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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100102 การพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน
Speaking and Writing Skills Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

นิตศิาสตรบัณฑติ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] พธุ 8:00 - 11:00 อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู นิตศิาสตร์

2 [20-903] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ การประถมศกึษา

3 ภาษาไทย

4 [20-904] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ ภาษาจนี

5 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

6 เคมี

7 [20-906] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ ชวีวทิยา

9 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

12 อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู สาธารณสุขศาสตร์

13 เทคโนโลยสีารสนเทศ

14 [20-905] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ เกษตรศาสตร์

15 อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

16 [20-904] องัคาร 9:00 - 12:00 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

17 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

18 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

19 การเงนิการธนาคาร

20 [18-201] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.จติตขิวัญ ภู่พันธต์ระกลู การพัฒนาชมุชน

21 การบัญชี

22 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

23 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

24 [18-301] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

25 นิเทศศาสตร์

26 [20-904] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.จริาภรณ์ กอ่เกยีรตยิากลุ การบัญชี

27 [18-501] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

28 การจัดการ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 20 พ.ย. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา



1. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑแ์ละพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน 
2. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถพดูและเขยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการฝึกการเขยีน การวางโครงเรอืง 
การเขยีนเรยีงความ ความเรยีงและบทความ
3. 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

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1 ชวัโมง/สัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของ
นักศกึษา
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประ
สทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของ
นักศกึษา
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประ
สทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

- บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่ง
- อภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของ
นักศกึษา
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประ
สทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

- ศกึษาเอกสารประกอบการสอนและตําราเกยีวกบั กา
รพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน- บรรยายและสรปุ
สาระการเรยีนรูโ้ดยอาจารยป์ระจําวชิา
- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ศกึษาเอกสารและรายงานหนา้ชนั
- ปฏบิัตกิจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมรายบคุคล

- ประเมนิจากการทดสอบกลางภาค และสอบปลายภ
าค
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น
- ประเมนิจากการนําเสนอรายงานจากการคน้ควา้ขอ้มู
ลทเีกยีวขอ้ง

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม
- ฝึกพดูและเขยีน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน 
- ประเมนิผลงานการพดูและเขยีน 
- ประเมนิจากการสอบยอ่ย และสอบกลางภาคปลายภ
าค

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้น
ําเสนอรายงาน
- อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประ
สทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

- มอบหมายงานรายกลุ่มใหนั้กศกึษาไปคน้ควา้แลว้น
ําเสนอรายงาน
- อภปิรายศกึษารว่มกนัในชนัเรยีน

- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- ประเมนิจากการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีน
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประ
สทิธภิาพงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม 
จากแหล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงา
นดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

- ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

- บรรยายและอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลุ่ม 
จากแหล่งคน้ควา้หลาย ๆ แหล่ง แลว้นําเสนอรายงา
นดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม

- ประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน
- ประเมนิจากการอภปิรายรว่มกนัในชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน



4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 ปฐมนิเทศ ชแีจงเกยีวกบักรอบมาตรฐานคุณ
วฒุริะดับอดุมศกึษา แนะนํารายวชิา ทําความ
รูจั้กนักศกึษา อธบิายกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชนั
เรยีนพรอ้มบรรยายภาพรวมองรายวชิา เกณฑ์
การวัดและการประเมนิผล

3 กําหนดขอ้ตกลงเฉพาะของร
ายวชิา 
บรรยาย
อภปิรายประเด็นวกิฤตดา้นคุ
ณธรรม จรยิธรรมของสังคมแ
ละวชิาการ

มคอ. 3 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

2 บทท ี1 หลักเกณฑก์ารใชภ้าษาพดูและภาษา
เขยีน 1.1 ความรูเ้รอืงการใชคํ้า 1.2 การใชป้
ระโยค 1.3 ปัญหาการพดูและการเขยีนในปัจ
จุบัน

3 บรรยาย
แบง่กลุ่มทํางาน แลกเปลยีน
ประสบการณ์
นําเสนองาน
สรปุเป็นความคดิรวบยอด
ฝึกปฏบิัติ

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

3 บทท ี1 หลักเกณฑก์ารใชภ้าษาพดูและภาษา
เขยีน 1.1 ความรูเ้รอืงการใชคํ้า 1.2 การใชป้
ระโยค 1.3 ปัญหาการพดูและการเขยีนในปัจ
จุบัน

3 บรรยาย
แบง่กลุ่มทํางาน แลกเปลยีน
ประสบการณ์
นําเสนองาน
สรปุเป็นความคดิรวบยอด
ฝึกปฏบิัติ

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

4 บทท ี1 หลักเกณฑก์ารใชภ้าษาพดูและภาษา
เขยีน 1.1 ความรูเ้รอืงการใชคํ้า 1.2 การใชป้
ระโยค 1.3 ปัญหาการพดูและการเขยีนในปัจ
จุบัน

3 บรรยาย
แบง่กลุ่มทํางาน แลกเปลยีน
ประสบการณ์
นําเสนองาน
สรปุเป็นความคดิรวบยอด
ฝึกปฏบิัติ

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

5 บทท ี2 หลักการเขยีน 2.1 การเขยีนเบอืงตน้
2.1.1 การเขยีนยอ่หนา้ 2.1.2 การเขยีนบรรย
าย 2.1.3 การเขยีนพรรณนา 2.1.4 การเขยีน
อธบิาย 2.2 ขันตอนการเขยีนและการพัฒนา
ทกัษะการเขยีน 2.2.1 การเตรยีมการเขยีน 2.
2.2 การตังชอืเรอืงและการวางโครงเรอืง 2.2
.3 การเรยีงลําดับเนือหาในเรอืง

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

6 บทท ี2 หลักการเขยีน 2.1 การเขยีนเบอืงตน้
2.1.1 การเขยีนยอ่หนา้ 2.1.2 การเขยีนบรรย
าย 2.1.3 การเขยีนพรรณนา 2.1.4 การเขยีน
อธบิาย 2.2 ขันตอนการเขยีนและการพัฒนา
ทกัษะการเขยีน 2.2.1 การเตรยีมการเขยีน 2.
2.2 การตังชอืเรอืงและการวางโครงเรอืง 2.2
.3 การเรยีงลําดับเนือหาในเรอืง

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

7 บทท ี2 หลักการเขยีน 2.3 การเขยีนประเภท
ต่างๆ 2.3.1 การเขยีนเรยีงความ 2.3.2 การเ
ขยีนความเรยีง 2.3.3 การเขยีนบทความ 2.3
.4 การเขยีนโนม้นา้วใจ 2.3.5 การเขยีนหนัง
สอืราชการ 2.3.6 การเขยีนรายงาน 2.4 การ

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม



วจิารณ์การเขยีน วเิศษ

8 บทท ี2 หลักการเขยีน 2.3 การเขยีนประเภท
ต่างๆ 2.3.1 การเขยีนเรยีงความ 2.3.2 การเ
ขยีนความเรยีง 2.3.3 การเขยีนบทความ 2.3
.4 การเขยีนโนม้นา้วใจ 2.3.5 การเขยีนหนัง
สอืราชการ 2.3.6 การเขยีนรายงาน 2.4 การ
วจิารณ์การเขยีน

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

9 บทท ี2 หลักการเขยีน 2.3 การเขยีนประเภท
ต่างๆ 2.3.1 การเขยีนเรยีงความ 2.3.2 การเ
ขยีนความเรยีง 2.3.3 การเขยีนบทความ 2.3
.4 การเขยีนโนม้นา้วใจ 2.3.5 การเขยีนหนัง
สอืราชการ 2.3.6 การเขยีนรายงาน 2.4 การ
วจิารณ์การเขยีน

3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารเขยีน

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี3 การพดูเบอืงตน้ 3.1 ขันตอนการเตรี
ยมการพดู 3.2 ขันตอนการพดู 3.3 ขันตอนห
ลังการพดู (การวจิารณ์การพดู)

3 บรรยาย
ศกึษาจากวดีทิศัน์
ฝึกปฏบิัติ
วจิารณ์การพดู

เอกสารประกอบการสอน,
วดิทีศัน์

1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

12 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 4.1 การพดูแ
นะนําตนเองและการกล่าวทกัทาย 4.2 การก
ล่าวแนะนําผูพ้ดู 4.3 การกล่าวแสดงความยนิ
ดแีละการกล่าวอวยพร 4.4 การกล่าวขอบคุณ

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอ
ยา่งทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน,
วดิทีศัน์

1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

13 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 4.5 การพดูโ
นม้นา้วใจ 4.6 การพดูในทปีระชมุ

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอ
ยา่งทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน,
วดีทิศัน์

1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

14 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 4.7 การพดูเ
พอืแสดงความคดิเห็น 4.8 การพดูจรรโลงใจ
4.9 การกล่าวสุนทรพจน์

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอ
ยา่งทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน,
วดีทิศัน์

1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

15 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 4.7 การพดูเ
พอืแสดงความคดิเห็น 4.8 การพดูจรรโลงใจ
4.9 การกล่าวสุนทรพจน์

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอ
ยา่งทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน,
วดีทิศัน์

1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

16 บทท ี4 การพดูในโอกาสต่างๆ 4.7 การพดูเ
พอืแสดงความคดิเห็น 4.8 การพดูจรรโลงใจ
4.9 การกล่าวสุนทรพจน์

3 บรรยาย
ศกึษาและวเิคราะหจ์าก ตัวอ
ยา่งทปีรากฏในสอืมวลชน 
อภปิราย
ฝึกปฏบิัตกิารพดู

เอกสารประกอบการสอน,
วดีทิศัน์

1. อ.จริาภรณ์ กอ่เกยี
รตยิากลุ
2. อ.จติตขิวัญ ภู่พัน
ธต์ระกลู
3. อ.ธวัลรัตน์ พรหม
วเิศษ

17, 18 สอบปลายภาค



2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค

10,17-18 60%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

- การทํางานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%



หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนวชิาการพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีน

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

กรมวชิาการ,กระทรวงศกึษาธกิาร. แทนคุณแผน่ดนิเกดิ เทดิคุณค่าภาษาไทย. รวมบทปาฐกถาพเิศษเกยีวกบั 
ภาษาไทย ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท.์ กรงุเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสนิคา้และพัสดุ 
ภัณฑ,์ 2545.
กองเทพ เคลอืบพณชิกลุ. การใชภ้าษาไทย. กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 2542.
กองเทพ เคลอืบพณชิกลุ. การเขยีนเชงิปฏบิัตกิาร. กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 2544.
กําชยั ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรงุเทพฯ : อมรการพมิพ,์ 2550. 
คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย. คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ การใชภ้าษาไทย 1. พมิพค์รังท ี4 กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์
2543.
คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย. คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ การใชภ้าษาไทย 2. กรงุเทพฯ :
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539.
คณาจารยส์าขาภาษาไทย. ภาษาไทยเพอืการสอืสาร. ยะลา : มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
นงลักษณ์ สุทธวิัฒนพันธ.์ กลยทุธก์ารพดูใหป้ระสบความสําเร็จ. กรงุเทพฯ : สนุกอา่น, 2546
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.่ กรงุเทซ:อรณุการพมิพ,์ 2537
สนม ครฑุเมอืง. การเขยีนเชงิวชิาการ. พมิพค์รังท ี2 พมิพลักษณ์ พษิณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลัยนเรศวร, 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 : ภาคหลักสูตรและการสอน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ปทมุวัน, 2538
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. การพดูเพอืธุรกจิและกจิธุระ พมิพค์รังท ี7 พมิพลักษณ์ กรงุเทพฯ : สํานักพมิพแ์หง่ 
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

2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิรายละเอยีดรายวชิา (มคอ.3,4)
วา่ผลการเรยีนรูท้กํีาหนดสอดคลอ้งกบัการกระจายความรับผดิชอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิขอ้สอบของแต่ละรายวชิา วา่สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.3 การประเมนิผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นการพจิารณาจากทปีระชมุภาควชิาหรอืคณะกรรมการทภีาควชิาแต่งตังกอ่นประกาศผลสอบ
2.4
พจิารณาจากรายงานการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในรายวชิาฝึกภาคสนามซงึทางสถานทฝึีกประสบการณ์เป็นผูป้ระเมนิผลและรายงาน

2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา (มคอ.5,6)

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

1. ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
2. สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ
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