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แผนบริหารการสอนรายละเอียดของรายวชิา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตศรีล้านช้าง. 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง/การสอนภาษาองักฤษ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
ED1083  การฟัง-การพูดภาษาองักฤษ  Listening and speaking English1               
2. จ านวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต (2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวิชาเลือกบงัคบั 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนท่ี1  ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 
7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 
8.สถานที่เรียน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง   จงัหวดั
เลย 
9. วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     15 พฤษภาคม 2555 

หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 



 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพ่ือให้นกัศึกษารู้จกัหลกัการฟัง-การพูดภาษาองักฤษ 
1.2 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถฟัง-พูดภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา  
2.1 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถฟังพูดภาษาองักฤษ 
2.2 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถฟังพูดภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถูกตอ้งและ
เขา้ใจทั้งผูพู้ดและผูฟั้ง 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
     ฟังระบบเสียง การเนน้เสียงหนกัเบา ท านองเสียง จงัหวะ และการแยกกลุ่มค าโดย
ถูกตอ้ง   ฝึกฟังขอ้ความสั้นๆเช่นบทสนทนา การสมัภาษณ์   ข่าว  การโฆษณา  ฝึก
เขียนตามค าบอกและเขียนบทสรุปจากขอ้ความท่ีไดย้ินโดยสามารถบอกไดว้่า
ขอ้ความท่ีฟังเป็นขอ้ความชนิดใด พร้อมทั้งจบัใจความส าคญั  การเก็บใจความส าคญั
จากเร่ืองหรือบทสนทนาสั้นๆท่ีไดย้ิน  สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ  โดยออก
เสียงไดถู้กตอ้ง ใชศ้พัทแ์ละโครงสร้างท่ีจ าเป็นไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ฝึกสนทนา
เหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งฝึกการสนทนาธรรมะ                                                         
Listen  audio system, highlights of  tone, ion, rhythm and intonation of separated 
words accurately. Training hear such a short dialogues, interviews, news, 
advertising practice dictation and drawing conclusions from that hearing which  be 
said for listening to any kind of text messages. The gist the main ideas of a story or a 
brief conversation at the hearing. Interactive dialogue on the situation in the vote, 
valid vocabulary and structures necessary for the correct and appropriate. 
Conversation training events including practice Dharma conversation. 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 



บรรยาย 
 
2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จ านวน 16 สปัดาห์ 

สอนเสริม 
 
นกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 
0ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จ านวน 16 สปัดาห์ 
 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จ านวน 16 สปัดาห์ 

 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
- จดัให้นกัศึกษาพบอาจารยเ์พ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดย
อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาให้นกัศึกษาทราบ 

หมวดที่ 4การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
- การสร้างความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสตัย ์และความรับผิดชอบในการท างาน 
1.2วธีิการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
- ก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ให้เขา้ห้องเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
- ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสตัยใ์นการสอบ 
1.3วธีิการประเมินผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 



- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และน าไปประยกุตใ์นหลกัการฟัง-
การฟัง-การพูดภาษาองักฤษ 
2.2วธีิการสอน 
- การบรรยายโดยใช ้power point, video, music โดยให้นกัศึกษาสามารถพูด
ภาษาองักฤษไดต้ามท่ีไดบ้รรยาย นกัศึกษาฝึกพูดฟังภาษาองักฤษในห้องInformation  
Technology  (IT)Room นกัศึกษาคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- นกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการฟัง-การพูดฟังภาษาองักฤษ 
- นกัศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและจดัท าเป็นขอ้มูลการฟัง-การพูดเพ่ือการส่ือสาร
ภาษาองักฤษตลอดจนน าเสนอในชั้นเรียน 
2.3วธีิการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3.ทักษะทางปัญญา 

3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 
- ความสามารถในทางพุทธิปัญญาเก่ียวกบัการฟัง-การพูดภาษาองักฤษ การวิเคราะห์
การฟัง-การพูด และแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพ่ือการอา้งอิง 
3.2 วธีิการสอน 
- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากการฟัง-การพูดท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแลว้  
- การอภิปราย(discussion)เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผูส้อน นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน 
3.3วธีิการประเมินผล 
- ประเมินผลโดยขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน การเขา้เรียน ความตั้งใจในการศึกษา 
- ดูจากการฟัง-การพูด การมีส่วนร่วมในการท าการฟัง-การพูด  และการน าเสนอการ



ฟัง-การพูดในชั้นเรียน 

4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้ ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2วธีิการสอน 
- ให้นกัศึกษาพูด ทั้งในรูปรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นทีม 
4.3วธีิการวดัผลประเมินผล 
การวดัผล 
 Midterm  test                 30% 
 Final   test                50% 
 Assignmentการฟัง-การพูด        20% 
 Total                              100% 

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

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พฒันา 



- การฟัง-การพูดท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  การ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2วธีิการสอน 
- มีการน าเสนอการฟัง-การพูดต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือเนน้ให้นกัศึกษาใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้ นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
- ในการน าเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 
5.3วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการฟัง-การพูดและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอการฟัง-การพูดอยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของ
ภาพ power point 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายความส าคญัของการฟัง-
การพูดภาษาองักฤษ 

2 power point 
group discussion 

ประภาส 

2 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการ
ทกัทาย 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

3 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษทาง
โทรศพัท ์

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

4 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในการ
แนะน าบุคคลอ่ืน 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 



5 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษเก่ียวกบั
การบอกทิศทางต าแหน่งสถานท่ี 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

6 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษเก่ียวกบั
อาชีพการงาน 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

7 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษใน
ส านกังาน 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

8 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษใน
ภตัตาคาร 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

9 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในระหว่าง
รอชมภาพยนตร์ 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

10 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในร้าน
เสริมสวย 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

11 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในแผนก
ของหาย 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

12 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในการ
สมคัรเรียนต่อระดบัสูง 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

13 การร้องและฟังภาษาองักฤษจากเพลง
ภาษาองักฤษ 

2 power point เอก
ประกอบการสอน 

ประภาส 

14 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในระหว่าง
ชมโทรทศัน์ 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

15 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษในการ
ชวนชมการแข่งขนัและการแสดง 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

16 การฟัง-การพูดภาษาองักฤษเก่ียวกบั
สภาพการท างาน 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส 

รวม 32  ประภาส 

 



 
หมวดที่ 6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ต าราและเอกสารหลัก 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. 255 5. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การฟัง-การพูด
ภาษาองักฤษ.มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั:เลย. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช.2547. ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร,ส านกัพิมพ ์
มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช : นนทบุรี. 
มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช. การใชภ้าษาองักฤษ,ส านกัพิมพ ์มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช : นนทบุรี. 
สุนีย ์สินธุเดชะ.2555.พูดภาษาองักฤษ140 ชัว่โมง.ส านกัพิมพเ์อม็ไอเอส:กรุงเทพ. 
ประไพ ภูงามเชิง.2555.999ประโยคฝึกพูดภาษาองักฤษ. บริษทัพิมพดี์:กรุงเทพ . 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ทิศนา แขมมณี.2553.ศาสตร์การสอน.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
4.ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์  

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียน

เรียงความ การทดสอบ
ย่อย การฟัง-การพูด
กลุ่ม การสอบปลาย

ภาค) 

 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

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



- http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722 
- http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm 
- http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-
Windows-Movie-Maker 
- http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403 
5. เอกสารและข้อมูลการเรียนอื่นๆ  
- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Power Point, Excel, Windows Movie Maker, PPT TO  
VIDEO CONVERTERเพ่ือใชท้ าการฟัง-การพูดภาษาองักฤษ 

หมวดที่ 7การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ให้นกัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแ้ก่ วิธีการสอน การฟัง-การพูดในและ
นอกห้องเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
ไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสงัเกตการสอนโดย
อาจารยใ์นภาควิชา 
3.การปรับปรุงการสอน 
 ภาควิชาก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควร
ก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอนควรมีการประชุมอาจารยท์ ั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหา
แนวทางแกไ้ข 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการ
สุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722
http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403


 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ในรายงานรายวิชา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควิชา / คณะ เพ่ือใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

 


