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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GELA102         การพดูภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล  (Speech  for  Efficiency) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กอบกาญจน์   วิเศษรัมย ์         ผูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรทิพย ์  แยม้พงษ ์                      อาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยน์าฏอนงค ์   พวงสมบติั                                  อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคเรียนท่ี 1, 2, ฤดูร้อน   ชั้นปีท่ี 1-2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี  21  พฤษภาคม  2555 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นการพดูลกัษณะต่าง ๆ  เพื่อใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและน าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ   

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ดา้นการพูด  เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านปัญญา  การน าความรู้และความ

เขา้ใจทางดา้นทกัษะการพูดไปใช ้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 หลกัการพดูประเภทต่าง  ๆ  องคป์ระกอบส าหรับการพดู  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการพดู  การพฒันา 
บุคลิกภาพ  มารยาทการพดู  การใชภ้าษา  การใชเ้สียง  การน าเสนอขอ้มูลและลีลาการพดู 
 Principle and types of speech communication, the elements of Speech, Theory, personality development, good  
manner in speech, Use of Language and the presentation and Style &  Figures of  Speech. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ   
ตอ้งการของนกัศึกษา 

เฉพาะราย              

ไม่มี                                 90  ชัว่โมง  

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
               -  อาจารยป์ระจ ารายวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ  มีวนิยั  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีความซ่ือสัตยต่์อบทบาทหนา้ท่ี

ของตนเอง  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของวิชาการศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 
2)  ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้ 
3)  มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใช้สติปัญญาใน

การแกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผดิชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกายท่ี

เหมาะสม 
1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  

1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ   
2)  อภิปราย 

 1.3   วธีิการประเมินผล  
1)  พฤติกรรมการเขา้เรียน  และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2)  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
3)  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4)  ประเมินผลการน าเสนองานท่ีมอบหมาย 
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2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
1)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวติประจ าวนั 
2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต

ประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
3)  มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ สังคมและส่ิงแวดล้อมและแกปั้ญหาความขดัแยง้

อยา่งมีเหตุผล 
4)  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

2.2 วธีิการสอน 
  1)  บรรยาย  และยกตวัอน่างประกอบ  

2)  อภิปรายในชั้นเรียน   
3)  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  
4)  มอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  น ามาสรุปและน าเสนอ  โดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
  2.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี   
2)  การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
1)  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   
6)  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.2 วธีิการสอน 
1)  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท างานและน าเสนอผลการศึกษา 
2)  การอภิปรายกลุ่ม 
3)  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติปฏิบติั 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
 คะแนนระหว่างภาค  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  โดยเน้นการวดัผลจากผลงานท่ีมอบหมายใน

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  การน าเสนอความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้  การประเมินผลดว้ยแบบประเมินผล
การพดู  และการทดสอบท่ีเนน้การวเิคราะห์เก่ียวกบัการใชท้กัษะการพดู 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
1)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การเขียน การอ่านและตีความ  โดยจดัท าเป็นรายงาน

และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ  
5.2. วธีิการสอน  

1)  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
2)  น าเสนอขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม 

5.3. วธีิการประเมินผล 
1) การท ารายงานและน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
1)  พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและผูอ่ื้น 
2)  พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
3)  พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา 
4)  พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในสังคม 
5)  พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์
7)  มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นมิตร กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ  มีความสุภาพ และมีความเสียสละ 

        4.2  วธีิการสอน 
1)  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2)  มอบหมายงานรายกลุ่ม  และรายบุคคล  เช่น  การอภิปรายโดยก าหนดสถานการณ์  การพดูรายบุคคล  

เป็นตน้ 
4.2. วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
2)  รายงานท่ีน าเสนอ 
3)  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพูด 

 

3 

 

- บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
- เปิดแถบบนัทึกเสียงการแสดงทอลก์โชว ์ 
เพื่อใหผู้เ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัผูพ้ดู 

2 ประเภทของการพดูและการเตรียมตวัพูด 

 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
- ฝึกบุคลิกภาพในการพดู 

3 การฝึกพดู 

 

3 -  บรรยาย   

-  ฝึกปฏิบติัโดยใหแ้นะน า   

ตวัเองพร้อมทั้งใชไ้มโครโฟน 

4 การก าหนดโครงเร่ืองการฝึกพดู 3 - บรรยาย  

5 การพดูในท่ีชุมชน 

 

3 - บรรยาย 
- อภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีพบ

เก่ียวกบัการพดูของบุคคลอ่ืนท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั 

- มอบหมายงานใหเ้ตรียมพดูในท่ีชุมชน
โดยใหก้ าหนดสถานการณ์เอง 

6 สอบปฏิบติัการพดูในท่ีชุมชน 3 - แบบประเมินผลการพดูในท่ีชุมชน 
- ฝึกการวจิารณ์การพดู 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

7 การพดูในโอกาสต่าง ๆ 

 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  ใหว้จิารณ์การพดูของตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยพดูในสถานการณ์  
ต่าง ๆ  เพื่อพิจารณาขอ้ดีขอ้ควรปรับปรุง
ของตนเอง 
-  มอบหมายงานให้เตรียมสอบพดูหนา้ชั้น
โดยใหผู้เ้รียนก าหนดสถานการณ์เอง  เช่น   
การพดูในงานแต่งงาน  การกล่าวใหโ้อวาท     
เป็นตน้ 

8 สอบปฏิบติัเร่ืองการพดูในโอกาสต่าง ๆ 3 - แบบประเมินผลการพดูรายบุคคล 

9 สอบกลางภาค   

10-11 การสัมภาษณ์ 6 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 

12 สอบการสอบสัมภาษณ์โดยก าหนดให้

แสดงบทบาทสมมุติ 

3 - แบบประเมินผลการพดู 

13 การประชุม 3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
- ฉายภาพยนตร์ / ทอลก์โชว ์ เพื่อให้
พิจารณาลกัษณะการพดูของบุคคลระดบั
ต่าง ๆ  พร้อมอภิปราย 

14 ฝึกปฏิบติัใหแ้สดงบทบาทสมมุติเร่ืองการ

ประชุม 

3 - แบบประเมินผลการพดู 

15 การอภิปราย 3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
- สอบพดูรายบุคคล 
- นกัศึกษาประเมินการพูดของเพื่อนดว้ย

แบบ ประเมินท่ีก าหนด 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

16 ฝึกปฏิบติัร่วมกนัทุกคนโดยร่วมกนั

อภิปรายในประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดให ้  

3 -  แบบประเมินผลการพดู 

17 สอบปลายภาค   
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้    

 

 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 1.2  
2.1-2.4 

3.1,   
 

- ทดสอบยอ่ย 
- ทดสอบยอ่ย 
-  สอบกลางภาค 
- ทดสอบยอ่ย 
-  ทดสอบยอ่ย  
- สอบปลายภาค 

6 
8 
9 
12 
15 
17 

5 % 
5 % 
5% 

20% 
5% 

30% 

2 1.2, 1.3 
2.1-2.4 
3.1, 3.6  

4.1, 4.2, 4.3, 4.7 
5.1, 5.4 

- วเิคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษา
คน้ควา้  การน าเสนอรายงาน 
- การท างานกลุ่มและน าเสนอ
ผลงาน 
- การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
- การพดูรายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

3 1.6 
4.5  

- การเขา้ชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม  อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
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หมวดที ่6                      น     น 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาการพดูภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ.  (2551). ทกัษะภาษาเพือ่การส่ือสาร. กรุงเทพฯ:  โอเดียนสโตร์.  

กุณฑลีย ์ไวทยะวณิช.  (2545). หลกัการพูด.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

นิพนธ์  ทิพยศ์รีนิมิต.  (2544).  หลกัการพูด. สงขลา: ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ.  

นิพนธ์ ศศิธร.  (2521).  หลกัการพูดต่อชุมนุมชน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
ลกัษณา สตะเวทิน.  (2536).  หลกัการพูด.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
วนิดา บ ารุงไทย. (2551).  การพูดและเขียนในโอกาสพเิศษ.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น. 

สวนิต ยมาภยั  และถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ.์ (2551).  หลกัการพูด : หน้าทีชุ่มชน ส่ือมวลชน และในองค์กร.  

พิมพค์ร้ังท่ี  11. กรุงเทพฯ : วนัดีดีกรุ๊ป. 

สวสัด์ิ บรรเทิงสุข. (2551) . เทคนิคการพูด.  พิมพค์ร้ังท่ี  5. กรุงเทพฯ :  ไทยควอลิต้ีบุค๊ส์. 

ส าเนียง   มณีกาญจน์  และสมบติั   จ  าปาเงิน. (2538).  หลักนักพูด.  พิมพค์ร้ังท่ี 7กรุงเทพฯ : ขา้วฟ่าง. 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน่ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 1.1   การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
 1.2  แบบประเมินผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์  ดงัน้ี 
       2.1  ผลการสอบ 
      2.2  การท าแบบฝึกหดั/กิจกรรมต่าง ๆ 
       2.3  ประเมินการสอนโดยทีมผูส้อน  
3. การปรับปรุงการสอน 
  หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ท่ี 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยจดัการประชุมเพื่อระดมความคิดการพฒันาการเรียน 
การสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาหรือการสุ่ม

ตรวจผลงานของนกัศึกษา  หรือพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  โดยทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัจากการสอบปลาย

ภาค     

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดยการปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอขา้งตน้   

 
 
 
 


