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รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 
 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา   : วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา :  3101104 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
         (Language for Communication Arts) 

2. จ านวนหน่วยกิต :  3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

เป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  

 4.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา  

  1) อาจารย์ธนพล สมพลกรัง 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    

  โทร. 086-881-6992  E-mail. loma_max@hotmail.com 

  2) อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      

  โทร. 081-832-6131  E-mail. atarnlalita@gmail.com 

  3) อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ    

  โทร. 081-842-4898  E-mail. js.sriratana@gmail.com 
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 4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

  1) อาจารย์ธนพล สมพลกรัง 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    

  โทร. 086-881-6992  E-mail. loma_max@hotmail.com 

  2) อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      

  โทร. 081-832-6131  E-mail. atarnlalita@gmail.com 

  3) อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ    

  โทร. 081-842-4898  E-mail. js.sriratana@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  : ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที ่1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :  11 พฤศจิกายน 2558 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาในการด าเนินงานด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ประเภท

ต่างๆได้ มีความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ 

ผู้ เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของภาษาที่มีต่อการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชน มี

ความสามารถน าศิลปะการใช้ภาษาไปใช้ในการสื่อสารทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือเผยแพร่สู่ใน

ระดับสากลและรู้คุณค่าและภาคภูมิใจทีม่ีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาการ และบริบททางสังคม รวมถึงเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา : 

การใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือให้เกิดการสื่อความหมาย การ

โน้มน้าวชักจูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะ การใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา :   

   จ านวนชั่วโมงบรรยาย            30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา  สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล :  

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่

ต้องการ)  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

   1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

   1.3 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม มีทักษะการท างานเป็นทีม 

    1.4 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

   1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

   1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 

   1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model)  

2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning) 

4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning) 

1. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบค าถาม 

2. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน

เพ่ือนร่วมกิจกรรม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

 2.1 บูรณาการความรู้ในสาขาวิชา 

    2.2 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

    2.3 ความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้  

1. การบรรยาย (Description) 

2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning)  

3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า และความเข้าใจ 

2. การอภิปรายและการน าเสนอรายงาน 

3. การฝึกตีความจากกรณีศึกษา 

4. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

    2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กว้างในศาสตร์ของวิชา 

    2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของข้อสอบทุกรายวิชา 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 

    3.2 สืบค้น/ตีความ/ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ไข

ปัญหา 

    3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์/สรุปประเด็นปัญหา/

ความต้องการ 

 3.4 ประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 

Learning) 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

1. การสอบวัดระดับการวิเคราะห์  

การสังเคราะห์ และการน าไปใช้ 

2. การฝึกตีความและการตอบค าถาม 

3. การน าเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

   4.1 สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง

1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning)  

2. การเรียนรู้โดยการใช้โครงงาน (Project Based 

Learning) 

1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ

น าเสนอรายงาน และการท าแบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

2. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบค าถาม 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ให้ความช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวกในการ

แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ    

  4.3 ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม  

   4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง/งาน

กลุ่ม 

    4.5 เป็นผู้ริเริ่มสร้างประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์

ทั้งส่วนตัว/ส่วนรวม  

 4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเอง/ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

 3. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน

เพ่ือนร่วมร่วมกิจกรรม 

 

 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information 

Technology Skills) 

    5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการ

1. การบรรยาย (Description) 

2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning) 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning) 

4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ

น าเสนอรายงาน และการตอบค าถาม 

2. การท าแบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 

3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

ท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  

    5.2 แนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิค

สถิติ 

    5.3 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่

เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

 5.4 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึง  ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 

 
 

หมวดวิชา รหัส

และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชา

เฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาแกน  

3101104 

ภาษาเพื่องาน

นิเทศศาสตร ์
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  
 

สัปดาห์ที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 แนะน ากระบวนการเรียนการสอน 

ลักษณะการเรียนการสอนของ

รายวิชา 

การวัดและประเมินผล 

ปฐมนิเทศ 

ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 

แบบทดสอบกอ่นเรียน 

บรรยายตอบค าถาม 

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 

เอกสารแผนการสอน ,

แบบทดสอบ 

4 0 5 สังเกตพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบ 

การตรงต่อเวลา 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 2 ภาษากับการส่ือสาร 

ความหมายและลกัษณะของภาษา 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา 

การบรรยาย 

ตอบค าถาม 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

 

 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝึกหัด 

 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 3 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสาร การบรรยาย Powerpoint 2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างาน อ.ธนพล สมพลกรัง 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 

องค์ประกอบและกระบวนการของ

การ 

สื่อสาร 

ตอบค าถาม 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

เอกสารประกอบ 

การเรียน แบบฝึกหัด 

รายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 4 การส่ือสารด้วยการพูด 

ความหมาย 

องค์ประกอบของการพูด 

หลักการพูดเพือ่การส่ือสาร 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 

วิเคราะห์อภปิราย 

ฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยา่งกรณีศึกษา 

แบบฝึกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมในชั้น 

เรียน 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 5 การส่ือสารด้วยการอ่าน 

ความหมาย 

องค์ประกอบของการอ่าน 

หลักการอา่นเพื่อการส่ือสาร 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 

ฝึกปฏิบัติรายบุคคล 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยา่งกรณีศึกษา 

แบบฝึกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 6 การส่ือสารด้วยการเขียน 

ความหมาย 

องค์ประกอบของการเขียน 

หลักการเขยีนเพื่อการส่ือสาร 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 

ฝึกปฏิบัติรายบุคคล 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝึกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 7 การส่ือสารเชิงอวัจนะ การบรรยาย  เอกสาร 2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการ อ.ธนพล สมพลกรัง 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

การรับรู้และการแปลความหมาย 

การใช้อวัจนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ตอบค าถาม 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

ประกอบการเรียน 

แบบฝึกหัด 

ท างานรายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค  

 

    สอบข้อเขียน 20 %  

สัปดาห์ที่ 9 ภาษาเพือ่งานหนังสือพิมพแ์ละ

นิตยสาร 

การส่ือสารและการใช้ภาษาในงาน 

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 

วิเคราะห์อภปิราย 

ฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยา่งกรณีศึกษา 

แบบฝึกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างานราย

กลุ่ม 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 10 ภาษาเพือ่งานวิทยุกระจายเสียง 

การส่ือสารและการใช้ภาษาในงาน 

วิทยุกระจายเสียง 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 

วิเคราะห์อภปิราย 

ฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม 

แบบฝึกหัดทา้ยบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยา่งกรณีศึกษา 

แบบฝึกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างานราย

กลุ่ม 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 11 ภาษาเพือ่การโฆษณา 

การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณา 

การบรรยาย ศึกษากรณีตัวอย่าง ฝกึ

ปฏิบัติราย 

บุคคล แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝึกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 12 ภาษาเพือ่งานวิทยุโทรทัศน ์ การบรรยาย ศึกษากรณี Powerpoint 2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการท างานราย อ.ธนพล สมพลกรัง 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

การส่ือสารและการใช้ภาษาในงาน 

วิทยุโทรทัศน ์

ตัวอยา่ง ฝึกปฏิบัติราย 

กลุ่ม แบบฝกึหัดท้ายบท 

น าเสนอรายงานกลุ่ม 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝึกหัด 

กลุ่ม 

และการน าเสนองานกลุ่ม   ตรวจ

ผลงาน 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 13 ภาษาเพือ่การประชาสัมพันธ ์

การใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ ์

 

การบรรยาย ศึกษากรณี 

ตัวอยา่ง ฝึกปฏิบัติราย 

กลุ่ม แบบฝกึหัดท้ายบท 

น าเสนอรายงานกลุ่ม 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝึกหัด 

ตัวอยา่งรายงาน 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการ 

ท างานรายกลุ่ม 

และการน าเสนองานกลุ่ม   

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 14-15 ทบทวน สรุปบทเรียน สรุปรายงาน

กลุ่ม  

การบรรยาย 

สรุปเนื้อหารายวิชา 

การบรรยาย 

สรุปเนื้อหารายวิชา 
ส่งงานรายบุคคล,กลุ่ม 
น าเสนอรายงานกลุ่ม 

4 4 10 ประเมินงานรายบุคคล/กลุ่ม 30% 

รายงานกลุ่ม 20% 

 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พ่วงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค      สอบข้อเขียน 30%  

รวมจ านวนชั่วโมง 36 30 75   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
  

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ

การประเมินผล 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

 

- สังเกตการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 

- การส่งงานตรงเวลา 

- การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 

 

การเข้าเรียน

และการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน

10% 

 2.1 บูรณาการความรู้

ในสาขาวิชา 

     

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

8, 15 สอบกลางภาค

20% 

สอบปลายภาค

30% 

 3.1 คิดสร้างสรรค์

อย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ 

 3.4 ประยุกต์ความรู้

และทักษะในการแก้ไข 

 4.6 มีความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเอง/ทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่องปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

 5.4 สื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.5 ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่าง

- งานรายบุคคลและงานรายกลุ่ม 

- การน าเสนอรายงานกลุ่ม 

 

 ประเมินงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 

30% 

รายงานกลุ่ม 

20% 
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เหมาะสม 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน  

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2552) ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป  

จ ากัด. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  

  วิเศษ ชาญประโคน. (2550) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จ ากัด. 

 อวยพร พานิช และคณะ. (2550) ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร  

            กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ สกศ. (2548) กลยุทธ์การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

        กรุงเทพฯ: กลุ่มประชาสัมพันธ์สภาการศึกษา ส านักอ านวยการ สกศ. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

-  แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน    

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกชั้นเรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาผลสอบของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิด

คุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

           (อาจารยธ์นพล สมพลกรงั) 

 

ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

           (อาจารย์นิรมล บางพระ) 

 


