessment 2 PowerPoint, movie ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

รวม 32   
2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมนิ 
(เช่น การเขยีน

เรียงความ การทดสอบ
ย่อย โครงงานกลุ่ม 
การสอบปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมนิ 
(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วน
ของการ
ประเมนิ
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย    6   10 
(2)  สอบกลางภาค   8 30 
(3)  รายงาน  12 10 
(4)  สอบปลายภาค  17 50 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ.2553. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้.   เลย:มหาวทิยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยั. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
     สุรศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ.2538.การสร้างแบบทดสอบ2.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดักิจกรรมใน
และนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และ
ผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอน
โดยอาจารยใ์นภาควชิา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
    ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน 
นอกจากน้ี ควรก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหา
การเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
โดยการสุ่มรายวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ
ภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ี
ใช ้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ี
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและ สรุปวางแผนพฒันา
ปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควชิา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

 


