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รายละเอยีดของรายวชิา 
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วทิยาการจดัการ/หลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑติ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลท ั่วไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา  :   
  3102110  ภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ 2  
 ( English for Communication Art 2) 
2. จ านวนหน่วยกติ  :   3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  : 
  วชิาบงัคบั ในหมวด กลุม่วชิา วชิาเอก ในหลกัสูตร สาขาวชิา 

 นิเทศศาสตร์ 
4. อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  1)  อ. นิรมล บางพระ 

สถานทีต่ดิตอ่อาจารย์  : หอ้ง -    
  โทร. 086 626-0089    
  E-mail.  mai_niramon97@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผูส้อนรายวชิา 
  1)  อ. ฐาปณี อุตตมะปรากรม 

สถานทีต่ดิตอ่อาจารย์  : หอ้ง -       
  โทร.  081 581-6544  E-mail.  thapaneeut@yahoo.com 
5. ภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศกึษา 2/2558 
   ชัน้ปีที ่ 2  สาขา วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์  
   ชัน้ปีที ่ 2  สาขา การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
6. รายวชิาทีต่อ้งเรียนมากอ่น  :  ภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ 1 
7. รายวชิาทีต่อ้งเรียนควบคูก่นั  :  ไมม่ี 
8. สถานทีเ่รียน   :  อาคาร 1 หอ้ง 1114, 1136,1143 
 คณะ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี                                      
9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร ัง้ลา่สุด  :    
 6 พฤศจกิายน 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุง่หมายของรายวชิา   :   
1. เพือ่ใหน้กัศกึษามีความรูแ้ละเขา้ใจทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ
เพือ่งานนิเทศศาสตร์ 
2. เพือ่ใหเ้กดิทกัษะดา้นการฟงั การพูด และเขา้ใจภาษาองักฤษจากสือ่
วทิยุ โทรทศัน์  
3. เพือ่ใหน้กัศกึษาพฒันาการพูด บทสนทนา สามารถสมัภาษณ์เป็น
ภาษาองักฤษ 
4. เพือ่ใหน้กัศกึษามีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการน าไปประกอบ
อาชีพ 
 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา  :   
เพือ่ใหน้กัศกึษามีความรูก้ารใช้ภาษาองักฤษ  ฝึกฝนและท าความเขา้ใจ
กบัการใชบ้ทสนทนา การพูด การสมัภาษณ์ การบรรยาย โดยเน้น
เน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนิเทศศาสตร์ เพือ่น าไปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์กบัการท างานดา้นนิเทศศาสตร์ตอ่ไป  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวชิา   

การฝึกทกัษะการฟงั การพูดภาษาองักฤษ ฝึกสนทนาในรูปแบบ
ตา่งๆ การเป็นผูส้มัภาษณ์และผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 
Practice listening and speaking English; practice a 

variety of English conversation e.g. being an interviewer 
and interviewee. 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา  :    
   จ านวนชั่วโมงบรรยาย                 45  ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏบิตักิาร      ฝึกสนทนาในชั่วโมงทีส่อน/
        ภาค การศกึษา 
 จ านวนชั่วโมงการศกึษาดว้ยตนเอง  นกัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
        จากงานทีใ่หไ้ป 
 จ านวนชั่วโมงทีส่อนเสรมิในรายวชิา   สอนเสรมิตามความตอ้งการ
        เฉพาะรายบุคคล 
 
3. จ านวนชั่วโมงตอ่สปัดาห์ทีอ่าจารย์ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทาง
วชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล    
 3.1 วนัองัคาร พุธ ศกุร์ เวลา 15.00 - 20.00 น.  
  โทร  081 581-6544  
 3.2  e-mail:  thapaneeut@yahoo.com  
  เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวนั 
 
 

mailto:thapaneeut@yahoo.com
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
      

1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมนิผล 
1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม (Ethics 
and Moral)  
 1.1 ความมีคณุธรรม จรยิธรรม 
เสียสละ และซือ่สตัย์สุจรติตอ่งานและ
การแสดงออกตอ่สว่นรวม   
 1.2 มีวนิยั ตรงตอ่เวลา และความ
รบัผดิชอบตอ่ตนเองใน วชิาชีพและ
สงัคม 
      1.3  เคารพสทิธแิละรบัฟงัความ
คดิเห็นของผูอ้ืน่ 
      1.4  เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
       
 

1. นกัศกีษามีสว่นรว่มในการเรียนการสอน 
การถามและการตอบปญัหา  
2. มีกจิกรรมตา่งๆใชป้ระกอบการเรียน 
3. บรรยายและอภปิรายกลุม่ 
4. อาจารย์ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง 
 

1. การอภปิราย/รายงาน/การน าเสนอ/
การตอบค าถาม 
2. การมีสว่นรว่มในชัน้เรียนและ
พฤตกิรรมการเขา้เรียน 
3. นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
 

2. ดา้นความรู ้(Knowledge) 
 2.1 สามารถเขา้ใจการใช้
ภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ 
เขา้ใจค าศพัท์เฉพาะ 
   2.2  มีความรู ้เขา้ใจเกีย่วกบั
โครงสรา้งงานเขยีน การอา่น การพูด
และการฟงัดา้นนิเทศศาสตร์ 

1. บรรยายและอภปิรายกลุม่ 
2. ฝึกการอา่น ศกึษาดว้ยตนเอง Self 
Directed Learning  
3. ฝึกตคีวามจากสิง่ทีอ่า่น เขา้กลุม่
แลกเปลีย่นเรียนรู ้Co-operative 
Learning 
4. ประเมนิผลความรูจ้ากการสอบยอ่ย 

1. การสอบวดัระดบัความรู ้ความจ า 
ความเขา้ใจ 
2. การน าเสนองานจากทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
3. การรายงานการศกึษาคน้ควา้
อภปิรายกลุม่และการอา้งองิ 
4. ผลความรูจ้ากการสอบยอ่ย กลาง
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1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมนิผล 
   2.3  สามารถพฒันาความรูเ้พือ่ใชใ้น
งานดา้นสือ่และน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาองักฤษได ้และน าความรูม้า
ประยุกต์ใชร้ว่มกบัศาสตร์อืน่ๆ 

กลางภาคและปลายภาค ภาคและปลายภาค 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา (Cognitive 
Skills) 
 3.1 สามารถประยุกต์ใชค้ าศพัท์
และส านวนภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศ
ศาสตร์และความรูท้ ั่วไปในสว่นของ
วชิาชีพ 
    3.2 สามารถวเิคราะห์ในการอา่น
และท าความเขา้ใจกบับทความ บทวทิยุ 
โทรทศัน์ ภาษาองักฤษ 

1. การเรียนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกั
Problem Based Learning 
2. ใชส้ือ่ตา่งๆการเรียนบรรยายการสอน 
3. วเิคราะห์และฝึกแกป้ญัหา การเรียนรู้
โดยการปฏบิตั ิ Performance Based 
Learning 
 

1. ประเมนิผลจากาการเขา้เรียน การมี
สว่นรว่มในชัน้เรียนและงานที่
มอบหมาย การน าไปใช ้การประเมนิ
คา่ 
2. ผลงานกลุม่ในการวเิคราะห์ปญัหา 
การแกไ้ขปญัหา และเสนอแนวทาง
ใหมใ่นการแกไ้ข 
  ปญัหา 
3. ประเมนิจากการน าเสนอปากเปลา่ 
4. ผลความรูจ้ากการสอบยอ่ย  

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) 
4.1 สามารถสือ่สารประสานงานกบั
กลุม่อืน่ๆและแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้และ
ตดัสนิใจภายใตแ้รงกดดนัได ้
   4.2 มีความรบัผดิชอบตอ่งานทีไ่ดร้บั
มอบหมายท ัง้ของตนเองและงานกลุม่ 

1. มีกจิกรรมใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
เรียนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา  
2. การเรียนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกั
Problem Based Learning 
3. การเรียนรูโ้ดยการใชส้ือ่  
4. แบง่กลุม่ท างานใหร้บัผดิชอบรว่มกนั  

1. การอภปิราย/รายงาน/การน าเสนอ
และการตอบค าถาม 
2. ประเมนิกลุม่กจิกรรม 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมนิผล 
   4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษย
สมัพนัธ์ทีด่ ีพฒันาการเรียนรูข้องตน
และปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้
อยา่งเหมาะสม      
5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 
การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology Skills) 
5.1 สามารถใชภ้าษาองักฤษในการ
สือ่สาร ท ัง้การฟงั พูด อา่น เขยีน อยา่ง
มีประสทิธภิาพ  
    5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์
อยง่มีวจิารณาญาณ 
    5.3 น าความรูม้าประยุกต์ใชใ้น
องค์การการท างานได ้  
    5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสือ่สารและน าเสนอ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. บรรยาย 
2. วเิคราะห์กรณีศกึษา 
3. ศกึษาดว้ยตนเอง  
4.  อภปิรายรว่มกนั 

1. การน าเสนองานดว้ยใชส้ือ่ที่
เหมาะสม 
2. การรายงานศกึษาคน้ควา้และการ
อา้งองิ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถงึ  ความรบัผดิชอบหลกั      หมายถงึ  ความรบัผดิชอบรอง     -  หมายถงึ   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวชิา รหสัและชือ่
รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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 5.1 5.2 5.3 5.4 

ทกุรายวชิาตอ้งมี
ครบทกุดา้น 
 จะเป็นจุดด าหรือจุด
ขาวก็ได ้
ยกเวน้ดา้นทกัษะ
ปฏบิตั ิใหก้ าหนด
เฉพาะรายวชิาที่
เน้นดา้นปฏบิตั ิ

 - - - - -  - - -    -  - - -  - - - 
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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) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตัิ

การ 
ศกึษา
ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่1 
 

อธบิายรายวชิา แจง้
วตัถุประสงค์และ
เน้ือหาวชิา ชี้แจงวธิีการ
ประเมนิผล 
 
 

- ท าความเขา้ใจเน้ือหาที่
เรียนและวธิีการประเมนิผล  
- มอบหมายงาน 
- แบง่กลุม่กจิกรรม 
- ทดสอบกอ่นการเรียน 

- แผนการสอน 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบทดสอบ
กอ่นการเรียน 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี  

สปัดาห์ที ่2 
 
 

Understanding the 
language of 
broadcasting 
- โครงสรา้งของประโยคที่
ใชใ้นงาน วทิยุ โทรทศัน์  

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่3 
 

Understanding the 
pre-production 
process and grammar 
structure หลกัการใช้
ภาษา ไวยากรณ์ 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 
- ความรบัผดิชอบตอ่งาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่4 
 

- ค าศพัท์และส านวนที่
ส าคญัตา่งๆในงานนิเทศ
ศาสตร์ 
- การต ัง้และตอบค าถาม 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทบาทสมมตุ ิ
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทสนทนา 

(3)   สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้
เรียนและการมสีว่นรว่ม 
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 
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สปัดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(้Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตัิ

การ 
ศกึษา
ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่5 
 

- People in Media 
ค าศพัท์ทีเ่กีย่วขอ้งและ
บทบาทหน้าทีข่องงาน ฝึก
การเขยีนรายงานและ
ปฏบิตังิาน 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่6 - The Piracy Business 
- ค าศพัท์และส านวนจาก
เน้ือหาทีเ่รียนจบัประเด็น
เน้อหาทีส่ าคญั 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- วเิคราะห์กรณีศกึษา 
- การแกป้ญัหา 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- Power Point 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่7 - Organizing a filming 
schedule and review 
- บทสนทนา ค าศพัท์
เกีย่วกบัภาพยนตร์และจบั
ใจความจากเรือ่งทีฟ่งั 

- ฝึกจบัใจความจากเรือ่งที่
ฟงั สรุป 
- อภปิรายรว่มกนัในช ัน้
เรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- CD บทสนทนา 
- หวัขอ้อภปิราย 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 
- ความรบัผดิชอบตอ่งาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่8 สอบกลางภาค 
สปัดาห์ที ่9 - Summarize News 

- ประเภทของภาพยนตร์ 
ค าศพัท์และส านวน 

- บรรยายและอภปิราย 
- โบรชวัร์ สือ่สิง่พมิพ์ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- กจิกรรมกลุม่ 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่10 - Practicing interview 
skills 
- ฝึกถามตอบเพือ่ใชใ้น
การสมัภาษณ์   

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าความเขา้ใจเรือ่งและ
สรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทสนทนา 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียน การมสีว่นรว่ม
ในการเรียน 
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 
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สปัดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(้Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตัิ

การ 
ศกึษา
ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่11 - Practicing interview 
skills 
- รูปแบบของค าศพัท์ วลี
ส าหรบัการสมัภาษณ์  

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ฝึกพูดบทสนทนา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทสนทนา 
 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 
 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่12 - Advertising & PR 
- ค าศพัท์ วลีทีใ่ชใ้นงาน
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ฟงัและจบัใจความ 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- CD บทสนทนา 

(3)   สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้
เรียนและการมสีว่นรว่ม
ในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 
 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่13 - Advertising & PR 
- ค าศพัท์ วลีทีใ่ชใ้นงาน
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ฟงัและจบัใจความ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- CD บทสนทนา 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่14 - Briefing a website 
designer 
- ค าศพัท์และส านวนที่
ส าคญัเกีย่วกบัเทคโนโลยี 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความรบัผดิชอบตอ่งาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่15 Briefing a website 
designer 
- ค าศพัท์และส านวนที่
ส าคญัเกีย่วกบัเทคโนโลยี 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ฝึกสมัภาษณ์ 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทสนทนา 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยั 
 

อ.ฐาปณี 
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สปัดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(้Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

(5) 

วธิีการวดัและประเมนิผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏบิตัิ

การ 
ศกึษา
ดว้ย
ตนเอง 

สปัดาห์ที ่16 Revision and 
Presentation 

- รายงานกลุม่และน าเสนอ
ผลงาน  
- ทดสอบค าศพัท์ 

- Power Point 
- เขยีนค าศพัท์ 

(3)   - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 
ความรบัผดิชอบตอ่งานที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่17 สอบปลายภาค 
รวมจ านวนช ั่วโมง 45     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู ้   
  
ผลการเรียนรู ้
Learning 
Outcome 

วธิีการประเมนิผล สปัดาห์ 
ทีป่ระเมนิ 

สดัสว่นของ
การ

ประเมนิผล 
 1.1,4.1,5.1 การเขา้ช ัน้เรียน 

พฤตกิรรมการเรียน 
การมีสว่นรว่มในการ
เรียนและการอภปิราย
ในชัน้เรียน 

ทุกสปัดาห์ 15% 

2.1,3.1 ทดสอบยอ่ย ทดสอบ
การกลางภาคและปลาย
ภาค 

1,8,17 50% 

3.1,4.1,5.1 การคน้ควา้รายงาน งาน
กลุม่และการปฏบิตัใิน
ช ัน้เรียน  

6,7,10,11,12 10% 

2.1,3.1,4.1 วเิคราะห์กรณีศกึษาและ
สรุปประเด็น 

6,7 10% 

3.1,4.1,5.1 การน าเสนองาน 7,16 15% 
รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรียนการสอน   
1.1 Ceramella N, 2009 Cambridge English for the Media, 
Cambridge University Press 
1.2 English for Communication Art, 2009 Dhurakij Bundit 
University Press 
 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคญัทีน่กัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ   
ไมม่ี  
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน าทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
3.1 http://www.1sheadlines.com 
3.2 http://www.freewritingadvice.com 

http://www.1sheadlines.com/
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา   
1.1 ในวนัแรกของการเรียนการสอน ผูส้อนอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเรียนรายวชิาน้ี   
1.2 ประเมนิผลโดยใชแ้บบประเมนิผูส้อนและสง่เสรมิใหน้กัศกึษาแสดง
ความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอนและการพฒันารายวชิา   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :   
2.1 ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรายบุคคล รวมท ัง้
แบบทดสอบกอ่นการเรียน  
2.2  ประเมนิจากการเรียนของนกัศกึษาและท ารายงานสรุปการ
พฒันาการของนกัศกึษาและทวนผลประเมนิการเรียนรู ้
3. การปรบัปรุงการสอน  :   
3.1  หลงัจากประเมนิการสอน จงึมีการปรบัปรุงเน้ือหาและการสอนให้
มีความเหมาะสมและทนัสมยั สอดคลอ้งกบันกัศกึษา ประเมนิความคดิ
ของนกัศกึษาและประเมนิการสอนของตนเอง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา :   
4.1 ส ารวจความคดิเห็นของนกัศกึษารวมถงึพจิารณาผลสอบของ
นกัศกึษามีการตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
(คะแนนเกรด) กบัขอ้สอบ รายงานและการใหค้ะแนนกบันกัศกึษา 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของ
รายวชิา :   
จากการประเมนิมีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายวชิา เพือ่ใหเ้กดิ
คณุภาพมากขึน้ดงัน้ี 
5.1  น าความคดิเห็นของนกัศกึษามาประมวล เพือ่น ามาปรบัปรุงเน้ือหา 
ความรูแ้ละการปฏบิตัแิละปรบัปรุงรายละเอียดของวชิาหรือท าตาม
ขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบตามขอ้ 4 
5.2 น าผลการประเมนิการสอนของตนเองมาจดักลุม่เทียบเคยีงกบั
ขอ้คดิเห็นของนกัศกึษาเพือ่พฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั ปรบัวธิีการ
เรียน การสอนและวธิีการประเมนิผลใหต้รงกบัผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงั 
      
ลงชือ่       ฐาปณี อุตตมะปรากรม                                 
              อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชือ่  นิรมล บางพระ     

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
        (..................................................) 


