
มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ.....มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร......ภาควิชา……มนุษยศาสตร………………………………………

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2. จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตร.... ................................................ .....สาขาวิชา ........................................................... .....
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร)

ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บังคับ  เลือก

ในกลุมวิชา  ภาษาและการส่ือสาร
 มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร
 คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุมวิชา  แกน  บังคับ  เลือก

 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
 เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..………………

 หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. สุรัสวดี  นราพงศเกษม
อาจารยผูสอน 1. ผศ. สุภา  วัชรสุขุม

2. ผศ. ภิญโญ  เวชโช
3. อ. จิราภรณ  กอเกียรติยากุล
4. อ. สุรัสวดี  นราพงศเกษม
5. อ. ธวัลรัตน  พรหมวิเศษ
6. อ. ปทุมรัตน  บัวแกว
7. อ. ฮาสานะห  มะ
8. อ. จิตติขวัญ ภูพันธตระกูล

5. ภาคการศึกษา  /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 รายวิชา …………………………………..

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 รายวิชา……………………………………

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี   .......เดือน ........ ................ พ.ศ..... .
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี ...19… เดือน....กรกฎาคม พ.ศ...2558..
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง

การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิจารณการพูดและการเขียนเพื่อแกไขปรับปรุงผลงานใหมีประสิทธิภาพ

2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนนําไปสูแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด

ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ
ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกวิจารณ
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง
ฝกปฏิบัติภาคสนาม/

ฝกงาน
สอนเสริม

…15…ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

30…ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา
45…ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา
-… ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา

(สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย)

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาจํานวน ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห ( สําหรับผูท่ีตองการคําปรึกษาตามแตละกรณี )

วิธีการส่ือสารกับนักศึกษาดวยตนเองใช e-mail
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม

จํานวน 5 ขอ

2.  ดานความรู

จํานวน 3 ขอ

3.  ดาน
ทักษะทาง
ปญญา
จํานวน
2 ขอ

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

จํานวน 3 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 4 ขอ
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

   O O O O   O   O   O O

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
- ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
- มีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ ในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง
- อภิปรายรวมกันในช้ันเรียน

- พฤติกรรมการเขาเรียนและ
พฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา
- ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน

ในช้ันเรียน
- ประเมินจากความตรงตอเวลาใน
การสงงานและประสิทธิภาพงานท่ี
ไดรับมอบหมาย
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2. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

มีความรูความเขาใจ หลักเกณฑ
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและ
เปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง
การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตาม
มาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และ
ฝกวิจารณใหสามารถใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
และตําราเก่ียวกับ การพัฒนา
ทักษะการพูดและการเขียน-
บรรยายและสรุปสาระการเรียนรู
โดยอาจารยประจําวิชา
- อภิปราย  วิเคราะห  วิจารณ
และซักถาม
- ศึกษาเอกสารและรายงานหนา
ช้ัน
- ปฏิบัติกิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมรายบุคคล

- ประเมินจากการทดสอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค
- การมีสวนรวมในการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานจากการคนควาขอมูลท่ี
เก่ียวของ

3 .ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

- มีความรูความเขาใจใน
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน

- พูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- นักศึกษาสามารถวิจารณการ
พูดและการเขียนเพื่อแกไขปรับปรุง
ผลงานใหมีประสิทธิภาพ

- อภิปราย  วิเคราะห  วิจารณและ
ซักถาม
- ฝกพูดและเขียน

- ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน
ในช้ันเรียน
- ประเมินผลงานการพูดและเขียน
- ประเมินจากการสอบยอย  และ
สอบกลางภาคปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

-สามารถนําความรูหลักเกณฑและ
พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
นําไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี
- สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได
ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกในกลุม
- สามารถวางแผน และมีรับผิดชอบใน

งานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคล
และงานกลุม
- สามารถรับผิดชอบในการเรียนรู

- มอบหมายงานรายกลุมให
นักศึกษาไปคนควาแลวนําเสนอ
รายงาน
- อภิปรายศึกษารวมกันในช้ัน
เรียน

- ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน
ในช้ันเรียน
- ประเมินจากการเขาเรียนและ
พฤติกรรมในช้ันเรียน
- ประเมินจากความตรงตอเวลาใน

การสงงานและประสิทธิภาพงานท่ี
ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองพัฒนา

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

- สามารถเลือกใชหรือประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลหรือวิเคราะหขอมูลไดอยาง
เหมาะสม
- สามารถส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังในการพูดและการ
เขียนในรูปแบบท่ีเหมาะสมไดอยาง
ถูกตอง
-มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมขอมูล
แปลความหมายและส่ือสาร

- บรรยายและอภิปรายรวมกันใน
ช้ันเรียน
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา
ดวยตนเองกลุม จากแหลงคนควา
หลาย ๆ แหลง แลวนําเสนอ
รายงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม

- ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอรายงาน
- ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน
ในช้ันเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

1-2 แนะนํารายวิชา พรอมอธิบาย
ขอตกลงในการเรียน
และบรรยายบทที่ 1 การใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานพูดและงาน
เขียนแตละประเภท ความรูเรื่อง
การใชคํา การใชประโยค ปญหา
การพูดและการเขียนในปจจุบัน

6 บรรยาย
อภิปราย
เอกสารประกอบการสอน

3-5 บทที่ 2 หลักการพูดการพูด
ในโอกาสตางๆ ไดแก

การพูดโนมนาวใจ
การพูดในท่ีประชุม
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
การพูดเพื่อการนําเสนอ
การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
การพูดสาธิต
การกลาวสุนทรพจน
วิธีสรางอารมณขันในระหวางการ

พูด

9 บรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหจาก ตัวอยางท่ี
ปรากฏในส่ือมวลชน
อภิปราย
เอกสารประกอบการสอน

6-7 บทที่ 3 การพัฒนาทักษะการพูด
ข้ันตอนการเตรียมการพูด
ข้ันตอนการพูด
ข้ันตอนหลังการพูด ประเมิน

การพูด  การวิจารณ

6 ศึกษาจากวีดิทัศน
ฝกปฏิบัติ
วิจารณ
ประเมินการพูด

8 สอบกลางภาค 3

9-11 บทที่ 4 หลักการเขียน
การเขียนบทความ
การเขียนเพื่อการโนมนาวใจ

9 บรรยาย
แบงกลุมทํางาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ส่ือที่ใช

ผูสอน

การเขียนหนังสือราชการ นําเสนองาน
สรุปเปนความคิดรวบยอด
ฝกปฏิบัติ
เอกสารประกอบการสอน

12-14 บทที่ 5 การพัฒนาทักษะการ
เขียน

ข้ันตอนการเตรียมการเขียน
ข้ันตอนลงการเขียน
ข้ันตอนหลังการการเขียน

ประเมินการเขียน  การวิจารณ

9 ฝกปฏิบัติ
วิจารณ
ประเมินการเขียน

15 บทที่ 6 หลักวิจารณการพูดและ
การเขียนเพื่อแกไขปรับปรุงผลงาน
ใหมีประสิทธิภาพ

3 บรรยาย
แบงกลุมทํางาน
นําเสนองาน
เอกสารประกอบการสอน

16 ทบทวนความรูกอนสอบ 3

17-18 สอบปลายภาค

รวมจํานวนช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา 45
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

ปญญา

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลฯ
และทักษะการส่ือสารฯ

- พฤติกรรมการเขาเรียนและ
พฤติกรรมในช้ันเรียนของ
นักศึกษา
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
- การทํางานกลุมและการ

นําเสนอผลงาน

ตลอดภาคเรียน

สัปดาหท่ี 8
สัปดาหท่ี 17-18
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

10 %

10 %
30 %
10 %
10 %

30 %
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
-

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ. แทนคุณแผนดินเกิด เทิดคุณคาภาษาไทย. รวมบทปาฐกถาพิเศษเก่ียวกับ

ภาษาไทย ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ
ภัณฑ, 2545.

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542.
การเขียนเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2544.

กําชัย ทองหลอ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, 2550.
คณาจารยภาควิชาภาษาไทย. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. การใชภาษาไทย 1. พิมพครั้งท่ี 4

กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543.
คณาจารยภาควิชาภาษาไทย. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. การใชภาษาไทย 2

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539.
คณาจารยสาขาภาษาไทย. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ. กลยุทธการพูดใหประสบความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : สนุกอาน, 2546
ผะอบ โปษกฤษณะ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอาน การพูด การฟงและราชาศัพท. พิมพ

ครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2546.
รสริน ดิษฐบรรจง. การเขียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552
วิษณุ สุวรรณเพิ่ม . การส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจ กรุงเทพฯ: รุงศิลปะการพิมพ. 2527.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย . การส่ือสารเพื่อการพัฒนา . กรุงเทซ :อรุณการพิมพ, 2537
สนม ครุฑเมือง. การเขียนเชิงวิชาการ. พิมพครั้งท่ี 2 พิมพลักษณ พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
.สุวิทย  มูลคํา. ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากร. เลม 2  พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พ.ีพริ้นท จํากัด, 2543.
สุธิวงศ พงศไพบูลย. การเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522
สหไชย ไชยพันธุ. การพูดส่ือสารในสังคม . นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 2551
สมิต สัชฌุกร. การพูดตอชุมนุมชน. พิมพครั้งท่ี 2 .พิมพลักษณ กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551
ศรีจันทร พันธุพานิช. การเขียน : ภาคหลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปทุมวัน, 2538
อรวรรณ ปลันธนโอวาท. การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระ พิมพครั้งท่ี 7 พิมพลักษณ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
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อวยพร  พานิช  และคณะ. ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการส่ือสาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

ตําราและวารสารท่ีเก่ียวของและเว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอตามแผนการสอน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
2. ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกําหนดใหมีการประเมินการสอนรายวิชา  ดังน้ี
1. ประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
2. ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
3. ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

3. การปรับปรุงการสอน
1. นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
2. สัมมนาอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ีเพื่อพัฒนาสาระและการสอนท่ีเหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา
1. สัมมนาระหวางอาจารยผูสอนในการกําหนดเกณฑแนวการวัดผล และเกณฑการประเมินผล
2. ทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใหโอกาสแกนักศึกษาในการสอนซอมรายจุดประสงค

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน
2. สัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางอาจารยผูสอน

หมวดอ่ืนๆ  (ถามี)

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
Integrating research process or innovation to teaching and learning process

……………ไมมี………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน

Integrating academic services to teaching and learning process
…………………ไมมี……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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