รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ในมหาวิทยาลัย / คณะครุศาสตร/ การประถมศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1094502 ชื่อรายวิชา ศาสตรและศิลปะการพูด การฟง
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ. เบญจมาศ ขําสกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 442
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูด การฟงใหสัมฤทธิผล
1.2 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฝกทักษะการพูด การฟงใหสัมฤทธิผล
1.3 เพื่อใหคนควา ศึกษา เรียนรู ฝกปฏิบัติจากวิทยากร ประสบการณจริง ขอมูล
ขาวสาร เทคโนโลยีโดยใชทักษะการพูด การฟงอยางมีหลักเกณฑ
1.4 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถดานทักษะการพูด การฟง
ในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจาวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อใหสามารถใชทักษะการพูด การฟง เสริมการงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน ดังนี้
2.1.1 สามารถฝกฝน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการพูดและการฟง
2.1.2 ปฏิบัติการพูดและการฟงจากสถานการณจาลอง สูชีวิตประจาวันได
2.1.3 สามารถใชทักษะการพูดและการฟง ในชีวิตประจาวันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล
2.1.4 มีทักษะการใชภาษา และสามารถใช สื่อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานไดอยางนาสนใจ
2.1.5 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน ผูสอน และวิทยากรได
2.1.6 สามารถประยุกตการเรียน กับการทางานใหเปนประโยชนไดตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน ดังนี้
2.2.1 แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2.2.2 มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.2.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือในการทากิจกรรมกลุม
2.2.4 มีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการศึกษาคนควาในรูปแบบของการฝกฝน
2.2.5 เห็นประโยชนและคุณคาของการฟง การพูด ในรูปแบบของการปฏิบัติจริง
2.2.6 รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต ตรงตอเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ เทคนิค และศิลปะของการพูด รวมทั้งการฟง เนนการฝกทักษะ เพื่อพัฒนา การพูด
การฟง ใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เหมาะสม กับบุคคล กาลเทศะ และโอกาส ในสถานการณ ตาง ๆ
Study the principles, techniques and the art of speaking and listening. Develop and
Practice effective speaking and listening skills appropriate for various situations and
occasions.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/actภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตาม
ความตองการของนักศึกษาอยางนอย 6 ชั่วโมง/ตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู
1) มีระเบียบวินัยตอการเรียน และมีความรับผิดชอบ
2) มีความซื่อสัตยสุจริตมีจริยธรรมในการศึกษาคนควาขอมูลและอางอิงของผูอื่น
3) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
4) มีความขยัน อดทน
5) เคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) ใหผูเรียนรับทราบกฎกติกา มีวินัยเรื่องเวลาในการเขาชั้นเรียนและการเขารวมในทุกกิจกรรม
ยกตัวอยางกรณีศึกษาของผูเรียน ในการเขาชั้นเรียน ความตรงตอเวลา การสงงานที่มอบหมายครบตรงตาม
เวลาที่กาหนด
2) เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาคนควาขอมูลและอางอิงของผูอื่น และการประพฤติที่ผิดจริยธรรมในการ
นาขอมูลของผูอื่นมาอางอิง
3) อธิบาย สรุป ทฤษฎี นาเสนอตัวอยาง และฝกปฏิบัติ
4) ใหแกไข ปรับปรุงงานใหถูกตอง ทาซา ๆ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
5) ใหปฏิบัติตามระเบียบ เคารพในสิทธิของตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตความมีวินัยตรงตอเวลาการเขาชั้นเรียนและการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการนาขอมูลของผูอื่นมาอางอิง
3) สังเกตการทางานกลุมและการสงงาน
4) ตรวจสอบความถูกตอง และใหแกไขใหมใหถูกตอง
5) ตนเอง กลุม ผูสอน สังเกตบุคลิกภาพ การแตงกาย แลวรวมอภิปราย
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและมีความเขาใจเกี่ยวหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหา สาระสาคัญของรายวิชา
2) มีความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3) มีความสามารถนาความรู ทักษะทางภาษาประสบการณจากการทากิจกรรม เสริมหลักสูตร
โดยใชการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
4) มีความรู ความสามารถในการประเมินคุณคาสาร เพื่อการนาเสนอขอมูล
5) มีความสามารถบูรณาการทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ กับความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย สรุปความ ถาม-ตอบ
2) แบ่งกลุม่ ศึกษาเอกสาร ค้ นคว้ าจากตาราและเว็บไซต์
3) นาเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมายทังรายบุ
้
คคล และงานกลุม่ มคอ. 3
4) สร้ างสถานการณ์ โดยการจาลองเหตุการณ์ตา่ ง ๆ บทบาทสมมติสรุปเนื ้อหาจากการศึกษา
ค้ นคว้ า อภิปรายร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลระหวางภาคเรียน 70 % ประกอบดวย
(1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน 15 %
(2) ฝกปฏิบัติการพูดจากการมอบหมายงาน การศึกษาคนควาและนาเสนอ 20 %
(3) กิจกรรมในชั้นเรียน 20 %
(4) สอบกลางภาค 15 %
2) ประเมินผลปลายภาค 30 % ประกอบดวย
(1) สอบปลายภาค 20 %
(2) สอบปฏิบัติการพูด+เขียนบทพูด 10%
รวม 100
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
2) สามารถตีความ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาระสนเทศได้
3) สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ และทักษะทางภาษาไทยได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) ฝกใหตอบปญหาในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็นศึกษาที่
กําหนดโดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตองกาหนดแนวทางไปสูการหาคาตอบที่มีความชัดเจนและ
นาเชื่อถือ
2) ฝกการถายทอดความรู ความคิด เปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา เปนรายบุคคล-กลุม แลว
อภิปรายความถูกตอง ไมถูกตองรวมกัน
3) ใหศึกษาคนควาหาคาตอบดวยตนเอง ซึ่งแนะนาแหลงขอมูลให ใชวิธีการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน วิธีการสอนแบบสืบสอบ ฝกการนาเสนองานดวยวาจา และ ลายลักษณอักษร โดยการใชภาษาไทยได
อยางถูกตอง และใชสื่อเทคโนโลยีใหนาสนใจ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การพูดรายบุคคล และกลุม
2) การนาเสนอรายงานเปนรายบุคคล และกลุม มคอ. 3

8

3) การตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม และการสอบ
ขอเขียนกลางภาค และปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) มีความเขาใจผูอื่น สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและเปนผูนา ผูตามที่ดี
3)สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาคนอื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทางาน
ไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
3) กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทางานกลุม อยางชัดเจน
4) กาหนดใหเขารวมกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาคนอื่นๆ
และบุคคลทั่วไป มอบหมายงานกลุม ในการเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ เขน วันภาษาไทยแหงชาติ
โครงการไหวครู เทศนมหาชาติ เปนตน แลวสรุปเปนรายงานนาเสนอดวยวาจา
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน ตรงตอเวลา
2) ความรับผิดชอบในรายงานกลุม
3) ใหประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบ
4) ใหประเมินตนเอง การเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จาเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
3) สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการพูด การเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อ และเครื่องมือในการนาเสนอผลงาน ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูลและวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ และ
มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทังวาจาและเอกสารประกอบสื
้
่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ทักษะการใช้ ภาษาจากการรายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการนา
เสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

2) ทักษะการใช้ สื่อจาการรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน ความถูกต้ องตามมารยาทสังคม ต่อบุคคล
เวลา สถานที่ และโอกาส
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

ศาสตรและศิลปะการพูด การฟงให
สัมฤทธิผล
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ศาสตร
และศิลปะการพูด การฟงใหสัมฤทธิผล
2.ความหมาย ความสําคัญของการพูด
การฟง
2. จุดมุงหมายของการพูด การฟง
4. โอกาสในการพูดการฟง
5.ประโยชนของ
การพูด-ฟงได
การพูด-ฟงดี
การพูด-ฟงเปน
ศาสตรและศิลปะการพูด การฟงให
สัมฤทธิผล
1. ลักษณะการพูด
2. การวางโครงเรื่อง
3. การสํารวจความพรอม
4. คุณสมบัติของผูพูด
5. ขั้นตอนการฟง
6. ทักษะของการฟงใหสัมฤทธิผล

3

1. ปฐมนิเทศรายวิชา
2. ประเมินการพูด-ฟงของตนเอง กอน
เรียน ครงที่ 1
3. แบงกลุม 5 คน
4. บรรยาย และอธิบาย

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล
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1.ผูสอนนําคลิปการพูด คนเดียว และการ
พูดเปนหมูคณะ ใหดูและฟง
2.ใหแตละกลุมนําเสนอเรื่องราวจาก
การฟง
3.ผูเรียน ผูสอน สรุป
4.ให จับคูซักถามขอมูลสวนตัวโดยฟง
จับประเด็นใหไดแลวใหพูดแนะนาเพื่อน
หนาชั้นเรียนคนละไมเกิน 2 นาที เปน
การบานในครั้งตอไป
1.ผูสอนใหผูแทนผูเรียน 5 กลุม สมมุติ
สถานการณ ในการพูด แลวใชคําทักทาย
ใหถูกตอง แลวแสดงการพูด
2.ผูเรียน ผูสอน สรุปการวางระเบียบ และ
รูปแบบโครงสรางในการพูด รวมกัน
3.ให ผูเรียน 2 คน ปรากฏตัวหนาชั้นเรียน
ผลัดกันพูดแนะนําเพื่อน คนละ ไมเกิน 2
นาที
4.ประเมินการพูด-ฟงของเพื่อน กลุม ครั้ง
ที่ 1
5.ผูเรียน ผูสอนสรุป ศิลปะของการพูด
การฟงที่เกิดผลดี ในการสื่อสาร

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

2

3

ศาสตรและศิลปะการพูด
การฟงใหสัมฤทธิผล
1. การเตรียมพรอมในการพูดให
สัมฤทธิผล
2. ศิลปะการวางระเบียบในการพูด
3. ศิลปะการวางรูปแบบโครงสรางใน
การพูด
4.การมีศิลปะในการฟง
5. ศิลปะการฟงโดยทั่วไป
6. การตั้งเปาหมาย ในการฟง

3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล
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5

6

7
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ศิลปะการพูด การฟงใหสัมฤทธิผล
1.ศิลปะการศึกษาเคล็ด
ศิลปะการพูด การฟงใหสัมฤทธิผล
1.ศิลปะการศึกษาเคล็ด
ลับนักพูดที่มีชื่อเสียง
2.ศิลปะการศึกษาเคล็ดลับนักพูด
3.ศิลปะการสรางความพึงพอใจใหแก
ผูฟง
4. การปรับปรุงเทคนิค
ในการฟง
5. การรูประโยชน ของการฟง
ศิลปะการพูด การฟง ใหประสบความ
สาเร็จ ในชีวิตประจาวัน
1.ศิลปะการใชภาษาพูดอยางมี
วัฒนธรรม
2. ศิลปะการใชธรรมะ ในการพูด
3. ศิลปะการฟงธรรม ตามกาล
4. ลักษณะของการฟงที่ดี
5. มารยาทในการฟง
การฝกทักษะการพูดและการฟงใน
สถานการณทางวิชาการและบันเทิง
1.ความหมาย ความสําคัญ
2.องคประกอบ
3. ขอเสนอแนะในการฝกทักษะการ
พูด การฟง
4.การพัฒนาตนเองใหเปนนักฟงชั้น
ยอด
5. ขอบกพรองในการฟงและวิธีแกไข
การฝกทักษะการพูด และการฟงใน
สถานการณ ทางวิชาการและบันเทิง
1.เทคนิค 14 ประการ ในการเตรียม
พูด
2.จุดประสงคของการพูด
3.ประเภทและความหมายของการพูด
4.เทคนิคการปลูกฝงใหผูฟงมีความ
สนใจที่จะฟง
5. การพัฒนาตนเองใหฟงเปน
การฝึ กทักษะการพูดและการฟังใน
สถานการณ์ทางวิชาการและบันเทิง
1.ตัวอย่างการพูดเพือ่ เสนอข้อมูล การ
อธิบาย การบรรยาย การรายงาน การ
แนะนาตัว โฆษก และพิธกี ร

3

1.ใหผูเรียนบอกชื่อ นักพูด และเรียงลําดับ
ความชอบ พรอมบอกเหตุผล
2.ผูสอนนําคลิปการพูดคนเดียว และ การ
พูดเปนหมูคณะใหฟง
3.ใหแตละคน / กลุมวิจารณการพูดจาก
คลิป และเปรียบเทียบการพูดของตนเอง /
กลุม
4.อภิปราย แสดงความคิดเห็นรวมกัน
5. มอบหมายงาน ให 5 กลุมนําเสนอ
การฟง การพูดในยุค 4 G

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

3

นําเสนองาน
1. การฟง การพูดในยุค 4 G
2.ผูเรียน ผูสอน สรุปศิลปะการพูด การฟง
ใหประสบผลสําเร็จในชีวิตประจาวัน
3. อธิบายมอบหมายงานใหศึกษาจากการ
ฟง ขาว การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ใหแต
ละกลุมรายงานตอไป

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล
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1.ใหผูเรียนดูวีดิทัศน ใหพรอมจับใจความ
และตอบคาถาม
2.ผูเรียน 5 กลุม วิเคราะหสถานการณการ
พูด ที่นามาเสนอ ทั้งรูปแบบ วิธีการ การ
ใชภาษา
3.ผูเรียน ผูสอน สรุป ทักษะ
การพูดและการฟงในสถานการณทาง
วิชาการและบันเทิง
4.ผูสอน สรุป เนื้อหา กา
1.ใหผูเรียนดูภาพบุคลิกภาพ การพูด การ
ฟง ของบุคคลใน อาชีพ โอกาส
สถานการณตาง ๆ
2.ใหผูเรียนสาธิตทาทาง บุคลิกภาพ ใน
การพูด การฟง ในอิริยาบถ โอกาส
สถานการณตาง ๆ เปนกลุมและรายบุคคล
3.ผูเรียน ผูสอน สรุปประโยชนของการ
เตรียมพูดและการพัฒนาตนเองในการฟง
รวมกัน
1.ใหผูเรียนดูคลิป การพูดอธิบาย และการ
พูดรายงานทางวิชาการและบันเทิง
2. ใหผูเรียน 5 กลุมบอกความแตกตางได
ทั้งวิธีการและการใชภาษา
3.ใหผูเรียน 8 กลุม จับสลาก พูดหนาชั้น
เรียน อธิบาย รายงาน แนะนาตัว พิธีกร

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

3

3

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล
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2. ศิลปะการใช้หลักการพูดทีด่ ี
3. การสอนผูเ้ รียนให้เป็ นนักฟังทีด่ ี “ฟัง
เป็ น” และให้มศี ิลปะในการฟัง
4. ประเภท ทักษะ สถานการณ์ และ
ตัวอย่างการฟังเพื่อ รับความรู้ การ
ฟังเพื่อความเข้ าใจ และการฟัง เพื่อ
รายงานผู้อ่นื
การฝกทักษะการพูดและการฟงใน
สถานการณทางวิชาการและบันเทิง 1.
ตัวอยางการพูดเพื่อสรางสรรค
- การแสดงสุนทรพจน
- การอภิปราย
- การโตวาที
- การเสวนา
2. การใชบัญญัติ 10 ประการในการ
ฟงใหมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมการฝกปฏิบัติการฟงให
สัมฤทธิผล
4.แหลงขอมูลเพื่อ จัดกิจกรรมฝก
ปฏิบัติ การฟงใหสัมฤทธิผล 5. ทักษะ
สถานการณ และตัวอยาง การฟงเพื่อ
จับใจความ และ การฟงเพื่อแสดง
ความคิดเห็น

3

10

สอบกลางภาค
(สอบพูด สอบฟง)
(รายบุคคล กลุม รวมอภิปราย
วิจารณการพูด ของทุกคน )

3
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การฝกทักษะการพูดและการฟงใน
สถานการณทางวิชาการและบันเทิง
1.ตัวอยางทักษะการพูดเพื่อไมตรีจิต
1.1 การทักทาย 1.2 การแสดงความ

6

4.ผูเรียน ผูสอน รวมกันสรุปประโยชนที่
จะนาไปใช
5.ผูสอน สรุป เนื้อหา การพูด การฟงดวย
power point
6. การบานใหผูเรียน ไปศึกษาการพูด
โตวาที และพูดอภิปราย ใหตั้งญัตติโตวาที
คนละ 1 ญัตติ และตั้งหัวขออภิปรายคน
ละ 1 หัวขอ
1.ใหผูเรียนบอกญัตติโตวาที และหัวขอ
อภิปรายของตนเอง ตามวิธีการพูดตอ
สาธารณชนที่ถูกตอง
2.ผูเรียน +ผูสอนรวมกันตัดสินความ
ถูกตอง แลวชวยกันปรับแกไขใหม
3.ใหดูวีดิทัศนตัวอยางการโตวาที การ
อภิปราย
4.4 กลุม วิจารณการโตวาที
5.4 กลุม วิจารณการอภิปราย
6. ผูเรียน ผูสอน สรุปประโยชนที่จะนาไป
ใชรวมกัน
7.ผูสอน สรุป เนื้อหา การพูด การฟงดวย
power point
8. การบานใหผูเรียน ไปศึกษาการพูด
สุนทรพจน เพิ่มเติมและเตรียมบทพูด
สุนทรพจน ใชเวลา 3 นาที ในการสอบพูด
กลางภาคเรียน เรื่องฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
1. สอบพูดสุนทรพจน รายบุคคล ใชเวลา
3 นาที บัณฑิตประถมศึกษากับสํานึกทาง
จริยธรรม
2. สงบทพูดสุนทรพจน ใชเวลา 3 นาที
เรื่อ ง บัณฑิตประถมศึกษากับสํานึกทาง
จริยธรรม
3. ทาแบบประเมินการพูดของตนเอง
เพื่อน กลุม
4. ผูสอน และผูเรียน
ชวยกันวิจารณ สรุป และใหขอเสนอแนะ
5. ใหดู และฟงจากคลิป ขุนเขา สินธุเสน
แลวสรุปเรื่องจากการฟง เปนการบาน
(สอบ)
1.ใหผูเรียน 5 กลุมจับสลากการพูดเพื่อ
ไมตรีจิตประเภทตาง ๆ แลวแสดงบทบาท
สมมติ
2.ใหผูเรียนนาแบบประเมินผลมาประเมิน

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

อ.เบญจมาศ
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อ.เบญจมาศ
ขําสกุล
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13.

ยินดี 2. ศิลปะการประเมินผลการพูด
ดวยตนเอง 3. เกณฑการประเมินผล
การฟงใหสัมฤทธิผล 4. การ
ประเมินผลการฟงดวยตนเอง 5.
ทักษะ สถานการณ และตัวอยางการ
ฟง เพื่อติดตอสื่อสาร ในชีวิตประจา
วัน
การฝกทักษะการพูดและการฟงใน
สถานการณทางวิชาการและบันเทิง 1.
ตัวอยางทักษะการพูดเพื่อสาระบันเทิง
1.1 ทอลคโชว
1.2 ยอวาที
1.3 แซววาที
1.4 เลียน (ลอเลียน) วาที
1.5 เฮฮาวาที ลีลาวาที
2. การหลีกเลี่ยงการฟง ที่ไมมี
ประสิทธิภาพ
3. ศิลปะการฟงสารธุรกิจ
4. ศิลปะการฟง การสนทนาทางธุรกิจ
5.ทักษะสถานการณและตัวอยาง การ
ฟงเพื่อสรางสรรคจินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรค
การฝกทักษะการพูดและการฟงใน
สถานการณทางวิชาการและบันเทิง
1. ตัวอยางทักษะการพูดเพื่อกิจธุระ
1.1 การขอความรวมมือ
1.2 การขอความชวยเหลือ
ชวยเหลือ
1.3 การขอคาแนะนา 1.4 การขอรอง
1.5 การหามปราม
1.6 การใหคาแนะนา 1.7 การ
สัมภาษณ 2. การหลีกเลี่ยง การ
ใชอวัจนภาษา ในทางลบ
3. การรับรูปญหา หรืออุปสรรคในการ
ฟงสารธุรกิจ
4. ทักษะ สถานการณ และตัวอยาง
การฟง เพื่อการฟง เพื่อความ
เพลิดเพลิน ความซาบซึ้ง หรือความ
บันเทิง การฟงเพื่อวิเคราะห วิจารณ
ประเมินผล
การฟงเพื่อใหไดขอคิด คติชีวิต และ
ความจรรโลงใจ

ตนเอง เพื่อน กลุม ครั้งที่ 1
3. ผูเรียน +ผูสอน รวมวิจารณ การ
ประเมินผล
4. ผูเรียน ผูสอน สรุปประโยชนที่จะนาไป
ใชรวมกัน
5.ผูสอน
6

1.ใหผูเรียน 8 กลุมสงตัวแทนกลุมละ1 คน
แบงเปน 2 คณะ คณะละ 5 คน พูดแสดง
เหตุผล แซววาที “แตงงานสิสบาย ดีกวา
เฉาตายเพราะเปนโสด”
2.ใหผูเรียนชม VCD ตัวอยาง
2.1 ทอลคโชว
2.2 ยอวาที
2.3 แซววาที
2.4 เลียน (ลอเลียน) วาที
2.5 เฮฮาวาที ลีลาวาที

1. ใหผูเรียน 8 กลุมปฏิบัติการพูดตาม
สถานการณ ประกอบ power point
2. พูดเปนรายบุคคล
3.ผูสอน สรุป เนื้อหา การ
พูด การฟงดวย power point
4.ประเมินผลการพูด
การฟง ของตนเอง เพี่อน กลุม ครั้งที่ 2
5.ใหผูเรียนทุกคนศึกษาเพิ่มเติมจาก
เรื่อง ศิลปะการฟงประเภทตาง ๆ และ
ครั้งที่ 13 การฝกทักษะการฟง

อ.เบญจมาศ
ขําสกุล

14.

ทักษะปฎิบัติ การพูด และการฟงใน
สถานการณทางวิชาการ
1. ทักษะปฎิบัติ การวางระเบียบใน
การพูด
2. ทักษะปฎิบัติ การวางรูปแบบ
โครงสรางในการพูด
3. ทักษะปฎิบัติในการฟงทั่วไป และ
การฟงสนทนา
4.ทักษะปฎิบัติ การสรางบุคลิกภาพ
ในการพูด – การฟง
5. เนื้อหา ประเภท ทักษะ ตัวอยาง

15.

ทักษะปฎิบัติ การพูด และการฟงใน
สถานการณบันเทิง
1. ทักษะปฎิบัติ การวางระเบียบใน
การพูด
2. ทักษะปฎิบัติ การวางรูปแบบ
โครงสราง
ในการพูด
3. ทักษะปฎิบัติในการฟงทั่วไป และ
การฟงสนทนา
4ทักษะปฎิบัติ การสรางบุคลิกภาพ ใน
การพูด –การฟง
5. เนื้อหา ประเภท ทักษะ ตัวอยาง

1. ผูเรียน 5 กลุมปฏิบัติการการพูดและ
การฟงในสถานการณทางวิชาการ โดยการ
แสดงบทบาทสมมติประกอบ power
point ดังนี้ 1.1 การรายงาน
1.2 การประชุม
1.3 การสัมมนา
1.4 การอภิปราย
1.5 การอธิบาย
และ การบรรยายสรุป
1.6 การแนะนาตัว
และ การแนะนาบุคคลในสถานการณตาง
ๆ
1.7 พิธีกรในสถานการณตาง ๆ
1.8 การพูดเพื่อไมตรีจิตสถานการณตาง ๆ
1.ใหผูเรียน 8 กลุมปฏิบัติ การพูดและการ
ฟงในสถานการณบันเทิง โดยการแสดง
บทบาทสมมติประกอบ power point
ดังนี้
1.1 งานแตงงาน
1.2 งานเปดกิจการใหม
1.3 งานวันเกิด
1.4 งานเลี้ยงตอนรับ
1.5 งานคืนสูเหยา
1.6 งานขึ้นบานใหม
1.7 งานประกาศรางวัล
1.8 งานเลี้ยงอาลา
2.พูดเปนกลุม และบุคคล
3. ใหผูเรียนทุกคนประเมินผลการพูด
ตนเอง เพื่อน กลุม ครั้งสุดทาย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

1

ผลการ
เรียนรู
1.1 2,2.1 1),3.1 2),5.1 2)

2

2.1 1),3.12),3.13),3.1.4)

3
4

1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)
1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)

กิจกรรมในชั้น
เรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

แบบฝกหัด

4. รายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคปการศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาคปการศึกษา

20%

ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ

20%
40%

แสดงในเชิง Rubric ดังนี้

(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึงประสงค)
เนื้อหากิจกรรม
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
หรือเปาหมาย
A 20-18
B 17-15
C 14-12
D 11-10
E 9-0
- ตอบคําถาม
1. แบบฝกหัด
- สงงานตรงเวลา - ตอบคําถาม
- ตอบคําถาม
- ตอบคําถาม
นอยกวา 50 %
- ตอบคําถามครบ ครบ
ครบ
นอยกวา 50%
- ถูกตอง 100% - ถูกตอง 60%
คือคําตอบตรง
คือคําตอบไม
-ถูกตอง 100%
ไมต่ํากวา 80%
ประเด็นนอย
ถูกตองไม
คือคําตอบตรง
คือคําตอบตรง
ยกตัวอยาง
คือคําตอบตรง
ประเด็น
ประเด็นบางสวน ยกตัวอยาง
ประกอบ
ประเด็น
ยกตัวอยาง
มีการยกตัวอยาง ประกอบนอย
เหมาะสม ชัดเจน ยกตัวอยาง
ประกอบ
สะอาด เรียบรอย เหมาะสมพอใช
2. กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

- ตรงเวลา
- ทํากิจกรรมครบ
100%
- ใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
ดี

- ทํากิจกรรม
80%
- ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมดี

- ทํากิจกรรม
60%
- ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมระดับ
พอใช

- ทํากิจกรรมต่ํา
กวา50%
- ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมระดับ
นอย

- ทํากิจกรรมต่ํา
ไมถึง 30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ญานิศา โชติชื่น. (2557). ตํารํ าศําสตร์ และศิ ลปะกํ ารพูด กํ ารฟั ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ .
_____ . (2554). วําทศําสตร์ (Online). Dusit (LMS), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
_____ . (2558). เอกสํารประกอบกํ ารสอนศําสตร์ และศิ ลปะกํารพูด กํ ารฟั ง. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ .
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กาญจนา นาคสกุล. (2545). ระบบเสียงภาษาไทย. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
กําชัย ทองหลอ. (2540). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: รวมสาสน.
จินดา งามสุทธิ. (2524). ภาษาศาสตรภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
จินดา เฮงสมบูรณ (2542). ภาษาศาสตรเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2554). ภาษาศาสตรเบื้องตน. Introduction to Linguistics.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

วิจินตน ภานุพงศ (2532). โครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณ. (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พัฒนาชนบท
.
สุนันท อัญชลีนุกูล.(2556). ระบบคําภาษาไทย. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
อุดม วโรตมสิกขดิตถ. (2537). ภาษาศาสตรเหมาะสมัยเบื้องตน. กรุงเทพฯ: พิมพการ การพิมพ.
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2545). หลักภาษาไทย. (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรีย นสื่อการ
สอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอนจากระบบออนไลน
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
กําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และ
อุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการปองกันปญหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนจากการสอบกลางภาคเพื่อปรับปรุงการสอน และพิจารณาจากาการทํากิจกรรม และแบบฝกหัด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผลิตแบบฝกหัดที่มาจากปญหาการใชภาษาไทย

