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เอกสารหมายเลข  มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์   

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๓๐๒ ๓๓๑  ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ   
                          English Phonology 

๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย ป.ธ.๖, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(English) in India 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒  ชั้นปีที่ ๒ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    

๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๒ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสิตมีความรู้ความเข้าใจระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ท านอง เสียงและ
ระดับเสียง ฝึกฟัง ฝึกออกเสียง  และถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นิสิตมคีวามรู้ความเข้าใจระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ 
พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ท านอง เสียงและระดับเสียง ฝึกฟัง ฝึกออกเสียง  และถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดย
ใช้สัทอักษร และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ท านอง เสียงและระดับเสียง ฝึกฟัง ฝึก
ออกเสียง  และถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพ่ือให้นิสิต
สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี้ 
           (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
           (๒) ความมวีินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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๑๓ 

           (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ 
ความส าคัญ 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
           (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ท านอง
เสียงและจังหวะเสียง  แล้วน ามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน 
          - ให้นิสิต ฝึกฟัง ฝึกออกเสียงและถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร และศึกษาเนื้อหารายวิชา พร้อม
ทั้งชี้ให้เห็นประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 
          - เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียน 
          -กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การใหค้วามร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา 
          - ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน 
          -ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ ประกอบด้วย             
          - มีความรู้ระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ  
          -มีความรู้ความเข้าใจการลงเสียงหนักเบา ท านองเสียงและจังหวะเสียง  
          -มีทักษะและความสามารถฟัง ออกเสียงและถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร         

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเก่ียวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปดิโอกาสให้
ชักถามภายในชั้นเรียน   และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student Center) 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน                                     ๑๐    (เข้าเรียน  ๑๐ ) 
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๑๔ 

          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน                 ๑๐ 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด                           ๑๐ 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และ                                     ๒๐ 
           ๕. สอบปลายภาค                                                 ๔๐ 
          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
          ๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอาความรู้
ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  สามารถสืบค้น 
ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ท าความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
สามารถบุรณาการความรู้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา การ
ใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
          - จัดกลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
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๑๕ 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองด้วยแบบที่ก าหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน และน าเสนอในชั้นเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น
การน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

1 Introduction 
on English 
Phonology; 
topics for 
study, the way 
of evaluation. 

3 -Teaching on the introduction of English Phonology 
to students. 
-Pre-test on English Phonology 
-Inform how to get the points or evaluate their 
ability to this subject. 

Ajarn 
Chayun 
Boonpiyo 

2 There are 20 
vowel sounds 
in English. 
There are 12 

3 -teaching the sound of each vowel 
-encourage students practice on pronouncing each 
vowel sound until they can do it. 
-watching/practicing from video on understanding 
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๑๖ 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

pure and 8 
vowel glide in 
English. 
/ı/as in hit 

/ɪ/ as in read 
/e/ as in bed 
/æ/as in bat 
 

/ɑː/as in hard 

/ɒ/ as in shot 

/ɔː/ as in short 

/ʊ/as in full 

/uː/ as in 
school 

/ʌ/ as in hut 

/ɜː/as in alert 

/ə/ as in aloud 
There are 8 
glide vowels or 
diphthongs 

/aɪ/ as in fight, 

/ɑʊ/ as in 
shout 

/əʊ/ as in go 

/ɔɪ/ as in boy 

/ʊə/ as in 
poor,sure 

/ɪə/as in ear 

/eə/ as in air 

/eɪ/ as in hate 

American English Vowels at 
https://www.youtube.com/watch?v=9E6F57s-V7U 
-watching/practicing from video on English Vowel 
Pronunciation -Important at  
https://www.youtube.com/watch?v=j-27eVle65A 
 

3-5 Pronouncing 9 -teaching the sound of each vowel Ajarn 

https://www.youtube.com/watch?v=9E6F57s-V7U
https://www.youtube.com/watch?v=j-27eVle65A
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๑๗ 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

the vowels of 
English; [i] as in 
me, tea and 
bee and [I] as 
in it and pin, 
[ei] as in ate, 
game, and 
they [ ] as in 
egg, pet and 
head [ ] as in 
at, fat, and 
happy [ ] as in 
arm, hot and 
father [u] as in 
you, too, and 
rule and [ ] as 
in cook and 
put [ ] as in up, 
but and come 
[ou] as in oh, 
no, and boat [ 
] as in all, 
caught, and 
boss [ ] as in a, 
upon, and 
soda [ ] as in  
turn, first, and 
serve and [ ] as 
in father and 
actor [ ] as in 
out, house, 
and cow [ ] as 

-encourage students practice on pronouncing each 
vowel sound until they can do it. 
-watching/practicing from the video on Pronunciation 
practice -difficult vowel sounds at 
https://www.youtube.com/watch?v=vL1iGL11Jzg 
-watching/practicing from video on sound more 
natural in English -learn and practice five back 
vowels at 
https://www.youtube.com/watch?v=3UKNO_-m7so 

-watching/practicing from video on sound more 
natural in English – learn and practice five front 
vowels at 
https://www.youtube.com/watch?v=k98VNRLEisE 

-watching/practicing from video on English  
Pronunciation/vowel sounds/improve your accent & 
speak clearly at 
https://www.youtube.com/watch?v=69DwHUg2f7s 

 
-encourage students make the video of vowel 
pronunciation by themselves for presentation in the 
classroom  
 
 

Chayun 
Boonpiyo 

https://www.youtube.com/watch?v=vL1iGL11Jzg
https://www.youtube.com/watch?v=3UKNO_-m7so
https://www.youtube.com/watch?v=k98VNRLEisE
https://www.youtube.com/watch?v=69DwHUg2f7s
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๑๘ 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

in I, my and 
pie [ ] as in oil, 
noise, and boy  

6-7 Introducing 
stress, Rhythm, 
and Intonation 

6 -teaching how to stress, rhythm and intonation on 
word and sentence in English 
-watching/practicing from video on syllables and 
word stress- English pronunciation lesson at 
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6UVwkUgzc 

-watching/practicing from video on intonation in 
English – English Pronunciation lesson at 
https://www.youtube.com/watch?v=A6aE4nceJt8 

 

-watching/practicing from video on pronounce 
English words correctly/ word stress/ syllables/ 
pronunciation at 
https://www.youtube.com/watch?v=XAIoSYqzGkY 

-watching/practicing from video on how sentence 
stress changes meaning in English at 
https://www.youtube.com/watch?v=L4u0vINDZ_g 

- 
-encourage student practice stress, rhythm and 
intonation in the classroom and everywhere.  

Ajarn 
Chayun 
Boonpiyo 

8 Mid-test  3 Oral test and paper test  Ajarn 
Chayun 
Boonpiyo 

9-10 English has 24 
consonant 
sounds. Some 
consonants 
have voice 
from the 
voice box and 
some don’t. 
These 

6 -teaching each sound of consonant to student  
-watching/practicing from video on IPA 24 consonant 
sounds at 
https://www.youtube.com/watch?v=312yOW1YoII 

-watching/practicing from video on American English 
Consonants -IPA -pronunciation-international 
Phonetic Alphabet at 
https://www.youtube.com/watch?v=4cU9fqpCqBA 

-watching/practicing from video on how to 
pronounce the 24 English consonants at 

Ajarn 
Chayun 
Boonpiyo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu6UVwkUgzc
https://www.youtube.com/watch?v=A6aE4nceJt8
https://www.youtube.com/watch?v=XAIoSYqzGkY
https://www.youtube.com/watch?v=L4u0vINDZ_g
https://www.youtube.com/watch?v=312yOW1YoII
https://www.youtube.com/watch?v=4cU9fqpCqBA


 

มคอ. ๓ สาขาวชิาภาษาองักฤษ                                                                                           
 

๑๙ 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

consonants 
are voiced 
and voiceless 
pairs /p/ /b/, 
/t/ /d/, /k/ /g/, 
/f/ /v/, /s/ /z/, 

/θ/ /ð/, /ʃ/ 

/ʒ/, /ʈʃ/ /dʒ/. 
These 
consonants 
are voiced 
/h/, /w/, /n/, 
/m/, /r/, /j/, 

/ŋ/, /l/. 

https://www.youtube.com/watch?v=5t_CACR3J3I 

 
-watching/practicing from video on silent 
letters/English pronunciation and vocabulary at 
https://www.youtube.com/watch?v=nUccn2K0fjw 

11-
13 

[s] as in sit, 
basket, and 
kiss and [z] as 
in zoo, busy 
and buzz [t] as 
in top, return 
and bed [d] as 
in day, ladder, 
and bed [ ] as 
in think, 
bathtub, and 
mouth [ ] as in 
the, father, 
and smooth [ ] 
as in shoe, 
nation, and 
wish [ ] as in 
chair, teacher, 

9 -teaching about each consonant sound and allow 
students practice them correctly and carefully.  
-watching/practicing from video on How to 
pronounce consonant sounds in British English at 
https://www.youtube.com/watch?v=nI9BL4AB5Y0 
 

-watching/practicing from video on English sounds – 
the two TH consonants at 
https://www.youtube.com/watch?v=nlKNo1TGALA 

 

-watching/practicing from video on consonant sound 
/ / as in vision – American English Pronunciation at 
https://www.youtube.com/watch?v=k8ImSmVOSVA 

 

-watching/practicing from video on consonant sound 
/ / as in job -American English Pronunciation at 
https://www.youtube.com/watch?v=zJJ3hhHtjtI 

 

Ajarn 
Chayun 
Boonpiyo 

https://www.youtube.com/watch?v=5t_CACR3J3I
https://www.youtube.com/watch?v=nUccn2K0fjw
https://www.youtube.com/watch?v=nI9BL4AB5Y0
https://www.youtube.com/watch?v=nlKNo1TGALA
https://www.youtube.com/watch?v=k8ImSmVOSVA
https://www.youtube.com/watch?v=zJJ3hhHtjtI
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๒๐ 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

and witch [  ] 
as in measure, 
vision and 
rouge [ ] as in 
jam, magic, 
and age and [ ] 
as in you and 
yes [p] as in 
pay, apple and 
stop [b] as in 
boy, rabbit and 
tub [f] as in 
fun, office and 
if [v] as in very, 
over and save 
[h] as in hot 
and behind [w] 
as in we and 
away [ ] as in 
lamp, yellow, 
and pool [r] as 
in red, marry 
and far [k] as in 
cake, car and 
book [g] as in 
cake, car and 
book [g] as in 
go, begin, and 
egg [m] as in 
me and swim 
[n] as in no 
and run [ ] as 
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๒๑ 

Week 
no. 

Learning 
topics  

Learning 
period  

Learning Activities  lecturer 

in sing 

14-
15 

Pronouncing 
final 
consonant 
sounds, 
consonant 
clusters, past 
tense verbs, 
plurals, third-
person verbs, 
possessives 
and 
contractions   
 

6 -teaching about pronouncing final consonant 
sounds, consonant clusters, past tense verbs, 
plurals, third-person verbs, possessives and 
contractions   
-watching/practicing from video on English 
Pronunciation Practice : Consonant clusters at 
https://www.youtube.com/watch?v=P73dwwm14fo 

-watching/practicing from video on [Advanced] 
Ending voiced vs. unvoiced consonants -American 
Accent at 
https://www.youtube.com/watch?v=IG95Nc_KV5g 

-watching/practicing from video on English 
contractions – improve your pronunciation of 
contractions in English at 
https://www.youtube.com/watch?v=S2aoN4nOCTA 

-watching/practicing from video on 3 simple 
pronunciation tips -past tense English verbs at 
https://www.youtube.com/watch?v=DyAp3-H62ow 
 
-watching/practicing from video on how to 
pronounce the CR and GR consonant clusters at 
https://www.youtube.com/watch?v=guaxlJpWlCs 
 

 

16 Final Exam 3 Paper test  Ajarn 
Chayun 
Boonpiyo 

 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

https://www.youtube.com/watch?v=P73dwwm14fo
https://www.youtube.com/watch?v=IG95Nc_KV5g
https://www.youtube.com/watch?v=S2aoN4nOCTA
https://www.youtube.com/watch?v=DyAp3-H62ow
https://www.youtube.com/watch?v=guaxlJpWlCs
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๒๒ 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
Chayun Boonpiyo. English Phonology. Instructional document, Mahachulalongkornrajvidhayalaya 
university Khon Kaen campus, 2019.  
. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Paulette Dale and Lillian Poms. English Pronunciation made simple. Pearson Education, New York, 
2004.   

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 นันทนา รณเกียรติฐ, ดร.The Application of Phonetics to Teaching English  Pronunciation. กรุงเทพฯ 
: โรง 
               พิมพ์ธรรมศาสตร์,2529.  
มธุรส วิสุทธิกุล. The Structure of English. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราคมค าแหง, 2524. 
Brosnahan, L, and Malberg, B. Introduction to Phonetics. Cambridge: Cambridge, 1970. 
Crystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. The Third Edition, 1991. 
Grimso, A.C. Introduction to the Pronunciation of English. London: University Press,  1970. 
Hockett.  A Course in Modern Linguistics. New York: Malian,1958. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
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๒๓ 

          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 


