
 

 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 
 
 
 

1551135 การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

(English Pronunciation for Business Communication) 
 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์ดร. สรพล จิระสวัสดิ์  
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpovD10LfUAhWEKZQKHSa_AeEQjRwIBw&url=http://www.dusit.ac.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81&psig=AFQjCNE6U1HLw3mH-Nbfd8ZAQ9jsmLjXIQ&ust=1497333716836951


มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 1551135 ชื่อวิชา การออกเสียงเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   
     English Pronunciation for Business Communication  
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
    2) ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ  
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ 
    2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ 
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 1 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 
    ในมหาวิทยาลัยฯ  
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่จัดท า    15 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษา 
      1. มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   3. สามารถอธิบายระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ 

4. เขียนสัทอักษรภาษาอังกฤษได้ 
5. สามารถออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7. น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนและในชีวิตประจ าวันร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  

 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เป็นไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือให้เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบ และประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
หลักเบื้องต้นทางสัทวิทยา ฝึกการถอดความสัทอักษร การออกเสียง การเน้นเสียงหนักเบาในระดับ

ค า ประโยค เสียงสูงต่ าในประโยค และน้ าเสียงเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ 
Basic principles of phonology, practice transcribing phonetic symbols, producing 

correct speech sounds, word stress, sentence stress, intonation and tones for 
communicating in business context.   

 
3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นย ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ า 

 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาโดยศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่ง 
เรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศต่าง ๆ 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม บนสื่อสังคมหรือ
ตามความต้องการของนักศึกษา 
    - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม   
 คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1) ตรวจสอบความมีระเบียบวินัยในช้ันเรียนทั้ง
การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) มอบหมายให้ผู้เรียนผลิตผลงานหรือโครงการ 
พร้อมปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสตัย์และ
จรรยาบรรณของนักวิชาการ 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ไม่กระท าการใด ๆ โดยมิชอบ 

1-15 5% 

4.1.2 ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวน 
และไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 
3. มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
4. บูรณาการความรูด้้านภาษาอังกฤษกับธุรกิจ

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัตเิพื่อให้เกิดองค์ความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษา ตลอดจนสามารถน าความรู้นั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 

1)  จัดการทดสอบย่อย 
2)  จัดการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาค
เรียน 
3)  ประเมินจากรายงานทางวิชาการของนักศึกษา  
4)  ประเมินจากการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีนและนอกช้ันเรยีน 

2-15 35%  

4.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1. สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่า 1) ใช้สารสนเทศเป็นข้อมลูในการเรียนรู ้
2) มอบหมายงานท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์  

2-15 50% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

2. คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้อย่าง
เหมาะสม 
3. คิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาได้อย่างมีระบบ  
4. สังเคราะห์องค์ความรู ้
 

2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 

3) จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาฝึกการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น เน้นทักษะการคิดแก้ปญัหา
และการคิดวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาในการน าเสนอผลงาน และใช้
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น   

1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท างาน
เป็นกลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative) 
ประสานงานกับผู้อื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
 

1) ประเมินจากพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้น า ผู้ตาม  
2) ประเมินจากการท างานเป็นกลุม่ร่วมมือของนักศึกษา  
3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่าง ๆ  
 

1-15 5% 

4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและ
น าเสนอข้อมูลได้ 
2. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ค านวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข
เบื้องต้นได ้
4. ค านวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้
 

1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพฒันาการเรยีนรู้
โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น 
การน าเสนอข้อมูลผ่านทางวาจา ลายลักษณ์อักษร 
และแผนภาพ  
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานในรายวิชาต่าง 
ๆ      

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงาน การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

1-15 5% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

ปฐมนิเทศ  
อวัยวะที่ใช้ใน
การออกเสียง 
เกริ่นการออก
เสียงสระ 
เกริ่นการออก
เสียงพยัญชนะ 
สัทอักษรสากล 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- แนะน าผู้สอน ค าอธบิายรายวิชา เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผล ปฏิทินการเรียน และการประกันคุณภาพ 

- ผู้สอนน าการอภิปรายเร่ืองอวัยวะทีจ่ าเป็นในการออกเสียง (speech organs)  

- ผู้สอนน าเสนอภาพแผนภูมอิวยัวะที่ใช้ในการออกเสียง และแนะน าอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงแต่ละชนิด 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืององค์ประกอบที่ใช้ในการออกเสียงสระ ได้แก่ สว่นของลิ้น (parts of the tongue) ความสูงของการยก

ลิ้น (height of the tongue) การเกร็งกล้ามเน้ือลิ้น (tension of the tongue muscles) และการห่อ

หรือไม่ห่อริมฝีปาก (degree of lip rounding) พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ หรือใช้ตัวอย่างจากวีดิทัศน์ 

- นักศึกษาทดลองออกเสียงสระ 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืององค์ประกอบที่ใช้ในการออกเสียงพยัญชนะ ได้แก่ ต าแหน่งก าเนิดเสียง (points of articulation) 

วิธีก าเนิดเสียง (manners of articulation) และการสั่นของเส้นเสียง (vocal cord vibration) พร้อมแสดง
ตัวอยา่งประกอบ หรือใช้ตัวอยา่งจากวดีิทัศน์  

- นักศึกษาทดลองออกเสียงพยัญชนะ 

- ผู้สอนสรุปความเหมือนและความต่างของการออกเสียงสระ และเสียงพยัญชนะ 

- ผู้สอนแนะน าเร่ืองตัวอกัษรที่ใช้แทนเสียงหรือสัทอักษรสากล (International Phonetics Alphabets: IPA) 
สาเหตุและความจ าเป็นของสัทอกัษรสากล 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องอวยัวะที่ใช้ในการออกเสียง 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
 

 อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
สระส่วนหน้า 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 เน้นเรื่ององค์ประกอบที่ใช้ในการออกเสียงสระ เช่น ต าแหน่งของลิ้น 

(Parts of the tongue) ความสูงในการยกลิ้น (Height of the tongue) การเกร็งกล้ามเน้ือลิ้น (Tension 

of tongue muscles) และการห่อริมฝีปาก (Degree of lip rounding)  

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหน้า ยกลิ้นสูง ผู้สอนออกเสียงสระ /ɪ/ และ /iː/ ที่ใช้ล้ินส่วนหนา้ยกลิ้นสูง 
พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความแตกต่างระหว่างเสียงสระ /ɪ/ และ /iː/ และสรุปว่าความตา่งของเสียงคู่ดังกล่าวเกิดจากการเกร็ง
ของกล้ามเน้ือลิ้น และความยาวในการออกเสียง 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ɪ/ และ /iː/ แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระ /ɪ/ และ /iː/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ɪ/ และ /iː/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ɪ/ และ /iː/ แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหน้า ยกลิ้นปานกลาง ผู้สอนออกเสียงสระ /e/ และ /eɪ/ ที่ใช้ล้ินส่วนหน้ายกลิ้น
ปานกลาง พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความแตกต่างระหว่างเสียงสระ /e/ และ /eɪ/ และสรปุว่าความต่างของเสียงคู่ดังกล่าวเกิดจากการเกร็ง
ของกล้ามเน้ือลิ้น และความยาวในการออกเสียง 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /e/ และ /eɪ/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระ/e/ และ /eɪ/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /e/ และ /eɪ/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงสระ /e/ และ /eɪ/ แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

-  ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหน้า ไม่ยกลิ้น ผู้สอนออกเสียงสระ /æ/ ที่ใช้ล้ินส่วนหนา้ ไม่ยกลิ้น พร้อมแสดง
ภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /æ/ แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระ /æ/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /æ/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงสระ /æ/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงสระส่วนหน้า 
2. แบบทดสอบเร่ืองอวยัวะที่ใช้ในการออกเสียง 

3 
(3 ชม.) 

การออกเส่ียง
สระส่วนหลัง 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 2 เร่ืองเสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหน้า โดยยกลิ้นสูง ยกลิ้นปานกลาง และ
ไม่ยกลิ้น ก่อนน าเขา้สู่เนื้อหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 3 เร่ืองเสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหลัง 

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหลัง ยกลิ้นสูง ผู้สอนออกเสียงสระ /ʊ/ และ /uː/ ที่ใช้ล้ินส่วนหลังยกลิ้นสูง 
พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความแตกต่างระหว่างเสียงสระ /ʊ/ และ /uː/และสรุปว่าความต่างของเสียงคู่ดังกล่าวเกิดจากการเกร็ง
ของกล้ามเน้ือลิ้น และความยาวในการออกเสียง 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ʊ/ และ /uː/แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระ /ʊ/ และ /uː/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ʊ/ และ /uː/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ʊ/ และ /uː/ แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้
ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหลัง ยกลิ้นปานกลาง ผู้สอนออกเสียงสระ /əʊ/ และ /ɔː/  ที่ใช้ล้ินสว่นหน้า 
ยกลิ้นปานกลาง พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายความแตกต่างระหว่างเสียงสระ /əʊ/ และ /ɔː/ และสรุปว่าความตา่งของเสียงคู่ดังกล่าวเกิดจากการ
เกร็งของกล้ามเน้ือลิ้น และความยาวในการออกเสียง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /əʊ/ และ /ɔː/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระ /əʊ/ และ /ɔː/  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /əʊ/ และ /ɔː/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงสระ /əʊ/ และ /ɔː/ แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้
ยิน 

-  ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหลัง ไม่ยกลิ้น ผู้สอนออกเสียงสระ /ɑː/ ที่ใช้ล้ินส่วนหลัง ไม่ยกลิ้น พร้อมแสดง
ภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ɑː/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระ /ɑː/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ɑː/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงสระ /ɑː/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่  2 เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหน้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงสระส่วนหลัง 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงสระส่วนหน้า 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงสระสว่นหน้า 

4 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
สระควบกล้ า 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผูส้อนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เร่ืองเสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหนา้ และเสียงสระที่ออกโดยลิ้น
ส่วนหลัง ก่อนน าเข้าสู่เนื้อหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 4 เร่ืองเสียงสระประสม 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงสระประสม /aɪ/ ผู้สอนออกเสียงสระ /aɪ/ ที่เกิดจากการออกเสียงสระ /ɑː/ และเคลื่อนลิ้นไปออก

เสียงสระ /ɪ/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระประสม /aɪ/ แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระประสม /aɪ/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระประสม /aɪ/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงประสม /aɪ/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงสระประสม /aʊ/ ผู้สอนออกเสียงสระ /aʊ/ ที่เกิดจากการออกเสียงสระ /ʊ/ และเคลื่อนลิ้นไปออก

เสียงสระ /ɑː/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระประสม /aʊ/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระประสม /aʊ/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระประสม /aʊ/ ดว้ยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงประสม /aʊ/ แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงสระประสม /ɔɪ/  ผู้สอนออกเสียงสระ /ɔɪ/  ที่เกิดจากการออกเสียงสระ /ɔ:/ และเคลื่อนลิน้ไปออก

เสียงสระ /ɪ/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระประสม /ɔɪ/  แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงสระประสม /ɔɪ/   

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงสระประสม /ɔɪ/  ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงประสม /ɔɪ/  แล้วให้คู่ของตนเขียนค าทีไ่ด้ยิน 

ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่  3 เสียงสระที่ออกโดยลิ้นส่วนหลัง 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงสระควบกล้ า 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงสระส่วนหลัง 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงสระสว่นหลัง 

5 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
พยัญชนะ
ระเบิด 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 เร่ืององค์ประกอบที่จ าเป็นในการออกเสียงพยัญชนะ ซ่ึงประกอบด้วย 
ต าแหน่งก าเนิดเสียง  วธิีก าเนิดเสียง และการสั่นของเส้นเสียง 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะระเบดิ เกิดที่ริมฝีปาก /p/ และ /b/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียง
ดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วย เสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ริมฝีปาก /p/ และ /b/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ริมฝีปาก /p/ และ /b/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ริมฝีปาก /p/ และ /b/ ดว้ยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ริมฝีปาก /p/ และ /b/ แล้ว
ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะระเบดิ เกิดที่ปุ่มเหงือก /t/ และ /d/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียง
ดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วย เสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ปุ่มเหงือก /t/ และ /d/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ปุ่มเหงือก /t/ และ /d/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ปุ่มเหงือก /t/ และ /d/ ดว้ยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่ปุ่มเหงือก /t/ และ /d/แลว้
ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะระเบดิ เกิดที่เพดานอ่อน /k/ และ /g/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออก
เสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วย เสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่เพดานอ่อน /k/ และ /g/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่เพดานอ่อน /k/ และ /g/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่เพดานอ่อน /k/ และ /g/ด้วยตนเอง 

2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด เกิดที่เพดานอ่อน /k/ และ /g/ 

แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่  4 เสียงสระประสม 

- ทดสอบทักษะการฟังเสียงสระ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงพยัญชนะระเบิด 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงสระส่วนหลัง 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงสระสว่นหลัง 

6 
(3 ชม.) 

การออกเสียง

พยัญชนะเสียด

แทรก 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 เร่ืององค์ประกอบที่จ าเป็นในการออกเสียงพยัญชนะ ซ่ึงประกอบด้วย 
ต าแหน่งก าเนิดเสียง  วธิีก าเนิดเสียง และการสั่นของเส้นเสียง 

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ริมฝีปากลา่งและฟันบน /f/ และ /v/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ริมฝีปากลา่งและฟันบน /f/ และ /v/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียง
ตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ริมฝีปากล่างและฟันบน /f/ และ /v/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ริมฝีปากล่างและฟันบน /f/ และ /v/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างฟันและลิ้น /f/ 

และ /v/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยนิ  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างฟันและลิ้น /θ/ และ /ð/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างฟันและลิ้น /θ/ และ /ð/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างฟนัและลิ้น /θ/ และ /ð/ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างฟันและลิ้น /θ/ และ /ð/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างฟันและลิ้น /θ/ 

และ /ð/ แลว้ให้คูข่องตนเขียนค าที่ได้ยนิ  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ปุ่มเงือก /s/ และ /z/ พรอ้มแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออก
เสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ปุ่มเงือก /s/ และ /z/ แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ปุ่มเงือก /s/ และ /z/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ปุ่มเงือก /s/ และ /z/ ดว้ยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ปุ่มเงือก /s/ และ /z/

แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุ่มเหงือก /ʃ/ และ /ð/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุม่เหงือก  /ʃ/ และ /ð/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียง
ตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่สว่นต่อจากปุ่มเหงือก  /ʃ/ และ /ð/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ส่วนตอ่จากปุ่มเหงือก  /ʃ/ และ /ð/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุม่เหงือก 

/ʃ/ และ /ð/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างเส้นเสียง /h/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียง
ดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างเส้นเสียง /h/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างเส้นเสียง /h/ 



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างเส้นเสียง /h/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก เกิดระหว่างเส้นเสียง /h/แล้ว
ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่  5 เสียงพยัญชนะระเบิด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรก 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงพยัญชนะระเบิด 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะระเบิด 

7 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
พยัญชนะกัก
เสียดแทรก 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 เร่ืององค์ประกอบที่จ าเป็นในการออกเสียงพยัญชนะ ซ่ึงประกอบด้วย 
ต าแหน่งก าเนิดเสียง  วธิีก าเนิดเสียง และการสั่นของเส้นเสียง 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก เกิดที่สว่นต่อจากปุ่มเงือก /tʃ/ และ /ʤ/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะกกัเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุ่มเงือก /tʃ/ และ /ʤ/ แลว้ให้ผู้เรียนออก
เสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุ่มเงือก /tʃ/ และ /ʤ/  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุ่มเงือก /tʃ/ และ /ʤ/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะกกัเสียดแทรก เกิดที่ส่วนต่อจากปุ่มเงือก 

/tʃ/ และ /ʤ/ แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 6 เสียงพยัญชนะเสียดแทรก 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงพยัญเสียดแทรก 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะเสียดแทรก 
8 

(3 ชม.) 
การออกเสียง
พยัญชนะ
นาสิก เสียง
เหลวและเสียง 
เล่ือน 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 เร่ืององค์ประกอบที่จ าเป็นในการออกเสียงพยัญชนะ ซ่ึงประกอบด้วย 
ต าแหน่งก าเนิดเสียง  วธิีก าเนิดเสียง และการสั่นของเส้นเสียง 

- ผู้สอนบรรยายเร่ือง เสียงพยัญชนะนาสกิ /m/, /n/ และ /ŋ/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะนาสกิ /m/, /n/ และ /ŋ/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะนาสิก /m/, /n/ และ /ŋ/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะนาสิก /m/, /n/ และ /ŋ/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะนาสกิ /m/, /n/ และ /ŋ/ แล้วให้คู่ของ
ตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะลอดขา้งลิ้น /l/ และ /r/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะลอดขา้งลิ้น /l/ และ /r/ แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะลอดข้างลิ้น /l/ และ /r/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะลอดขา้งลิ้น /l/ และ /r/ ดว้ยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะลอดขา้งลิ้น /l/ และ /r/ แลว้ให้คู่ของตน
เขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองเสียงพยัญชนะเลื่อน /w/ และ /j/ พร้อมแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเล่ือน /w/ และ /j/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนฝึกเขียนสัทอักษรเสียงพยัญชนะเลื่อน /w/ และ /j/ 

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเล่ือน /w/ และ /j/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเล่ือน /w/ และ /j/ แล้วให้คู่ของตน
เขียนค าที่ได้ยิน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 7 เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงพยัญชนะนาสิก เสียงเหลว และเสียงเล่ือน 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงพยัญชนะกกัเสียดแทรก 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะกักเสียดแทรก 

9 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
พยัญชนะควบ
กล้ าต้นพยางค์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนบรรยายและให้ค าจ ากัดความแก่เสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ยกตัวอย่าง และแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่
ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะระเบิด /pl/ /pr/ /bl/ /br/ /tr/ /tw/ /dr/ และ 

/dw/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ที่ขึ้นต้นดว้ยเสียงพยญัชนะระเบิด /pl/ /pr/ /bl/ /br/ 

/tr/ /tw/ /dr/ และ /dw/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง

พยัญชนะระเบิด /pl/ /pr/ /bl/ /br/ /tr/ /tw/ /dr/ และ /dw/ /  แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก /fl/ /fr//θr/ /ʃr/ /sk/ /skr/ /sl/ 

/sm/ /sn/ /sp/ /spl/ /spr/ /st/ /str/ และ /sw/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ที่ขึ้นต้นดว้ยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก /fl/ /fr//θr/ 

/ʃr/ /sk/ /skr/ /sl/ /sm/ /sn/ /sp/ /spl/ /spr/ /st/ /str/ และ /sw/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง

พยัญชนะเสียดแทรก/fl/ /fr//θr/ /ʃr/ /sk/ /skr/ /sl/ /sm/ /sn/ /sp/ /spl/ /spr/ /st/ /str/ และ /sw/ 
แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 8 เสียงนาสกิ 

- สอบทักษะการฟังเสียงพยัญชนะ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงพยัญชนะนาสกิ เสียงเหลว และเสียงเล่ือน 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะนาสิก เสียงเหลว และเสียงเล่ือน 

10 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
พยัญชนะควบ
กล้ าท้าย
พยางค์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนบรรยายและให้ค าจ ากัดความแก่เสียงพยัญชนะควบกล้ าทา้ยพยางค์ ยกตวัอยา่ง และแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ที่ใช้ออกเสียงดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะระเบดิ /pt/ /ps/ และ /kt/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียง
ตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าทา้ยพยางค์ที่ขึ้นต้นดว้ยเสียงพยญัชนะระเบิด /pt/ /ps/ และ /kt/ 
ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง

พยัญชนะระเบิด /pt/ /ps/ และ /kt/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก  /ft/ /sp/ /st/ และ /sk/ แล้วให้ผู้เรียน
ออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก /ft/ /sp/ /st/ และ /sk/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง

พยัญชนะเสียดแทรก  /ft/ /sp/ /st/ และ /sk/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะเล่ือน /lp/ /lb/ /lt/ /ld/ /lk/ /lf/ /lv/ /ls/ 

/lʃ/ /lʒ/ และ /lm/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเล่ือน /lp/ /lb/ /lt/ /ld/ /lk/ /lf/ /lv/ /ls/ /lʃ/ /lʒ/ และ /lm/ 

ด้วยตนเอง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเล่ือน /lp/ /lb/ /lt/ /ld/ /lk/ /lf/ 

/lv/ /ls/ /lʃ/ /lʒ/ และ /lm/แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะนาสิก /mp/ /mf/ /nt/ /nd/ /ns/ /nz/ /nʃ/ 

/nʒ/ /ŋk/ และ /ŋg/ แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าทา้ยพยางค์ที่ขึ้นต้นดว้ยเสียงพยญัชนะนาสกิ /mp/ /mf/ /nt/ 

/nd/ /ns/ /nz/ /nʃ/ /nʒ/ /ŋk/ และ /ŋg/ ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง

พยัญชนะนาสิก /mp/ /mf/ /nt/ /nd/ /ns/ /nz/ /nʃ/ /nʒ/ /ŋk/ และ /ŋg/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ลงท้ายด้วยเสียงพยัญชนะเสียดสีเกิดขึ้นระหว่างฟันและลิ้น /θ/  แล้วให้ผู้เรียน
ออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าทา้ยพยางค์ที่ลงท้ายด้วยเสียง /θ/ ดว้ยตนเอง  

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงค าจากสัทอักษรที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ที่ลงท้ายด้วยเสียง 

/θ/ แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 8 เสียงลอดขา้งลิ้น 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าทา้ยพยางค์ 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะควบกล้ าต้นพยางค์ 

11 
(3 ชม.) 

การออกเสียง
ปัจจัย -s และ
ปัจจัย -ed 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- 1. ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 เร่ืององค์ประกอบทีจ่ าเป็นในการออกเสียงพยญัชนะ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ต าแหน่งก าเนิดเสียง  วิธกี าเนิดเสียง และการสั่นของเส้นเสียง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนออกเสียงส าหรับค าที่ลงท้ายด้วย -s แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม โดยออกเสียง /s/ เมื่อเสียงที่น าหนา้เป็นเสียงอโฆษะ 

(Voiceless) /z/ เมือ่เสียงที่น าหน้าเป็นเสียงโฆษะ (Voiced) และ /ɪz/ เมื่อเสียงที่น าหน้าเป็นเสียงเสียดแทรกหรือ

กักเสียดแทรก (Fricative and affricate)   

- ผู้เรียนออกเสียงส าหรับค าที่ลงท้ายด้วย -s ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงส าหรับค าที่ลงท้ายด้วย -s แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนออกเสียงส าหรับค าที่ลงท้ายด้วย -ed แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม โดยออกเสียง /t/ เมื่อเสียงที่น าหน้าเป็นเสียงอโฆษะ 

(Voiceless) /d/ เมื่อเสียงที่น าหน้าเป็นเสียงโฆษะ (Voiced) และ /ɪd/ เมื่อเสียงที่น าหน้าเป็นเสียงพยัญชนะระเบิด

เกิดขึ้นที่ปุ่มเหงือก (Alveolar plosive consonant sounds)  

- ผู้เรียนออกเสียงส าหรับค าที่ลงท้ายด้วย -ed ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ โดยออกเสียงส าหรับค าที่ลงท้ายด้วย -ed แล้วให้คูข่องตนเขียนค าที่ได้ยิน 

- ผู้เรียนน าเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 8 เสียงเล่ือน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการออกเสียงปัจจัย -s และปัจจยั -ed 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ าท้ายพยางค์ 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะควบกล้ าทา้ยพยางค์ 

12 
(3 ชม.) 

การลงเสียง
หนักในค า 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนบรรยายและให้ค าจ ากัดความเร่ืองการเน้นเสียงในค า ยกตัวอย่าง และแสดงภาพการเคลื่อนไหวของอวยัวะที่ใชอ้อกเสียง
ดังกล่าว 

- ผู้สอนออกเสียงโดยเน้นเสียงในค าเป็นตวัอยา่ง แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงโดยเน้นเสียงในค าด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ ออกเสียงโดยเน้นเสียงในค าแล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้ยิน  

- ผู้สอนออกเสียงโดยเน้นเสียงในค าที่เขียนเหมือนกันแต่ท าหน้าที่ในประโยคแตกต่างกันเป็นตัวอยา่ง แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. 
แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้เรียนออกเสียงเน้นในค าที่เขียนเหมือนกันแต่ท าหนา้ที่ในประโยคแตกต่างกันดว้ยตนเอง 

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ ออกเสียงเน้นในค าที่เขียนเหมือนกันแต่ท าหน้าที่ในประโยคแตกตา่งกัน แลว้ให้คู่ของตนเขียนค าที่ได้
ยิน 

- ผู้สอนออกเสียงค าที่มีปัจจัยและส่งผลต่อการเปลี่ยนต าแหน่งของเสียงเน้นในค าเป็นตัวอย่าง แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงค าที่มีปัจจยัและส่งผลต่อการเปลี่ยนต าแหน่งของเสียงเน้นในค าด้วยตนเอง  

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นคู่ ออกเสียงค าที่มีปัจจัยและส่งผลต่อการเปลี่ยนต าแหน่งของเสียงเน้นในค า แล้วให้คู่ของตนเขียนค าที่
ได้ยิน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการลงเสียงหนักในค า 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการออกเสียงปจัจัย -s และปัจจยั -ed 
3. แบบทดสอบเร่ืองการออกเเสียงปัจจยั -s และปัจจัย -ed 

13 
(3 ชม.) 

การลงเสียง
หนักใน
ประโยค 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 12 เร่ืองการเน้นเสียงในค า ว่าค าทกุค าในภาษาอังกฤษจะมีหนึ่งพยางค์ที่

ได้รับเสียงเน้น (Stress) 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองการออกเสียงเน้นในประโยค โดยอธิบายวา่เมื่อน าค ามาผูกเข้าเป็นประโยค ผู้พูดจะออกเสียงเน้นในค า

ความหมาย (Content word) เท่านั้น และจะไม่เน้นเสียงในค าหน้าที่ (Function word)  

- ผู้สอนบรรยายให้ค าจ ากัดความเร่ืองค าความหมาย (Content word) และค าหน้าที่ (Function word) พร้อม

ยกตัวอย่าง โดยค าความหมายประกอบด้วยค านาม (Noun) ค ากรยิา (Verb) ค าคุณศัพท์ (Adjective) ค ากริยา

วิเศษณ ์(Adverb) ร่วมถึงค าปฏิเสธ (Negatives) ค าชี้ (Demonstrative) และค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh 

(Wh-question) ขณะที่ค าหน้าทีป่ระกอบดว้ย กริยาช่วย (Auxiliary) ค าบุพบท (Preposition) ค าสันธาน 

(Conjunction) ค าน าหน้านาม (Article)  ค าสรรพนาม (Pronoun) โดยผู้สอนยกตวัอย่างของค าประเภทต่างๆ   

- ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดแยกค าความหมายออกจากค าหนา้ที่ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. 
แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์



มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองการออกเสียงเน้นของค าความหมายในประโยค โดยอธิบายวา่ค าความหมายในประโยคจะไม่ได้รับเสียงเน้น

เท่ากันทุกค า โดยค าความหมายค าสุดทา้ยในกลุ่มจะได้รับเสียงเน้นหนักมากที่สดุ เรียกว่าเสียงเน้นหลัก (Primary stress) 

ขณะที่ค าความหมายค าอื่นๆ จะได้รับเสียงเน้นรองลงมา เรียกว่าเสียงเน้นรอง (Secondary stress) ขณะที่ค าหน้าที่จะ

ไม่ได้รับเสียงเน้นเลย (Unstressed) 

- ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายเสียงเน้นในแต่ละค าในประโยค 

- ผู้สอนออกเสียงประโยคเป็นตัวอย่าง แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม  

- ผู้เรียนออกเสียงโดยเน้นเสียงหนักในค าด้วยตนเอง 

- ทดสอบทักษะการฟังเสียงควบกล้ า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการลงเสียงหนักในประโยค 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการลงเสียงหนกัในค า 
3. แบบทดสอบเร่ืองการลงเสียงหนักในค า 

14 
(3 ชม.) 

โทนเสียง
สมบูรณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 13 เร่ืองการเน้นเสียงในประโยค ว่าเมื่อน าค ามาผูกเขา้เป็นประโยค ผู้พูด

จะออกเสียงเน้นในค าความหมาย (Content word) เท่านั้น และจะไม่เน้นเสียงในค าหน้าที่ (Function word) 

นอกจากนั้น ค าความหมายค าสุดท้ายในกลุ่มจะได้รับเสียงเน้นหนักมากที่สุด เรียกวา่เสียงเน้นหลัก (Primary stress) 

ขณะที่ค าความหมายค าอื่นๆ จะได้รับเสียงเน้นรองลงมา เรียกว่าเสียงเน้นรอง (Secondary stress) ขณะที่ค าหน้าที่จะ

ไม่ได้รับเสียงเน้นเลย (Unstressed) 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองรูปแบบท านองเสียงในประโยค (Intonation patterns) อธิบายถึงลักษณะและหน้าที ่พร้อม
ยกตัวอย่าง 

- ผู้สอนพูดประโยคตัวอยา่งด้วยรูปแบบท านองเสียงที่แตกต่างกัน แล้วให้ผู้เรียนระบุความหมาย วัตถุประสงค์ และอารมณ์ของผู้
พูด 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. 
แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห ์
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองรูปแบบท านองเสียงตก (Falling intonation pattern) อธิบายถึงลักษณะและหน้าทีว่่ารปูแบบ

ท านองเสียงตกมักพบในประโยคบอกเล่า ประโยคค าสั่ง และประโยคค าถามที่ขึน้ต้นด้วย Wh- พร้อมยกตัวอย่าง 

- ผู้สอนออกเสียงประโยคที่มีรูปแบบท านองเสียงตก แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายเสียงเน้นในแต่ละค าในประโยค และเขียนเส้นบอกท านองเสียง 

- ผู้เรียนออกเสียงเน้นในประโยคพร้อมท านองเสียงตกด้วยตนเอง  

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองรูปแบบท านองเสียงยก (Rising intonation pattern) อธิบายถึงลักษณะและหน้าทีว่่ารปูแบบ
ท านองเสียงยกมักพบในประโยคค าถามแบบใช่หรือไม่ พร้อมยกตวัอยา่ง 

- ผู้สอนออกเสียงประโยคที่มีรูปแบบท านองเสียงยก แลว้ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรยีนเขียนเครื่องหมายเสียงเน้นในแต่ละค าในประโยค และเขียนเส้นบอกท านองเสียง 
ผู้เรียนออกเสียงเน้นในประโยคพร้อมท านองเสียงยกด้วยตนเอง 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องโทนเสียงสมบูรณ์ 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องการลงเสียงหนกัในประโยค 
3. แบบทดสอบเร่ืองการลงเสียงหนักในประโยค 

15 
(3 ชม.) 

โทนเสยีงไม่
สมบูรณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

- ผู้สอนทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 14 เร่ืองท านองเสียงตก (Falling intonation pattern) และ

ท านองเสียงยก (Rising intonation pattern) ซ่ึงเป็นท านองเสียงส าหรับข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ ซ่ึงอาจอยู่ใน
รูปประโยคบอกเล่า ประโยคค าสั่ง หรือประโยคค าถาม 

- ผู้สอนบรรยายและอธิบายเร่ืองท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ว่า ในภาษาอังกฤษ ผู้พูดจะแบ่งประโยคที่มีความยาว

ออกเป็นส่วนๆ (Groups of thought) เพื่อความสะดวกในการออกเสียง การใช้รูปแบบท านองเสียงส าหรับขอ้ความที่ไม่
สมบูรณ์เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ฟังทราบว่าขอ้ความที่พูดออกไปนั้นยังไม่ครบถ้วน พร้อมยกตวัอยา่งประโยค 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3-1 อธิบายถึงลักษณะและหน้าทีว่่ารูปแบบ 2-3-1 จะ

พบในประโยคค าถามรูปแบบย่อ (Tag question)  พร้อมยกตัวอย่าง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อผสมอื่น ๆ 
3. 
แบบทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 3% ต่อ
สัปดาห์ จ านวน 2 
แบบทดสอบ 
2. การน าเสนอ กลุ่มละ 
25 % 

อาจารย์ ดร.  
สรพล จิระสวัสดิ ์
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- ผู้สอนออกเสียงประโยคที่มีท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3-1 แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายเสียงเน้นในแต่ละค าในประโยค และเขียนเส้นบอกท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รปูแบบ 2-
3-1 

- ผู้เรียนออกเสียงเน้นในประโยคพร้อมท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รปูแบบ 2-3-1 ด้วยตนเอง 

- ผู้สอนบรรยายเร่ืองท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3-2 อธิบายถึงลักษณะและหน้าทีว่่ารูปแบบ 2-3-2 ว่าจะ

พบในอนุประโยค (Clause)  พร้อมยกตัวอย่าง 

- ผู้สอนออกเสียงประโยคที่มีท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3-2 แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

- ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายเสียงเน้นในแต่ละค าในประโยค และเขียนเส้นบอกท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รปูแบบ 2-
3-2 

-  ผู้เรียนออกเสียงเน้นในประโยคพร้อมท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3-2 ด้วยตนเอง  

-  ผู้สอนบรรยายเร่ืองท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3 อธิบายถึงลักษณะและหน้าทีว่่ารูปแบบ 2-3 ว่าจะพบ

ในรายการ (List) และตัวเลือก (Choice) พร้อมยกตัวอย่าง 

-  ผู้สอนออกเสียงประโยคที่มีท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบ 2-3 แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม 

-  ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายเสียงเน้นในแต่ละค าในประโยค และเขียนเส้นบอกท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รปูแบบ 2-
3 

ผู้เรียนออกเสียงเน้นในประโยคพร้อมท านองเสียงส าหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์ รปูแบบ 2-3 ด้วยตนเองกิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องโทนเสียงสมบูรณ์ 
2. การน าเสนอกลุ่มเรื่องโทนเสียงไม่สมบูรณ์ 
3. แบบทดสอบเร่ืองโทนเสียงสมบูรณ์ 
4. แบบทดสอบเร่ืองโทนเสียงไม่สมบูรณ์ 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 

 



 

5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - แบบทดสอบย่อย    45% 
  - การน าเสนอกลุ่ม    25% 
  - สอบปลายภาคทฤษฎี   15% 
  - สอบปลายภาคปฏิบัติ   15% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ   อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
สรพล จิระสวัสดิ์ (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการออกเสียงเพ่ือการสื่อสาร . กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Donna, S.& Marks J. (2007). English Pronunciation in Use Elementary. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Intermediate. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
University of Iowa. (2016). Sound of Speech. Iowa: University of Iowa Research Foundation.  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงรายวิชา  

2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ  2) ข้อจ ากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่

แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 

2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน 

7.3 การปรับปรุงการสอน 

          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ

พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

  2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ

รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ 
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  3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ

รับผิดชอบและ

การมีส่วนร่วมใน

การท างาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย 

(แบบฝึกหัด โครงงาน 

รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน

ด้วยทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข/ 

การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม √  √ √ 

ความรู้  √ √ √ 

ทักษะทางปัญญา  √ √ √ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

√  √ √ 

ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  √ √ 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา 
 

 

 

 

 


