
มคอ.3 
                                                                                                                            

    

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา .......มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย................................ 

คณะ / ภาควิชา ......คณะมนษุยศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ....... 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

HS203 ทกัษะการฟัง   (Listening Comprehension) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง    

3(1-4-4) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   เป็นราย
วชิาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัตพนัธุ์ 

2. อาจารย์พลูทรัพย์ อิศรางกรู ณ อยธุยา 

3. อาจารย์สริินยา จิระสวสัดิ ์

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

. ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 

รายละเอียดของรายวิชา 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
  11 กรกฎาคม 2559 
 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถฟังภาษาองักฤษส าเนียงตา่งๆในเร่ืองชีวิตประจ าวนั และใน
การศกึษาได้เข้าใจ 

2. เพ่ือให้นกัศกึษาใช้ทกัษะการฟัง พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอ่ืนๆ เชน่พดู อา่น เขียน สัน้ๆ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 หลกัการฟัง  การฝึกฟังเพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียดท่ีจ าเป็นจากบทฟังประเภทต่าง ๆ 

ตั้งแต่ระดบัง่ายจนถึงระดบัยาก  การฝึกในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและการฝึกดว้ยตนเอง 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 
 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

15 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

60 ชัว่โมง 60 ชัว่โมง 



3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

    (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

    (3)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.2 วิธีการสอน 
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่ง

งานภายในเวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตาม

ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 

(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ือง

ความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

(5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้

หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
(1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 วิธีการสอน 



(1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้
รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  

(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั 

(3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

(2) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและ

ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 วิธีการสอน 
 จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์และวพิากษ ์ 

พร้อมทั้งฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

(2)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ  น าไป
บูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)   ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 

(4)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  

 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



   4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1) มนุษยสมัพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ  

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่ 
 คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 วิธีการสอน 
(1) กรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) จากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็น

กลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได ้

5.2 วิธีการสอน 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทั้งการ

พดู การฟังและการเขียน  

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูล

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 



(1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบ
วดัผล   

(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ี

เป็นรูปเล่ม 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 Introduction/ Warm-up/Unit 1 
What are some famous 
castles around the world? 
Language Focus: Tag 
questions 
Pronunciation: Intonation for 
Tag Questions 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

2 Unit 2 What do you know 
about ancient civilizations of 
the Americas? 
Language Focus: Participles 
as Adjectives 
Pronunciation: the sound 
beige  

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

interview 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

3 Unit 3 what are some famous 
festival around the world? 
Language Focus: Non-action 
verbs 
Pronunciation: Silent letters 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

4 Unit 4 Who are some 
Famous legendary 
characters? 
Language Focus: used to and 
would + base verb 
Pronunciation: the s sound in 
used to and use/ used 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

5 Unit 5 What are some famous 
temples around the world? 
Language Focus: Passive 
Voice/Expressions 
Pronunciation: Sentence 
intonation and stress 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์



6 Unit 6 Who are some famous 
fashion designers? 
Language Focus: Past 
Perfect/expressions 
Pronunciation: Sentence 
Intonation and stress 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

7  Quiz 1+ Expressions Quizs 3 Test ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

8 MAMA Week    

9 University Mid-term 
Examination 

   

10  Unit 7 How do people around 
the world eat? 
Language Focus: so that, in 
order to 
Pronunciation: sherry and 
cherry                

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

11 News and Talks 
Unit8 How do people 
celebrating a wedding? 
Language focus: May might 
could for possibility 
Pronunciation: maybe and 
may be 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

12 Unit 9 What are some famous 
burial tombs around the 
world? 
Language focus: more rules 
for the article the 
Pronunciation: the sound the  

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

13 TOEIC Listening part/Video 
Clips 
Unit 10 What are some 
famous volcanoes around the 
world? 
Language Focus: unreal 
conditional in the past 
Pronunciation: contraction of 
have 

3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

14 Video Clips/ Review 3 Warm-up, 

vocabulary 

match, role play, 

Hybrid listening, 

pronunciation 

practice 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์



15 Presentation/ Portfolio is due 3 Presentation 

Slides/Activities 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

16 Presentation 3 Presentation 

Slides/Activities 

ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

17 Quiz 2 3 Test ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัต
พนัธุ์  
อ.พลูทรัพย์ อิศรางกรูฯ 
อ.สิรินยา จิระสวสัดิ ์

 University Final 
Examination 

   

 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที ่ 
 

ผลการเรียนรู้  
 

วธีิการประเมนิ  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมนิ (สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

 

1 2.1, 3.1, 5.1 การสอบยอ่ยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี1) 
 

7 

 
15% 

2 2.1, 3.1, 5.1 
การสอบยอ่ยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี2) 

และสอบเน้ือหาPortfolio 

15 20% 

3 2.1, 3.1, 5.1 การสะสมผลงาน Portfolio ตลอดภาคการศึกษา 10% 

4 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  17 30% 

5 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

6 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1 

การน าเสนองานจากการฟัง 15 - 16 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
 Textbook: Broukal, Milada., 2011. What a World Listening3. USA:   
                                    Pearson Education, Inc.  

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 Online Listening Tasks:   

1. www.elllo.org.  

2. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

3. http://learningenglish.voanews.com/ 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Application: DynEd Plus 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) จดัสอบและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนความสามารถทางการฟังภาษาองักฤษ                       

พร้อมตรวจและให้ค าแนะน า 

2) สง่เสริมให้ประเมินผลผู้สอนผา่นสือ่ออนไลน์ โดยให้นกัศกึษาสะสมผลงาน 

3) ผู้สอนมีการประเมินผู้ เรียนผ่าน Social Network Application อยูเ่สมอ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1)  ประเมินผลตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ 

     สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน 

http://www.elllo.org/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/


           1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาการสอนตามข่าวสารขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 

4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ให้เกิดก าลงัใจในการเรียนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายใน และภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และข้อสอบทุกภาคการศึกษาตามผลการ

ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  ผลการประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการให้คะแนนและ

ประเมินขอ้สอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาโดย

ผูท้รงคุณวฒิุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


