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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวชิา  :   3103315 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 3 

              (English for Communication Arts 3) 
2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชากลุมวิชาชีพบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกน  ในหลักสูตรนิเทศศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารยสุธาสินี เหลียวตระกูล 

สถานที่ติดตออาจารย  : คณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  095-2532663   E-mail.  Suta.poppy@gmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยสุธาสินีเหลียวตระกูล 

สถานที่ติดตออาจารย  : คณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  095-2532663   E-mail.  Suta.poppy@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2 ชั้นปที่ 3   
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  ไมม ี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี  
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมทุรปราการ 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด  : 16 พฤศจิกายน 2559 

 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา   :   
1.1 นักศึกษาเขาใจและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

สําหรับงานนิเทศศาสตร  
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1.2 นักศึกษาเขาใจศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับงานนิเทศศาสตร และสามารถ
ประยุกตใชกับการสื่อสารและผลิตงานโฆษณา วารสารศาสตร และประชาสัมพันธดวยภาษาอังกฤษ
ได รวมถึงการฟง การสนทนากับลูกคา และการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษได 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา :  
2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตรในระดับที่

สูงขึ้น  
2.2 ศึกษาและทําความความเขาใจภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร ปรับทักษะการพูด การ

อาน สามารถเขาใจขาว บทความ จากสื่อตางๆ  
2.3 เขาใจคําศพัทเฉพาะสําหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิดทักษะการเขียน

และนําเสนองานที่จําเปนโดยสามารถนาไปประยุกตใชไดกับวิชาชีพไดในอนาคต 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา   

ศึกษาทักษะการใชภาษาอังกฤษสาหรับงานนิเทศศาสตรขัน้สูง ทั้งการฟง การสนทนากบั
ลูกคา การอาน การจับประเด็น การเขียน และการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ การแปลงานนิเทศ
ศาสตรประเภทตางๆ เชน งานโฆษณา ขาว สารคดี และบทภาพยนตร  

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. จํานวนชัว่โมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    
     จํานวนช่ัวโมงบรรยาย         30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
  จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
  จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 10 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบคุคล    อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ  1 
ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายที่ตองการ) 
  3.1 วันจันทร เวลา 11.40 – 12.30 น. คณะวิทยาการจัดการ  โทร. 095-2532663  
  3.2  e-mail; suta.poppy@gmail.com  เวลา 20.00 - 21.00 น. ทกุวัน 
 
 

mailto:suta.poppy@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
     ใหอธิบายการพฒันาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่กําหนด (ปรับตารางเปน
หนาขวางได) 

     ใหระบุ   - จาก curriculum Mapping ที่กําหนดหรอืเลือกไว มาวางไวหนามาตรฐานผลการเรียนรูใหตรงกัน เชน 

 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผดิชอบตอ
ตนเองและสังคม  
1.3 มีภาวะผูนา ผูตาม มทีักษะการทางานเปนทีม  
.4 เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
1.5 เคารพกฎเกณฑของสังคมและมีความเปน
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
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 รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีของเน้ือหา  
2.2 วิเคราะหปญหา อธิบาย และประยุกตใชความรู
ได 
2.3 วิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงการแกไข

1. การบรรยาย (Description)  
2. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media Learning)  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case Study)  
4. ศึกษาดวยตนเอง (Self-Directed Learning)  
 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา และความเขาใจ  
2. การทดสอบยอยและการทดสอบการฝกปฏิบัติ  
3. การอภิปรายและการนําเสนอรายงาน  
4. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง  
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ปญหาไดอยางมีทักษะ  
2.4 มีความกาวหนาทางวิชาการตามวิวัฒนาการของ
การเปลี่ยนแปลง  
 2.5 รูและสนใจในการพัฒนาความรู  
2.6 มีความรูในแนวกวางของรายวิชาที่ศึกษา  
 2.7 มีประสบการณในการพัฒนาหรือประยุกตใช
ความรู  
2.8 บูรณาการความรูที่ศกึษาได  
2.9 มีการทวนสอบมาตรฐานของขอสอบ   
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณและอยางเปน
ระบบ 
3.2 สืบคน ตีความ ประเมินสารสนเทศเพ่ือแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค  
3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา
และความตองการได 
3.4 ประยุกตความรูและทักษะการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม  
 

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem Based 
Learning)  
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning)  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 
 

1. การสอบวัดระดับการวิเคราะห การสังเคราะห และ
การนาไปใช  
2. การทดสอบยอยและการทดสอบการฝกปฏิบัติ  
3. การนําเสนอผลการวิเคราะหจากกรณีศกึษา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและ

1. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning)  
2. การเรียนรูโดยการใชโครงงาน (Project Based 
Learning)  

1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ
นําเสนอรายงาน และการทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ  
2. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบคําถาม  
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
สนทนาภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆทั้ง ในบทบาท
ของผูนํา  หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุม 
4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและ
ตรงตามมาตรฐานสากล 

3. การประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม  
4. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน
เพ่ือนรวมรวมกิจกรรม  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information 
Technology Skills)  
5.1 มีทักษะในการใชเครือ่งมือที่จาเปนตอการทา
งานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  
5.2 แนะนาประเด็นการแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตร/การแสดงสถิติประยุกตตอ

1. การบรรยาย (Description)  
2. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media Learning)  
3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning)  
4. ศึกษาดวยตนเอง (Self-Directed Learning) 

1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ
นําเสนอรายงาน และการตอบคําถาม  
2. การทําแบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ  
3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค  
5.3 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสามารถ
เลือกรูปแบบการนาเสนอไดอยางเหมาะสม  
5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
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แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรยีนรู 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดวชิา รหัสและ
ชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี 

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  

หมวดวิชา
เฉพาะดาน  
3103315 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร 3 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

-  แนะนํากระบวนการเรียน
การสอน   
-  ลักษณะการเรียนการ
สอนของรายวิชา 
- ความคิดรวบยอดรายวิชา  
 

- ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 
 

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
 

2  2  0  - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินผลจาก
แบบทดสอบกอนการ
เรียน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 2-4 
 

- ความรูพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ  
1) how to write simple 
sentence 
2) how to write a 
paragraph 
3) how to write an 
essay 
4) how to read 

- บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
จากแบบฝกหดั  

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  
 

6 6 0 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินผลจาก
แบบฝกหัด  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

sentence 
5) how to find the main 
idea     

สัปดาหที่ 5-6 
 

Advertising techniques - บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การเรียนรูโดยใชวิเคราะห
กรณีศึกษา  
- การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ  
- มอบหมายงานรายบุคคล
และงานกลุม  

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  
 

4 4 2 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินผลจาก
แบบฝกหัด  
- การตอบคําถามจาก
ใบงาน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหทึ่ 7 
 

Working in an 
advertising agency 

- บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ  
- กิจกรรมรายบุคคล (การ
นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน) 

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  
 

2 2 0 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การนําเสนอผลการ
ฝกวิเคราะห และการ
ตอบคําถามจากใบงาน  
- การประเมินตนเอง 
และการประเมินโดย
เพ่ือน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 
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สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

สัปดาหที่ 8 
 

TV advertising scripts - บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
- กิจกรรมรายกลุม (การ
นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน) 

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  
 

2 2 2 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การฝกปฏิบัติและ
ตอบคําถามจากใบงาน  
- การประเมินตนเอง 
และการประเมินโดย
เพ่ือน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 9 
 

สอบกลางภาค 
 

สัปดาหที่  
10-11 
 

Introduction to Public 
Relations 

- บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
- การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ  
- กิจกรรมกลุม  

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  
 

4 4 2 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินผลจาก
แบบฝกหัด  
- การตอบคําถามจาก
ใบงาน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่  
12-13 
 

TV News Journalism - บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การวิเคราะหจากกรณีศึกษา  

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  

4 4 2 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินผลจาก

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 
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สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

- การฝกปฏิบัติเขียนขาว  - แบบฝกหัด 
- ใบงาน  

แบบฝกหัด  
- การฝกปฏิบัติจากใบ
งาน  

สัปดาหที ่ 
14-15 
 

Newspaper Journalism - บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การวิเคราะหจากกรณีศึกษา  
- การฝกปฏิบัติเขียนขาว 

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- กรณีศึกษา  
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  

4 4 2 - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินผลจาก
แบบฝกหัด  
- การฝกปฏิบัติจากใบ
งาน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่16  - Revision and 
Presentation  

- บรรยายพรอมเอกสารการ
สอน  
- การรายงานกลุมและการนา
เสนอผลงานหนาช้ันเรียน  

- สไลดและเอกสาร
ประกอบ  
- ภาพน่ิงและ
ภาพยนตรสั้น  

2  2  0  - การสังเกต การแสดง
พฤติกรรม  
- การประเมินจาก
รายงานและการ
นําเสนอผลงาน  

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่17 สอบปลายภาค 
รวมจํานวนชัว่โมง 30 30 10   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของ
การ

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

การเขาช้ันเรียน  
การสงใบงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-8 
10-15 

10% 

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

การสอบกลางภาค 9 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 
 

การมีสวนรวมกิจกรรมในช้ันเรียน 
การตอบคําถามจากใบงาน และ
แบบฝกหัด  
การนําเสนองาน/การรายงาน 

1-8 
10-16 

40% 

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

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

- Ceramella N. (2552). English for the Media. Cambridge University. 
- David Meredith. (2558). English for Professional Communication Arts I. 

Bangkok University. 
- David Meredith. (2558). Revise your skills: A short revision of basic English 

writing skills for University students. Bangkok University. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม   

[คลิกพิมพ]  ใหระบุหนังสือ วารสารรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตาง ๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม  

(ใหเขียนตามแบบการเขียนบรรณานุกรมใหเปนระบบเดียวกันทั้งแบบฟอรม) 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
http://www.1sheadlines.com/  
http://www.freewritingadvice.com/ 
http://www.bangkokpost.com/  
http://www.cnn.com/  
และเว็บไซตสํานักขาวตางประเทศตางๆ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
1.1  แบบประเมินผูสอน 

   
2. กลยุทธการประเมินการสอน :  ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังนี้ 
 -  ผลการเรยีนของนักศึกษา 

 
3. การปรบัปรุงการสอน  :  หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุง
การสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาขอมูลในการปรับปรุงการเรยีนการ
สอนและการศึกษาดูงานนอกชั้นเรียนเพิ่มเติม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา :  ในระหวางกระบวนการ
สอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหวัขอ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรูใน
รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาผลสอบของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร 
 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา :  จากผล
การประเมิน ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพือ่ใหเกิด
คุณภาพมากข้ึน โดยเพิ่มเติมคลิปผลงานดานนิเทศศาสตรที่ประสบความสําเรจ็จาก
เว็บไซตยูทูปดอทคอม เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูเพื่อนําไปใชใน
การฝกปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
       
 
ลงชื่อ        อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล                        อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อ.พชัราภา เอ้ืออมรวนิช                          อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 
        (..................................................) 
 
 


