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รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 
 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

คณะ/ภาควิชา   : วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

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

2. จํานวนหนวยกิต :  3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

เปนรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกน ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  1) อาจารยธนพล สมพลกรัง 

สถานที่ติดตออาจารย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    

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

  2) อาจารยลลิตา พวงมหา 

สถานที่ติดตออาจารย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      

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

  3) อาจารยจุฑามาศ ศรีรัตนา 

สถานที่ติดตออาจารย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ    

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

  1) อาจารยธนพล สมพลกรัง 

สถานที่ติดตออาจารย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    

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

  2) อาจารยลลิตา พวงมหา 

สถานที่ติดตออาจารย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      

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

  3) อาจารยจุฑามาศ ศรีรัตนา 

สถานที่ติดตออาจารย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ    

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

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  : ภาคการศึกษา 2/2559 ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 

8. สถานที่เรียน  : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :  1 พฤศจิกายน 2559 

 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา : เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการใชภาษาในการสื่อสาร

ไดอยางถูกตอง และสามารถใชภาษาในการดําเนินงานดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสามารถในการใชทักษะทางภาษา ดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ืองานนิเทศศาสตรประเภท

ตางๆได มีความสามารถใชความคิดสรางสรรคในการใชภาษาในงานนิเทศศาสตรไดอยางนาสนใจ 

ผู เรียนมีความตระหนักถึงคุณคาของภาษาที่มีตอการประกอบอาชีพดานสื่อสารมวลชน มี

ความสามารถนําศิลปะการใชภาษาไปใชในการสื่อสารทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือเผยแพรสูใน

ระดับสากลและรูคุณคาและภาคภูมิใจที่มีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : ปรับเน้ือหาใหทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาการ และบริบททางสังคม รวมถึงเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา : 

การใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือใหเกิดการสื่อความหมาย การ

โนมนาวชักจูงไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกทักษะ การใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา :   

   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย            30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง  6 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา  สอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล :  

จัดใหนักศึกษาพบอาจารยเพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่

ตองการ)  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

   1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผดิชอบตอ

ตนเองและสังคม 

   1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม มทีักษะการทํางานเปนทีม 

    1.4 เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

   1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

   1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

   1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง (Role Model)  

2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning) 

4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media Learning) 

1. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน

เพ่ือนรวมกิจกรรม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

 2.1 บูรณาการความรูในสาขาวิชา 

    2.2 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

    2.3 ความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนาความรู  

    2.4 มีความรูในแนวลึก รูกวางในศาสตรของวิชา 

    2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทุกรายวิชา 

 

1. การบรรยาย (Description) 

2. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media Learning)  

3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 

4. ศึกษาดวยตนเอง (Self-Directed Learning) 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา และความเขาใจ 

2. การอภิปรายและการนําเสนอรายงาน 

3. การฝกตีความจากกรณีศึกษา 

4. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณและอยางเปน

ระบบ 

    3.2 สืบคน/ตีความ/ประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกไข

ปญหา 

    3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห/สรุปประเด็นปญหา/

ความตองการ 

 3.4 ประยุกตความรูและทกัษะในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem Based 

Learning) 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning) 

3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 

1. การสอบวัดระดับการวิเคราะห  

การสังเคราะห และการนําไปใช 

2. การฝกตีความและการตอบคําถาม 

3. การนําเสนอผลการวิเคราะหจากกรณีศกึษา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

   4.1 สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้ง

ภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ  

   4.2 ใหความชวยเหลือ/อํานวยความสะดวกในการ

แกปญหาสถานการณตางๆ    

  4.3 ใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม  

   4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง/งาน

1. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning)  

2. การเรียนรูโดยการใชโครงงาน (Project Based 

Learning) 

 

1. การประเมนิการปฏิบัติจากการอภิปราย การ

นําเสนอรายงาน และการทําแบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

2. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบคําถาม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน

เพ่ือนรวมรวมกิจกรรม 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

กลุม 

    4.5 เปนผูรเิริ่มสรางประเด็นในการแกไขสถานการณ

ทั้งสวนตัว/สวนรวม  

 4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเอง/ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information 

Technology Skills) 

    5.1 มีทักษะในการใชเครือ่งมือที่จําเปนตอการ

ทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  

    5.2 แนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชเทคนิค

สถิติ 

    5.3 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาที่

เกี่ยวของทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

 5.4 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

1. การบรรยาย (Description) 

2. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media Learning) 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 

Learning) 

4. ศึกษาดวยตนเอง (Self-Directed Learning) 

1. การประเมนิการปฏิบัติจากการอภิปราย การ

นําเสนอรายงาน และการตอบคําถาม 

2. การทําแบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 

3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู (Curriculum Mapping) 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผดิชอบรอง   - หมายถึง  ไมกาํหนดผลการเรียนรู 

 
 

หมวดวิชา รหัส

และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

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

เฉพาะดาน 

กลุมวิชาแกน  

3101104 

ภาษาเพ่ืองาน

นิเทศศาสตร 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู  
 

สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหที่ 1 แนะนํากระบวนการเรียนการสอน 

-ลักษณะการเรียนการสอนของ

รายวิชา 

-การวัดและประเมินผล 

ปฐมนิเทศ 

ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน 

บรรยายตอบคําถาม 

แบบวิเคราะหผูเรียน 

เอกสารแผนการสอน ,

แบบทดสอบ 

4 0 5 สังเกตพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบ 

การตรงตอเวลา 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 2 ภาษากับการส่ือสาร 

-ความหมายและลักษณะของภาษา 

-วัจนภาษาและอวจันภาษา 

การบรรยาย 

ตอบคําถาม 

แบบฝกหัดทายบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานรายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

 

สัปดาหที่ 3 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการส่ือสาร 

-วัตถุประสงคของการส่ือสาร 

-องคประกอบและกระบวนการ

ส่ือสาร 

การบรรยาย 

ตอบคําถาม 

แบบฝกหัดทายบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบ 

การเรียน แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการทํางาน

รายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

 

สัปดาหที่ 4 การส่ือสารดวยการพูด 

-ความหมาย องคประกอบของการพูด 

-หลักการพูดเพ่ือการส่ือสาร 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะหอภิปราย 

ฝกปฏิบัติรายกลุม 

แบบฝกหัดทายบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยางกรณีศึกษา 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานรายกลุม 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 5 การส่ือสารดวยการอาน การบรรยาย Powerpoint 2 2 5 สังเกตพฤติกรรม  
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

-ความหมาย องคประกอบของการ

อาน 

-หลักการอานเพ่ือการส่ือสาร 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะหอภิปราย 

ฝกปฏิบัติรายกลุม 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยางกรณีศึกษา 

แบบฝกหัด 

การทํางานรายกลุม 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

ตรวจผลงาน 

สัปดาหที่ 6 การส่ือสารดวยการเขียน 

-ความหมาย องคประกอบของการ

เขียน 

-หลักการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

การบรรยายโดยวิทยากรภายนอก 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะหอภิปราย 

ฝกปฏิบัติรายกลุม 

แบบฝกหัดทายบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยางกรณีศึกษา 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานรายกลุม 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

ตรวจผลงาน 

 

สัปดาหที่ 7 การส่ือสารเชิงอวัจนะ 

-การรับรูและการแปลความหมาย 

-การใชอวัจนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

การบรรยาย  

ตอบคําถาม 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสาร 

ประกอบการเรียน 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการ 

ทํางานรายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 8 สอบกลางภาค  

 

    สอบขอเขียน 20 %  

สัปดาหที่ 9 ภาษาเพ่ืองานหนังสือพิมพและ

นิตยสาร 

-การส่ือสารและการใชภาษาในงาน 

หนังสือพิมพและนิตยสาร 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะหอภิปราย 

ฝกปฏิบัติรายกลุม 

แบบฝกหัดทายบท 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยางกรณีศึกษา 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการทํางานราย

กลุม 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 10 ภาษาเพ่ืองานวิทยุกระจายเสียง 

-การส่ือสารและการใชภาษาในงาน 

วิทยุกระจายเสียง 

การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะหอภิปราย 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

ตัวอยางกรณีศึกษา 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการทํางานราย

กลุม 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

ฝกปฏิบัติรายกลุม 

แบบฝกหัดทายบท 

แบบฝกหัด ตรวจผลงาน 

สัปดาหที่ 11 ภาษาเพ่ือการโฆษณา 

-การใชภาษาเพ่ือการโฆษณา 

การบรรยาย ศึกษากรณีตัวอยาง ฝก

ปฏิบัติราย 

บุคคล แบบฝกหัด 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการทํางาน

รายบุคคล 

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 12 ภาษาเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน 

-การส่ือสารและการใชภาษาในงาน 

วิทยุโทรทัศน 

การบรรยาย ศึกษากรณ ี

ตัวอยาง ฝกปฏิบัติราย 

กลุม แบบฝกหัดทายบท 

นําเสนอรายงานกลุม 

Powerpoint 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝกหัด 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการทํางาน 

รายกลุม 

และการนําเสนองานกลุม    

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 13 ภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธ 

-การใชภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธ 

 

การบรรยาย ศึกษากรณ ี

ตัวอยาง ฝกปฏิบัติราย 

กลุม แบบฝกหัดทายบท 

นําเสนอรายงานกลุม 

เอกสารประกอบการเรียน 

แบบฝกหัด 

ตัวอยางรายงาน 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมการ 

ทํางานรายกลุม 

และการนําเสนองานกลุม   

ตรวจผลงาน 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 14-15 ทบทวน สรุปบทเรียน สรุปรายงาน

กลุม  

การบรรยาย 

สรุปเนื้อหารายวิชา 

การบรรยาย 

สรุปเนื้อหารายวิชา 
สงงานรายบุคคล,กลุม 
นําเสนอรายงานกลุม 

4 4 10 ประเมินงานรายบุคคล/กลุม 30% 

รายงานกลุม 20% 
 

อ.ธนพล สมพลกรัง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 

สัปดาหที่ 16 สอบปลายภาค      สอบขอเขียน 30%  

รวมจํานวนชั่วโมง 36 30 75   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
  

ผลการเรยีนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา 

และมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
 

- สังเกตการเขาช้ันเรียนตรงเวลา 

- การสงงานตรงเวลา 

- การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- การมสีวนรวมกิจกรรมในช้ันเรียน 

1-15 

 

การเขาเรียน

และการมีสวน

รวมในช้ันเรียน

10% 

 2.1 บูรณาการความรู

ในสาขาวิชา 

     

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

8, 15 สอบกลางภาค

20% 

สอบปลายภาค

30% 

 3.1 คิดสรางสรรค

อยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 

 3.4 ประยุกตความรู

และทักษะในการแกไข 

 4.6 มีความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาการเรียนรู

ของตนเอง/ทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ืองปญหาได

อยางเหมาะสม 

 5.4 สื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ เลือกใช

รูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

 5.5 ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม 

- งานรายบุคคลและงานรายกลุม 

- การนําเสนอรายงานกลุม 

 

1-15 ประเมินงาน

รายบุคคล/กลุม 

30% 

รายงานกลุม 

20% 
 

รวม 100% 

 

 



       มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

12 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน  

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2552) ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพ้ิล กรุป  

จํากัด. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม  

  วิเศษ ชาญประโคน. (2550) ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร  กรุงเทพฯ: บรษิัท ทริปเพ้ิล กรุป จํากัด. 

 อวยพร พานิช และคณะ. (2550) ภาษาและหลักการเขยีนเพื่อการสื่อสาร  

            กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

โครงการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ สกศ. (2548) กลยุทธการเขียนขาวเพื่อการประชาสัมพันธ 

        กรุงเทพฯ: กลุมประชาสัมพันธสภาการศึกษา สํานักอํานวยการ สกศ. 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ไดดังน้ี 

-  การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผูสอน 

-  แบบประเมินผูสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน้ี 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน    

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาผลสอบของนักศึกษา 



       มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 จากผลการประเมิน ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิด

คุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารยผูสอนหรือเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรง

เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูเพ่ือนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       

 

 

 

ลงชื่อ............................................................ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

      (อาจารยลลิตา พวงมหา) 

 

 

ลงชื่อ............................................................ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

           (อาจารย ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช) 

 


