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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
            HS 103 English Pronunciation ( การออกเสียงภาษาองักฤษ ) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ   เป็นวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
              อาจารยด์ร.ตกัวา โบวสุ์รรณ                       หวัหนา้สาขาวชิา  

 อาจารย ์อรรจมาภรณ์ วทิยอ์ุปสยั     และคณะ อาจารยผ์ูส้อน 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559     นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
           30  พฤษภาคม 2559 

  
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ระบบการออกเสียง การฝึกออกเสียงพยญัชนะ สระ และประโยคภาษาองักฤษ จากส่ือต่างๆโดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  
ต ่า และเสียงหนกัเบาในค าและประโยค เพ่ือประโยชน์ในการพดูและการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  
การฝึกออกเสียงในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา และการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆเพ่ือการฝึกฝนตนเอง 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 30 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง/สปัดาห์  
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
            1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
      2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
      3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
      4)  มีจิตสาธารณะ 
  5)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  

1.2 วธีิการสอน 
1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา  
3) การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด  การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของ 
    มหาวทิยาลยั 
4) ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีไดรั้บ 
    มอบหมาย                               

 1.3 วธีิการประเมินผล 
               1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
               2) แบบบนัทึกการอ่านรายคน โดยระบุขอ้บกพร่องในการสอบอ่านแต่ละคร้ัง 
               3) การสงัเกตการณ์ของผูส้อนและใหค้  าแนะน าในการฝึกฝนเร่ืองท่ียงัไม่สามรถออกเสียงใหถู้กตอ้ง 
               4) แบบประเมินกิจกรรม 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งเจาะลึก 

             2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
             3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
             4)  มีความรู้ในทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในระดบัค า  ขอ้ความและประโยคอยา่งถูกตอ้ง  
             5)  มีความเขา้ใจในการออกเสียงประโยคภาษาองักฤษและสามารถประยกุต ์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 
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2.2 วธีิการสอน 
   1) การบรรยายและฝึกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเนน้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกเพ่ิมเติมจากส่ือ    
อิเลก็ทรอนิกส์เคร่ือข่ายต่างๆอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดทกัษะท่ีดี 

       2)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       3)  ฟังการออกเสียงสทัสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนเสียงท่ีปรากฏในภาษาองักฤษจากเจา้ของภาษา 
       4)  ฝึกปฏิบติัออกเสียงค าและขอ้ความภาษาองักฤษท่ีบนัทึกดว้ยสทัสญัลกัษณ์สากล 
       5)  ฝึกปฏิบติัถ่ายทอดเสียงอ่านของขอ้ความหรือส่ือบนัทึกเสียงดว้ยสทัสญัลกัษณ์สากล  
       6)  ฝึกปฏิบติัฟังการอ่านค า ขอ้ความ และประโยคจากเจา้ของภาษา 
       7)  ฝึกปฏิบติัการอ่านค า ขอ้ความ และประโยคโดยเนน้การออกเสียงใหถู้กตอ้งตามทฤษฎีท่ีเรียนมา 

2.3  วธีิการประเมินผล 
         1)  การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการเร่ืองการอ่านและเขียนสทัสญัลกัษณ์สากล  

                2) การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการเร่ืองการอ่านค า ขอ้ความ และประโยค 
         3)  แบบประเมินกิจกรรมการอ่านออกเสียงทั้งงานกลุ่มและงานเด่ียว 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  
สามารถคิดวเิคราะห์เปัญหาเร่ืองการออกเสียงค าท่ีเสียงไม่ตรงกบัตวัสะกดและหรือค าท่ีมีตวัอกัษรแต่ไม่ออกเสียง 
รวมทั้งสามารถออกเสียงพยญัชนะในภาษาองักฤษท่ีไม่มีในภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2)  สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการปฏิบติังานจริง 
3)  มีความคิดท่ีจะพฒันาทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง 
4) 
สามารถน าความรู้ทางการออกเสียงในภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 วธีิการสอน 
       1) กิจกรรมกลุ่มรายงานหนา้ชั้นเรียน 
       2) อ่านใหผู้ส้อนฟังทีละคน 
 3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  การสอบยอ่ยและสอบปลายภาค (Final Oral test) 
       2)  ประเมินผลจากความสามารถในการอ่านออกเสียงจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย               

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา  

 1) มีมนุษยส์มัพนัธ์ และบุคลิกภาพดี   
 2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
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 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น          
    มนุษย ์
 4) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
 5) สามารถออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน          

 4.2 วธีิการสอน 
        1) กิจกรรมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษทั้งระดบัค า  ขอ้ความและประโยค 
        2) กิจกรรมกลุ่ม 
4.3 วธีิการประเมินผล 

1) สงัเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 
2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

             1) สามารถออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพ่ิมพนูความรู้ได ้ 
             3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
            4) สามารถน าความรู้ทางการออกเสียงท่ีถูกตอ้งไปสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธีิการสอน 
      1)  กิจกรรมการฝึกอ่านออกเสียงโดยมีเจา้ของภาษาเป็นตน้แบบ 
      2)  ฝึกเพ่ิมเติมการออกเสียงภาษาองักฤษในหวัขอ้ต่างๆผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 5.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการทฤษฎีการออกเสียงภาษาองักฤษกบัการปฏิบติัจริง  
      2)  แบบประเมินการอ่านออกเสียงทีละคน 
      3)  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

                                  
  หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน(ช
ม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 Course Introduction 
 

3   PowerPoint Presentation 
 Course outline introduction 
 An Overview of English Sounds 
 Unit 1: Vowel Sounds (intro.) 
 Listen and repeat the vowel sounds from 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน(ช
ม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

assigned link 

2 Unit 1: Vowel Sounds 3   Pretest 
 Listen and repeat the vowel sounds from 

assigned links 
 Whole class  practices 
 Do exercises  
 Group Work and Presentation 
 Post-Test 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

3 Unit 2: Consonant Sounds  
Part 1  

3   Pretest 
 Listen and repeat the consonant sounds from 

assigned link (IPA) 
 Consonant Part 1 ( voiceless and Voiced) 
 Listen and repeat the consonant sounds from 

assigned link 
 Further Practice exercises and do review 

exercises 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

4 Unit 2: Consonant Sounds  
Part 2 
 

3   Listen and repeat the consonant sounds from 
assigned link (IPA) 

 Consonant Part 2 
 Listen and repeat the consonant sounds from 

assigned link 
 Group work 1 
 Group work 2 
 Post-Test 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

5 Oral Pronunciation 
Practice 1 (15%); unit1-2 
 

3  Individual Oral Pronunciation with each 
instructor; Read the phrases or sentences 
assigned with correct vowel & consonant 
sounds 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

6 Unit 3: Pronouncing -ed 
endings  

3    Pre-Test 
 Listen and repeat the –ed ending sounds from 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน(ช
ม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

assigned link 
 whole class practices 
 Do exercises 

อ.วรีกิจ 
 

6 Unit 3: Pronouncing -ed 
ending 

3  Listen and repeat the –ed ending sounds from 
assigned link 

 whole class practices 
 Do exercises 
 Group work  
  Post Test 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

7 Holiday   No Class  
8. MIDTERM   No Class  
9. Unit 3: Pronouncing –s/-es 

ending 
3  Listen and repeat the –s/-es ending sounds 

from assigned link 
 whole class practices 
 Do exercises 
 Group work  
  Post Test 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

10  Unit 5: Syllable Stress in 
words  
 

1.5  Pre-Test 
 Listen and repeat the Syllables in Words 

from assigned link 
 whole class practices 
 Do exercises and Individual Practices 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

Quiz 1( Unit1-4)=20% 1.5  Write the answer as directed.  
( based on Unit 1-4) 

11 Unit 5: Word Stress in 
Sentences 
 
 

3   Listen and repeat the Word Stress in 
Sentences from assigned link 

 Content / Function Words, Emphasizing 
 Do exercises 
 Post test 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

12 Oral Pronunciation 3  Individual Oral Pronunciation with each อ.อรรจมาภรณ์ 



7 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน(ช
ม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

Practice 2 (15%) 
( Unit1-5) 

instructor; Read the phrases or sentences 
assigned with correct vowel & consonant 
sounds, -ed and -s/-es ending and syllable 
stress. 

ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

13 Unit 6:  Intonation 1 
 

3   Pre-Test 
  Listen and repeat the Intonation patterns 

from assigned link 
 Whole class practices 
 Do exercises 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

14 Unit 6:  Intonation 2 
 

3  Listen and repeat the Intonation patterns from 
assigned link 

 whole class practices 
 Do exercises 
 Group work  
  Post Test 

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

    15 REVIEW  1  REVIEW; Questions & Answers อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 

Quiz 2  (Unit 1-6) =20% 
 

     2  Quiz 2 (Unit 1-6) =20% 
 Final Oral Exam provided 

16 Final Oral Pronunciation 
(25%) 
( Final Exam ) 

3  Individual Oral Pronunciation with each 
instructor; Read the assigned sentences and a 
passage with correct vowel and consonant 
sounds, correct rhythm, syllable stress and 
intonation  

อ.อรรจมาภรณ์ 
ผศ.ดร.ดรุณี 
อ.วรีกิจ 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้*  วธิีการประเมนิ  
ก าหนดเวลาการประเมนิ 

(สัปดาห์ที)่ 
สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 2.1, 3.1, 5.1 สอบอ่านคร้ังท่ี 1  5 15% 
2 2.1, 3.1, 5.1 สอบยอ่ยขอ้เขียนคร้ังท่ี 1 10 20% 
3 2.1, 3.1, 5.1 สอบอ่านคร้ังท่ี 2 12 15% 
4 2.1, 3.1, 5.1 สอบยอ่ยขอ้เขียน คร้ังท่ี 2 15 20% 
5 2.1, 3.1, 5.1 การสอบอ่านปลายภาค 16 25% 
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6 2.1, 3.1, 5.1 การเขา้เรียนและฝึกฝนในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
1. ปรารมภรั์ตน์ โชติกเสถียร.2542. การออกเสียงสระและพยญัชนะในภาษาในภาษาองักฤษ. 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. พิณทิพย ์ทวยเจริญ. 2534. การพูดภาษาองักฤษตามหลกัภาษาศาสตร์. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3. Dale, Paulette & Poms, Lillian (1999). English Pronunciation for International Students. 
Prentice Hall Regents. 

4. Lane, Linda. (2005). Focus on Pronunciation 2. Printed in the United States of America. 

5. Fromkin, V.& Rodman, R. (1998).An Introduction to Language. Harcourt Brace College 
Publishers. 

6. Hancock, M. (2003).English Pronunciation in Use. Cambridge University Press 

7. Orion F, Gertrude. (2012).Pronouncing American English.3rd. Printed in the United States of 
America. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

      1.  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
      2.   https://www.youtube.com 
      3.  https://www.google.com 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1) 
จดัสอบอ่านออกเสียงทุกคนและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนความสามารถทางการอ่านออกเสียงพร้อมทั้งใหค้  าแนะ
น า 

      2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/
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2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
      1)  ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
      2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา 
และสอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน  
         1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 
         2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
         3) ปรับเน้ือหาการสอนตามข่าวสารขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
         4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
         5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

 


