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ประมวลรายวิชา (Course Outline) 
ประจ าภาคต้น (Semester)                                 ปีการศึกษา (Academic Year) 2558 
คณะ(School) มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์           สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษและการแปล  
 
 รหัสวิชา (Course Code) HO203                              ช่ือวิชา (Course Title) วาทศลิป์ 

 จ านวนหน่วยกิต (Number of Credits)  3              บรรยาย/คาบ/สัปดาห์ (Lecture/period/week)  3 
 ปฏิบัตกิาร/คาบ/สัปดาห์ (Lab/period/week)  --- 
 อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนุนัท์  ภคัภานนท์    อาจารย์กิตยิาวดี  กลัน่เกษร   
                                          อาจารย์วริศรา อนนัตโท     
 สถานที่ตดิต่อ (Office)      ห้อง 17301 
 เวลาที่ตดิต่อได้ (Office Hours)  
 

  วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) (Pre-requisite Course, if any)    --- 
 

 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 ทฤษฎีการส่ือสารเบือ้งต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดท่ีดี 
ความส าคญัของการพดูในสงัคม การเลือกหวัข้อเร่ืองท่ีพดู การพิจารณาผู้ ฟัง การปรับปรุงและสร้างบคุลิกภาพ
ท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบตั ิ
 

 วัตถุประสงค์ (Course Objectives) 
เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการพูด โดยสามารถเลือกเร่ืองท่ีพูด เตรียมตวัก่อนการพูด 

และสร้างบคุลิกภาพท่ีดีในการพดู 
 

 วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objectives) 
1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายทฤษฎีการพดูเบือ้งต้นได้ 
2.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเลือกเร่ืองท่ีจะพดูและเตรียมการพดูได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม   
3.  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถพดูหน้าชัน้เรียนและตอ่หน้าท่ีประชมุชนได้อยา่งมัน่ใจ 
4.  เพ่ือให้นกัศกึษาน าหลกัการพดูท่ีศกึษาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพ 
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 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 

  การบรรยาย (Lecture)    □ การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

 การฝึกปฏิบตั ิ(Practice)    □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

 □ การอภิปราย (Discussion)  □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning) 

 □ การสมัมนา (Seminar)     การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet- 
            based-Learning) 

 □ กรณีศกึษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify)   
                                                     

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

 □ รูปภาพ (Pictures)   ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

 □ ของจริง (Authentic Material)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เชน่ Option  
           Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ                                  

       □ อ่ืน ๆ Others (Please specify)     
                                                                                                                                                                            

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 

 การค้นคว้าข้อมลู (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 

 การระดมสมอง (Brainstorming)          □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

 การน าเสนอ (Presentation)          □ การส ารวจข้อมลู (Survey)  
 การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)          การฝึกภาคสนาม (Field Work)   

 □ การทดลอง (Experiment)             □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
       อ่ืนๆ (Others) การค้นคว้าข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต    
 

 ต ารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material)  --- 
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 การวัดและประเมินผล (Evaluation) 
    - ความรู้และทกัษะ (Knowledge and Skills) 
 - สอบกลางภาค (Midterm Examination)   ร้อยละ (percentage)   --- 
 - สอบปลายภาค (Final Examination)       ร้อยละ (percentage)   25  
    - การท างานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities)   ร้อยละ 65 
    - งาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย (Assigned Tasks/Projects)   ร้อยละ (percentage)   10 
    - การเข้าชัน้เรียน (Attendance)           ร้อยละ (percentage)   --- 
 

 เนือ้หารายวิชา (Course Details) 
 

ตารางการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Lecture/Lab Timetable) 
 

สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

วันเดือนปี 
(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 
(Topics) 

จ านวนคาบ/ 
สัปดาห

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/Use of Instructional 

Media) 

1 17-21 สิงหาคม 
2558 

แนะน ารายวิชา 
การสื่อสาร 
การถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา 
แบบฝึกการออกเสียง 

3 อา่นประมวลรายวิชา และ
ศกึษาบทเรียนใน e-classroom 

ฟังบรรยาย 
ฝึกการออกเสียง 

2 24-28 สิงหาคม 
2558 

ความรู้เก่ียวกบัการพดู       
การเตรียมการพดู      

3 ฟังบรรยาย 
ทดสอบการออกเสียง 

3 31 สิงหาคม – 
4 กนัยายน 2558 

การเตรียมการพดู      
การพดูจรรโลงใจ  

3 ฟังบรรยาย 
ทดสอบการออกเสียง 
เตรียมบทพดูจรรโลงใจ 

4 7-11 กนัยายน 
2558 

การพดูจรรโลงใจ  3 ฝึกการพดูจรรโลงใจ 
ฝึกวิจารณ์  

5 14-18 กนัยายน 
2558 

การพดูจรรโลงใจ  3 ฝึกการพดูจรรโลงใจ 
ฝึกวิจารณ์  

6 21-25 กนัยายน 
2558 

การพดูจรรโลงใจ  
การพดูเชิญชวน 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการพดูจรรโลงใจ 
ฝึกวิจารณ์ 
เตรียมบทพดูเชิญชวน 
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

วันเดือนปี 
(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 
(Topics) 

จ านวนคาบ/ 
สัปดาห์ 

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/Use of Instructional 

Media) 

7 28 กนัยายน  - 
 2 ตลุาคม 2558 

การพดูเชิญชวน  3 ฝึกการพดูเชิญชวน 
ฝึกวิจารณ์ 

8 12-17 ตุลาคม  
2558 

สอบกลางภาค   

9 19-23 ตลุาคม 
2558 

การพดูเชิญชวน   3 ฝึกการพดูเชิญชวน 
ฝึกวิจารณ์ 

10 26-30 ตลุาคม 
2558 

การพดูเชิญชวน   
การพดูเพ่ือการน าเสนอ 

3 ฟังบรรยาย 
ฝึกการเชิญชวน 
ฝึกวิจารณ์ 
เตรียมบทพดูเพ่ือการน าเสนอ 

11 2-6 พฤศจิกายน 
2558 

การพดูเพ่ือการน าเสนอ  
 

3 ฝึกการพดูเพ่ือการน าเสนอ 
ฝึกวิจารณ์ 

12 9-13 พฤศจิกายน 
2558 

การพดูเพ่ือการน าเสนอ  
 

3 ฝึกการพดูเพ่ือการน าเสนอ 
ฝึกวิจารณ์ 

13 16-20 พฤศจิกายน 
2558 

การพดูเพ่ือการน าเสนอ  
การเป็นพิธีกรในงานตา่ง ๆ 
 การเป็นพิธีกรภาคสนาม 
 

3 ฟังบรรยาย  
ฝึกการพดูเพ่ือการน าเสนอ 
ฝึกวิจารณ์ 
เตรียมบทพดูเพ่ือการเป็น 
พิธีกรในงานตา่ง ๆ และการเป็น 
พิธีกรภาคสนาม 

14 23-27 พฤศจิกายน 
2558 

การเป็นพิธีกรในงานตา่ง ๆ 
การเป็นพิธีกรภาคสนาม  

3 ฝึกการเป็นพิธีกรในงานตา่ง ๆ 
ฝึกวิจารณ์ 
ฝึกการเป็นพิธีกรภาคสนาม
โดยถ่ายท าเป็นวิดีทศัน์ 

15 30 พฤศจิกายน – 
4 ธนัวาคม 2558 

การเป็นพิธีกรในงานตา่ง ๆ 
การเป็นพิธีกรภาคสนาม 

3 ฝึกการเป็นพิธีกรในงานตา่ง ๆ 
ฝึกวิจารณ์ 
ฝึกการเป็นพิธีกรภาคสนาม 
โดยถ่ายท าเป็นวิดีทศัน์  
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

วันเดือนปี 
(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 
(Topics) 

จ านวนคาบ/ 
สัปดาห์ 

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/Use of Instructional 

Media) 

16 7-11 ธนัวาคม 
2558 

สรุปและทบทวน 3 สง่ผลงานการเป็นพิธีกร 
ภาคสนามในรูปแบบวิดีทศัน์  

 17-18 14-26 ธันวาคม 
2558 

สอบปลายภาค   

*** ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าวันท่ี 5-10 ตุลาคม 2558 
 
 เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 

กณุฑลีย์  ไวทยะวณิช.  2545.  หลักการพูด.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 

ทณัฑกานต์  ดวงรัตน์.  2546.  วาทนิเทศ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 

วิจิตร  อาวะกลุ.  2544.  เพ่ือการพูด การฟัง และการประชุมท่ีดี.  พิมพ์ครัง้ท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร :     

 โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั. 

วิรัช  ลภิรัตนกลุ.  2543.  วาทนิเทศและวาทศิลป์ หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัตยิุคสหัสวรรษใหม่.  

พิมพ์ครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมจิต  ชิวปรีชา.  2545.  วาทวิทยา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สวสัดิ ์ บรรเทิงสขุ.  2546.  เทคนิคการพูด เล่ม 1.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : ซี.พี.บุ๊ค 

 สแตนดาร์ด. 

อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท.  2539.  หลักและปรัชญาของวาทวิทยา. กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั. 
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กจิกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 65  
 

 1. อ่านออกเสียงค าควบกล า้ (ฝึกฝนด้วยตนเอง บนัทึกภาพและเสียงการอ่านเป็นรายคน ส่งให้
อาจารย์ผู้ สอนทางเฟซบุ๊กกลุ่ม เพ่ือประเมินผลภายใน 2 สปัดาห์แรกของการเรียน หากไม่ผ่านการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนจะให้นกัศกึษามาอา่นซ่อมเป็นรายคนท่ีห้องพกัอาจารย์ภายใน 3 สปัดาห์แรกของการเรียน) 
 2. ฝึกปฏิบตักิารพดูในชัน้เรียน 4 ครัง้  
  2.1  การพดูจรรโลงใจ   
  2.2  การพดูเชิญชวน      
  2.3  การพดูเพ่ือการน าเสนอ  
  2.4  การเป็นพิธีกรในงานตา่ง ๆ  
 3.  ส่งบทพูดท่ีพิมพ์แล้วก่อนการพูดแต่ละครัง้ บทพูดประกอบด้วยค าปฏิสนัถาร ค าน า เนือ้เร่ือง 
และสรุป โดยต้องใช้ภาษาในการเขียนบทพดูอย่างเหมาะสมกบัการพดูแตล่ะประเภท (อาจารย์ผู้สอนจะตรวจ
แก้และประเมินบทพูด พร้อมทัง้ส่งบทพูดคืนให้แก่นักศึกษาก่อนการพูด เพ่ื อใช้ส าหรับเตรียมตัวพูดหน้า       
ชัน้เรียน) 
 4.  ประเมินการพดูแตล่ะประเภทของผู้พดูทกุคนตามแบบประเมินท่ีก าหนดให้  

 5.  ผู้พูดแต่ละคนน าแบบประเมินท่ีได้รับไปสรุปผลการประเมินเป็นภาพรวม แล้วน าเสนอผลต่อ
อาจารย์ผู้ สอนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแบบประเมิน เพ่ือใ ช้ประกอบการพัฒนาการพูดครัง้ต่อไป      
(ในการพูดแต่ละครัง้อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผลการพูดของนักศึกษาเป็นรายคนอยู่แล้ว แต่ความเห็นของ
เพ่ือนในฐานะผู้ ฟังก็มีสว่นส าคญัในการพฒันาการพดูให้ดียิ่งขึน้) 

    6.  แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย 
6.1  แผน่ซีดีบนัทกึบทพดู รวมทัง้ PowerPoint ท่ีใช้ประกอบการพดู  
6.2  บทพดู 4 บทท่ีมีการตรวจให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนและบทท่ีแก้ไข (ถ้ามี)  
6.3  แบบประเมินการพดูท่ีสรุปจากแบบประเมินของเพ่ือนรวม 4 ครัง้  
6.4  แบบประเมินการพดูเฉพาะสว่นท่ีเขียนแสดงความคดิเห็นรวม 4 ครัง้ 

 

    ***ส่งแฟ้มสะสมงานภายในสัปดาห์แรกของการสอบปลายภาค 
 

โครงการที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 10 
ฝึกปฏิบตักิารเป็นพิธีกรภาคสนามโดยบนัทกึผลงานในรูปแบบวิดีทศัน์   
-  พิธีกรเด่ียว  ความยาวประมาณ 8-10 นาที 
-  พิธีกรคู ่  ความยาว 10-12 นาที 


