
 มคอ.3  (AUN-QA) 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาเยอรมัน 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 

 414205-59 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน (German Phonetics) 

2.  จํานวนหนวยกิต     

2(2-0-4) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

 เปนวิชาบังคับเอก 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ศาสตราจารย ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ  

(attaviriyanupap_K@silpakorn.edu มือถือ 085 3255660 Line  id: korarennt) 

 อ. Sepp Landgraf (sepp.landgraf@outlook.de)  

5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปทีเ่รยีน 

  ภาคการศึกษาตน  ของช้ันปที่ 3 

6.  รายวิชาบงัคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ……………………………………………………………………………… 

7.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ………………………………………………………………………………. 

8.  สถานทีเ่รยีน 

 เรียนออนไลน 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด 

 26 มิถุนายน 2563 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา  

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาเยอรมัน ทั้งในเรื่องตําแหนงที่เกิดเสียง

และลักษณะการออกเสียง 
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1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบรรยายเสียงตางๆ โครงสรางของพยางค และทาํนองเสียงใน

ภาษาเยอรมันไดถูกตองตามหลักสัทศาสตร 

1.3 เพ่ือใหนักศึกษารูจักคํานิยามของศัพทเฉพาะดานทางสัทศาสตร 

1.4 เพ่ือใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงภาษาเยอรมันใหถูกตอง ทั้งที่เปนการฝกออกเสียงแตละเสียง

และฝกออกเสยีงหนักเบาของคําและทํานองเสียง 

1.5 เพ่ือใหนักศึกษารูจักใชสัทอักษร 

1.6 เพ่ือใหนักศึกษาไดรูปญหาเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาเยอรมันสําหรับคนไทย และรูจักแกไข

ปญหาในการออกเสียงของตนเองและผูอ่ืน 

 

2.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาใหทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน 

2.2 เพ่ือสงเสรมิการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสรมิกระบวนการเรียนรูและ

ฝกปฏิบัติดวยตนเองควบคูไปกับการเรียนในช้ันเรียนออนไลน  

2.3 เพ่ือเสริมสรางการแกปญหาดานการออกเสียงของผูเรียนผาน collaborative learning  

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธบิายรายวิชา 

 การศึกษาหนวยเสียง ระบบเสียงของภาษาพูด ตําแหนงที่เกิดของเสียงตางๆ และลกัษณะการออก

เสียง การฝกออกเสียงพยัญชนะที่เปนปญหาสําหรับคนไทย การออกเสียงหนักเบาของคําและทํานองเสียง

ในประโยค รวมทั้งการฝกเขยีนสัทอักษร 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสปัดาห 

จํานวนช่ัวโมงบรรยาย    ไมนอยกวา     30     ช่ัวโมง 

จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติ /ภาคสนาม/การฝกงาน       .......     ช่ัวโมง 

จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง       120     ช่ัวโมง 

 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษา 

จัด 6 ช่ัวโมง สาํหรับการใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการผานกลุมไลน และ Google Form 
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หมวดที่ 4  การพัฒนานักศกึษาตามผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

ผลลัพธการเรียนรูที ่

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูทีค่าดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ที่รายวิชารับผดิชอบ 

กลยุทธการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธสําหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
CLO 1 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบ

เสียงในภาษาเยอรมัน ตําแหนงที่เกิดเสียง 

และลักษณะการออกเสียง   

PLO 14.1 (Ap): สามารถใชหลักภาษาศาสตรใน

การเรียนรูภาษาเยอรมัน   

PLO 14.2 (An): สามารถวิเคราะหคุณลักษณะ

ภาษาศาสตรภาษาเยอรมัน 

สอนใหผูเรียนเขาใจเก่ียวกับ

การออกเสียงภาษาเยอรมันโดย

ใชหลักภาษาศาสตรในการ

อธิบาย โดยใชส่ือตาง  ๆ

ประกอบดังน้ี 

- เอกสารคําสอน 

- ส่ือวิดีโอบรรยาย 

- การสอนสดผาน zoom เพ่ือ

ทําแบบฝกหัด และตอบขอ

สงสัยของผูเรียน 

 - แบบฝกหัดในชั่วโมงสอน ผาน

ระบบ zoom 

- แบบฝกหัดทายบทของเอกสารคํา

สอน 

- การสอบขอเขียนปลายภาค 

CLO 2 สามารถบรรยายเสียงตางๆ  

โครงสรางของพยางค และทํานองเสียงใน

ภาษาเยอรมันไดถูกตองตามหลัก

ภาษาศาสตร  

PLO 14.1 (Ap): สามารถใชหลักภาษาศาสตรใน

การเรียนรูภาษาเยอรมัน   

PLO 14.2 (An): สามารถวิเคราะหคุณลักษณะ

ภาษาศาสตรภาษาเยอรมัน 

ใหผูเรียนบรรยายเสียงตางๆ  

โครงสรางพยางค และทํานอง

เสียง ผานการสอนสดผาน 

zoom เพ่ือทําแบบฝกหัด และ

ตอบขอสงสัยของผูเรียน 

 - แบบฝกหัดในชั่วโมงสอน ผาน

ระบบ zoom 

- แบบฝกหัดทายบทของเอกสารคํา

สอน 

- การสอบขอเขียนปลายภาค 

CLO 3 รูจักคํานิยามของศัพทเฉพาะ

ทางดานสัทศาสตร 
PLO 14.1 (Ap): สามารถใชหลักภาษาศาสตรใน

การเรียนรูภาษาเยอรมัน   

สอนใหผูเรียนเขาใจเก่ียวกับ

การออกเสียงภาษาเยอรมันโดย

ใชหลักภาษาศาสตรในการ

อธิบาย โดยใชส่ือตาง  ๆ

ประกอบดังน้ี 

- เอกสารคําสอน 

- ส่ือวิดีโอบรรยาย 

- การสอนสดผาน zoom เพ่ือ

ทําแบบฝกหัด และตอบขอ

สงสัยของผูเรียน 

 - แบบฝกหัดทายบทของเอกสารคํา

สอน 

- การสอบขอเขียนปลายภาค 

CLO 4 สามารถใชภาษาเยอรมันในการออก

เสียงไดอยางถูกตอง ทั้งที่เปนการฝกออก

เสียงแตละเสียงและฝกออกเสียงหนัก

เบาของคําและทํานองเสียง 

PLO 14.1 (Ap): สามารถใชหลักภาษาศาสตรใน

การเรียนรูภาษาเยอรมัน   

สอนใหผูเรียนเขาใจเก่ียวกับ

การออกเสียงภาษาเยอรมันโดย

ใชหลักภาษาศาสตรในการ

อธิบาย โดยการสอนสดผาน 

zoom เพ่ือฝกการออกเสียง 

 - ฝกปฏิบัติในชั่วโมงสอน ผาน

ระบบ zoom 

- ทดสอบอานออกเสียง ผานระบบ 

zoom 

CLO 5 สามารถเขียนสัทอักษรได PLO 14.1 (Ap): สามารถใชหลักภาษาศาสตรใน

การเรียนรูภาษาเยอรมัน   

สอนใหผูเรียนเขาใจวิธีการ

เขียนสัทอักษรภาษาเยอรมัน 

และฝกปฏิบัติการเขียนสัท

อักษร 

 - แบบฝกหัดในชั่วโมงสอน ผาน

ระบบ zoom 

- แบบฝกหัดทายบทของเอกสารคํา

สอน 

- การสอบขอเขียนปลายภาค 

CLO 6 สามารถวิเคราะหและแกปญหาการ

ออกเสียงภาษาเยอรมันของตนเองและผูอ่ืน

ได 

PLO 14.2 (An): สามารถวิเคราะหคุณลักษณะ

ภาษาศาสตรภาษาเยอรมัน 

PLO 17 (At): มีความสามารถในการทํางาน

มอบหมายใหผูเรียนทํางาน

เด่ียวและงานกลุม โดยเนนให

มีความรับผิดชอบและตรงตอ

 - การรับมอบหมายและสงงานใน 

google classroom  

- การประเมินการออกเสียงของคนใน
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ผลลัพธการเรียนรูที ่

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธการเรียนรูทีค่าดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ที่รายวิชารับผดิชอบ 

กลยุทธการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธสําหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
 รวมกับผูอ่ืน เวลา กลุมผาน google classroom กลุม

ยอย และการประเมินโครงงานกลุม 

CLO 7 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

PLO 17 (At): มีความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

มอบหมายใหผูเรียนทํางาน

เด่ียวและงานกลุม โดยเนนให

มีความรับผิดชอบและตรงตอ

เวลา 

 - การรับมอบหมายและสงงานใน 

google classroom  

- การประเมินการออกเสียงของคนใน

กลุมผาน google classroom กลุม

ยอย และการประเมินโครงงานกลุม 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน   

 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 

 

รายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหา

รายวิชา วิธีการสอน และการ

ประเมินผล 

ปญหาในการออกเสียง

ภาษาเยอรมันของผูเรียนชาวไทย 

2, 4 2 -จัดทําเอกสารคําสอนของรายวิชา

เปนไฟล PDF ใหผูเรียนลวงหนา

กอนเปดเทอม โดยสงมอบให

ผูเรียนผาน google classroom 

- upload ไฟลวิดีโอสอนเนื้อหาใน

เอกสารคําสอน เพ่ือใหผูเรียน

สามารถชมผาน YouTube ได

ลวงหนา 

- สอนแบบบรรยายและอภิปราย

เพ่ือตอบคําถาม ขอสงสัยของ

ผูเรียน ผาน zoom  

- ใหผูเรียนฝกปฏิบัติการออกเสียง

ภาษาเยอรมัน โดยผูสอนให

คําแนะนํา ผาน zoom 

กรกช, Sepp 

2 ของเขตของการศึกษาสัทศาสตร  

การออกเสียงภาษาเยอรมัน

มาตรฐาน  

1, 2 2 

3 สัทอักษร (IPA) 1, 2, 3, 5 2 

4 เสียงและอวัยวะที่ใชในการออก

เสียง 

1, 2, 3, 4 2 

5 ขอแตกตางระหวางเสียง

พยัญชนะกับเสียงสระ 

คุณสมบัติของเสียงพยัญชนะ 

1, 2, 3, 4, 5 2 

6 เสียงพยัญชนะในภาษาเยอรมัน 1, 2, 3, 4, 5 2 

7 คุณสมบัติของเสียงสระ 

เสียงสระในภาษาเยอรมัน 

1, 2, 3, 4, 5 2 

8 หนวยเสียงและหนวยเสียงยอย

ประเภทตางๆ ในภาษาเยอรมัน  

 

1, 2, 3, 4, 5 2 

9 พยางค และโครงสรางพยางค

ภาษาเยอรมัน 

1, 2, 3, 4, 5 2 

10 ตําแหนงของหนวยเสียงที่กําหนด

ในพยางคภาษาเยอรมัน 

1, 2, 3, 4, 5 2 
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

11 การกลมกลืนและการ

เปล่ียนแปลงของเสียงตามบริบท

แวดลอม 

1, 2, 3, 4, 5 2 

12 การเนนพยางค 1, 2, 3, 4, 5 2 

13 หลักเกณฑเก่ียวกับการเนน

พยางคในภาษาเยอรมัน 

1, 2, 3, 4, 5 2 

14 การเนนคําในประโยค 1, 2, 3, 4, 5 2 

15 ทํานองเสียง 1, 2, 3, 4, 5 2 

16 การนําเสนอผลงานกลุม 1, 2, 3, 4, 5 2 

  รวม 32   

 

2.  แผนการประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  

 

ผลลพัธการเรียนรูที่

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

CLO 1 เขาใจระบบเสียง ตําแหนงที่เกิด

เสียง และลักษณะการออกเสียง เสียง

สระและพยัญชนะ รวมถึงการเนนเสียง

และทํานองเสียงของประโยค 

- แบบฝกหัด 

- ขอสอบปลายภาค 

-ทุกสัปดาห 

- สอบปลายภาคตามตารางสอบ 
4% 

15%  

CLO 2 สามารถบรรยายเสียงตางๆ  

โครงสรางของพยางค และทํานอง

เสียงในภาษาเยอรมันไดถูกตองตาม

หลักภาษาศาสตร  

- แบบฝกหัด 

- ขอสอบปลายภาค 

-ทุกสัปดาห 

- สอบปลายภาคตามตารางสอบ 
4% 

15%  

CLO 3 รูจักคํานิยามของศัพทเฉพาะ

ทางดานสัทศาสตร 
- แบบฝกหัด 

- ขอสอบปลายภาค 

-ทุกสัปดาห 

- สอบปลายภาคตามตารางสอบ 
2% 

5%  
CLO 4 สามารถใชภาษาเยอรมันในการ

ออกเสียงไดอยางถูกตอง 

- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน

ชั่วโมงสอน  

- การสงงาน (คลิป) ผาน google 

classroom 

- การสอบอานออกเสียง 

-ทุกสัปดาห 

- สอบปากเปลา (5 คร้ัง)  

- โครงงานกลุม 

5% 

10%  

10% 

CLO 5 สามารถเขียนสัทอักษรได - สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน

ชั่วโมงสอน  

- แบบฝกหัด 

- ขอสอบปลายภาค 

- สัปดาหที่ 3, 5 

 สอบปลายภาคตามตารางสอบ 

10% 

5%  

CLO 6 สามารถวิเคราะหและแกปญหา

การออกเสียงภาษาเยอรมันของตนเอง

และผูอ่ืนได 

- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน

ชั่วโมงสอน  

- การสงงาน (คอมเมนต) ผาน 

google classroom 

ทุกสัปดาห 5% 

  

CLO 7 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา - การสงงาน (คลิป) ผาน google สัปดาหที่ 3, 5, 7, 8, 11, 15 5% 
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 มคอ.3  (AUN-QA) 

ผลลพัธการเรียนรูที่

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได classroom 

- การทําโครงงานกลุม 

 

สัปดาหที่ 16 

 

5%  

 

หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

ตําราและเอกสารทีใ่ชประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

    1.1 กรกช อตัตวิรยิะนุภาพ. เอกสารคําสอน รายวิชา German Phonetics. นครปฐม : ภาควิชาภาษาเยอรมัน 

คณะอักษรศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร. 2563. 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

     2.1 Attaviriyanupap, Korakoch Ausspracheabweichungen im Hochdeutsch thailändischer Immigrantinnen 

in der Deutschschweiz“. Linguistik online 26, 1/06: 15–30. 2006 (http://linguistik-

online.de/26_06/attaviriyanupap.html). 

     2.2  Attaviriyanupap, Korakoch. Thailändisches Deutsch? Ausspracheabweichungen bei 

thailändischen Immigrantinnen in der Deutschschweiz. In: Dokumentation der Tagungsbeiträge. IV. 

Thailändisches Germanistentreffen. 22.-24. März 2007 Faculty of Liberal Arts, Thammasat Universität. 

Bangkok: Thammasat Universitäts-verlag, 184-199. 2008. 

     2.3  Attaviriyanupap, Korakoch. Ausspracheschwierigkeiten thailändischer Deutschlernenden 

und deren Auswirkung auf ihren Erwerb der deutschen Verbmorphosyntax“. IDV Magazin. Der 

Internationale Deutschlehrerverband 84/März 2011: 556–569. 2011. 

     2.4 DUDEN. Aussprachewörterbuch. Duden Band 6. 6. überarbeitete und aktualisierte 

Auflage. Mannheim etc.: Dudenverlag. 2005. 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

     3.1  Hirschfeld, Ursula/Reinke, Kerstin/Stock (eds) (2007): Phonothek intensiv. 

Aussprachetraining. Berlin etc.: Langenscheidt. 

     3.2  Kaunzuer, Ulrike A. (1997): Aussprachekurs Deutsch. Ein komplettes Übungsprogramm zur 

Verbesserung der Aussprache für Unterricht. Heidelberg: Julius Groos Verlag. 

     3.4  กาญจนา นาคสกุล (2545): ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

     3.5 พรสรรค วัฒนางกรู (2548): ออกเสียงภาษาเยอรมัน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
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 มคอ.3  (AUN-QA) 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    1.1 แบบประเมินรายวิชาผานระบบการประเมินของมหาวทิยาลัย 

    1.2 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนกัศึกษาระหวางภาคเรียน 

    1.3 การสะทอนจากพฤติกรรมของผูเรียน 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

     2.1 แบบประเมินการสอนผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย   

     2.2 แบบประเมินรายวิชาเฉพาะของรายวชิา 

3.  กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

  การทวนสอบโดยเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงของนักศึกษากอนและหลังเรียน

รายวิชาน้ี และการเปรียบเทียบระดับคะแนนที่ไดของนักศึกษากับปการศึกษากอนๆ 

  7 


