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คํานํา
ด้ วยวิชา การใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเรี ยน ศาสตร์ ด้านการ
สื่อสาร และที่สําคัญนักศึกษาที่เรี ยนวิชานี ้ต้ องผ่านการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมาก่อน
ฉะนันนั
้ กศึกษาจะต้ องมีทกั ษะการสื่อสาร ทัง้ 4 ด้ าน คือ ทักษะการฟั ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียน เพื่อเกิดความเข้ าใจและสามารถเรี ยนรู้วิชาการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ได้ ดีขึ ้น
เนื ้อหาหลักในการเรี ยน วิชาการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ นี ้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร ทังวั
้ จนภาษาและอวัจนภาษา การใช้ ภาษาประเภทต่าง ๆ
เช่น ภาษาข่าว ภาษาโฆษณา ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ ภาษา และเทคนิคการใช้ ภาษาเพื่อนําเสนอ
งานด้ านนิเทศศาสตร์ การใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ประกอบการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
ท้ ายนี ้ผู้สอนทุกท่าน หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้ ความรู้ และได้ ทกั ษะในการสื่อสาร
ทังยั
้ งมีกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน โครงการเพื่อจิตสาธารณะอีกด้ วย

คณาจารย์ผ้ สู อนวิชาการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์
พฤษภาคม 2558
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3011202 การใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ศูนย์การเรี ยนระนอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
มิถนุ ายน 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์
1.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะการใช้ ภาษาด้ านงานนิเทศศาสตร์ ที่ปรากฏ
อยูใ่ นสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้
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1.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถจําแนกประเภทของการใช้ ภาษาผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ
ได้
1.4 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ที่
นําเสนอผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้
1.5 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อให้ นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์ในด้ านศิลปะการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ และการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน เปรี ยบเทียบ ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท รูปแบบ เนื ้อหา และกระบวนการ
ผลิตงานด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ได้
2.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้ รับให้ เกิดความรู้ใหม่ในการนําไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั งานทางด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์
2.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเปรี ยบเทียบยกตัวอย่าง เสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ทางนิเทศศาสตร์ ได้ รวมทังเสนอสถานการณ์
้
การสื่อสารกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบ
จากการใช้ เวิลด์ไวด์เว็บ รวมทังให้
้ เกิดทักษะในการแก้ ปัญหา (Problem Solving) ได้
2.4 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสร้ างสรรค์งานการใช้
ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ได้ เช่น การผลิตงานข่าว การเขียนบทบรรณาธิการ บทความ สารคดี การ
เขียนบันเทิงคดี ภาษาที่ใช้ กบั งานโฆษณา วิทยุกระจายเสียง เป็ นต้ น ซึง่ จะแสดงให้ เห็น
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ที่เกิดจากการปฏิบตั ใิ นสภาพจริ ง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การใช้ ภาษาเพื่อสื่อความหมายระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร ทังวั
้ จนภาษาและอวัจน
ภาษา การใช้ ภาษาประเภทต่างๆ เช่น ภาษาข่าว ภาษาโฆษณา ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ ภาษา
และเทคนิคการใช้ ภาษาเพื่อนําเสนองานด้ านนิเทศศาสตร์
การใช้ เครื่ องมือต่างๆประกอบการ
นําเสนอที่มีประสิทธิภาพ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

30 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง

การศึกษาด้ วยตนเอง

75 ชัว่ โมง

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก วันพฤหัสบดี จํานวน 6 ชัว่ โมง เวลา 9.00 -15.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) รู้จกั การใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ อย่างถูกต้ องเพื่อช่วยยกระดับของสังคม
2) มีทศั นคติที่ดีตอ่ วิชาชีพทางด้ านสื่อสารมวลชน มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของการเป็ น
นักสื่อสารมวลชน มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
3) มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมสูงจากการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ในการสื่อความหมาย มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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4) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีม
5) รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึ กหัดทบทวน
1.2.2 ให้ นกั ศึกษามีการถามตอบในชันเรี
้ ยน
1.2.3 สอนโดยมีการปฏิบตั งิ านในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ ้นงานข่าวเพื่อดู
คุณธรรมและจริ ยธรรม
1.2.4 สอนโดยฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
1.2.5 สอนโดยใช้ กรณีตวั อย่าง
1.2.6 มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชันเรี
้ ยน และการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการเข้ าชันเรี
้ ยน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากการเคารพอาจารย์และผู้อาวุโส
1.3.3 ประเมินผลจากการเข้ าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1) มีความรู้ เกี่ยวกับศิลปะการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงงานทางด้ านการสื่อสารที่
เกี่ยวข้ อง
2) มีความเข้ าใจในแนวคิด องค์ความรู้ พัฒนาการด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์
3) สามารถนําความรู้ทางด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ ว
4) สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ รวมทังการวิ
้
เคราะห์
องค์ความรู้ทางด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงด้ านการใช้ ภาษา
ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อให้ เกิดทักษะการคิดที่ซบั ซ้ อน (Complex Thinking) ขึ ้นรวมถึงการวิเคราะห์
สถานการณ์การใช้ ภาษาทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อที่จะได้ เป็ นแนวทางในการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ที่
มีประสิทธิภาพต่อไป
5) สามารถสังเคราะห์สื่อและงานทางด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงการ
สังเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ภาษาในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 การทํางานกลุม่ และการนําเสนองานจากการปฏิบตั ิ
2.2.3 ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึ กหัดทบทวน
2.2.4 ให้ นกั ศึกษามีการถามตอบในชันเรี
้ ยน
2.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ ้นงานในด้ านการใช้
ภาษาทางนิเทศศาสตร์
2.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
2.2.7 สอนโดยใช้ กรณีตวั อย่าง วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.2.8 มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชันเรี
้ ยน หรื อการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้ มาจากการฝึ กปฏิบตั จิ ริง
2.3.3 ประเมินผลจากการเข้ าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) คิดวิเคราะห์การใช้ ภาษานิเทศศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
เปรี ยบเทียบบทบาท
ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท รูปแบบ เนื ้อหา และกระบวนการผลิตงานด้ านการใช้ ภาษาทาง
นิเทศศาสตร์ ได้
2) สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้ รับให้ เกิดความรู้ใหม่ในการนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
กับงานทางด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์
3) นักศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการสร้ างสรรค์งานการใช้ ภาษาทาง
นิเทศศาสตร์ ได้ เช่น การเขียนทางหนังสือพิมพ์ การเขียนทางนิตยสาร
การใช้ ภาษาทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาษาทางโฆษณา ซึง่ จะแสดงให้ เห็นความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ที่เกิดจากการปฏิบตั ใิ นสภาพจริง
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
3.2.2 การทํางานกลุม่ และการนําเสนองานจากการปฏิบตั ิ
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3.2.3 ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึ กหัดทบทวน
3.2.4 ให้ นกั ศึกษามีการถามตอบในชันเรี
้ ยน
3.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั งิ านในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ ้นงานในด้ านการใช้
ภาษาทางนิเทศศาสตร์
3.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
3.2.7 สอนโดยใช้ กรณีตวั อย่าง วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.2.8 มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชันเรี
้ ยน หรื อการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า
3.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้ มาจากการฝึ กปฏิบตั จิ ริง
3.3.3 ประเมินผลจากการเข้ าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.3.4 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนทังรายบุ
้
คคล
และรายกลุม่
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีทกั ษะในการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ เพื่อสื่อความหมายระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับ
สาร ทังวั
้ จนภาษาและอวัจนภาษา
4.1.2 มีการใช้ ภาษาประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษาข่าว ภาษาโฆษณา ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์การ
ใช้ ภาษา และเทคนิคการใช้ ภาษาเพื่อนําเสนองานด้ านนิเทศศาสตร์ การใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ
ประกอบการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
4.1.3 นักศึกษาสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้ านเกี่ยวกับการใช้ ภาษาทาง
นิเทศศาสตร์ ในสังคมไทย รวมถึงแนวโน้ มการใช้ ภาษาทางสื่ออินเทอร์ เน็ตได้ เพื่อให้ เกิดทักษะทาง
สติปัญญา (Intellectual Skills) อันประกอบไปด้ วย ทักษะการคิด การตัดสินใจ ทักษะการวางแผน
(Cooperative Planning) และทักษะในการแก้ ปัญหา(Problem Solving) รวมทังให้
้ นกั ศึกษามี
ระเบียบวิธีคดิ อย่างถูกต้ อง เป็ นเหตุเป็ นผล และแสวงหาแนวทางปฏิบตั ิของตนเอง (Self – Directed
Approach) ด้ วยการกํ าหนดงานและใช้ วิธีเปิ ดกว้ างให้ นกั ศึกษามีอิสระในการคิดแทนการทํางาน
ตามคําสัง่
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4.1.4 ทักษะความเป็ นผู้นําและผู้ตามจากการจัดกิจกรรมกลุม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
กลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
4.1.5 ทักษะความในความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
4.2.2 การทํางานกลุม่ และการนําเสนองานจากการปฏิบตั ิ
4.2.3 ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึ กหัดทบทวน
4.2.4 ให้ นกั ศึกษามีการถามตอบในชันเรี
้ ยน
4.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ ้นงานในด้ านการใช้
ภาษาทางนิเทศศาสตร์
4.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
4.2.7 สอนโดยใช้ กรณีตวั อย่าง วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4.2.8 มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชันเรี
้ ยน และการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้ มาจากการฝึ กปฏิบตั จิ ริง
4.3.2 ประเมินผลจากการเข้ าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4.3.3 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนทังรายบุ
้
คคล
และรายกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 ทักษะด้ านการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
5.1.2 สามารถใช้ โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีในการนําเสนองานตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
5.1.3 สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารด้ วยการเขียนและการพูดอย่างถูกต้ องเหมาะสม
5.1.4 นักศึกษาสามารถเปรี ยบเทียบยกตัวอย่าง เสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อสารได้
รวมทังเสนอสถานการณ์
้
การสื่อสารกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบจากการใช้
เวิลด์ไวด์เว็บ รวมทังให้
้ เกิดทักษะในการแก้ ปัญหา (Problem Solving) ได้
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5.1.5 สามารถประเมินสื่อและงานที่เกี่ ยวข้ องทางด้ านการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ได้
รวมถึงการคาดการณ์ถึงแนวโน้ มและการประยุกต์ใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ เข้ ากับสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งเป็ นสิ่งที่พึงต้ องรับรู้ เพื่อที่จะได้ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ ว เป็ นการปรับ
และเตรี ยมความพร้ อมในการรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
5.2.2 การทํางานกลุ่มและการนําเสนองานจากการปฏิบตั ิ
5.2.3 ให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึ กหัดทบทวน
5.2.4 ให้ นกั ศึกษามีการถามตอบในชันเรี
้ ยน
5.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ ้นงานในด้ านการใช้
ภาษาทางนิเทศศาสตร์
5.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
5.2.7 สอนโดยใช้ กรณีตวั อย่าง วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
5.2.8 มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชันเรี
้ ยน หรื อการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้ มาจากการฝึ กปฏิบตั จิ ริง
5.3.2 ประเมินผลจากการเข้ าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
5.3.3 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนทังรายบุ
้
คคล
และรายกลุม่
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด จํานวน
ที่
ชั่วโมง
1

1.อธิบายแผนการสอน
และการประเมินผล
การจัดกิจกรรม คะแนน
ต่าง ๆ ตลอดจน
บุคลิกภาพ การ
แสดงออก กาลเทศะ
และความเป็ นนักนิเทศ
ศาสตร์

กิจกรรมการเรี ยน

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

4

1.แบ่งกลุม่
2.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ในปั จจุบนั จากสือ่ ต่างๆ
3.การตังคํ
้ าถามและตอบคําถามของนักศึกษา
4.นําเสนอแนวคิดหน้ าชันเรี
้ ยน
5.แบ่งกลุม่ เพื่อศึกษาการใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ จากสือ่
ต่างๆ ในปั จจุบนั วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนําเสนอ
ในชันเรี
้ ยน
6.เตรี ยมนําสือ่ นสพ.นิตยสาร สือ่ ที่ปรากฏในวิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียงและโฆษณามาวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่ 2

1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
3. แบ่งกลุม่ เพื่อศึกษาภาพรวมของ
วัจนภาษาและอวัจนภาษาของสือ่ แต่ละชนิด เช่น นสพ.
นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ พร้ อมเสนอตัวอย่างประกอบ
อย่างชัดเจน
1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
3.แบ่งกลุม่ โดยเลือกรูปแบบการนําเสนอพร้ อมกับการเลือกใช้
สือ่ ที่เหมาะกับการนําเสนอ ในหัวข้ อที่นกั ศึกษาสนใจ นํามา
เสนอในชันเรี
้ ยนสัปดาห์ที่ 4

2. การใช้ ภาษาทาง
นิเทศศาสตร์ จากสือ่
ต่างๆ
สรุปรวมให้ เห็นลักษณะ
ความเหมือนและความ
แตกต่าง รวมถึง
แนวทางการประยุกต์ใช้

2

บทที่ 1 ภาษากับ
ความคิดใน
กระบวนการสื่อสาร

4

3

บทที่ 2 การนําเสนอ
ในการสื่อสาร
- ความหมายของการ
นําเสนอ
- ความสําคัญของการ

4
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4

นําเสนอ
- องค์ประกอบของการ
นําเสนอ
- ประเภทของการ
นําเสนอ
- วิธีการนําเสนอ
- การเตรี ยมการ
นําเสนอ
- รูปแบบการนําเสนอ
- สือ่ ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการ
นําเสนอ
- คุณลักษณะของสือ่
- หลักการเลือกสือ่
บทที่ 3 สร้ างสรรค์
ภาษากับสื่อสิ่งพิมพ์
-ความหมาย
หนังสือพิมพ์
-หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของ
หนังสือพิมพ์
- ประเภทของ
หนังสือพิมพ์
- ขนาดของ

4

1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
3. ใช้ การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั ิการ (Laboratory Method)
นักศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานโดยใช้ ภาษาทางหนังสือพิมพ์ได้
ซึง่ จะแสดงให้ เห็นความสามารถในการแก้ ปัญหาและการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบตั ใิ นสภาพจริ ง
4.1 แบ่งกลุม่ นักศึกษาเพื่อศึกษางานด้ านภาษากับ
หนังสือพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ และผลิตชิ ้นงานตามที่แต่ละกลุม่
ได้ รับมอบหมายตามความต้ องการที่จะศึกษา นํามาเสนอใน
ชันเรี
้ ยนในสัปดาห์ที่ 5
4.2 นําเสนอผลงานที่ผลิตขึ ้นจากสัปดาห์ที่ 3 และอาจารย์
ผู้สอนแนะนํา เสริ มแรงด้ วยการชมและการให้ คะแนน รวมทัง้
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ เห็นการผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ

4

1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 3
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4. ใช้ การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั ิการ (Laboratory Method)

หนังสือพิมพ์
- ส่วนประกอบของ
หนังสือพิมพ์
- การใช้ ภาษาในหน้ า
หนังสือพิมพ์

5

บทที่ 3 สร้ างสรรค์
ภาษากับสื่อสิ่งพิมพ์
(เนือ้ หาต่ อเนื่อง)
- บท
บรรณาธิการ

(14)

-

บทความ
บทวิเคราะห์
สารคดีขา่ ว
สกู๊ปข่าว

6

บทที่ 3 สร้ างสรรค์
ภาษากับสื่อสิ่งพิมพ์
(เนือ้ หาต่ อเนื่อง)
- ภาษา
นิตยสาร
- ภาษาวารสาร
- ภาษาหนังสือ
เล่ม
- ภาษาสิง่ พิมพ์
เฉพาะกิจ

4

7

บทที่ 4 ภาษา
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
-ความหมายของ
วิทยุกระจายเสียง
-ประเภทและรูปแบบ
ของรายการ
วิทยุกระจายเสียง

4

นักศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานโดยใช้ ภาษาทางหนังสือพิมพ์ได้
ซึง่ จะแสดงให้ เห็นความสามารถในการแก้ ปัญหาและการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบตั ใิ นสภาพจริ ง
4.1 แบ่งกลุม่ นักศึกษาเพื่อศึกษางานด้ านภาษากับ
หนังสือพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ และผลิตชิ ้นงานตามที่แต่ละกลุม่
ได้ รับมอบหมายตามความต้ องการที่จะศึกษา
4.2 นําเสนอผลงานที่ผลิตขึ ้นและอาจารย์ผ้ สู อนแนะนํา
เสริ มแรงด้ วยการชมและการให้ คะแนน รวมทังยกตั
้ วอย่าง
เปรี ยบเทียบให้ เห็นการผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ
4.3 นํามาเสนอในชันเรี
้ ยนในสัปดาห์ที่ 6
1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 5
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4. ใช้ การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั กิ าร (Laboratory Method)
นักศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานโดยใช้ ภาษาทางนิตยสารได้ ซึง่
จะแสดงให้ เห็นความสามารถในการแก้ ปัญหาและการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบตั ใิ นสภาพจริ ง
4.1 แบ่งกลุม่ นักศึกษาเพื่อศึกษางานด้ านภาษาทางนิตยสาร
วารสาร หนังสือเล่ม ภาษาสิง่ พิมพ์เฉพาะกิจในรูปแบบต่างๆ
และผลิตชิ ้นงานตามที่แต่ละกลุม่ ได้ รับมอบหมายตามความ
ต้ องการที่จะศึกษา
4.2 นําเสนอผลงานที่ผลิตขึ ้นและอาจารย์ผ้ สู อนแนะนํา
เสริ มแรงด้ วยการชมและการให้ คะแนน รวมทังยกตั
้ วอย่าง
เปรี ยบเทียบให้ เห็นการผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ
5. นํามาเสนอในชันเรี
้ ยนในสัปดาห์
ที่ 7
1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 6
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4. จัดกิจกรรมกลุม่ (Group Process)
โดยใช้ กรณีตวั อย่าง (Case) ให้ นกั ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย
ฝึ กฝนการแก้ ไขปั ญหา นําสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้และประเมินผลแล้ วไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและตนเอง
5. นําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน

(15)

-ตัวอย่างการเขียนบท
ในงาน
วิทยุกระจายเสียง
-การใช้ ภาษาในงาน
วิทยุกระจายเสียง

8

บทที่ 4 ภาษา
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
(เนือ้ หาต่ อเนื่อง)
-ความหมายของวิทยุ
โทรทัศน์
-ประเภทและรูปแบบ
ของรายการวิทยุ
โทรทัศน์
-ตัวอย่างการเขียนบท
ในงานวิทยุโทรทัศน์
-การใช้ ภาษาในงาน
วิทยุโทรทัศน์

4

9

-นําเสนองานสัปดาห์ที่
8
- อาจารย์สรุปทบทวน
เนื ้อหาในสัปดาห์ที่ 1-8

4

6.ให้ นกั ศึกษาลงพื ้นที่ในการสัมภาษณ์ นักจัดรายการวิทยุที่
ชื่นชอบในด้ านประวัติสว่ นตัว แนวคิด อุดมการณ์ คุณสมบัติ
เด่นที่โดดเด่น การจัดทํารายการ การใช้ เสียง
การใช้ ภาษาในการจัดรายการ เนื ้อหารายการ ช่วงระยะเวลา
ที่จดั
เสร็ จแล้ วนํามาวิเคราะห์การใช้ ภาษาทางนิเทศศาสตร์ ในด้ าน
ต่างๆ ของนักจัดรายการวิทยุที่ไปสัมภาษณ์มา
7. นําเสนอในชันเรี
้ ยนในสัปดาห์ที่ 8
1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 7
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4. ใช้ การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั กิ าร (Laboratory Method)
นักศึกษาสามารถผลิตชิ ้นงานโดยใช้ ภาษาทางวิทยุโทรทัศน์ได้
ซึง่ จะแสดงให้ เห็นความสามารถในการแก้ ปัญหาและการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบตั ใิ นสภาพจริ ง
4.1 แบ่งกลุม่ นักศึกษาเพื่อศึกษางานด้ านภาษาวิทยุโทรทัศน์
หรื อภาษาภาพยนตร์ (หนังสัน)ในรู
้
ปแบบต่างๆ และผลิต
ชิ ้นงานตามที่แต่ละกลุม่ ได้ รับมอบหมายตามความต้ องการที่
จะศึกษา กําหนดความยาว โดยประมาณ 15 นาที
4.2 นําเสนอผลงานที่ผลิตขึ ้นและอาจารย์ผ้ สู อนแนะนํา
เสริ มแรงด้ วยการชมและการให้ คะแนน รวมทังยกตั
้ วอย่าง
เปรี ยบเทียบให้ เห็นการผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ
5. นํามาเสนอในชันเรี
้ ยนในสัปดาห์
ที่ 9
1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 8
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
เริ่มการทบทวนเนือ้ หาสัปดาห์
ที่ 1-8
4.ใช้ วิธีการสอนแบบร่วมมือด้ วยเทคนิคSTAD (Student
Teams – Achievement Divisions)
4.1 ผู้สอนบรรยายนําเสนอข้ อมูล
4.2 นักศึกษาทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่ เรี ยนรู้จากใบงาน
อภิปรายปั ญหาร่วมกัน ช่วยเหลือกันเรี ยนร่วมกัน

(16)
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บทที่ 5 ภาษาโฆษณา
และภาษาภาพยนตร์
-ความหมายของการ
โฆษณาและภาพยนตร์
-ส่วนประกอบของ
ภาษาโฆษณา
-ภาษาโฆษณาทางสือ่
หนังสือพิมพ์
-ภาษาโฆษณาทางสือ่
วิทยุกระจายเสียง

4

4.3 ทดสอบในเนื ้อหาที่เรี ยนเป็ นรายบุคคล คะแนนที่
ได้ จะเป็ นคะแนนรวมของกลุม่
4.4 เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาสามารถปรับปรุงคะแนน
ให้ สงู ขึ ้นได้
5. พิจารณาผลรวมของการปรับปรุงคะแนนของสมาชิกใน
กลุม่ กําหนดระดับความสําเร็ จตามคะแนนที่ได้ ของกลุม่
1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 9
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4.ใช้ กิจกรรมในลักษณะโมเดล
ซิปปา (Cippa Model)
ขัน้ ที่ 1 ขันแสวงหาความรู
้
้ เดิม โดยดึงความรู้เดิมของ
นักศึกษาในเรื่ องทีจ่ ะเรียน เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดความพร้ อมใน
การเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่
ขัน้ ที่ 2 ขันการแสวงหาความรู
้
้ ใหม่
ขัน้ ที่ 3 ขันการศึ
้
กษาทําความเข้ าใจ ความรู้ใหม่และเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิม โดยใช้ กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุม่ ในการอภิปราย สรุปข้ อมูล
ขัน้ ที่ 4 ขันแลกเปลี
้
ย่ นความรู้ความเข้ าใจกับกลุม่
ขัน้ ที่ 5 ขันการสรุ
้
ปและจัดระเบียบความรู้
ขัน้ ที่ 6 ขันการนํ
้
าเสนองาน โดยใช้ ภาษาโฆษณาทางสือ่
สิง่ พิมพ์และสือ่ วิทยุกระจายเสียง
ขัน้ ที่ 7 ขันการประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ โดยผลิตงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ ภาษาโฆษณาทางสือ่ สิง่ พิมพ์หรื อสือ่ วิทยุกระจายเสียง
ตามที่แต่ละกลุม่ ได้ รับมอบหมายตามความต้ องการที่จะศึกษา
สือ่ สิง่ พิมพ์กําหนดความยาวประมาณ 1 หน้ า สือ่
วิทยุกระจายเสียง กําหนด
ความยาว โดยประมาณ 30 วินาที – 2 นาที
4.2 นําเสนอผลงานที่ผลิตขึ ้นและอาจารย์ผ้ สู อนแนะนํา
เสริ มแรงด้ วยการชมและการให้ คะแนน รวมทังยกตั
้ วอย่าง
เปรี ยบเทียบให้ เห็นการผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ
5. นํามาเสนอในชันเรี
้ ยนในสัปดาห์ที่ 11

(17)
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บทที่ 5 ภาษาโฆษณา
และภาษาภาพยนตร์
(เนือ้ หาต่ อเนื่อง)
-ภาษาโฆษณาทางสือ่
วิทยุโทรทัศน์
-ภาษาโฆษณาทางสือ่
กลางแจ้ ง (Outdoor)
-ภาษาโฆษณาทางสือ่
อินเทอร์ เน็ต (Internet)

4

1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 10
3. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4.ใช้ กิจกรรมในลักษณะโมเดล
ซิปปา (Cippa Model)
ขัน้ ที่ 1 ขันแสวงหาความรู
้
้ เดิม โดยดึงความรู้เดิมของ
นักศึกษาในเรื่ องทีจ่ ะเรียน เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดความพร้ อมใน
การเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่
ขัน้ ที่ 2 ขันการแสวงหาความรู
้
้ ใหม่
ขัน้ ที่ 3 ขันการศึ
้
กษาทําความเข้ าใจ ความรู้ใหม่และเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิม โดยใช้ กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุม่ ในการอภิปราย สรุปข้ อมูล
ขัน้ ที่ 4 ขันแลกเปลี
้
ย่ นความรู้ความเข้ าใจกับกลุม่
ขัน้ ที่ 5 ขันการสรุ
้
ปและจัดระเบียบความรู้
ขัน้ ที่ 6 ขันการนํ
้
าเสนองาน โดยใช้ ภาษาโฆษณาทางสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์และสือ่ อินเทอร์ เน็ต
ขัน้ ที่ 7 ขันการประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ โดยผลิตงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ ภาษาโฆษณาทางสือ่ วิทยุโทรทัศน์และสือ่ อินเทอร์ เน็ต
ตามที่แต่ละกลุม่ ได้ รับมอบหมายตามความต้ องการที่จะศึกษา
สือ่ วิทยุโทรทัศน์กําหนดความยาวประมาณ 30 วินาที – 5
นาที สือ่ อินเทอร์ เน็ตผลิตตามความเหมาะสม
4.2 นําเสนอผลงานที่ผลิตขึ ้นและอาจารย์ผ้ สู อนแนะนํา
เสริ มแรงด้ วยการชมและการให้ คะแนน รวมทังยกตั
้ วอย่าง
เปรี ยบเทียบให้ เห็นการผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ
5. นํามาเสนอในชันเรี
้ ยนในสัปดาห์ที่ 12
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12

บทที่ 5 ภาษาโฆษณา
และภาษาภาพยนตร์
(เนือ้ หาต่ อเนื่อง)
-ความหมายของ
ภาพยนตร์
-ประเภทและรูปแบบ
ของภาพยนตร์
-รูปแบบการเขียนบท
ของภาพยนตร์
-วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาของภาพยนตร์

4

1.การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.นําเสนองานของสัปดาห์ที่ 11
3. อาจารย์สรุ ปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
4.ใช้ ลกั ษณะการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณีตวั อย่าง (Case)
4.1 สนทนาทบทวนความรู้ เดิม และนําเข้ าสู่เรื่ องที่เรี ยนด้ วย
ภาพหรื อคําถาม หรื อการเล่าเรื่ อง
4.2.ให้ แต่ละกลุ่มศึกษากรณีตวั อย่าง อภิปราย ถกเถียง และ
สรุ ปประเด็นปั ญหา โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อย
4.3 ตัวแทนของกลุ่มออกมาอภิปรายผลสรุ ปของกลุ่มใน
ประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่กลุ่มรับผิดชอบ
4.4. ผู้สอนและผู้เรี ยน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญ
5. ให้ อ่านบทเรี ยนและทําความเข้ าใจบทเรี ยนทังหมดมาล่
้
วงหน้ า
และให้ ทบทวนเนื ้อหาหรื อสื่ออย่างเข้ าใจจนแน่ใจว่าเพื่อนในกลุ่ม
ทุกคนสามารถตอบคําถามได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อนํามาใช้
ตอบคําถามเพื่อทดสอบในสัปดาห์ที่ 14

13

-การจัดโครงการบริ การ
วิชาการหรื อโครงการ
ด้ านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยนํา
การใช้ ภาษาทางนิเทศ
ศาสตร์ เข้ าไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัด
โครงการ หรื อการจัด
กิจกรรมธรรมะกับการ
ปฏิบตั ิ
หรื อการศึกษานอก
ห้ องเรี ยน

4

1.อาจารย์และนักศึกษาเป็ นผู้จดั โครงการดังกล่าว โดยเริ่ มการ
ดําเนินงานได้ ตงแต่
ั ้ สปั ดาห์ที่ 6 เป็ นต้ นมา
2.ใช้ รูปแบบการจัดโครงการในลักษณะ best practice
3.มีการประเมินผลและนําผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์
4. กิจกรรมธรรมะกับการปฏิบตั ิ จะสอดแทรกอยูใ่ นระหว่าง
สัปดาห์ที่ 1 – 15 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ในการปฏิบตั ิ

14

บทที่ 6 สื่อใหม่
-รูปแบบของสือ่ ที่ใช้ ใน
ปั จจุบนั
-คุณลักษณะของสือ่
ใหม่
-การหลอมรวมสือ่
-ความหมายของสือ่

4

1.การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. อาจารย์สรุปเนื ้อหาเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเนื ้อหา
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมแข่งขัน (Team games
tournament) : TGT)
3.1 กําหนดนักศึกษาเข้ าเป็ นกลุม่ ให้ แต่ละกลุม่ คละเพศ
เรี ยนเก่ง อ่อน ปานกลาง
3.2 ให้ อา่ นบทเรี ยนและทําความเข้ าใจบทเรียนทังหมดมา
้
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ใหม่
-บทบาทและอิทธิพล
ของ
สือ่ ใหม่
-การบริ โภคสือ่ ใหม่ใน
ยุคสังคมข่าวสาร
-สือ่ ใหม่กบั การนําเสนอ
ข่าว
-สือ่ ใหม่กบั การตลาด
-สือ่ ใหม่กบั การโฆษณา
-ประโยชน์ที่ได้ จากสือ่
ใหม่

15
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- ทบทวนเนื ้อหา
รายวิชา
- งานทุกชิ ้นที่เป็ นงาน
ผลิตในการเรี ยนการ
สอนแบบปฏิบตั ิการ
(Laboratory Method)
ตังแต่
้ ต้นภาคเรี ยนที่ให้
กลับไปแก้ ไขตามคํา
ชี ้แนะแนวทางที่ทาํ ให้
งานมีคณ
ุ ภาพ ให้ นํา
กลับมาส่งในสัปดาห์นี ้
เพื่อรับการประเมิน
คะแนนรวมเป็ น port
folio
วันสุดท้ ายสอบปลาย
ภาคเรี ยน

ล่วงหน้ า และให้ ทบทวนเนื ้อหาหรื อสือ่ อย่างเข้ าใจจนแน่ใจ
ว่าเพือ่ นในกลุม่ ทุกคนสามารถตอบคําถามได้ 100 เปอร์ เซ็นต์
(ให้ อา่ นมาตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 12)
4. เล่นเกมแข่งขันตอบปั ญหาเพือ่ ทดสอบความรู้ทาง
วิชาการเป็ นรายบุคคลกับบุคคลที่เป็ นสมาชิกในแต่ละกลุม่
โดยส่งตัวแทนมาให้ ตอบคําถาม ทุกคนในกลุม่ จะได้ ตอบ
คําถาม
5. เก็บคะแนนการยอมรับความสําเร็ จของกลุม่ โดยการให้
รางวัลกับ 3 กลุม่ ที่มคี ะแนนนํา

4

1.30

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แผนผังทางปั ญญา (Mind
Mapping)
1. เริ่ มด้ วยสัญลักษณ์หรื อรูปภาพกลางกระดาษ
2.ระบุคําสําคัญหลัก
3.เชื่อมโยงคําอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับคําสําคัญหลักโดยโยงเส้ นจากคําสําคัญหลักตรง
กลางออกไปทุกทิศทาง
4. เขียนคําที่ต้องการ 1 คําต่อ 1 เส้ น แต่ละเส้ นต้ องเกี่ยวข้ อง
กับเส้ นอื่นด้ วย
5. ขยายคําสําคัญอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องให้ มากที่สดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
6. ใช้ สี รูปภาพ ลักษณะของเส้ น เพื่อระบุถึงลักษณะที่
เชื่อมโยง การเน้ นหรื อลําดับความสําคัญ
7.
อภิปรายสรุปในแต่ละบท ซึง่ จะทําให้ เห็นภาพรวมของเนื ้อหา
รายวิชาทังหมด
้
- ข้ อสอบปรนัย และอัตนัย
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,1.3,2.
3,3.3,4.3,5.3

2

1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,1.3,2.
3,3.3,4.3,5.3

- การเข้ าชันเรี
้ ยน
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
- การมีสว่ นร่วม
- การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั ิการ
(Laboratory Method)

3

1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,1.3,2.
3,3.3,4.3,5.3

4

3.3.4

5

1.2,2.2,3.2,4.2,5.2

6

โครงการบริ การวิชาการหรื อ - แบบสอบถาม

- จัดกิจกรรมกลุม่ (Group
Process)
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า
การนําเสนอ
- การทํางานกลุม่ และการ
นําเสนอผลงาน
- การอ่านและสรุป
- การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม
แข่งขัน (Team games
tournament) : TGT)
- การทดสอบย่อยเดี่ยว คะแนน
ที่ได้ เป็ นคะแนนภาพรวมกลุม่
พิจารณาผลรวมของการ
ปรับปรุงคะแนนของสมาชิกใน
กลุม่ กําหนดระดับความสําเร็ จ
ตามคะแนนที่ได้ ของกลุม่
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
แผนผังทางปั ญญา(Mind
Mapping)

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

3，4，5,6,7,8,10,
11,12,13

40 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

9,14

5%

15

5%

เริ่ มประมาณเดือน

5%
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โครงการด้ านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

7

3.3.1

กรกฎาคม 2555 จน
สิ ้นสุดการเรี ยนการ
สอน

- สอบปลายภาค

16

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
การใช้ ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ .2557. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ . 2554. การใช้ ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ . กรุงเทพ ฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
บุญเกื ้อ ควรหาเวช. 2540. คู่มือผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
รุ่งนภา ทัดท่าทราย. 2546. การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ และบทละครวิทยาศาสตร์ .
กรุงเทพฯ: อินฟอร์ มีเดียบุ๊คส์.
สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์. 2549. สุดยอดโฆษณาออนไลน์ .
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ปุณณรัตน์ พิงคานนท์.2548.การสื่อข่ าวและการเขียนข่ าวหนังสือพิมพ์ .กรุงเทพฯ :
ธรรมดาเพรส.
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สุเชาว์ รักษ์วงศ์.2551.สิ่งพิมพ์ ทาํ ไมต้ องออกแบบ.ลําปาง : สถาบันพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ลําปาง.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
www.kosanathai.com
www.thairath.co.th
www.matichon.co.th
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ประเมินจากผลงานการฝึ กปฏิบตั ิ
2.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
2.3 ประเมินจากแบบทดสอบ หรื อแบบฝึ กหัด
2.4 ประเมินจากความมีส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน
2.5 ประเมินจากการทําโครงการ/กิจกรรม/การศึกษานอกห้ องเรี ยน
3. การปรั บปรุ งการสอน
ใช้ การเสวนาระดมความเห็นในการจัดการเรี ยนการสอน กับผู้สอนคนอื่นๆ เพื่อร่วมหาแนวทางใน
การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเพื่อนําผลมาปรับปรุงรูปแบบการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหรื อ
แบบสอบถามความคิดเห็นของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรี ยนระนอง 2
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5.3 จากจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผ้ สู อนร่วมกันทบทวน
เนื ้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ ที่ใช้ สรุปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ ในปี การศึกษาถัดไป

