รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๔๒๒๑๑ การฟงและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์
Listening and Speaking Effectively
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาเฉพาะ / รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕. ระดับการศึกษา
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ปการศึกษา ๒๕๕๖
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
ผูเรียนเขาใจหลักการฟง การดูและการพูด ทราบปจจัยที่ทําใหการฟง การดูและการพูด
สัมฤทธิ์ผล ผูเรียนสามารถสรุปความ วิเคราะห ตีความ ประเมินคาจากการฟงและการดูได
ผูเรียนสามารถพูดใหความรู พูดเพื่อชักจูงใจและพูดเพื่อจรรโลงใจได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑

๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจและมีพื้นฐานของการฟง การดู และการพูด
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการสรุปความ วิเคราะห ตีความ ประเมินคา
จากสิ่งที่ไดฟง ไดดู
๓. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามสามารถในการพูดเพื่อใหความรู การพูดเพื่อจูงใจ การพูด
เพื่อจรรโลงใจ
๔. เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการฟง การดู และการพูด ใหเกิดประสิทธิภาพ
๕. เพื่อใหนักศึกษาสามารถรับสารดวยการฟง การดู แลวสรุปประเด็นสําคัญ วิเคราะห
วินิจสาร วิจารณและประเมินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อใหนกั ศึกษานําความรู แนวคิดทฤษฎีและวิธีการเกี่ยวกับ การฟง การดู และการ
พูด ไปปฏิบัติจริงใหเกิดสัมฤทธิผลได

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการฟง การดู และการพูด ปจจัยที่สรางผลสัมฤทธิ์ในการฟง การดู และการพูด การสรุป
ความ วิเคราะห ตีความ ประเมินคา จากสิ่งที่ไดฟงและไดดูการพูดเพื่อใหความรู การพูดเพื่อจูงใจ
การพูดเพื่อจรรโลงใจ
๒. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๕ ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝกภาคสนาม/ฝก การศึกษาดวยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
๙๐ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความตองการ ๑ ชัว่ โมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
(๑.๑) ตระหนักในคุณคาของการมีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่น ไมทุจริต
การสอบหรือคัดลอกผลงานของผูอื่น
(๑.๒) มีวนิ ัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สงงานตรงเวลา
๒

ความรับผิดชอบรอง
(๑.๓) มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจติ สาธารณะและรูรกั สามัคคี ชวยเหลืออาจารยและ
นักศึกษาคนอื่นๆ เมื่อมีโอกาส
(๑.๔) มีความสุภาพ ออนนอม เคารพอาจารย

๑.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ทําขอตกลงกับผูเรียนเรื่องการเรียนการสอน เรื่องความสําคัญของความซื่อสัตย
สุจริต แนวทางการทํากิจกรรมกลุม กําหนดเวลาในการสงงานซึ่งสัมพันธกับคะแนนจิตพิสัย
(๒) กําหนดใหนักศึกษาเขียนบทพูดและพูดโนมนาวใจปลูกฝงคุณธรรมเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต
๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมการเขาชัน้ เรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตามเกณฑที่
กําหนดให
(๒)ประเมินผลจากการพูดโนมนาวใจปลูกฝงคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
๒. ดานความรู
๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
ความรับผิดชอบรอง
(๒.๑) สังเกตลีลาการพูดของนักพูดทีม่ ีชื่อเสียง
(๒.๒) มีความรูใ นหลักการ ทฤษฎีการฟงและการพูด ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการ
ฟงและการพูดประสบความสําเร็จ
(๒.๓) เลือกใชและนําเทคนิคการพูดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเองหรือ
สถานการณทกี่ ําหนดใหได
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(๑) จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๒) ใหศกึ ษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง
(๓) มอบหมายใหทํางานเดีย่ วและงานกลุม
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(๑) การประเมินการพูดเดีย่ วหรือกลุมหนาชัน้ เรียน
(๒) ประเมินผลงานจากการนําเสนอผลงานการวิเคราะหลีลาการพูดของนักพูดที่มี
ชื่อเสียงและบทพูดในสถานการณตางๆ
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๓

ความรับผิดชอบหลัก
(๓.๓) มีความคิดสรางสรรค สามารถสรางบทพูดของตนเองไดเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ มีอารมณขันและความคิดของตนเอง
ความรับผิดชอบรอง
(๓.๑) สามารถนําหลักการดานการพูดมาวิเคราะหการพูดของนักพูดที่มีชื่อเสียงหรือ
บทพูดตัวอยางได
(๓.๒) นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นตอบทพูดนั้นหรือปรับปรุงบทพูดและ
ลีลาการพูดใหดขี ึ้น
๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การบรรยายในชัน้ เรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยี
(๒) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษาหลักการพูด และรวมอภิปรายเพื่อปรับปรุงวิธีการ
พูดจากตัวอยางและนักศึกษาในกลุมของตนเอง
(๓) มอบหมายใหนักศึกษาพูดสอดแทรกแนวคิดการทําประโยชนตอสังคมและ
ประชาชาติ
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(๑) การพูดหนาชัน้ เรียนในหัวขอตางๆ
(๒) การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการ
ประยุกตใชหลักการพูดกับการพูดในสถานการณตางๆ
(๓) พัฒนาการพูดของผูเรียน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
(๔.๑) พยายามปรับปรุงการพูดของตนใหดขี ึ้นและรับผิดชอบหนาทีใ่ นกลุมของตน
ไดอยางดี
(๔.๒) สามารถอภิปรายกลุมไดอยางราบรื่น
(๔.๓) สามารถนําการอภิปรายหรือเปนผูเขารวมอภิปรายกลุมที่ดี
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และ ความรับผิดชอบ
(๑) จัดกิจกรรมการอภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ
(๒) นําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายตามแผนที่กําหนด มีการแบงหนาที่และ
สลับบทบาทหนาที่ในกลุม
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔

(๑) ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่อาจารยประจําวิชากําหนดให
(๒) ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมในการทํางานและการอภิปรายกลุม
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑. ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
(๕.๒) สามารถพูดไดอยางเหมาะสมกับสถานการณทกี่ ําหนดและวัฒนธรรมไทย
ความรับผิดชอบรอง
(๕.๓) สามารถสืบคนขอมูลจากเว็บไซตและสามารถตรวจทาน คัดเลือกเฉพาะ
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
๕.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเนนการสืบคนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
(๒) ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน
PowerPoint วีดีโอตางๆ
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากขอมูลที่สืบคน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
(๒) ประเมินวิธีการการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลกิจกรรม
๑. แผนการสอน
สัปดาห
เนื้อหาการเรียนรู
จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
ที่
คาบ
๑

-แนะนํารายวิชา
- ทําขอตกลงรวมกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล

๔

- แนะนํารายวิชา
- ทําขอตกลงรวมกับผูเรียนเรื่องการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล
- การวิเคราะหศกั ยภาพผูเรียนดวยการฝก
ฟง-พูด
-แบงกลุมและมอบหมายงานศึกษาเรื่อง
การพูด และการฟง
๕

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-แบบฝกหัด
-power point

สัปดาห
ที่

เนื้อหาการเรียนรู

จํานวน
คาบ

๒-๓

- หลักการพูดและฟง
- ปจจัยที่สราง
ผลสัมฤทธิ์ในการพูด
และฟง

๘

๔-๕

- หลักการพูดและฟง
(ตอ)
- ปจจัยที่สราง
ผลสัมฤทธิ์ในการพูด
และฟง(ตอ)

๘

๖

๗-๙

การสรุปความ
๔
วิเคราะห ตีความและ
ประเมินคาจากสิ่งที่ได
ฟง ไดดู

การพูดเพื่อใหความรู
การพูดเพื่อจูงใจ
การพูดเพื่อจรรโลงใจ

๑๒

๑๐-๑๔ นําเสนอการพูดเพื่อให ๒๐
ความรู การพูดเพื่อจูง
ใจ การพูดเพื่อจรรโลง
ใจ

กิจกรรมการเรียนรู
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- ฝกจับใจความสําคัญและแสดงความ
คิดเห็น
- นักศึกษาศึกษาคนควา

สื่อการเรียนรู

- การพูดแนะนํา
ตัว
- ประเมินการ
ฟง
- power point
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
- การรายงานผลการศึกษาคนควา
-เอกสาร
- อธิบาย
ประกอบการ
- อภิปราย
สอน
- ฝกการนําเสนอการพูด หัวขอตามที่ตกลง - power point
ในชั้นเรียน
- แบบประเมิน
การพูด
- การซักถาม แสดงความคิดเห็น
-เอกสาร
- การชมสื่ออิเล็กทรอนิกส หัวขอตามที่ตก ประกอบการ
ลงในชั้นเรียน
สอน
- ทําแบบฝกหัด
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
- แบบฝกหัด
- power point
- การบรรยาย
- เอกสารการ
- นักศึกษาศึกษาคนควา
สอน
- ศึกษาตัวอยางการพูดจากสื่อ
- power point
อิเล็กทรอนิกส
- แบบฝกหัด
- ฝกประเมินการพูด
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
- ทํากิจกรรมกลุม แตละกลุมนําเสนอผล -เอกสาร
การศึกษาคนควา
ประกอบการ
- อภิปราย
สอน
- ฝกพูดแสดงความคิดเห็น
- power point
- สงรายงานบันทึกการฟงรายบุคคล
- ใบงาน
๖

สัปดาห
ที่
๑๕

เนื้อหาการเรียนรู
สรุปสาระการเรียนรู

จํานวน
คาบ
๔

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนรู

นําเสนอการพูดเปนรายบุคคล

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

แบบประเมิน
การพูด

สัปดาหที่
ประเมิน
๑๐-๑๔

สัดสวนของการ
ประเมิน
๒๐%

๑

๑.๑,๑.๒, ๑.๔, การพูดใหความรูเรื่อง
๑.๕
คุณคาของวัฒนธรรม
ไทย
การพูดโนมนาวใจหนา
ชั้นเรียนเรื่องการ
ประหยัดทรัพยากร
การพูดจรรโลงใจหนา
ชั้นเรียนเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต

๒

๒.๑,๒.๒,๒.๓ การทํางานกลุม/เดี่ยว

๑๐-๑๔

๑๐%

๓

๓.๑, ๓.๒, ทดสอบยอย
๓.๓
การทําแบบฝกหัด
๔.๑,๔.๒,๔.๓ การทํางานกลุม/เดี่ยว
การอภิปรายกลุม
๕.๒,๕.๓ ศึกษาคนควาเทคนิคการ
พูดของนักพูดที่มี
ชื่อเสียงจากวีดีโอใน
เว็บไซตและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน

๒, ๖

๓๐%

๑๐-๑๔

๑๐%

๒-๓

๑๐%

๔
๕

๗

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
กมล การกุศล. (๒๕๒๗). การพูดเพื่อประสิทธิผล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเนศ.
กิตติมา อมรทัต. (๒๕๔๓). ศิลปะการพูดใหตรึงใจคน. กรุงเทพฯ : ขางฟาง.
จินดา งานสุทธิ. (๒๕๓๑). การพูด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน. (๒๕๑๙). หลักวาทการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
๒. เอกสารขอมูลสําคัญ
ดนัย ตุลาบดี. (๒๕๔๒). พูดไดดงั ใจคิด. กรุงเทพฯ: บุคแบงก.
ทัณฑกานต ดวงรัตน. (๒๕๔๖). วาทนิเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
นิพนธ ศศิธร. (๒๕๒๕). หลักการพูดตอชุมชน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ.์ (๒๕๕๒). การพูด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
วนิดา บํารุงไทย. (๒๕๕๑). การพูดและการเขียนในโอกาสพิเศษ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (๒๕๔๓). วาทนิเทศและวาทศิลป : หลักทฤษฎีและวิธปี ฏิบัติ ยุคสหัสวรรษ
ใหม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมจิต ชิวปรีชา. (๒๕๒๕). วาทวิทยา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมิต สัชณุกร. (๒๕๔๗). การพูดตอชุมนุมชน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สําเนียง มณีกาญจนและสมบัติ จําปาเงิน. (๒๕๓๐). หลักการพูด. กรุงเทพฯ : เมคัล มีเดีย.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.youtube.com
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนํา
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมกี ลยุทธ ดังนี้
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
๘

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงไดมกี ารปรับปรุงการสอน โดยการจัด
กิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของนักศึกษาในชัน้ เรียน
- การสัมสนาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่นักศึกษาตองเรียนรูเกี่ยวกับรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูใ นรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การวัดผลการเรียนรู จากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- การสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับองคความรูใ นรายวิชา
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธกี ารใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมกี ารวางแผน
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอที่ ๔
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนกี้ ับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

๙

