สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

หน้ า

มคอ. 3
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ในมหาวิทยาลัย / คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / ภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1541215
(ภาษาไทย) ศาสตร์ และศิลปะการพูด การฟั ง
(ภาษาอังกฤษ) Science and Art of Speaking - Listening
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา โชติชื่น.
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
2/2557 / ชันปี
้ ที่ 1 ตอนเรี ยน A1 และ B1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ องเรี ยน 1108 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
12 มกราคม 2558

3

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพูด การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
1.2 เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการพูด การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
1.3 เพื่อให้ ค้นคว้ า ศึกษา เรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบตั ิจากวิทยากร ประสบการณ์จริง ข้ อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีโดยใช้ ทกั ษะการพูด การฟั งอย่างมีหลักเกณฑ์
1.4 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้ านทักษะการพูด การฟั ง
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อให้ สามารถใช้ ทกั ษะการพูด การฟั ง เสริมการงานอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้ รับจากการเรี ยน ดังนี ้
2.1.1 สามารถฝึ กฝน มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นจากการพูดและการฟั ง
2.1.2 ปฏิบตั ิการพูดและการฟั งจากสถานการณ์จาลอง สูช่ ีวิตประจาวันได้
2.1.3 สามารถใช้ ทกั ษะการพูดและการฟั ง ในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล
2.1.4 มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้ อย่าง
น่าสนใจ
2.1.5 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรี ยน ผู้สอน และวิทยากรได้
2.1.6 สามารถประยุกต์การเรี ยน กับการทางานให้ เป็ นประโยชน์ได้ ตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้ รับจากการเรี ยน ดังนี ้
2.2.1 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2.2.2 มีคณ
ุ ลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
2.2.3 ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทากิจกรรมกลุม่
2.2.4 มีทศั นคติที่ดีตอ่ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบของการฝึ กฝน
2.2.5 เห็นประโยชน์และคุณค่าของการฟั ง การพูด ในรูปแบบของการปฏิบตั ิจริง
2.2.6 รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรี ยน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ เทคนิค และศิลปะของการพูด รวมทังการฟั
้
ง เน้ นการฝึ กทักษะ เพื่อพัฒนา
การพูด การฟั ง ให้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง เหมาะสม กับบุคคล กาลเทศะ และโอกาส ในสถานการณ์
ต่าง ๆ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
60

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ตามความต้ องการ
30
ของผู้เรี ยน

การศึกษาด้ วยตนเอง
30

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์ รวมถึง เป็ นรายบุคคล รายกลุม่ ตามความต้ องการ โดยผู้เรี ยนสามารถนัดหมาย
กับอาจารย์ผ้ สู อนล่วงหน้ า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อื่น
1.1.2 มีวินยั ต่อการเรี ยน ส่งมอบงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
1.1.3 รับฟั งการแสดงความคิดเห็น เคารพในสิทธิ ของเพื่อนในชันเรี
้ ยน ทังในกลุ
้
ม่ และนอกกลุม่
1.1.4 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง
สังคม ส่วนรวม เอี ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รวมถึงการมีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิงของผู้อื่น
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1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการประพฤติที่ผิดจริ ยธรรมใน
การนาข้ อมูลของผู้อื่นมาอ้ างอิง
1.2.3 ผู้สอนปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสาคัญต่อจ ริยธรรมในการอ้ างอิงข้ อมูล การมีวินยั
เรื่ องเวลา การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น
1.2.4 ให้ ผ้ เู รี ยน อภิปราย ระดมสมอง วิเคราะห์สถานการณ์ ความรู้ ในแบบผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชันเรี
้ ยนและในโอกาสที่ หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการนาข้ อมูลของผู้อื่นมาอ้ างอิง
1.3.3 สังเกตความมีวินยั ต่อการเรี ยนจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งงาน
1.3.4 สังเกตการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น จากนักศีกษาที่ร่วมชันเรี
้ ยน
1.3.5 ให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้
2.1.1 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพูดและการฟั งเพื่อสัมฤทธิผล
2.1.2 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับทักษะการพูดและการฟั งเพื่อสัมฤทธิผล
2.1.3 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการพูดและการฟั งเพื่อสัมฤทธิผล
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปราย สรุปความ
2.2.2 แบ่งกลุม่ ศึกษาเอกสาร ค้ นคว้ าจากตาราและเว็บไซต์
2.2.3 นาเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมายทังรายบุ
้
คคล และงานกลุม่
2.2.4 สร้ างสถานการณ์ โดยการจาลองเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
2.2.5 บทบาทสมมติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลระหว่างภาคเรี ยน
70 % ประกอบด้ วย
2.3.1.1 สอบกลางภาค
15 %
2.3.1.2 ฝึ กปฏิบตั ิการพูดจากการมอบหมายงาน การศึกษาค้ นคว้ า มานาเสนอ 20 %
2.3.1.3 กิจกรรมในชันเรี
้ ยน 20 %
2.3.1.4 การพูดรายงาน 15 %
(พูด 10 % power point 5%)
2.3.2 ประเมินผลปลายภาค
30 % ประกอบด้ วย
2.3.2.1 สอบปฏิบตั กิ ารพูด 20 %
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2.3.2.2 สอบข้ อเขียน (เขียนบทพูด)

10%
รวม 100

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้
3.1.1 สามารถรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้
3.1.2 มีทกั ษะการใช้ ภาษา และสามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้ อย่างน่าสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรี ยน ผู้สอน และวิทยากรได้
3.1.4 สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทางานให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมูค่ ณะได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาคาตอบด้ วยตนเอง ได้ แก่ วิธี การสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน วิธีการสอน
แบบสืบสอบ
3.2.2 ฝึ กให้ ตอบปั ญหาในชันเรี
้ ยน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็น
ศึกษาที่กาหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุม่ ภายในกลุม่ จะต้ องกาหนดแนวทางไปสูก่ าร หาคาตอบที่มี
ความชัดเจนและน่าเชื่อถือ
3.2.3 ฝึ กการนาเสนองานด้ วยวาจา และ ลายลักษณ์อกั ษร โดยการใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
และใช้ สื่อเทคโนโลยีให้ น่าสนใจ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน ทังรายบุ
้
คคลและกลุม่
3.3.2 รายงานกลุม่
3.3.3 การนาเสนอเป็ นรายบุคคล และกลุม่
3.3.4 การสอบข้ อเขียนกลางภาค และปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้ รับมอบหมายทังรายบุ
้
คคลและงานกลุม่
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.1.3 ทาหน้ าที่และร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอื่นในชันเรี
้ ยน
4.2.2 มอบหมายงานกลุม่ และมีการเปลี่ยนกลุม่ ทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้ นกั ศึกษา
ทางานได้ กบั ผู้อื่น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4.2.4 จัดกิจกรรม นอกชันเรี
้ ยนที่ เปิ ด โอกาส ให้ นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษา คนอื่น ๆ และ
บุคคลทัว่ ไป
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
4.3.2 ความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่
4.3.3 ให้ ประเมินสมาชิกในกลุม่ ทังด้
้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้ านความ
รับผิดชอบ
4.3.4 ให้ ประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้
5.1.1 จานวนครัง้ ที่ สามารถใช้ Power point ในการนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือตามจานวนที่กาหนด
5.1.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ตามจานวนครัง้ ที่กาหนด
5.1.4 สามารถใช้ ภาษาไทยในการนาเสนอด้ วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษรได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1ใช้ PowerPoint ที่ชดั เจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชันเรี
้ ยน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูลและวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทังวาจาและเอกสารประกอบสื
้
่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ทักษะการใช้ ภาษาจากการนาเสนอและรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
5.3.2 ทักษะการใช้ สื่อจาการรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
5.3.3 รายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

ศาสตร์ และศิลปะการพูด 3
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
1. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
ศาสตร์ และศิลปะการพูด
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
2.ความหมาย
ความสาคัญของการพูด
การฟั ง
2. จุดมุง่ หมายของการพูด
การฟั ง
4. โอกาสในการพูดการฟั ง
5.ประโยชน์ของ
การพูด-ฟั งได้
การพูด-ฟั งดี
การพูด-ฟั งเป็ น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1. ชี ้แจงแนวการสอน และ
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
กาหนดข้ อตกลงร่วมกัน
2.กาหนดสัดส่วนคะแนน
รายวิชา และแจ้ งกาหนด
กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนจับสลาก
ทักษะปฎิบตั ิการพูดและ
การฟั งในสถานการณ์ทาง
วิชาการและบันเทิง 2 ครัง้
ใน สัปดาห์ที่ 14 และ 15
3.ชี ้แจงเอกสาร ตารา
ประกอบการเรี ยน การสอน
4. ประเมินการพูด-ฟั งของ
ตนเอง ก่อนเรี ยน คร้ งที่ 1
5. แบ่งกลุม่ นศ. 8 กลุม่
กลุม่ ละ 8 คน
6. บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับศาสตร์ และศิลปะ
การพูด การฟั งให้
สัมฤทธิผล
7.แต่ละกลุม่ นาเสนอ
ประโยชน์การพูด การฟั ง
8.ผู้สอน ผู้เรี ยน ร่วมกันสรุป
เนื ้อหา การพูด การฟั งด้ วย
power point
9.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยนวาท
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ศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 1
เรื่ องการพูดให้ สมั ฤทธิผล
และ ครัง้ ที่ 9 เรื่ องการฟั ง
ให้ สมั ฤทธิผล
10.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector Visualizer แบบ
ประเมินผล 3 แบบ ตารา
ศาสตร์ และศิลปะการพูด
การฟั ง และบทเรี ยนวาท
ศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 1, 9

2

ศาสตร์ และศิลปะการพูด 3
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
1. ลักษณะการพูด
2. การวางโครงเรื่ อง
3. การสารวจความพร้ อม
4. คุณสมบัติของผู้พดู
5. ขันตอนการฟั
้
ง
6. ทักษะของการฟั งให้
สัมฤทธิผล

1.ผู้สอนนาคลิปการพูด
คนเดียว และการพูดเป็ นหมู่ ผศ.ญานิศา โชติชื่น
คณะ ให้ ดแู ละฟั ง เรื่ อง
”ครบถ้ วนกระบวนท่าภาษา
สุนทรพจน์”
2.ให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอ
เรื่ องราวจากการฟั ง
3.ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุป
หลักการและขันตอนการพู
้
ด
ร่วมกัน
4.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
5.ให้ จับคูซ่ กั ถามข้ อมูล
ส่วนตัวโดยฟั งจับประเด็น
ให้ ได้ แล้ วให้ พดู แนะนา
เพื่อนหน้ าชันเรี
้ ยนคนละไม่
เกิน 2 นาที เป็ นการบ้ านใน
ครัง้ ต่อไป
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6.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยนวาท
ศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 1
เรื่ องการพูดให้ สมั ฤทธิผล
และครัง้ ที่ 9 เรื่ องการฟั ง
ให้ สมั ฤทธิผล
7.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 1 และ 9

3

ศาสตร์ และศิลปะการพูด 3
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
1. การเตรี ยมพร้ อมใน
การพูดให้ สมั ฤทธิผล
2. ศิลปะการวางระเบียบ
ในการพูด
3. ศิลปะการวางรูปแบบ
โครงสร้ างในการพูด
4.การมีศลิ ปะในการฟั ง
5. ศิลปะการฟั ง
โดยทัว่ ไป
6. การตังเป
้ ้ าหมาย
ในการฟั ง

1.ผู้สอนให้ ผ้ แู ทนผู้เรี ยน 8
กลุม่ สมมต สถานการณ์
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
ในการพูด แล้ วใช้ คาทักทาย
ให้ ถกู ต้ อง แล้ วแสดงการพูด
2.ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุปการ
วางระเบียบ และรูปแบบ
โครงสร้ างในการพูด ร่วมกัน
3.ให้ ผู้เรี ยน 2 คน ปรากฏ
ตัวหน้ าชันเรี
้ ยน ผลัดกันพูด
แนะนาเพื่อน คนละ ไม่เกิน
2 นาที
4.ประเมินการพูด-ฟั งของ
เพื่อน กลุม่ ครัง้ ที่ 1
5.ผู้เรี ยน ผู้สอนสรุป ศิลปะ
ของการพูด การฟั งที่เกิดผล
ดี ในการสื่อสาร
6.ผู้สอน สรุป เนื ้อหาการพูด
การฟั งด้ วย power point
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7.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 1
เรื่ องการพูดให้ สมั ฤทธิผล
ครัง้ ที่ 3 เรื่ องศิลปะการวาง
ระเบียบในการพูด และ ครัง้
ที่ 9 เรื่ องการฟั ง
ให้ สมั ฤทธิผล
8.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 1, 3 และ 9

4

ศิลปะการพูด การฟั งให้ 3
สัมฤทธิผล
1.ศิลปะการศึกษาเคล็ด
ลับนักพูดที่มีชื่อเสียง
2.ศิลปะการศึกษาเคล็ด
ลับนักพูดที่เป็ น
นักการเมือง
3.ศิลปะการสร้ างความพึง
พอใจให้ แก่ผ้ ฟู ั ง
4. การปรับปรุงเทคนิค
ในการฟั ง
5. การรู้ประโยขน์
ของการฟั ง

1.ให้ ผ้ เู รี ยนบอกชื่อ นักพูด ผศ.ญานิศา โชติชื่น
นักการเมืองที่เป็ นนักพูด
และเรี ยงลาดับ ความชอบ
พร้ อมบอกเหตุผล
2.ผู้สอนนาคลิปการพูดคน
เดียว และ การพูดเป็ นหมู่
คณะให้ ฟัง
3.ให้ แต่ละคน / กลุม่ วิจารณ์
การพูดจากคลิป และ
เปรี ยบเทียบการพูดของ
ตนเอง /กลุม่
4.อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน
5.ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุปศิลปะ
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การพูดที่มีประสิทธิภาพมี
ส่วนเสริมให้ ประสบความ
สาเร็จในการงาน อาชีพได้
6.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
7. มอบหมายงาน ให้ 8
กลุม่ นาเสนอวัฒนธรรมการ
พูด การฟั งของคนไทย และ
คนในอาเซียน จากการ
ค้ นคว้ า และโครงการรัก
ภาษา รักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ในครัง้ ต่อไป
8.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 2
เรื่ องศิลปะการพูดให้
สัมฤทธิผล+ ครัง้ ที่ 10 เรื่ อง
ศิลปะการฟั ง ให้ สัมฤทธิผล
9.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบประเมินผล
ตาราศาสตร์ และศิลปะการ
พูด การฟั ง และบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 2
และ 10
5

ศิลปะการพูด การฟั ง
ให้ ประสบความสาเร็จ
ในชีวิตประจาวัน
1.ศิลปะการใช้ ภาษาพูด

3

1.ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่ นาเสนอ
ผลงานค้ นคว้ าวัฒนธรรม ผศ.ญานิศา โชติชื่น
การพูด การฟั งของคน ไทย
และคนในอาเซียน
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6

อย่างมีวฒ
ั นธรรม
2. ศิลปะการใช้ ธรรมะ
ในการพูด
3. ศิลปะการฟั งธรรม
ตามกาล
4. ลักษณะของการฟั งที่ดี
5. มารยาทในการฟั ง

2.ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุปศิลปะ
การพูด การฟั งให้ ประสบ
ผลสาเร็จในชีวิตประจาวัน
3.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
4. อธิบายมอบหมายงานให้
ศึกษาจากการฟั ง ข่าว
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ให้ แต่ละกลุม่ รายงานครัง้
ต่อไป
5.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 4
เรื่ องการใช้ ภาษาไทยกับ
การพูดในชีวิตประจาวัน
และ ครัง้ ที่ 15 เรื่ องกลวิธี
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
6.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตารา
ศาสตร์ และศิลปะการพูด
การฟั ง และบทเรี ยนวาท
ศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 4, 15

การฝึ กทักษะการพูดและ
การฟั งในสถานการณ์ทาง 3
วิชาการและบันเทิง
1.ความหมาย
ความสาคัญ

1.ให้ ผ้ เู รี ยนชมวีดิทศั น์ เรื่ อง
”ทางานดี มีวาทศิลป์ พลิก ผศ.ญานิศา โชติชื่น
ดินให้ เป็ นดาว(ได้ )”ให้ จบั
ใจความ และตอบคาถาม
2.ผู้เรี ยน 8 กลุม่ วิเคราะห์
14

มคอ. 3

7

2.องค์ประกอบ
3. ข้ อเสนอแนะในการฝึ ก
ทักษะการพูด การฟั ง
4.การพัฒนาตนเองให้ เป็ น
นักฟั งชันยอด
้
5. ข้ อบกพร่องในการฟั ง
และวิธีแก้ ไข

สถานการณ์การพูด ที่นามา
เสนอ ทังรู้ ปแบบ วิธีการ
การใช้ ภาษา
3.ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุป ทักษะ
การพูดและการฟั งใน
สถานการณ์ทางวิชาการ
และบันเทิง
4.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
5.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 5
เรื่ อง การฝึ กทักษะการพูด
และ ครัง้ ที่ 13 เรื่ องการฝึ ก
ทักษะการฟั ง
6.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตารา
ศาสตร์ และศิลปะการพูด
การฟั ง และบทเรี ยนวาท
ศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 5,13

การฝึ กทักษะการพูด
3
และการฟั งในสถานการณ์
ทางวิชาการและบันเทิง
1.เทคนิค 14 ประการ
ในการเตรี ยมพูด
2.จุดประสงค์ของการพูด
3.ประเภทและความหมาย

1.ให้ ผ้ เู รี ยนดูภาพ
บุคลิกภาพ การพูด การฟั ง
ของบุคคลใน อาชีพ โอกาส ผศ.ญานิศา โชติชื่น
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
2.ให้ ผ้ เู รี ยนสาธิตท่าทาง
บุคลิกภาพ ในการพูด การ
ฟั ง ในอิริยาบถ โอกาส
15

มคอ. 3
ของการพูด
4.เทคนิคการปลูกฝั งให้
ผู้ฟังมีความสนใจที่จะฟั ง
5. การพัฒนาตนเองให้ ฟัง
เป็ น

8

การฝึ กทักษะการพูดและ 3
การฟั งในสถานการณ์ทาง
วิชาการและบันเทิง
1.ตัวอย่างการพูดเพื่อ
เสนอข้ อมูล การอธิบาย
การบรรยาย การรายงาน

สถานการณ์ตา่ ง ๆ เป็ นกลุม่
และรายบุคคล
3.ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุป
ประโยชน์ของการเตรี ยมพูด
และการพัฒนาตนเองใน
การฟั งร่วมกัน
4.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
5.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 5
เรื่ อง การฝึ กทักษะการพูด
ครัง้ ที่ 13 เรื่ องการฝึ กทักษะ
การฟั ง และ ครัง้ ที่ 15 เรื่ อง
กลวิธีการฟั งให้ สมั ฤทธิผล
6.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 5 ,13 และ 15
1.ให้ ผ้ เู รี ยนดูคลิป การพูด
อธิบาย และการพูดรายงาน
ทางวิชาการและบันเทิง
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
2. ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่ บอก
ความแตกต่างได้ ทงวิ
ั ้ ธีการ
และการใช้ ภาษา
3.ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่ จับ
16
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การแนะนาตัว โฆษก
และพิธีกร
2. ศิลปะการใช้ หลักการ
พูดที่ดี
3. การสอนผู้เรี ยนให้ เป็ น
นักฟั งที่ดี “ฟั งเป็ น” และ
ให้ มีศิลปะในการฟั ง
4. ประเภท ทักษะ
สถานการณ์ และตัวอย่าง
การฟั งเพื่อ รับความรู้
การฟั งเพื่อความเข้ าใจ
และการฟั ง
เพื่อรายงานผู้อื่น

สลาก พูดหน้ าชันเรี
้ ยน
อธิบาย รายงาน แนะนาตัว
พิธีกร
4.ผู้เรี ยน ผู้สอน ร่วมกันสรุป
ประโยชน์ที่จะนาไปใช้
5.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
6. การบ้ านให้ ผ้ เู รี ยน ไป
ศึกษาการพูดโต้ วาที และ
พูดอภิปราย ให้ ตงญั
ั ้ ตติ
โต้ วาที คนละ 1 ญัตติ และ
ตังหั
้ วข้ ออภิปรายคนละ 1
หัวข้ อ
7.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 7
เรื่ อง ตัวอย่างทักษะการพูด
สถานการณ์ทางวิชาการ
และ บันเทิง ครัง้ ที่ 14 เรื่ อง
ตัวอย่าง การฝึ กทักษะการ
ฟั ง และ ครัง้ ที่ 15 เรื่ อง
กลวิธีการฟั งให้ สมั ฤทธิผล
8.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบประเมินผล
ตาราศาสตร์ และศิลปะการ
พูด การฟั ง และบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่
7,14 และ 15

17

มคอ. 3
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การฝึ กทักษะการพูดและ
การฟั งในสถานการณ์ทาง
วิชาการและบันเทิง
3
1.ตัวอย่างการพูดเพื่อ
สร้ างสรรค์
- การแสดงสุนทรพจน์
- การอภิปราย
- การโต้ วาที
- การเสวนา
2. การใช้ บญ
ั ญัติ 10
ประการในการฟั งให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิการฟั งให้
สัมฤทธิผล
4.แหล่งข้ อมูลเพื่อ
จัดกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
5. ทักษะ สถานการณ์
และตัวอย่าง การฟั งเพื่อ
จับใจความ และ การฟั ง
เพื่อแสดงความคิดเห็น

1.ให้ ผ้ เู รี ยนบอกญัตติ
โต้ วาที และหัวข้ ออภิปราย
ของตนเอง ตามวิธีการพูด
ต่อสาธารณชนที่ถกู ต้ อง
2.ผู้เรี ยน+ผู้สอนร่วมกัน
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
ตัดสินความถูกต้ อง แล้ ว
ช่วยกันปรับแก้ ไขใหม่
3.ให้ ดวู ีดทิ ศั น์ตวั อย่างการ
โต้ วาที การอภิปราย
4.4 กลุม่ วิจารณ์การโต้ วาที
5.4 กลุม่ วิจารณ์การ
อภิปราย
6. ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุป
ประโยชน์ที่จะนาไปใช้
ร่วมกัน
7.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
8. การบ้ านให้ ผ้ เู รี ยน ไป
ศึกษาการพูดสุนทรพจน์
เพิ่มเติมและเตรี ยมบทพูด
สุนทรพจน์ ใช้ เวลา 3 นาที
ในการสอบพูดกลางภาค
เรี ยน เรื่ องวัฒนธรรมไทย
ก้ าวไกลไปอาเซียน
9.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 8
เรื่ อง ตัวอย่างทักษะการพูด
สถานการณ์ทางวิชาการ
และ บันเทิง ครัง้ ที่ 14 เรื่ อง
18
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ตัวอย่าง การฝึ กทักษะการ
ฟั ง และ ครัง้ ที่ 15 เรื่ อง
กลวิธีการฟั งให้ สมั ฤทธิผล
10.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 8 ,14 และ 15

10

สอบกลางภาค
(สอบพูด สอบฟั ง)

3

1. สอบพูดสุนทรพจน์
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
รายบุคคล ใช้ เวลา 3 นาที
เรื่ องวัฒนธรรมไทยก้ าวไกล
ไปอาเซียน
2. ส่งบทพูดสุนทรพจน์
ใช้ เวลา 3 นาที
เรื่ องวัฒนธรรมไทยก้ าวไกล
ไปอาเซียน
3. ทาแบบประเมินการพูด
ของตนเอง เพื่อน กลุม่
4. ผู้สอน และผู้เรี ยน
ช่วยกันวิจารณ์ สรุป และให้
ข้ อเสนอแนะ
5. ให้ ดู และฟั งจากคลิป
การพูดของ พระวุฒิชยั
วัชรเมธี เรื่ อง “สอนลูก
อย่างไรให้ เป็ นยอดคน” แล้ ว
สรุปเรื่ องจากการฟั ง เป็ น
การบ้ าน (สอบ)

19
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6.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector คลิปการพูด
และ แบบประเมินผล
11

การฝึ กทักษะการพูดและ
การฟั งในสถานการณ์ทาง
วิชาการและบันเทิง
1. ตัวอย่างทักษะการพูด
เพื่อไมตรี จิต
1.1 การทักทาย
1.2 การแสดงความยินดี
2. ศิลปะการประเมินผล
การพูดด้ วยตนเอง
3. เกณฑ์การประเมินผล
การฟั งให้ สมั ฤทธิผล
4. การประเมินผลการฟั ง
ด้ วยตนเอง
5. ทักษะ สถานการณ์
และตัวอย่างการฟั ง
เพื่อติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน

3

1.ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่ จับสลาก ผศ.ญานิศา โชติชื่น
การพูดเพื่อไมตรี จิตประเภท
ต่าง ๆ แล้ วแสดงบทบาท
สมมติ
2.ให้ ผ้ เู รี ยนนาแบบ
ประเมินผลมาประเมิน
ตนเอง เพื่อน กลุม่ ครัง้ ที่ 1
3. ผู้เรี ยน +ผู้สอน ร่วม
วิจารณ์ การประเมินผล
4. ผู้เรี ยน ผู้สอน สรุป
ประโยชน์ที่จะนาไปใช้
ร่วมกัน
5.ผู้สอน สรุปด้ วย power
point
6.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 7
เรื่ อง ตัวอย่างทักษะการพูด
สถานการณ์ทางวิชาการ
และ บันเทิง และครัง้ ที่ 12
เรื่ อง ศิลปะการฟั งในโอกาส
ต่าง ๆ
7.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
20

มคอ. 3
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 7 และ 12
12

การฝึ กทักษะการพูดและ 3
การฟั งในสถานการณ์ทาง
วิชาการและบันเทิง
1. ตัวอย่างทักษะการพูด
เพื่อสาระบันเทิง
1.1 ทอล์คโชว์
1.2 ยอวาที
1.3 แซววาที
1.4 เลียน (ล้ อเลียน) วาที
1.5 เฮฮาวาที ลีลาวาที
2. การหลีกเลี่ยงการฟั ง
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3. ศิลปะการฟั งสารธุรกิจ
4. ศิลปะการฟั ง
การสนทนาทางธุรกิจ
5. ทักษะ สถานการณ์
และตัวอย่าง การฟั งเพื่อ
สร้ างสรรค์จินตนาการ
และความคิดสร้ างสรรค์

1.ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่ ส่ง
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
ตัวแทนกลุม่ ละ1 คน
แบ่งเป็ น 2 คณะ คณะละ 5
คน พูดแสดงเหตุผล แซว
วาที “แต่งงานสิสบาย
ดีกว่าเฉาตายเพราะเป็ น
โสด”
2.ให้ ผ้ เู รี ยนชม VCD
ตัวอย่าง
2.1 ทอล์คโชว์
2.2 ยอวาที
2.3 แซววาที
2.4 เลียน (ล้ อเลียน) วาที
2.5 เฮฮาวาที ลีลาวาที
3. ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กออกเสียง
การแสดงการพูดดังกล่าว
จากบทใน power point
4.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา ด้ วย
power point
5.งานค้ นคว้ าสาหรับการ
เรี ยนครัง้ ต่อไป มอบหมาย
ทุกคนในกลุม่ 8 กลุม่ หา
ประโยคคาพูดสุภาพและไม่
สุภาพ นาเสนอด้ วย power
point คนละ 1 ประโยค
สุภาพ+1ประโยคไม่สภุ าพที่
ใช้ ในชีวิตประจาวัน สาหรับ
21
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การเรี ยนครัง้ ต่อไป
6.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่ 8
เรื่ อง ตัวอย่างทักษะการพูด
สถานการณ์ทางวิชาการ
และ บันเทิง และครัง้ ที่ 11
เรื่ อง ศิลปะการฟั งประเภท
ต่าง ๆ
7.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 8 และ 11
13

การฝึ กทักษะการพูดและ
3
การฟั งในสถานการณ์ทาง
วิชาการและบันเทิง
1. ตัวอย่างทักษะการพูด
เพื่อกิจธุระ
1.1 การขอความร่วมมือ
1.2 การขอความ
ช่วยเหลือ
1.3 การขอคาแนะนา
1.4 การขอร้ อง
1.5 การห้ ามปราม
1.6 การให้ คาแนะนา
1.7 การสัมภาษณ์
2. การหลีกเลี่ยง

1. ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่
ปฏิบตั กิ ารพูดตาม
สถานการณ์ ประกอบ
power point
2. พูดเป็ นรายบุคคล
3.ผู้สอน สรุป เนื ้อหา การ
พูด การฟั งด้ วย power
point
4.ประเมินผลการพูด
การฟั ง ของตนเอง เพี่อน
กลุม่ ครัง้ ที่ 2
5.ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนศึกษา
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่

ผศ.ญานิศา โชติชื่น
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14

การใช้ อวัจนภาษา
ในทางลบ
3. การรับรู้ปัญหา
หรื ออุปสรรคในการฟั งสาร
ธุรกิจ
4. ทักษะ สถานการณ์
และตัวอย่าง การฟั ง
เพื่อการฟั ง
เพื่อความเพลิดเพลิน
ความซาบซึ ้ง
หรื อความบันเทิง
การฟั งเพื่อวิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินผล
การฟั งเพื่อให้ ได้ ข้อคิด คติ
ชีวิต และความจรรโลงใจ

6 เรื่ อง ทักษะการพูด
ประเภทต่าง ๆ ครัง้ ที่ 11
เรื่ อง ศิลปะการฟั งประเภท
ต่าง ๆ และครัง้ ที่ 13 การ
ฝึ กทักษะการฟั ง
7.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 6, 11 และ 13

ทักษะปฎิบตั ิ การพูด
และการฟั งในสถานการณ์ 3
ทางวิชาการ
1. ทักษะปฎิบตั ิ
การวางระเบียบในการพูด
2. ทักษะปฎิบตั ิ
การวางรูปแบบโครงสร้ าง
ในการพูด
3. ทักษะปฎิบตั ิในการฟั ง
ทัว่ ไป และการฟั งสนทนา
4.ทักษะปฎิบตั ิ
การสร้ างบุคลิกภาพ
ในการพูด – การฟั ง
5. เนื ้อหา ประเภท ทักษะ
ตัวอย่าง

1. ผู้เรี ยน 8 กลุม่ ปฏิบตั กิ าร
การพูดและการฟั งใน
ผศ.ญานิศา โชติชื่น
สถานการณ์ทางวิชาการ
โดยการแสดงบทบาทสมมติ
ประกอบ power point
ดังนี ้ 1.1 การรายงาน
1.2 การประชุม
1.3 การสัมมนา
1.4 การอภิปราย
1.5 การอธิบาย
และ การบรรยายสรุป
1.6 การแนะนาตัว
และ การแนะนาบุคคลใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
1.7 พิธีกรในสถานการณ์
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ต่าง ๆ
1.8 การพูดเพื่อไมตรี จิต
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
2. พูดเป็ นรายบุคคล
3.การบ้ าน ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคน
เขียนสรุปประโยชน์และ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
บทเรี ยนวาทศาสตร์ Online
ครัง้ ที่ 1-15
4.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบ
ประเมินผล ตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
และบทเรี ยนวาทศาสตร์
Online ครัง้ ที่ 1- 15
15

ทักษะปฎิบตั ิ การพูด
และการฟั งในสถานการณ์ 3
บันเทิง
1. ทักษะปฎิบตั ิ
การวางระเบียบในการพูด
2. ทักษะปฎิบตั ิ
การวางรูปแบบโครงสร้ าง
ในการพูด
3. ทักษะปฎิบตั ิในการฟั ง
ทัว่ ไป และการฟั งสนทนา
4ทักษะปฎิบตั ิ
การสร้ างบุคลิกภาพ
ในการพูด –การฟั ง
5. เนื ้อหา ประเภท

1.ให้ ผ้ เู รี ยน 8 กลุม่ ปฏิบตั ิ ผศ.ญานิศา โชติชื่น
การพูดและการฟั งใน
สถานการณ์บนั เทิง โดยการ
แสดงบทบาทสมมติ
ประกอบ power point
ดังนี ้
1.1 งานแต่งงาน
1.2 งานเปิ ดกิจการใหม่
1.3 งานวันเกิด
1.4 งานเลี ้ยงต้ อนรับ
1.5 งานคืนสูเ่ หย้ า
1.6 งานขึ ้นบ้ านใหม่
1.7 งานประกาศรางวัล
1.8 งานเลี ้ยงอาลา
24
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ทักษะ ตัวอย่าง

16

2.พูดเป็ นกลุม่ และบุคคล
3. ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคน
ประเมินผลการพูดตนเอง
เพื่อน กลุม่ ครัง้ สุดท้ าย
4. ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนส่งงาน
เขียนสรุปประโยชน์และ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
บทเรี ยนวาทศาสตร์ Online
ครัง้ ที่ 1-15
5. การบ้ าน ให้ ผ้ เู รี ยน
ทุกคนเขียนสรุปประโยชน์
และข้ อเสนอแนะ จาก
การศึกษาตาราศาสตร์
และศิลปะการพูด การฟั ง
6.สือ่ Computer ,Power
point และ Overhead
Projector แบบประเมินผล
ตาราศาสตร์ และศิลปะการ
พูด การฟั ง และบทเรี ยน
วาทศาสตร์ Online ครัง้ ที่
1- 15

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

4

5

ผลการ
เรียนรู้
1.1.1-1.1.4,
2.1.1-2.1.3,
3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.3,
5.1.1-5.1.4
1.1.1-1.1.4,
2.1.1-2.1.3,
3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.3,
5.1.1-5.1.4
1.1.1-1.1.4,
2.1.1-2.1.3,
3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.3,
5.1.1-5.1.4
1.1.2,1.1.4,
2.1.1-2.1.3,
3.1.1,3.1.4,4.1.1
1.1.2,1.1.4,2.1.12.1.3,3.1.1,3.1.2,3.1.4,4.1.1

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ปฏิบตั ิการพูด
รายบุคคล
และประเมิน
ตนเอง

3,9,14,15

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
ร้ อยละ 20

พูดรายงาน
กลุม่

1,2,3,5,6,8,9,11,12,13,14

ร้ อยละ 15

กิจกรรม
ในชันเรี
้ ยน

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
12,13,14,15,

ร้ อยละ 20

สอบกลาง
ภาค

10

ร้ อยละ 15

สอบปลาย
ภาค

16

ร้ อยละ 30
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เกณฑ์ การให้ คะแนน แสดงในเชิง Scoring Rublic
ระดับคะแนน
A
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนทุกครัง้ บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสมขณะปรากฎตัวทุกครัง้
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ องทุกครัง้ ระเบียบการพูดถูกต้ องทุกครัง้ คะแนนสอบ 90-100
B+
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน 90 % บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสมขณะปรากฎตัว 90%
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง90 % ระเบียบการพูดถูกต้ อง 90 %
คะแนนสอบ 80-89 %
B
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน 80 % บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสม ขณะปรากฎตัว80%
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง 80 % ระเบียบการพูดถูกต้ อง 80 % คะแนนสอบ 70-79 %
C+
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน 70 % บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสมขณะปรากฎตัว 70%
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง 70 % ระเบียบการพูดถูกต้ อง 70 %คะแนนสอบ 60-69 %
C
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน 60 % บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสมขณะปรากฎตัว 60%
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง 60 % ระเบียบการพูดถูกต้ อง 60 % คะแนนสอบ 50-59 %
D+
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน 50 % บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสมขณะปรากฎตัว 50%
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง 50 % ระเบียบการพูดถูกต้ อง 50 % คะแนนสอบ 40-49 %
D,E
ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนต่ากว่า 50 % บุคลิกภาพ+การแต่งกายเหมาะสมขณะปรากฏตัว
ต่ากว่า50%
ใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ องต่ากว่า 50 % ระเบียบการพูดถูกต้ อง ต่ากว่า40 % คะแนนสอบ ต่ากว่า
40 %
เกณฑ์ สรุ ปการประเมินผลการเรียน

ระดับคะแนน
A
B+
B
C
C
D+
D
E

ค่าร้ อยละ
90-100
85-89
75-84
70-84
60-64
55-59
50-54
0-49

ระดับคะแนน
A
B+
B
C
C
D+
D
F

ค่าร้ อยละ
90-100
85-89
75-84
70-84
60-64
55-59
50-54
0-49
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ญานิศา โชติชื่น. (2558). ศาสตร์ และศิลปะการพูด การฟั ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
ดุสติ .
______ . (2554). วาทศาสตร์ (Online). Dusit (LMS), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
______ . (2556). เอกสารประกอบการสอนศาสตร์ และศิลปะการพูด การฟั ง. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสติ .
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
คาร์ เนกี ้ เดล. (2537). การพูดในที่ชุมชน แปลโดย อาษา ขอจิตต์ เมตต์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 9). กรุงเทพฯ :
อาษา.
จันทร์ ศรี นิตยฤกษ์ . (2529). การพัฒนาทักษะการฟั งระดับประถมศึกษา เอกสารการสอน
หน่ วยที่ 4 ชุดวิชาการสอนกลุ่มทักษะ1 (ภาษาไทย). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จิตรจานงค์ สุภาพ. (2530). การพูดระบบการฑูต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สทุ ธิสารการพิมพ์.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. (2532). การพูดในชีวิตประจาวัน. กรุงเทพฯ : อักษรไทย.
. (2532). การพูดสาหรับผู้นา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
. (2538). MC 231 การพูดในชีวิตประจาวัน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ญานิศา โชติชื่น. (2549). การพูดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ .
ถาวร โชติชื่น และเสน่ห์ ศรี สวุ รรณ. (2541). ผงชูรสการพูด. กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์.
ยุดา รักไทย และปานจิตต์ โกญจนาวรรณ . (2542). คนฉลาดฟั ง.(Effective Listening)
กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์ เน็ทจากัด.
วันทิพย์. (มปป). ศิลปะการฟั ง.กรุงเทพฯ.
วิจิตร อาวะกุล. (2545). เพื่อการพูด การฟั ง และการประชุมที่ดี (พิมพ์ครัง้ ที่ 7). กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิชจากัด
.
สมจิต ชิวปรี ชา. (2548). วาทวิทยา.พิมพ์ครัง้ ที่ 5.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาติ กิจยรรยง. (2548) ศิลปะการพูดสาหรับผู้นา (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: เอ็มไอทีคอนซัลติ ้ง.
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
www.stou.ac.th/thai/offices/oce/khowleledge/3-45/page3-12-45.html
www.utcc.ac.th/subject/430205/sp4.html
www.kro.rikp.ac.th/homekro99/book3.html
www.rikp.ac.th/homekru99/book2.html
หนังสือเอกสาร วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทกุ ชนิดที่เกี่ยวกับ “วาทการ”

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
้ ธีการสอน การจัดกิจกรรม ในชันเรี
้ ยน สื่ อ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูล เช่น การสังเกต การสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษา การเขียนประเมินผู้สอน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษา
โดยตรง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
หลักสูตร กาหนดให้ อาจารย์ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทามคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี ้ทางคณะ ฯ ยัง
มอบหมายให้ อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
ตลอดจนมีการประชุมอาจารย์ ในหลักสูตร เพื่อหารื อปั ญหาการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการประชุมร่วมกัน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย
การสุม่ ประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน
ทังคะแนนดิ
้
บและระดับคะแนนของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทังหมดในความรั
้
บผิดชอบของหลักสูตร
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผ้ สู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื ้อหาที่
สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้
และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อ ประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้ าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
พิจารณาให้ ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป

----------------------------------------------------
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