เอกสารการขออนุมัติหลักสูตรบริการวิชาการ

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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หลักสูตรบริการวิชาการ
ชื่อหลักสูตร การพูดในที่ชุมชน

จานวน 24 ชั่วโมง

หลักการ เหตุผลและที่มาของหลักสูตร
การพูดในที่ชุมนุมชนเป็นการสื่อสารความคิดจากผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยมีภาษาและอากัปกิริยา
เป็นสื่อ เพื่อให้บังเกิดผลตามที่ผู้พูดต้องการ การพูดในที่ชุมนุมชนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เราจึงมีคาว่า
“วาทวิทยา” และ “วาทศิลป์” ซึ่งเป็นวิชาที่มีประโยชน์และมีความจาเป็นยิ่ง คนเราทุกคนไม่ว่าจ ะอยู่ในสาย
อาชีพใด การพูดดีพูดเป็น จะเป็นทั้งอาวุธและอาภรณ์ประดับตัว และจะเป็นเครื่องส่งเสริมความก้าวหน้า
ความสาเร็จ ทั้งในทางสังคมและการงานอย่างแน่นอน เพราะการพูดดีจะประหยัดเวลาทาให้มีความเข้าใจดีต่อ
กัน ช่วยให้อยู่ในสังคมโดยได้รับมิตรไมตรี
ศิลปะการพูดเป็นสิ่ งที่ฝึกฝนกันได้ ไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัย ส่วนที่จะมีความช่าชองนั้นจะต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความชานาญ คนที่ยังถีบจักรยานไม่เป็น ย่อมรู้สึกว่าหัดยากอยู่ แต่เมื่อลองหัดดูแล้วก็จะเห็นว่า
ไม่ใช่เรื่องยากนัก เมื่อเป็นใหม่ๆก็หัดแต่เพียงไม่ให้ล้ม บางครั้งก็ต้องเลี้ยวไปตามใจ ของรถเพราะเรายังบังคับ
ไม่ได้ มีอะไรกีดขวางก็ชนเอาบ้างจนกว่าจะรู้สึกถนัดมีความชานาญแล้ว เราก็จะบังคับรถได้ตามความต้องการ
แม้จะเป็นทางแคบๆ ถือว่าจักรยานนั้นเชื่องแล้วฉันใด การฝึกพูดก็ฉันนั้น
ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนยโสธร จึงได้จัดทาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาช นทั่วไปได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการพูดในที่ชุมชน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการพูด หลักการพูดในที่ชุมชน เช่น
การเป็นพิธีกร ในงานพิธีการต่างๆในชุมชน
3. เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจาวัน
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสาคัญ มารยาท คุณสมบัติที่ดีของผู้พูด เทคนิคการพูดใน
ชุมชน การฝึกฝนในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. สามารถพูดในที่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. มีอากัปกิริยาท่าทางที่เหมาะสมในการพูดในที่ชุมชน
4. สามารถพูดในการเป็นพิธีกรได้อย่างน่าสนใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความหมายและความสาคัญของการพูด มารยาทในการพูด คุณสมบัติที่ดีของผู้พูด
เทคนิคในการพูดในที่ชุมชน การฝึกพูดในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบ หลักการ วิธีการ เทคนิค และศิลปะการพูด เกิดทักษะในการพูด มีมารยาทในการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
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สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสาคัญ มารยาท คุณสมบัติที่ดีของผู้พูด เทคนิคการพูดใน
ชุมชน การฝึกฝนในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. สามารถพูดในที่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ มีอากัปกิริยาท่าทางในการพูดในที่ชุมชน ได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถพูดในการเป็นพิธีกรได้อย่างน่าสนใจ
สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้
หลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

จานวน

หน่วยที่ หัวข้อเนื้อหา
1
2
3
4
5

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชน
หลักการพูดและมารยาทในการพูดที่ดี
คุณสมบัติที่ดีของผู้พูด
เทคนิคและรูปแบบในการพูดในที่ชุมชน
การฝึกฝนในรูปแบบต่าง ๆ

รวม
รวมตลอดหลักสูตร
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
คะแนน 80-100
4
คะแนน 70-79
3
คะแนน 60-69
2
คะแนน 50-59
1
คะแนน 0-49
0
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %
วัสดุอุปกรณ์
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สมุด ปากกา
3. Notebook
4. เครื่องฉาย Projector
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
6. ไวท์บอร์ด
7. เครื่องเสียง

24 ชั่วโมง
เวลาเรียน(24 ชม.)
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
2 ชม.
2 ชม.
2 ชม.
2 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
2 ชม.
8 ชม.
11 ชม. 13 ชม.
24 ช.ม

กิจกรรม
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/
สาธิต

3
แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1. ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยโสธรตาบลสาราญอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
2. อินเตอร์เน็ต
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
20 – 40 คน ต่อ ครั้ง
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ 2560-2562
สถานที่ในการฝึกอบรม

ในเขตจังหวัดยโสธร

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ที่ รายการ
รายละเอียด
1 ค่าตอบแทน
จานวนชั่วโมง 24 x 300 บาท
2 ค่าวัสดุ
จานวนผู้เรียน x จานวนชั่วโมง x5บาท(30x24x5)
3 ค่าสาธารณูปโภค จานวนผู้เรียน x จานวนชั่วโมงx 5บาท(30x24x5)
และค่าสถานที่
รวม
ค่าลงทะเบียนเรียน
ที่ รายการ
รายละเอียด
1 ค่าสมัครเรียน
- ค่าสมัครคนละ 10 บาท
2 ค่าลงทะเบียนเรียน - ค่าเรียนชั่วโมงละ 2 บาท จานวน 24 ชั่วโมง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( ผู้เรียน 30 คน X 58บาท)
ศักยภาพผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
1 ดร.กันต์ โชคกลางเดือน - รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
- ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต)
- ค.บ.สังคมศึกษา
2 นายพลากร แก้วขวัญข้า

- อนุปริญญา สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)
7,200
3,600
3,600
14,400
จานวนเงิน (บาท)
10
48
1,740

ตาแหน่ง/ประสบการณ์
- สอนสังคมศาสตร์ /กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- วิจัยทางสังคมศาสตร์
- กฎหมายปกครอง
- ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ
- รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
- พิธีกรในชุมชน
- ผู้ดาเนินรายการสถานีวิทยุชุมชนอา
อาเภอกุดชุม
- กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

4
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
3 นางสาวกัญจน์รัชต์ วิวาสุข รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์มหา
บันฑิต
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการ)

ตาแหน่ง/ประสบการณ์
- สอนวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น
- สอนวิชาสังคมไทยกับการพัฒนา
-สอนวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
-สอนวิชาองค์การและการจัดการ
-สอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย
- เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
การจัดประชุมต่างๆ

4 นายมนตรี หิตายะ

5 นายรวมพล ไวยพจน์

6 บุคลากรท่านอื่นๆ

- ว.ท.ม. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสัตว
ศาสตร์
- วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสัตวบาล
- ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต)
- ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต

- เป็นวิทยากรกระบวนการ
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
- เป็นพิธีกรประจาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- สอนวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น
- เป็นพิธีกรประจาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร

