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รายละเอยีดของรายวชิา 
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วทิยาการจดัการ/หลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑติ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลท ั่วไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา  :   
  3103315  ภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ 3 
 (English for Communication Art 3) 
2. จ านวนหน่วยกติ  :   3 หน่วยกติ (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  : 
  วชิาบงัคบั ในหมวด กลุม่วชิา วชิาเอก  
 ในหลกัสูตร สาขาวชิา  นิเทศศาสตร์ 

4. อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  1)  อ. ฐาปณี อุตตมะปรากรม 

สถานทีต่ดิตอ่อาจารย์  : หอ้ง -    
  โทร. 081 851-6544   
  E-mail.  thapaneeut@yahoo.com 
 4.2  อาจารย์ผูส้อนรายวชิา 
  1)  อ. ฐาปณี อุตตมะปรากรม 

สถานทีต่ดิตอ่อาจารย์  : หอ้ง -       
  โทร.  081 581-6544  E-mail.  thapaneeut@yahoo.com 
5. ภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศกึษา 2/2559 
   ชัน้ปีที ่ 3  สาขา การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
6. รายวชิาทีต่อ้งเรียนมากอ่น  :  ภาษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ 2 
7. รายวชิาทีต่อ้งเรียนควบคูก่นั  :  ไมม่ี 
8. สถานทีเ่รียน   :  อาคาร 6 หอ้ง 652 
 คณะ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี                                      
9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร ัง้ลา่สุด  :    
 14 พฤศจกิายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุง่หมายของรายวชิา   :   
1. เพือ่ใหน้กัศกึษามีทกัษะในการฟงั และอา่นภาษาองักฤษ จากสือ่วทิยุ 
โทรทศัน์ หนงัสือพมิพ์และอนิเทอร์เน็ต  
2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถใชภ้าษาองักฤษเพือ่งานนิเทศศาสตร์ใน
ระดบัทีสู่งขึน้  
3. เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษ เพือ่ใชใ้นการ
วพิากษ์ วจิารณ์งานตา่งๆ เกดิการแสดงความคดิเห็นและการวเิคราะห์ 
4. เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิเจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ สามารถน าไป
ประยุกต์ใชก้บังานดา้นนิเทศศาสตร์ 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา :   
เพือ่ใหน้กัศกึษามีความรูแ้ละพฒันาการใชภ้าษาองักฤษเพือ่งานนิเทศ
ศาสตร์ในระดบัทีสู่งขึน้ ศกึษาถงึความเขา้ใจภาษาองักฤษ ปรบัทกัษะ
การพูด การอา่น สามารถเขา้ใจขา่ว บทความ จากสือ่ตา่งๆ  
เขา้ใจค าศพัท์เฉพาะส าหรบังานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์และเพือ่ให้
เกดิทกัษะการเขยีน การน าเสนองานทีจ่ าเป็นโดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใชไ้ดก้บัวชิาชีพ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวชิา   

ศกึษาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษส าหรบังานนิเทศศาสตร์ข ัน้สูง ท ัง้
การฟงัและการสนทนาลูกคา้ การอา่นและการจบัประเด็น การเขยีนและ
การน าเสนองานทีเ่ป็นภาษาองักฤษ การแปลงานนิเทศศาสตร์ประเภท
ตา่งๆเชน่ งานโฆษณา ขา่ว สารคดแีละบทภาพยนตร์  

 
English skills for advanced communication arts, 

listening, conversation with clients: reading: finding main 
points;  writing and presenting in English; translation of 
various types of communication work-advertisements, 
news, documentaries and movie scripts. 
 
2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา  :    
   จ านวนชั่วโมงบรรยาย                30  ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏบิตักิาร     30  ชั่วโมง/ฝึกสนทนาในชั่วโมงที่
       สอน/ภาคการศกึษา 
 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 มีคณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ 
และซือ่สตัย์สุจรติตอ่งานและการ
แสดงออกตอ่สว่นรวม   
   1.2 มีวนิยั ตรงตอ่เวลา ความ
รบัผดิชอบตอ่ตนเองในวชิาชีพและ
สงัคม 
   1.3  มีภาวะผูน้ า ผูต้าม มีทกัษะ
การท างานเป็นทีม 
   1.4  เคารพสทิธแิละรบัฟงัความ
คดิเห็นของผูอ้ืน่  
   1.5 เคารพกฎเกณฑ์ของสงัคมและ
มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตย 
   1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้
วชิาชีพ 
  1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ       

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

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

2. ดา้นความรู ้(Knowledge) 
2.1 ความรูใ้นภาษาองักฤษเพือ่งาน

1. บรรยายและอภปิรายกลุม่ 
2. ฝึกการอา่น ศกึษาดว้ยตนเอง Self 

1. การสอบวดัระดบัความรู ้ความจ า 
ความเขา้ใจ 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมนิผล 
นิเทศศาสตร์ในระดบัทีด่ ี   
  2.2  มีความรู ้เขา้ใจเกีย่วกบั
โครงสรา้งงานเขยีน การอา่น การพูด
และสนใจใฝ่ศกึษาเพิม่เตมิ 
   2.3  พฒันาความรูเ้พือ่ใชใ้นงาน
ดา้นสือ่และน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาองักฤษ  
   2.4 สามารถประยุกต์ใชค้ าศพัท์
และส านวนภาษาองักฤษ 
  2.5 สามารถบูรณาการความรูใ้น
สว่นของวชิาชีพและศาสตร์อืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง และมีการทวนสอบ
มาตราฐานของขอ้สอบ 

Directed Learning  
3. ฝึกตคีวามจากสิง่ทีอ่า่น เขา้กลุม่
แลกเปลีย่นเรียนรู ้Co-operative 
Learning 
4. ประเมนิผลความรูจ้ากการสอบยอ่ย 
กลางภาคและปลายภาค 

2. การน าเสนองานจากทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
3. การรายงานการศกึษาคน้ควา้
อภปิรายกลุม่และการอา้งองิ 
4. ผลความรูจ้ากการสอบยอ่ย กลาง
ภาคและปลายภาค 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา (Cognitive 
Skills) 
 3.1 วเิคราะห์การอา่นและเขา้ใจ
บทความภาษาองักฤษ 
 3.2 สามารถสืบคน้ ตคีวาม และ
ประเมนิผล เพือ่ใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม  
 3.3 รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ สรุป
ประเด็นปญัหาและความตอ้งการได ้
 3.4 ประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะการ
แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม   

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

1. ประเมนิผลจากาการเขา้เรียน การมี
สว่นรว่มในชัน้เรียนและงานที่
มอบหมาย การน าไปใช ้ 
2. ผลงานกลุม่ในการวเิคราะห์ปญัหา 
การแกไ้ขปญัหา และเสนอแนวทาง
ใหมใ่นการแกไ้ขปญัหา 
3. ประเมนิจากการน าเสนองาน 
4. ผลความรูจ้ากการสอบยอ่ย 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมนิผล 
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  
 4.4 มีความรบัผดิชอบในการกระท า
ของตนเองและงานกลุม่ 
 4.5 เป็นผูร้เิริม่แสดงประเด็นในการ
แกไ้ขสถานการณ์ท ัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม  
 4.6 มีความรบัผดิชอบในการ
พฒันาการเรียนรูข้องตนเอง/ทาง
วชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง สามารถพฒันา
ตนเองและพฒันาวชิาชีพอยูเ่สม 

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

1. การอภปิราย/รายงาน/การน าเสนอ
และการตอบค าถาม 
2. ประเมนิกลุม่กจิกรรม 
3. ผลงานกลุม่ในการวเิคราะห์ปญัหา 
การแกไ้ขปญัหา และเสนอแนวทาง
ใหมใ่นการแกไ้ขปญัหา 
4. ประเมนิจากการน าเสนองาน 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมนิผล 
5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 
การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology Skills) 
  5.1 มีทกัษะในการใชเ้ครือ่งมือที่
จ าเป็นตอ่การท างานทีเ่กีย่วกบัวชิาชีพ  
 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
 5.3ทกัษะการวเิคราะห์อยา่งมี
วจิารณญาณ ตอ่แนวทางนิเทศศาสตร์
อยา่งสรา้งสรรค์ 
 5.4 นกัศกึษาสามารถน าเสนอ
รูปแบบงานทีท่นัสมยัผา่นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

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

1. การอภปิราย/รายงาน/การน าเสนอ
และการตอบค าถาม 
2. ประเมนิกลุม่กจิกรรม 
3. ผลงานกลุม่ในการวเิคราะห์ปญัหา 
การแกไ้ขปญัหา และเสนอแนวทาง
ใหมใ่นการแกไ้ขปญัหา 
4. ประเมนิจากการน าเสนองาน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถงึ  ความรบัผดิชอบหลกั      หมายถงึ  ความรบัผดิชอบรอง     -  หมายถงึ   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวชิา รหสั
และชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทาง
ปญัญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข 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 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 
3103315 
ภาษาองักฤษ
เพือ่งานนิเทศ
ศาสตร์ 3 
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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 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี  

สปัดาห์ที ่2 
 
 

Reading (article, 
news)  
- ความหมายของค าศพัท์ 
- เขา้ใจหวัขอ้เรือ่ง 
ประโยคใจความ  

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่3 
 

Reading (article, 
news)  
- ความหมายของส านวน 
- การใชภ้าษาองักฤษใน
การเขยีนบทความและขา่ว 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- กจิกรรมกลุม่ 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- หนงัสอืพมิพ์  

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

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่4 
 

Giving instruction for 
a photo shoot 
- ค าศพัท์และการใช้
ภาษาองักฤษเกีย่วกบังาน
แฟชั่นและการถา่ยภาพ 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 

(2) (2)  สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้
เรียนและการมสีว่นรว่ม
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 ่5 
 

Giving instruction for 
a photo shoot 
- ค าศพัท์และการใช้
ภาษาองักฤษเพือ่งาน
ประชาสมัพนัธ์ 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกหดั 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่6 Case study and 
discussion 
- วเิคราะห์กรณีศกึษาและ
รว่มกนัอภปิราย 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- วเิคราะห์กรณีศกึษา 
- การแกป้ญัหา 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- Power Point 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่7 - Listening & 
Speaking 
- ฝึกจบัใจความและฝึกพูด
บทสนทนา 

- ฝึกจบัใจความจากเรือ่งที่
ฟงั สรุป 
- อภปิรายรว่มกนัในช ัน้
เรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- CD บทสนทนา 

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

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่8 สอบกลางภาค 
สปัดาห์ที ่9 - Creating Ads 

(Vocabulary)  
- สรา้งสรรค์งานโฆษณา 

- บรรยายและอภปิราย - เอกสาร
ประกอบการสอน 
- กจิกรรมกลุม่ 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่10 - Creating Ads 
(Vocabulary)  
- ค าศพัท์และส านวน
ส าหรบัสือ่โฆษณา 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท าความเขา้ใจเรือ่งทีอ่า่น
และสรุป 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- นิตยสาร โบร
ชวัร์ 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียน  
- 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 - Creating Ads 
(Structure and 
Phrases) 
- โครงสรา้งประโยคและ
ส านวน 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- อภปิรายรว่มกนัในช ัน้
เรียน 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่12 - Presenting your 
public face  
- Reading article 
- สือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ท ากจิกรรมกลุม่ 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- สือ่สิง่พมิพ์  
- สือ่ออนไลน์ 

(2) (2)  สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้
เรียนและการมสีว่นรว่ม
ในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่13 - Presenting your 
public face  
- Reading article 
- สือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- อา่นบทความและตคีวาม
จากสิง่ทีอ่า่น 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- สือ่สิง่พมิพ์ 
นิตยสาร โบรชวัร์ 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียนและการมสีว่น
รว่มในการเรียน  
- ความมีวนิยัและการ
ตรงตอ่เวลา 

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่14 - Writing a film review 
(Grammar & 
Vocabulary) 
- เขยีนบทวจิารณ์
ภาพยนตร์ ไวยากรณ์และ
ค าศพัท์ 
 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ฝึกเขยีนบทวจิารณ์ สารดค ี

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- แบบฝึกหดั 

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

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่15 - Writing a film review 
(Grammar & 
Vocabulary) 
- บทวจิารณ์ภาพยนตร์ 
สารคดี 

- บรรยายพรอ้มเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ฝึกพูดบรรยาย รายงาน
ขา่ว 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

(2) (2)  - สงัเกตพฤตกิรรมการ
เขา้เรียน 
- 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 ่16 Revision and 
Presentation 

- รายงานกลุม่และน าเสนอ
ผลงาน  
- ทดสอบค าศพัท์ 

- Power Point 
- สือ่สิง่พมิพ์ 
- เขยีนค าศพัท์ 

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

อ.ฐาปณี 

สปัดาห์ที ่17 สอบปลายภาค 
รวมจ านวนช ั่วโมง 60     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู ้   
  
ผลการเรียนรู ้
Learning 
Outcome 

วธิีการประเมนิผล สปัดาห์ 
ทีป่ระเมนิ 

สดัสว่นของ
การ

ประเมนิผล 
1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,1.6, 
1.7,4.2, 4.4, 
4.5 

การเขา้ช ัน้เรียน 
พฤตกิรรมการเรียน 
การมีสว่นรว่มในการ
เรียนและการอภปิราย
ในชัน้เรียน 

ทุกสปัดาห์ 10% 

2.1, 2.2, 
2.3,2.4, 
2.5,3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

ทดสอบยอ่ย ทดสอบ
การกลางภาคและ
ปลายภาค 

1,8,17 60% 

3.1,3.3, 3.4, 
4.1,4.2,4.4,4.6 
5.1,5.2 

การคน้ควา้รายงาน 
งานกลุม่และการ
ปฏบิตัใินชัน้เรียน  

6,7,10,11,12 10% 

2.1,3.1,3.3,3.4 
4.1,4.4, 4.5 

วเิคราะห์กรณีศกึษา
และสรุปประเด็น 

6,7,11 10% 

2.3, 3.1,3.4, 
4.1,5.1,5.4 

การน าเสนองาน 7,16 10% 

รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรียนการสอน   
1.1 Gore S, 2012 English for Marketing & Advertising, 
Oxford University Press 
1.2 Ceramella N, 2009 Cambridge English for the Media, 
Cambridge University Press 
 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคญัทีน่กัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ   
ไมม่ี  
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน าทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
3.1 Leo Jones, (2008) Let’s Talk 3 3rd edn, Cambridge 
University Press   
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   
1.1  ในวนัแรกของการเรียนการสอน ผูส้อนอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจ
 ถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเรียนรายวชิาน้ี   
1.2  ประเมนิผลโดยใชแ้บบประเมนิผูส้อนและสง่เสรมิใหน้กัศกึษา
 แสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอนและการพฒันารายวชิา   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน:   
2.1  ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรายบุคคล รวมท ัง้
 แบบทดสอบกอ่นการเรียน  
2.2  ประเมนิจากการเรียนของนกัศกึษาและท ารายงานสรุปการ
 พฒันาการของนกัศกึษาและทวนผลประเมนิการเรียนรู ้
3. การปรบัปรุงการสอน:   
3.1  หลงัจากประเมนิการสอน จงึมีการปรบัปรุงเน้ือหาและการสอนให้
 มีความเหมาะสมและทนัสมยั สอดคลอ้งกบันกัศกึษา ประเมนิ
 ความคดิของนกัศกึษาและประเมนิการสอนของตนเอง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา :   
4.1 ส ารวจความคดิเห็นของนกัศกึษารวมถงึพจิารณาผลสอบของ
 นกัศกึษามีการตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
 (คะแนนเกรด)กบัขอ้สอบรายงานและการใหค้ะแนนกบันกัศกึษา 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของ
 รายวชิา: จากการประเมนิมีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและ 
    รายวชิาเพือ่ใหเ้กดิคณุภาพมากขึน้ดงัน้ี 
5.1   น าความคดิเห็นของนกัศกึษามาประมวล เพือ่น ามาปรบัปรุง
 เน้ือหา ความรูแ้ละการปฏบิตัแิละปรบัปรุงรายละเอียดของวชิาหรือ
 ท าตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบตามขอ้ 4 
5.2  น าผลการประเมนิการสอนของตนเองมาจดักลุม่เทียบเคยีงกบั
 ขอ้คดิเห็นของนกัศกึษาเพือ่พฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั ปรบั
 วธิีการเรียน การสอนและวธิีการประเมนิผลใหต้รงกบัผลการ
 เรียนรูท้ีค่าดหวงั 
      
ลงชือ่        ฐาปณี อุตตมะปรากรม                                 
               อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชือ่       อ.ดร. พชัราภา เอื้ออมรวนิช      

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


