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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3123207 วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  

Communication through Speech in Advertising and Public Relations     
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ  ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศศาสตร์   
วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์นิรมล  บางพระ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง 331       
  โทร.  086-6260089   E-mail.  Mai_niramon97@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  [คลิกพิมพ์]  

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง[คลิกพิมพ์]        
  โทร.  [คลิกพิมพ์]    E-mail.  [คลิกพิมพ์]  
  2)  [คลิกพิมพ์]  

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง[คลิกพิมพ์]        
  โทร.  [คลิกพิมพ์]    E-mail.  [คลิกพิมพ์]  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที ่ 3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี  
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   26 พฤษภาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหมาย เทคนิค             
และหลักการทางวาทวิทยาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลิกภาพ ความ
มั่นใจ ฝึกการใช้เสียง ตลอดจนลีลา การด าเนินเรื่องและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :        

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวาทวิทยา องค์ประกอบ ลักษณะและประเภทของ

วาทวิทยา 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางวาทวิทยาโดยใช้วัจนภาษาและอวัจน

ภาษา 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพในงานวาทวิทยา 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาผู้สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน  สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วาทวิทยาเพ่ือการ

โฆษณา 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาผู้สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน  สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วาทวิทยาเพ่ือการ

โฆษณา 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  (โดยน าหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียน) 

ความหมาย เทคนิค และหลักการทางวาทวิทยาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือสร้างบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึกการใช้เสียง ตลอดจนลีลา การด าเนินเรื่องและการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายทีต่้องการ) 
 3.1 วันพุธ เวลา 07.40 - 11.00 น. ห้อง       โทร...  086-6260089  
 3.2  e-mail: mai_niramon97@hotmail.com  

mailto:mai_niramon97@hotmail.com
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่ก าหนด (ปรับตารางเป็นหน้าขวางได้) 

     ให้ระบ ุ  - จาก curriculum Mapping ที่ก าหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ตรงกัน เช่น 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้อง
ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม        
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกผลงานของผู้อื่น  เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 
 

1.ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 

2.ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 

4.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.ประเมินจากการสังเกตการแสดงพฤติกรรม
ระหว่างผู้เรียนร่วมกับผู้สอน 

 



5                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ต่อสังคมที่มุ่งทางด้านวิชาชีพที่มีต่อด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 (7) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
(1)สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบายปัญหาทางนิเทศศาสตร์รวมทั้ง
ประยุกต ์ ความรู้  ทักษะ  และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 (2)สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

 (3)ความรู้  ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้  
ทางด้านนิเทศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

 (4)มีความรู้ในแนวลึก รู้กว้างในศาสตร์ของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของระบบสื่อสารมวลชน 

 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. ข้อสอบอัตนัย 
5. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติด้านการพูด 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 (5)การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการ
ทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร            

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 (1)คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2)สามารถสืบค้น  ตีความ  และประเมินภาวะ
เศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3)สามารถรวบรวม ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4)สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

1. การสาธิต  
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. สอบปฏิบัติการด้านการพูดในงานการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
(1)ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2)สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้ง ในบทบาท

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ของผู้น า  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3)สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

(4)มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5)สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6)มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ
ตรงตามมาตรฐานสากล 

 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 (1)มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
 

1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมินงานด้านการพูด 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 (2)สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
เทคนิคทางสถิติ   
(3)การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
 (4)สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 (5)สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถงึ  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม จรยิธรรม 

2. มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 

3. มีภาวะผูน้ า ผู้ตาม ท างานเป็นทีม 

4. เคารพสทิธิ/รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

5. เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ 

6. วิเคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ิชาชีพ 

7. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

1. บูรณการความรู้ในสาขาวิชา 

2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

3. ความรู้ความเข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 

4. มีความรู้ในแนวลึก  รู้กว้างในศาสตร์ของสาขาวิชา 

5. มีการทดสอบมาตรฐานของขอ้สอบทุกรายวิชา 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

2. สืบค้น/ตีความ /ประเมนิสารสนเทศ เพือ่ใช้แก้ไขปัญหา 

3. รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ /สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ 

4. ประยกุต์ความรูแ้ละทักษะในการแก้ไขปญัหาทาง 
ได้อย่างเหมาะสม 

1.สื่อสารกับกลุม่คนหลากหลายและสนทนาทั้งภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 

2. ให้ความช่วยเหลือ/อ านวย 
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3. ใช้ความรู้ในศาสตรม์าชี้น าสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง/งานกลุ่ม 

5. เป็นผู้รเิริม่แสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัว/ส่วนร่วม 

6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรู้ของตนเอง/ทาง
วิชาชีพอย่างตอ่เนือ่ง 

1. มีทกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืที่จ าเป็นตอ่การท างานที่
เกีย่วกับวิชาชีพ 

2.สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิค
ทางสถิต ิ

3.การวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ตอ่ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งทาง
นิเทศศาสตรอ์ย่างสร้างสรรค ์

4. สื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพ เลอืกใชรู้ปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3123207 วาทวิทยาเพื่อ
การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

-  แนะน ากระบวนการเรียน
การสอน   
-  ลักษณะการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
-  ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง
วาทวิทยาเพื่องานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์  

ปฐมนิเทศ 
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
บรรยาย  ตอบค าถาม 

 
 
 
 

 

 4   การสังเกต 
การสัมภาษณ์   

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วาทวิทยา 

การบรรยาย 
ตอบค าถาม 
ท าแบบฝึกหัด 

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของวาทวิทยา 
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 4 บุคลิกภาพในงานวาทวิทยา 
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2 1 การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 5 บุคลิกภาพในงานวาทวิทยา 
 (ต่อ) 
 

เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 6 การสื่อสารทางวาทวิทยา 
โดยวัจนภาษา 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัต ิ
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 7 การสื่อสารทางวาทวิทยา 
โดยอวัจนภาษา 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที ่8 ประเภทของวาทวิทยา 
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

    การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 

อ.นิรมล บางพระ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค   2 2   อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 10 วาทวิทยาเพื่องานโฆษณา 
-บุคลลากรที่เก่ียวข้องกับงาน
วาทวิทยาในงานโฆษณา 
-วาทวิทยาในงานโฆษณา 
-การใช้วาทวิทยาในงาน
โฆษณา 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
 

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที ่11 วาทวิทยาเพื่องานโฆษณา 
-การเตรียมข้อมูลงานวาท
วิทยาเพ่ืองานโฆษณา 

-จรรยาบรรณของนักโฆษณา 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 12 วาทวิทยาเพื่องานโฆษณา 
-ฝึกปฏิบัติงานวาทวิทยา
เพ่ืองานโฆษณา 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 13 วาทวิทยาเพื่องาน การบรรยาย  2 2 1 การสังเกต อ.นิรมล บางพระ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ประชาสัมพนัธ ์
-บุคลลากรที่เก่ียวข้องกับงาน
วาทวิทยาในงาน
ประชาสัมพนัธ ์
-วาทวิทยาในงาน
ประชาสัมพนัธ ์
-การใช้วาทวิทยาในงาน
ประชาสัมพนัธ ์

ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภปิรายวิเคราะห์ 
 

การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

สัปดาห์ที่ 14 วาทวิทยาเพื่องานโฆษณา 
-การเตรียมข้อมูลงานวาท
วิทยาเพ่ืองานประชาสัมพนัธ ์
-จรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพนัธ ์

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2 1 การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 15 วาทวิทยาเพื่องาน
ประชาสัมพนัธ ์
-ฝึกปฏิบัติงานวาทวิทยาเพื่อ
งานประชาสัมพันธ ์

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัต ิ
 

อ.นิรมล บางพระ 

สัปดาห์ที่ 16 นักศึกษาเลือกปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัต ิ  2 2  การสังเกต อ.นิรมล บางพระ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ทางวาทวิทยาที่สนใจใน
ประเด็นการโฆษณาหรือการ
ประชาสัมพันธ์  

การสัมภาษณ์   
แบบทดสอบวัดดา้นการปฏิบัติ 
 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค       อ.นิรมล บางพระ 
รวมจ านวนชั่วโมง      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1  1.6 เช่น การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 10% 

2.2    2.5   3.4  4.1 
4.4 4.5  5.1 5.2 5.4 
5.5 

การสอบกลางภาค 30 30% 

1.1 1.2 1.4 1.5 2.2    
2.5   5.1 5.2 5.4 5.5 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและ
การน าเสนองาน/การรายงาน 

30 30% 

2.2   2.5   3.4  4.1 4.4 
4.5  5.1 5.2 5.4 5.5 

การสอบปลายภาค 30 30% 

รวม 100% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
พิมพ์พาภรณ์ บุญประเสริฐ. วาทการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร.  

กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์ไอยรา, 2558 
วิมลพรรณ อาภาเวท. หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 2.  

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557 
สมจิต  ชิวปรีชา. วาทวิทยา. กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 4. ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

2545 
อวยพร พานิช และคณะ. ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 4.  

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. หลกัและปรัชญาของวาทวิทยา. กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1.  

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
1.1  แบบประเมินผู้สอน 

   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 -  ผลการเรียนของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน  :  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดย
การจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน
นอกชั้นเรียนเพิ่มเติม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ในระหว่างกระบวนการสอน
รายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการ
สอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษาในที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  จากผลการ
ประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดย
เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามีมุมมอง
ในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
       
 
ลงช่ือ            อ.นิรมล บางพระ                               อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ   อ.ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช                          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


