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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100102 การพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน
Speaking and Writing Skills Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์กษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [18-201] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์กษม การศกึษาปฐมวัย

2 การศกึษาปฐมวัย

3 การสอนอสิลามศกึษา

4 [18-301] พธุ 8:00 - 11:00 อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู จุลชวีวทิยา

5 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

6 วทิยาการคอมพวิเตอร์

7 [23-หอ้งประชมุมงักสี] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ ธุรกจิระหวา่งประเทศ

8 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

9 สัตวศาสตร์

10 นิตศิาสตร์

11 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

12 นิตศิาสตร์

13 [23-หอ้งประชมุมงักสี] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ การตลาด

14 เคมี

15 ชวีวทิยา

16 จุลชวีวทิยา

17 วทิยาการคอมพวิเตอร์

18 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ การตลาด

19 ฟิสกิส์

22 อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู การจัดการ

27 การศกึษาปฐมวัย

28 การศกึษาปฐมวัย

29 สังคมศกึษา

30 [18-301] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู คณติศาสตร์

31 วทิยาศาสตรท์วัไป

32 การประถมศกึษา

33 การสอนอสิลามศกึษา

34 พลศกึษาและสุขศกึษา

42 ภาษาอาหรับ

43 การจัดการ

44 การจัดการ

45 [18-301] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ การจัดการ

46 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

47 [20-805] พฤหสั 13:00 - 16:00 ผศ.ภญิโญ เวชโช การบัญชี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ



วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 15 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑแ์ละพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีนทถีกูตอ้ง 
2. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถพดูตามวัตถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยฝึกการพดูทงัรายบคุคลและเป็นกลุ่ม
3. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเขยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการฝึกเขยีนโครงเรอืง เรยีงความ ความเรยีง และบทความ
4. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถวจิารณ์การพดูและการเขยีนเพอืแกไ้ขปรับปรงุผลงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษาพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีนนําไปสู่แนวทางปฏบิัตทิถีกูตอ้ง และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

หลักเกณฑแ์ละพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน เพอืใหพ้ดูและเขยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ฝึกการพดูทงัรายบคุคลและเป็นกลุ่ม
และรว่มวจิารณ์เพอืแกไ้ขปรับปรงุ ฝึกการเขยีน การวางโครงเรอืง การเขยีนเรยีงความ ความเรยีงและบทความ โดยเนน้การใชภ้าษาตามมาตรฐานของงานเขยีนประเภทนัน
และฝึกวจิารณ์

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 สอนเสรมิตามความตอ้งการของนักศกึษาเฉพาะราย

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1 ชวัโมงต่อสัปดาห ์(สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี)

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัข
องสถาบนั และสงัคม

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึ
ษา
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิา
พงานทไีดรั้บมอบหมาย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรง
ตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึ
ษา
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิา
พงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัค
วามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่แล
ะศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึ
ษา
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิา
พงานทไีดรั้บมอบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธ
ารณะ

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาท ้
องถนิ

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่
งการเรยีนรู ้

- ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตําราเกยีวกบั การพัฒน
าทกัษะการพดูและการเขยีน
- บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา
- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ศกึษาเอกสารและรายงานหนา้ชนั
- ปฏบิัตกิจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมรายบคุคล

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการค
วามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตําราเกยีวกบั การพัฒน
าทกัษะการพดูและการเขยีน
- บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา
- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ศกึษาเอกสารและรายงานหนา้ชนั
- ปฏบิัตกิจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมรายบคุคล

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแล
ะทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษา
ทวัไป

- ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตําราเกยีวกบั การพัฒน
าทกัษะการพดูและการเขยีน
- บรรยายและสรปุสาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา
- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ศกึษาเอกสารและรายงานหนา้ชนั
- ปฏบิัตกิจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมรายบคุคล

- ประเมนิจากการทดสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น
- ประเมนิจากการนําเสนอรายงานจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยี
วขอ้ง

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณา
การ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ฝึกพดูและเขยีน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน 
- ประเมนิผลงานการพดูและเขยีน 
- ประเมนิจากการสอบยอ่ย และสอบกลางภาคปลายภาค

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได ้

- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ฝึกพดูและเขยีน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูน้
ําและสมาชกิกลุม่

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้นําเสนอร
ายงาน
- อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิา
พงานทไีดรั้บมอบหมาย

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้นําเสนอร
ายงาน
- อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสทิธภิา
พงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒ
นธรรม

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้นําเสนอร
ายงาน
- อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จากแห
ล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโล
ยสีารสนเทศทเีหมาะสม

- ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จากแห
ล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโล
ยสีารสนเทศทเีหมาะสม

- ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัว
เลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แ
ละใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติ
ประจําวัน

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จากแห
ล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโล
ยสีารสนเทศทเีหมาะสม

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสี - บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน



ารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความ
รู ้

- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม จากแห
ล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงานดว้ยเทคโนโล
ยสีารสนเทศทเีหมาะสม

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 ปฐมนิเทศ ชแีจงเกยีวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดั
บอดุมศกึษา แนะนํารายวชิา ทําความรูจั้กนักศกึษา 
อธบิายกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชนัเรยีนพรอ้มบรรยายภ
าพรวมองรายวชิา เกณฑก์ารวัดและการประเมนิผล

3 กําหนดขอ้ตกลงเฉพาะของรายวิ
ชา 
บรรยาย
อภปิรายประเด็นวกิฤตดา้นคุณธร
รม จรยิธรรมของสังคมและวชิากา
ร

มคอ. 3 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

2 บทท ี1 หลักเกณฑก์ารใชภ้าษาพดูและภาษาเขยีน
1.1 ความรูเ้รอืงการใชคํ้า
1.2 การใชป้ระโยค
1.3 ปัญหาการพดูและการเขยีนในปัจจุบัน

3 บรรยาย
แบง่กลุ่มทํางาน แลกเปลยีนประ
สบการณ์
นําเสนองาน
สรปุเป็นความคดิรวบยอด
ฝึกปฏบิัติ

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

3 บทท ี1 หลักเกณฑก์ารใชภ้าษาพดูและภาษาเขยีน
1.1 ความรูเ้รอืงการใชคํ้า
1.2 การใชป้ระโยค
1.3 ปัญหาการพดูและการเขยีนในปัจจุบัน

3 บรรยาย
แบง่กลุ่มทํางาน แลกเปลยีนประ
สบการณ์
นําเสนองาน
สรปุเป็นความคดิรวบยอด
ฝึกปฏบิัติ

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

4 บทท ี1 หลักเกณฑก์ารใชภ้าษาพดูและภาษาเขยีน
1.1 ความรูเ้รอืงการใชคํ้า
1.2 การใชป้ระโยค
1.3 ปัญหาการพดูและการเขยีนในปัจจุบัน

3 บรรยาย
แบง่กลุ่มทํางาน แลกเปลยีนประ
สบการณ์
นําเสนองาน
สรปุเป็นความคดิรวบยอด
ฝึกปฏบิัติ

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

5 บทท ี2 หลักการเขยีน
2.1 การเขยีนเบอืงตน้
2.1.1 การเขยีนยอ่หนา้
2.1.2 การเขยีนบรรยาย
2.1.3 การเขยีนพรรณนา
2.1.4 การเขยีนอธบิาย

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

6 บทท ี2 หลักการเขยีน
2.2 ขันตอนการเขยีนและการพัฒนาทกัษะการเขยี
น 
2.2.1 การเตรยีมการเขยีน
2.2.2 การตังชอืเรอืงและการวางโครงเรอืง
2.2.3 การเรยีงลําดับเนือหาในเรอืง

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

7 บทท ี2 หลักการเขยีน
2.3 การเขยีนประเภทต่างๆ
2.3.1 การเขยีนเรยีงความ
2.3.2 การเขยีนความเรยีง

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

8 บทท ี2 หลักการเขยีน 3 บรรยาย เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์



2.3 การเขยีนประเภทต่างๆ

2.3.3 การเขยีนบทความ
2.3.4 การเขยีนโนม้นา้วใจ

อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

9 บทท ี2 หลักการเขยีน
2.3 การเขยีนประเภทต่างๆ

2.3.5 การเขยีนหนังสอืราชการ
2.3.6 การเขยีนรายงาน
2.4 การวจิารณ์การเขยีน

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี3 การพดูเบอืงตน้
3.1 ขันตอนการเตรยีมการพดู
3.2 ขันตอนการพดู
3.3 ขันตอนหลังการพดู (การวจิารณ์การพดู)

3 บรรยาย
ศกึษาจากวดีทิศัน์
ฝึกปฏบิัติ
วจิารณ์การพดู

เอกสารประกอบการสอน
วดีทิศัน์

1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

12 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 
4.1 การพดูแนะนําตนเองและการกล่าวทกัทาย
4.2 การกล่าวแนะนําผูพ้ดู
4.3 การกล่าวแสดงความยนิดแีละการกล่าวอวยพร
4.4 การกล่าวขอบคุณ

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอยา่ง
ทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน
วดีทิศัน์

1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

13 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 
4.5 การพดูโนม้นา้วใจ
4.6 การพดูในทปีระชมุ

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอยา่ง
ทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน
วดีทิศัน์

1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

14 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 
4.7 การพดูเพอืแสดงความคดิเห็น
4.8 การพดูจรรโลงใจ
4.9 การกล่าวสุนทรพจน์

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอยา่ง
ทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน
วดีทิศัน์

1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

15 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 
4.7 การพดูเพอืแสดงความคดิเห็น
4.8 การพดูจรรโลงใจ
4.9 การกล่าวสุนทรพจน์

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอยา่ง
ทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน
วดีทิศัน์

1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

16 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 
4.7 การพดูเพอืแสดงความคดิเห็น
4.8 การพดูจรรโลงใจ
4.9 การกล่าวสุนทรพจน์

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอยา่ง
ทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน
วดีทิศัน์

1. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์
ระกลู
2. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศ
ษ
3. อ.สุรัสวด ีนราพงศเ์ก
ษม
4. ผศ.ภญิโญ เวชโช

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมนิผล



1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ
สถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงต่
อเวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัควา
มคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกั
ดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธาร
ณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอ
นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้ง
ถนิ

สังเกตพฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีนและพฤตกิรรมในหอ้งเรยีนของนักศกึษา 1-16 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งก
ารเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการควา
มรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและท
ฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

สอบกลางภาคและปลายภาค 10,17,18 60

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คิ
ดวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ 
ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อต
นเองและสังคมได ้

การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น 1-16 10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความร ั
บผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้า
และสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง 
ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒน
ธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน 1-16 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แล
ะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษา
เพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเล
ข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใ
ชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจํา
วัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีาร
สนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น
- การนําเสนอในชนัเรยีน

1-16 10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนวชิาการพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั
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คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย. คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ การใชภ้าษาไทย 2. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539.
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ผะอบ โปษกฤษณะ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขยีน การอา่น การพดู การฟังและราชาศัพท.์ พมิพค์รังท ี3 กรงุเทพฯ: รวมสาสน์, 2546.
รสรนิ ดษิฐบรรจง. การเขยีน. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรุ,ี 2552.
วษิณุ สุวรรณเพมิ. การสอืสารเพอืการโนม้นา้วใจ. กรงุเทพฯ: รุง่ศลิปะการพมิพ.์ 2527.
สุโขทยัธรรมาธริาช, มหาวทิยาลัย. การสอืสารเพอืการพัฒนา.่ กรงุเทพฯ: อรณุการพมิพ,์ 2537.
สนม ครฑุเมอืง. การเขยีนเชงิวชิาการ. พมิพค์รังท ี2 พมิพลักษณ์ พษิณุโลก : คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลัยนเรศวร, 2550
สุวทิย ์มลูคํา. ครบเครอืงเรอืงวทิยากร เล่ม 2 พมิพค์รังท ี3. กรงุเทพฯ : บรษัิท ท.ีพ.ีพรนิท ์จํากดั, 2543.
สุธวิงศ ์พงศไ์พบลูย.์ การเขยีน. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
สหไชย ไชยพันธุ.์ การพดูสอืสารในสังคม . นราธวิาส: มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร,์ 2551. 
สมติ สัชฌกุร. การพดูต่อชมุนุมชน. พมิพค์รังท ี2 .พมิพลักษณ์ กรงุเทพฯ : สายธาร, 2551.
ศรจัีนทร ์พันธุพ์านิช. การเขยีน. กรงุเทพฯ: ภาคหลักสูตรและการสอน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวัน, 2538.
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. การพดูเพอืธุรกจิและกจิธุระ. พมิพค์รังท ี7. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550. 
อวยพร พานิช และคณะ. ภาษาและหลักการเขยีนเพอืการสอืสาร. กรงุเทพฯ : สํานักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2543.

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ตําราและวารสารทเีกยีวขอ้งและเว็บไซตท์เีกยีวกบัหวัขอ้ตามแผนการสอน

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1. ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
2. ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี
1. ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
3. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

1. นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
2. สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ
ความมนัใจของบัณฑติใน การประกอบอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินืๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา



1. ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
2. สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ
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