
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  

คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

1121101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษส าหรับครู 1  
(English Listening and Speaking for Teachers 1) 

2. จ านวนหน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก รายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร ค.บ. (สาขาภาษาอังกฤษ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ ดร.กริช  ภัทรภาคิน  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 พฤษภาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ และสามารถ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้เรียนเรยีนรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือ
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แก้ไขปัญหาเสียงภาษาอังกฤษทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัคนไทย โดยเน้นที่การฝึกพูดในห้องเรียน (spoken 

discourse in classroom) และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ (foreigners) โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่าง

คล่องแคล่วและด้วยความมั่นใจ (fluently and condidently) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน และชั้นเรียน 

ลักษณะของเสียงในภาษาอังกฤษและเสียงที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย 

Practice in listening and speaking English appropriately I a variety of everyday 

situations and classroom; phonological features of English, including problem sounds for 

Thai students. 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย   

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อภาคการการศึกษา 
2.2 สอนเสริม  

ตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  

มีการฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อภาคการการศึกษา 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง  

นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ วันพุธ 13.00-16.00 น. 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ในการท ารายงานและการท าข้อสอบ การ
เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา 



 2 

 
 
 1.2 วิธีการสอน 
 บรรยายเนื้อหาและฝึกทักษะการฟัง-พูดในแต่ละบท พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) พฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (assignments) เช่น ไม่คัดลอกงานของเพ่ือนร่วมชั้น  

2) พฤติกรรมการท าข้อสอบที่สุจริต ไม่แอบมองข้อสอบของเพ่ือนที่นั่งโต๊ะข้างๆและไม่ 
แอบจดข้อมูลเข้าห้องสอบ  

3) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม คือ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มไม่ผูกขาดแนวคิด 
ของตนเอง   

4) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน เช่น ไม่เข้าเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่พูดคุยกัน 
เสียงดังในขณะที่อาจารย์ก าลังบรรยายหรืออธิบายประเด็นต่างๆ 
 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ และสามารถ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้เรียนเรยีนรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือ

แก้ไขปัญหาเสียงภาษาอังกฤษทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัคนไทย โดยเน้นที่การฝึกพูดในห้องเรียน (spoke 

discourse in classroom) และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ (foreigners) โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่าง

คล่องแคล่วและด้วยความมั่นใจ (fluently and condidently) 

 2.2 วิธีการสอน   

การอภิปรายหรือรายงานหน้าชั้นเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม  มอบหมายงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 

ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูดนอกชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติ

ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในรูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็น

ภาษาอังกฤษ (skits) การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) การเข้าชั้นเรียน (class attendance) 
 2) การสอบย่อยในชั้นเรียน วัดผลจากการอภิปราย/รายงานหน้าชั้นเป็นภาษาอังกฤษเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม  การท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูดนอกชั้นเรียน
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โดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษใน

รูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ (skits) 

 3) การสอบกลางภาคและปลายภาคโดยมุ่งเน้นการทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ คิดอย่างเป็นระบบ มีการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านทักษะการฟัง-พูดนอกชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตาม

สถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในรูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการ

แสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ (skits) 

 3.2 วิธีการสอน 
ผู้เรียนอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน การเรียนการสอนในชั้นเรียนเน้น

การอภิปรายหรือรายงานหน้าชั้นเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม  มอบหมายงานรายบุคคล/รายกลุ่มฝึกปฏิบัติ

ทักษะนอกชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ (skits) 

การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
 1) การเข้าชั้นเรียน (class attendance) 
 2) การสอบย่อยในชั้นเรียน วัดผลจากการอภิปราย/รายงานหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติทักษะการ

ฟัง-พูดภาษาอังกฤษในรูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ 

(skits)  

 3) การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาคโดยมุ่งเน้นการทดสอบทักษะการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม  พัฒนาทักษะความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายส่งงานครบและตรงเวลา  พัฒนา
ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
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 4.2 วิธีการสอน 
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนในระหว่างการอภิปรายหรือรายงานหน้าชั้นรายรายบุคคลและรายกลุ่ม  ก าหนดเวลาในการส่งงาน
ที่มอบหมายอย่างชัดเจน มีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ท างานร่วมกัน 
 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และผลส าเร็จของงานกลุ่มจากการอภิปราย
หรือรายงานกลุ่มหน้าชั้น และการส่งงานกลุ่มได้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ข้อมูลทางอินเทอร์เนตมาช่วยในการสืบค้นข้อมูลด้านท า

รายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม และการน าเสนอหรืออภิปรายหน้าชั้นเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการ

ท างานกลุ่มนอกชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวโดยการถ่ายคลิป (clip) โดย

ใช้สมารท์โฟน (smart phone) การฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในรูปแบบของการท า

กิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ (skits) โดยใช้เครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์

ช่วยจัดฉากและเสียงประกอบ 

 5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หาข้อมูลในเวบไซต์ ท ารายงานรายบุคคลและ

รายกลุ่ม และน าเสนอโดยการรายงานหรืออภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า (mentor) 

และงานกลุ่มนอกชั้นเรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-

พูดภาษาอังกฤษในรูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ (skits) 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากการน าเสนอรายงานหรืออภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล และงานกลุ่มนอกชั้น

เรียนโดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษใน

รูปแบบของการท ากิจกรรมกลุ่มคือการแสดงละครสั้นบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษ (skits) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

Weeks Topics 

1-3 Pre-testing / Needs’ Assessment / Course Introduction 

Meeting People/Fashion 

(1) Speaking Practice: talking about jobs and cost of living  

(2) Listening Practice : meeting people and fashion 
(3) Grammar Review: Nouns 

4-6 Animals and Nature/ Preferences 
(1) Speaking Practice: Past Events 

(2) Listening Practice : animals, natures and preferences  
(3) Grammar Review: Pronouns 

7-10 Abilities/ Likes, Dislikes and Dreams 
(1) Speaking Practice: Special Events 
(2) Listening Practice : abilities, likes, dislikes and dreams  
(3) Grammar Review: Adjectives 

10-12 Directions/ Important Events 
(1) Speaking Practice: Going to the Movies 
(2) Listening Practice : directions and important events 
(3) Grammar Review: Adverbs 

13-15 Jobs/Rules 
(1) Speaking Practice: General Talks    
(2) Listening Practice : jobs and rules 
(3) Grammar Review: verbs 

Remarks: The Mid-term and final examinations are arranged in the 8thand 15th weeks, 

successively. 

2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 การเข้าชั้นเรียน (Class Attendance)    10 % 
 งานรายบุคคลและงานกลุ่ม (Individual and Group Assignments) 20 %  

 สอบกลางภาค (Mid-term Examination)    30 % 

 สอบปลายภาค (Final Examination)    40 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนวิชาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษส าหรับครู 1 (English Listening and 
Speaking for Teachers 1) เขียนโดย อาจารย์ ดร.กริช  ภัทรภาคิน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นิสิตจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
 หนังสือหรือต าราและแผ่นซีดีการฟัง-พูดภาษาอังกฤษทั่วไป 
3. เอกสารข้อมูลแนะน าที่นิสิตควรศึกษาเพิ่มเติม 
 ซีดีเพลงภาษาอังกฤษ  ซีดีละครชุด (series) ภาษาอังกฤษ ซีดีการ์ตูนภาษาอังกฤษ ซีดีภาพยนต์
ภาษาอังกฤษ และสื่อทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลอของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การสนทนา/อภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมิน
รายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผลตอบรับความพึงพอใจของผู้เรียน  ผลการเรียนของผู้เรียน การสังเกตการสอนของอาจารย์
ผู้สอนร่วม 
3. การปรับปรุงการสอน 
 การสนทนา/อภิปรายกลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
5.การด าเนินการทบทนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 3 
ปี หรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

 
-------------------------------------------------------- 
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