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  1     มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา 
 

รายละเอยีดของรายวชิา  
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา   : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
คณะ/ภาควชิา : วทิยาการจดัการ/หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บณัฑติ 
 

หมวดที ่1 ขอ้มูลท ั่วไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา:3102107 ภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ 1 
              (English for Communication Arts 1) 
2. จ านวนหน่วยกติ :  3(3-0- 6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา : 

 เป็นรายวชิาบงัคบั ในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุม่วชิาแกน ใน  
 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
4. อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1 อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  1) อาจารย์ ฐาปณี อุตตมะปรากรม 

สถานทีต่ดิตอ่อาจารย์ :    
  โทร. 081 581-6544 E-mail: thapaneeut@yahoo.com
 4.2 อาจารย์ผูส้อนรายวชิา 
  1) อาจารย์ ฐาปณี อุตตมะปรากรม 

สถานทีต่ดิตอ่อาจารย์ :  
  โทร. 081 581-6544   E-mail:  thapaneeut@yahoo.com 
         
5. ภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รียน  : ภาคการศกึษา 1/2559 ช ัน้ปีที ่2 
6. รายวชิาทีต่อ้งเรียนมากอ่น  : ไมม่ ี
7. รายวชิาทีต่อ้งเรียนควบคูก่นั  : ไมม่ี 
8. สถานทีเ่รียน :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร ัง้ลา่สุด :   
     17 มถิุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุง่หมายของรายวชิา :  

1.1 นกัศกึษาเขา้ใจหลกัการสือ่สารภาษาองักฤษส าหรบังานนิเทศ
ศาสตร์ ท ัง้ในดา้นการอา่น การเขยีน การพูด และการฟงัได้ 
 1.2 นกัศกึษาเขา้ใจหลกัการการเขยีนขา่วภาษาองักฤษ การเขยีน
บทสมัภาษณ์ภาษาองักฤษ รวมถงึหลกัการแปลงานนิเทศศาสตร์ประเภท
ตา่งๆ ได ้
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา : ปรบัเน้ือหาใหท้นัสมยั 
ทนัความเปลีย่นแปลงทางวชิาการ และบรบิททางสงัคม รวมถงึเพิม่การ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวชิา 

การอา่นและการเขยีน อาท ิการอา่นหนงัสือพมิพ์ การสรุปขา่ว 
หรือ คอลมัน์ตา่ง ๆ จากหนงัสือพมิพ์ การเขยีนขา่วภาษาองักฤษ การ
เขยีนบทสมัภาษณ์ภาษาองักฤษ ฯลฯ 

English reading and writing; reading and 
summarizing news or columns in a newspaper, writing 
news and interviews in English.  
2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา :   
   จ านวนชั่วโมงบรรยาย            45 ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏบิตักิาร   - ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จ านวนชั่วโมงการศกึษาดว้ยตนเอง 90 ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จ านวนชั่วโมงทีส่อนเสรมิในรายวชิา  - ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 
3. จ านวนชั่วโมงตอ่สปัดาห์ทีอ่าจารย์ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทาง
วชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล  
จดัใหน้กัศกึษาพบอาจารย์เพือ่ขอค าปรกึษาและแนะน าสปัดาห์ละ 3 
ช ั่วโมง โดยท าการแจง้ใหน้กัศกึษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
ฯลฯ ดงัน้ี 
 3.1 วนัจนัทร์ องัคาร เวลา 08:00 - 17.00 น.  
          โทร. 081 581-6544 
 3.2 e-mail; thapaneeut@yahoo.com 
  เวลา 17.00 – 20.00 น. ทุกวนั 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
 

1. การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวดัและประเมนิผล 
1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม (Ethics 
and Moral)  
 1.1 ตระหนกัในคุณคา่และคณุธรรม 
จรยิธรรม 
 1.2 มีวนิยั ตรงตอ่เวลา และมคีวาม
รบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
 1.3 มีภาวะผูน้ า ผูต้าม มีทกัษะการ
ท างานเป็นทีม 
 1.4 เคารพสทิธ/ิรบัฟงัความคดิเห็น
ของผูอ้ืน่ รวมท ัง้เคารพในคุณคา่และ
ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ 
 1.5 เคารพกฎเกณฑ์ของสงัคมและมี
ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตย 
 1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้
วชิาชีพ 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ 
 

 
1. อาจารย์ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง 
(Role Model)  
2. การเรียนรูโ้ดยใช้กรณีศกึษา (Case 
Study) 
3. การเรียนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
(Performance Based Learning) 
4. การเรียนรูโ้ดยการใชส้ือ่ (Media 
Learning) 

 
1. การสงัเกต การแสดงพฤตกิรรม 
การตอบค าถาม 
2. นกัศกึษาประเมนิตนเอง และ
นกัศกึษาประเมนิเพือ่นรว่มรว่ม
กจิกรรม 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวดัและประเมนิผล 
2. ดา้นความรู ้(Knowledge) 
 2.1 รูแ้ละเขา้ใจหลกัการและทฤษฎี
ของเน้ือหา 
 2.2 วเิคราะห์ปญัหา อธบิาย และ
ประยุกต์ใชค้วามรูไ้ด ้
 2.3 วเิคราะห์ ออกแบบ และ
ปรบัปรุงการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งมี
ทกัษะ  
 2.4 มีความกา้วหน้าทางวชิาการ
ตามววิฒันาการของการเปลีย่นแปลง 
 2.5 รูแ้ละสนใจในการพฒันาความรู ้
 2.6 มีความรูใ้นแนวกวา้งของ
รายวชิาทีศ่กึษา 
 2.7 มีประสบการณ์ในการพฒันา
หรือประยุกต์ใชค้วามรู ้
 2.8 บูรณาการความรูท้ีศ่กึษาได ้
 2.9 มีการทวนสอบมาตรฐานของ
ขอ้สอบ 
 

 
1. การบรรยาย (Description) 
2. การเรียนรูโ้ดยการใชส้ือ่ (Media 
Learning)  
3. การเรียนรูโ้ดยใช้กรณีศกึษา (Case 
Study) 
4. ศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Directed 
Learning) 

 
1. การสอบวดัระดบัความรู ้ความจ า 
และความเขา้ใจ 
2. การอภปิรายและการน าเสนอ
รายงาน 
3. การฝึกตคีวามจากกรณีศกึษา 
4. การรายงานการศกึษาคน้ควา้และ
การอา้งองิ 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา (Cognitive 
Skills) 
 3.1 คดิสรา้งสรรค์อยา่งมี
วจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

 
1. การเรียนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกั 
(Problem Based Learning) 

 
1. การสอบวดัระดบัการวเิคราะห์  
การสงัเคราะห์ และการน าไปใช้ 
2. การฝึกตคีวามและการตอบค าถาม 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวดัและประเมนิผล 
 3.2 สืบคน้ ตคีวาม ประเมนิ
สารสนเทศเพือ่แกไ้ขปญัหาอยา่ง
สรา้งสรรค์ 
 3.3 รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ สรุป
ประเด็นปญัหาและความตอ้งการได ้
 3.4 ประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะการ
แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. การเรียนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
(Performance Based Learning) 
3. การเรียนรูโ้ดยใช้กรณีศกึษา (Case 
Study) 

3. การน าเสนอผลการวเิคราะห์จาก
กรณีศกึษา 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) 
 4.1 สือ่สารกบักลุม่คนหลากหลาย
และสนทนาท ัง้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
 4.2 ใหค้วามชว่ยเหลือ/อ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์
ตา่งๆ ท ัง้ในบทบาทของผูน้ า หรือใน
บทบาทของผูร้ว่มทีมท างาน 
 4.3 ใชค้วามรูใ้นศาสตร์ช้ีน าสงัคม
ในประเด็นทีเ่หมาะสม  

 
 
 
1. การเรียนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
(Performance Based Learning)  
2. การเรียนรูโ้ดยการใชโ้ครงงาน 
(Project Based Learning) 
 

 
 
 
1. การประเมนิการปฏบิตัจิากการ
อภปิราย การน าเสนอรายงาน และการ
ท าแบบทดสอบวดัดา้นการปฏบิตั ิ
2. การสงัเกต การแสดงพฤตกิรรม 
การตอบค าถาม 
3. นกัศกึษาประเมนิตนเอง และ
นกัศกึษาประเมนิเพือ่นรว่มรว่ม
กจิกรรม 
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1. การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวดัและประเมนิผล 
 4.4 มีความรบัผดิชอบในการกระท า
ของตนเองและงานกลุม่ 
 4.5 เป็นผูร้เิริม่แสดงประเด็นในการ
แกไ้ขสถานการณ์ท ัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พรอ้มท ัง้แสดงจุดยืนอยา่ง
พอเหมาะท ัง้ของตนเองและของกลุม่ 
 4.6 มีความรบัผดิชอบในการ
พฒันาการเรียนรูข้องตนเอง/ทาง
วชิาการอยา่งตอ่เน่ือง โดยสามารถ
พฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพให้
ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ืองและตรงตาม
มาตรฐานสากล  
 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information 
Technology Skills) 
 5.1 มีทกัษะในการใชเ้ครือ่งมือที่
จ าเป็นตอ่การท างานทีเ่กีย่วกบัวชิาชีพ  
 5.2 แนะน าประเด็นการแกไ้ขปญัหา
โดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์/การ
แสดงสถติปิระยุกต์ตอ่ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง

 
 
 
 
1. การบรรยาย (Description) 
2. การเรียนรูโ้ดยการใชส้ือ่ (Media 
Learning) 
3. การเรียนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
(Performance Based Learning) 

 
 
 
 
1. การประเมนิการปฏบิตัจิากการ
อภปิราย การน าเสนอรายงาน และการ
ตอบค าถาม 
2. การท าแบบทดสอบวดัดา้นการ
ปฏบิตั ิ
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1. การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวดัและประเมนิผล 
อยา่งสรา้งสรรค์ 
 5.3 สือ่สารไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
พรอ้มท ัง้สามารถเลือกรูปแบบการ
น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีได้
อยา่งเหมาะสม 

4. ศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Directed 
Learning) 

3. การรายงานศกึษาคน้ควา้และการ
อา้งองิ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้(Curriculum Mapping)  
 หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั   หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง   - หมายถงึ  ไมก่ าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวชิา 
รหสัและชือ่
รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะ
การ
วเิคราะห์
เชงิตวัเลข 
การสือ่สาร 
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 2.6 2.7 2.8 2.9 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 

หมวดวชิา
เฉพาะดา้น 
3102107 
ภาษาองักฤษ
เพือ่งานนิเทศ
ศาสตร์ 1 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้ 

 

สปัดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(้Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมนิผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตักิาร ศกึษา

ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่1 - อธบิายรายวชิา แจง้
วตัถุประสงค์และ
เน้ือหาวชิา ชี้แจงวธิีการ
ประเมนิผล 
- Pre-test 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- ทดสอบกอ่นการเรียน 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 

3 0 6 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
การประเมนิผลจาก
แบบทดสอบกอ่นการ
เรียน 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่2 - The Press 
Newspaper and 
article 
- ความหมายของค าศพัท์ 
- ค าทีใ่ชพ้าดหวัขา่ว อา่น
และตคีวามจากขา่ว 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- การเรียนรูโ้ดยการใชส้ือ่ 
- มอบหมายงาน 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- ขา่ว หนงัสอืพมิพ์ 

3 0 6 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การตอบค าถามจากใบ
งาน 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่3-5 - The Press – 
Newspaper and 
article 
- เรียนรูข้า่วชนิดตา่งๆ 
- ค าศพัท์และส านวนที่
ส าคญัตา่งๆในงานนิเทศ
ศาสตร์ 
 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- มอบหมายงาน 
- ทดสอบผลการเรียนรู ้

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- หนงัสอืพมิพ์
ภาษาองักฤษ 
- แบบฝึกหดั 

9 0 18 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การตอบค าถามจากใบ
งาน 
- การประเมนิผลจาก
แบบทดสอบ 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 
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สปัดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(้Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมนิผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตักิาร ศกึษา

ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่6 - Planning and 
Writing articles 
- หลกัการเขยีนขา่วและ
บทความ ศกึษาค าศพัท์ 
เกีย่วกบัชนิดของขา่วตา่งๆ 
ตวัยอ่ทีใ่ชใ้นงาน 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- มอบหมายงาน 
- เกมเกีย่วกบัค าศพัท์ 
- กจิกรรมกลุม่ 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- แบบฝึกหดั 

3 0 6 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การตอบค าถามจากใบ
งาน 
- การมสีว่นร่วมใน
กจิกรรม 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่7 - Punctuation การใช้
เครือ่งหมายวรรคตอน 
- การรายงานขา่ว 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- การวเิคราะห์จาก
กรณีศกึษา 
- กจิกรรมกลุม่  

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- กรณีศกึษา (ขา่ว
ภาษาองักฤษ จ านวน 
10 ขา่ว) 

3 0 6 - การน าเสนอผลการฝึก
วเิคราะห์ และการตอบ
ค าถาม 
- การมสีว่นร่วมใน
กจิกรรม 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่8 สอบกลางภาค 
สปัดาห์ที ่9 - Research and 

Summarize News 
- สรุปใจความส าคญั 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- ทดสอบค าศพัท์ 
 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- ตวัอยา่งขา่ว
ภาษาองักฤษ 
- ใบงาน 

3 0 6 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การน าเสนอผลจาก
การสรุป 
- ประเมนิผลสอบศพัท์ 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่10-
11 

- Composing 
magazine covers and 
Planning the contents 
- รูปแบบของค าศพัท์ วลี
ส าหรบันิตยสารหรือ
วารสารตา่งๆ 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- ฝึกวธิีการเขยีนบทความ 
 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- นิตยสาร 
หนงัสอืพมิพ์ 
 

6 0 12 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การตอบค าถามจากใบ
งาน 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 
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สปัดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(้Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมนิผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตักิาร ศกึษา

ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่12-
13 

- Composing 
magazine covers and 
Planning the contents 
- รูปแบบของค าศพัท์ วลี
ส าหรบันิตยสารหรือ
วารสารตา่งๆ 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- การฝึกฟงั จบัประเด็นขา่ว
ภาษาองักฤษ 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- CD and Video 
clip 

6 0 12 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การน าเสนอผลการฟงั
และการชมโดยใช้
หลกัการวเิคราะห์และ
จบัใจความ 
 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่14 - Practicing interview 
skills 
- วเิคราะห์บทสมัภาษณ์
ภาษาองักฤษ การใช้
ส านวน ภาษา 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- การวเิคราะห์จาก
กรณีศกึษา 
- การเรียนรูโ้ดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- บทสนทนา บท
สมัภาษณ์พื้นฐาน 

3 0 6 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การประเมนิผลจาก
การแสดงบทบาทใน
สถานการณ์จ าลอง 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่15-
16 

- Revision and 
Presentation 

- บรรยายพรอ้มเอกสารการ
สอน 
- กจิกรรมกลุม่แบบใหเ้ลือก
ปฏบิตั ิ 
- น าเสนองานเป็น
ภาษาองักฤษ 
- ทบทวนเน้ือหา 

- สไลด์และเอกสาร
ประกอบ 
- PPT 

6 0 12 - การสงัเกต การแสดง
พฤตกิรรม การมสีว่น
รว่มในช ัน้เรียน 
- การตอบค าถามจากใบ
งาน 
- การประเมนิโดย
ผลงาน 

อ.ฐาปณี  
อตุตมะปรากรม 

สปัดาห์ที ่17 สอบปลายภาค 
รวมจ านวนช ั่วโมง 45 0 90   
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู ้
  

ผลการเรียนรู ้
Learning 
Outcome 

วธิีการประเมนิผล สปัดาห์ 
ที่

ประเมนิ 

สดัสว่น
ของการ

ประเมนิผล 
1.2, 1.3, 1.4, 
2.5, 2.8, 3.1, 
3.3, 4.1, 4.2, 
4.4 

การเขา้ช ัน้เรียน การมีสว่น
รว่มกจิกรรมและการแสดง
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 

ทุก
สปัดาห์ 

10% 

2.1, 2.5, 2.6, 
2.8 

การทดสอบยอ่ย 1 คร ัง้ 5  10% 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 
2.8 

การสอบกลางภาค 8 20% 

1.2, 1.3, 1.4, 
2.2, 2.3, 2.5, 
2.6, 3.1, 3.3, 
3.4, 4.1, 4.4, 
5.3, 5.4 

การน าเสนอรายงาน, การ
ตอบค าถามจากใบงาน, การ
แสดงบทบาทในสถานการณ์
จ าลอง 

2, 4, 6, 
7, 10, 

12, 14, 
16 

30% 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 
2.8, 3.1, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรียนการสอน  
1.1 Marscull B, 2001 Key Words in the Media, Harper 
Collin Publisher Ltd.  
1.2 Ceramella N, 2009 Cambridge English for the Media, 
Cambridge University Press 
1.3 English for Communication Art, 2009 Dhurakij Bundit 
University Press 

 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคญัทีน่กัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ  
http://www.bangkokpost.com/ 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะน าทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
http://www.bangkokpost.com/ 
http://www.nationmultimedia.com/ 
.1 Lamduan Jadjaidee 2010 Handbook of News 
Translator, Thanaphol Vittayakarn   
3.2 http://www.1sheadlines.com 
3.3 http://www.freewritingadvice.com 
  

http://www.1sheadlines.com/
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา   
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิาน้ี ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดั

กจิกรรมในการน าแนวคดิและความคดิเห็นจากนกัศกึษา ไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
- แบบประเมนิผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้ีกลยุทธ์ดงัน้ี 

- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
- ผลงานของนกัศกึษา 

3. การปรบัปรุงการสอน    
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรบัปรุงการ
สอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลในการ
ปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยการวจิยัในและนอกชัน้เรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา  
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสมัฤทธิใ์น
รายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรียนรูใ้นรายวชิา ไดจ้ากการสอบถาม
นกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณาผลสอบ
ของนกัศกึษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของ
รายวชิา  
 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลบัอาจารย์
ผูส้อนหรือเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทีม่ีประสบการณ์ตรงเพือ่ใหน้กัศกึษา
มีมุ มมองในเรื่ อ งการประยุ กต์ ความรู้ เพื่ อน าไปใช้ได้อย่ า งมี
ประสทิธภิาพ 
       
 
ลงชือ่    อ. ฐาปณี อุตตมะปรากรม           อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชือ่    อ.ดร. พชัราภา เอื้ออมรวนิช       อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
        (..................................................) 
 
 


