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คาํนํา 

 

 ด้วยวิชา การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์มีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่การเรียน ศาสตร์ด้านการ

ส่ือสาร และท่ีสําคญันกัศกึษาท่ีเรียนวิชานีต้้องผา่นการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมาก่อน 

ฉะนัน้นกัศกึษาจะต้องมีทกัษะการส่ือสาร ทัง้ 4 ด้าน คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน 

และทกัษะการเขียน เพ่ือเกิดความเข้าใจและสามารถเรียนรู้วิชาการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ได้ดีขึน้ 

เนือ้หาหลกัในการเรียน วิชาการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์นี ้ เน้นให้ผู้ เรียนใช้ภาษาเพ่ือส่ือ

ความหมายระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร ทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา การใช้ภาษาประเภทตา่ง ๆ 

เชน่ ภาษาข่าว ภาษาโฆษณา ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษา และเทคนิคการใช้ภาษาเพ่ือนําเสนอ

งานด้านนิเทศศาสตร์ การใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ประกอบการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท้ายนีผู้้สอนทกุท่าน หวงัเป็นอยา่งย่ิงว่า นกัศกึษาจะได้ความรู้ และได้ทกัษะในการส่ือสาร 

ทัง้ยงัมีกิจกรรมนอกห้องเรียน โครงการเพ่ือจิตสาธารณะอีกด้วย 

 

 

    คณาจารย์ผู้สอนวิชาการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

      พฤษภาคม 2558 
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รายละเอียดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา               คณะวิทยาการจดัการ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

    3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

    3 (2-2-5) หนว่ยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลกัสตูรนิเทศศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาบงัคบั ระดบัปริญญาตรี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

     ดร.ภชูิตต์    ภริูปาณิก   อาจารย์ผู้สอน     

 

 5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

    ภาคการศกึษาท่ี 1 / 2558 ชัน้ปีท่ี 4  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน 

    ศนูย์การเรียนระนอง 2  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

    มิถนุายน  2555 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     1.1  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจในด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 1.2  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายถึงลกัษณะการใช้ภาษาด้านงานนิเทศศาสตร์ท่ีปรากฏ

อยูใ่นส่ือมวลชนประเภทตา่ง ๆ ได้  
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 1.3  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถจําแนกประเภทของการใช้ภาษาผา่นส่ือมวลชนประเภทตา่ง ๆ 

ได้ 

 1.4  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งของการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ท่ี

นําเสนอผา่นส่ือมวลชนประเภทตา่ง ๆ ได้ 

 1.5  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถผลิตชิน้งานท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ได้ 

  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

             2.1  เพ่ือให้นกัศกึษาคดิวิเคราะห์ในด้านศลิปะการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์และการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวนั  เปรียบเทียบ  ความสําคญั  ลกัษณะ  ประเภท   รูปแบบ  เนือ้หา และกระบวนการ

ผลิตงานด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ได้  

2.2  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถพฒันาความรู้ท่ีได้รับให้เกิดความรู้ใหมใ่นการนําไป

ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบังานทางด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 2.3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเปรียบเทียบยกตวัอยา่ง  เสนอแนวทางการพฒันาการส่ือสาร

ทางนิเทศศาสตร์ได้ รวมทัง้เสนอสถานการณ์การส่ือสารกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบ

จากการใช้เวิลด์ไวด์เว็บ  รวมทัง้ให้เกิดทกัษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) ได้ 

 2.4 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถผลิตชิน้งานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการสร้างสรรค์งานการใช้

ภาษาทางนิเทศศาสตร์ได้ เช่น การผลิตงานขา่ว การเขียนบทบรรณาธิการ  บทความ สารคดี การ

เขียนบนัเทิงคดี  ภาษาท่ีใช้กบังานโฆษณา  วิทยกุระจายเสียง เป็นต้น ซึง่จะแสดงให้เห็น

ความสามารถในการประยกุต์ใช้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินสภาพจริง 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

    การใช้ภาษาเพ่ือส่ือความหมายระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร ทัง้วจันภาษาและอวจัน

ภาษา การใช้ภาษาประเภทตา่งๆ เชน่ ภาษาขา่ว ภาษาโฆษณา ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษา 

และเทคนิคการใช้ภาษาเพ่ือนําเสนองานด้านนิเทศศาสตร์ การใช้เคร่ืองมือตา่งๆประกอบการ

นําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 

 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

        30  ชัว่โมง ไมมี่            30  ชัว่โมง          75  ชัว่โมง 

 

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   

    รายบุคคล 

 

ดร.ภชูิตต์ ภริูปาณิก วนัพฤหสับดี จํานวน 6 ชัว่โมง เวลา 9.00 -15.00 น.  

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) รู้จกัการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์อยา่งถกูต้องเพ่ือชว่ยยกระดบัของสงัคม 

2) มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพทางด้านส่ือสารมวลชน  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของการเป็น

นกัส่ือสารมวลชน  มีความเสียสละ ซ่ือสตัย์สจุริต มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง

และสงัคม 

3) มีคณุธรรมและจริยธรรมสงูจากการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ในการส่ือความหมาย มี

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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4) มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม 

5) รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์การและสงัคม 

   1.2 วิธีการสอน 

 1.2.1 ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึกหดัทบทวน 

 1.2.2 ให้นกัศกึษามีการถามตอบในชัน้เรียน 

 1.2.3 สอนโดยมีการปฏิบตังิานในใบงานของรายวิชา เชน่ การผลิตชิน้งานข่าวเพ่ือดู

คณุธรรมและจริยธรรม 

 1.2.4  สอนโดยฝึกปฏิบตักิารใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการปฏิบตัจิริง 

 1.2.5  สอนโดยใช้กรณีตวัอย่าง 

 1.2.6  มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชัน้เรียน และการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

   1.3 วิธีการประเมินผล 

     1.3.1  ประเมินผลจากการเข้าชัน้เรียน ความตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 1.3.2     ประเมินผลจากการเคารพอาจารย์และผู้อาวโุส 

 1.3.3     ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคดิเห็น  การวิเคราะห์กรณีศกึษา 

2. ความรู้ 

    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

  1) มีความรู้ เก่ียวกบัศลิปะการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงงานทางด้านการส่ือสารท่ี

เก่ียวข้อง 

2)   มีความเข้าใจในแนวคิด องค์ความรู้  พฒันาการด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

3)   สามารถนําความรู้ทางด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์มาประยกุต์ใช้ เพ่ือให้ก้าวทนั

ตอ่การเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็ว 

4) สามารถวิเคราะห์ความแตกตา่งของการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์รวมทัง้การวิเคราะห์ 

องค์ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านการใช้ภาษา

ทางนิเทศศาสตร์เพ่ือให้เกิดทกัษะการคดิท่ีซบัซ้อน (Complex Thinking) ขึน้รวมถึงการวิเคราะห์

สถานการณ์การใช้ภาษาทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือท่ีจะได้เป็นแนวทางในการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ท่ี

มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

5) สามารถสงัเคราะห์ส่ือและงานทางด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงการ

สงัเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ภาษาในส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    2.2  วิธีการสอน 

 2.2.1   บรรยายประกอบการยกตวัอย่าง 

          2.2.2   การทํางานกลุม่และการนําเสนองานจากการปฏิบตัิ 

 2.2.3   ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคดิเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึกหดัทบทวน 

 2.2.4   ให้นกัศกึษามีการถามตอบในชัน้เรียน 

 2.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตัิงานในใบงานของรายวิชา เชน่ การผลิตชิน้งานในด้านการใช้

ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 2.2.6   สอนโดยฝึกปฏิบตักิารใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการปฏิบตัจิริง 

 2.2.7   สอนโดยใช้กรณีตวัอยา่ง วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 2.2.8  มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชัน้เรียน หรือการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

    2.3 วิธีการประเมินผล 

            2.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจ  วิเคราะห์ สงัเคราะห์

และประเมินคา่ 

 2.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนองานท่ีได้มาจากการฝึกปฏิบตัจิริง 

 2.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์กรณีศกึษา   

3. ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

1) คดิวิเคราะห์การใช้ภาษานิเทศศาสตร์ในชีวิตประจําวนั  เปรียบเทียบบทบาท  

ความสําคญั  ลกัษณะ  ประเภท   รูปแบบ  เนือ้หา  และกระบวนการผลิตงานด้านการใช้ภาษาทาง

นิเทศศาสตร์ได้  

2)  สามารถพฒันาความรู้ท่ีได้รับให้เกิดความรู้ใหมใ่นการนําไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

กบังานทางด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 3) นกัศกึษาสามารถผลิตชิน้งานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการสร้างสรรค์งานการใช้ภาษาทาง

นิเทศศาสตร์ได้ เช่น การเขียนทางหนงัสือพิมพ์ การเขียนทางนิตยสาร  การใช้ภาษาทาง

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และภาษาทางโฆษณา ซึง่จะแสดงให้เห็นความสามารถในการ

ประยกุต์ใช้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินสภาพจริง 

   3.2 วิธีการสอน 

 3.2.1    บรรยายประกอบการยกตวัอยา่ง 

          3.2.2    การทํางานกลุม่และการนําเสนองานจากการปฏิบตัิ 
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 3.2.3   ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคดิเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึกหดัทบทวน 

 3.2.4   ให้นกัศกึษามีการถามตอบในชัน้เรียน 

 3.2.5   สอนโดยมีการปฏิบตังิานในใบงานของรายวิชา เชน่ การผลิตชิน้งานในด้านการใช้

ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 3.2.6    สอนโดยฝึกปฏิบตักิารใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการปฏิบตัจิริง 

 3.2.7    สอนโดยใช้กรณีตวัอยา่ง วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 3.2.8   มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชัน้เรียน หรือการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

   3.3 วิธีการประเมินผล 

           3.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจ  วิเคราะห์ สงัเคราะห์

และประเมินคา่ 

 3.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนองานท่ีได้มาจากการฝึกปฏิบตัจิริง 

 3.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์กรณีศกึษา   

 3.3.4    ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียนทัง้รายบคุคล

และรายกลุม่ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.1.1  มีทกัษะในการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์เพ่ือส่ือความหมายระหว่างผู้สง่สารและผู้ รับ

สาร ทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา  

4.1.2 มีการใช้ภาษาประเภทตา่ง ๆ เชน่ ภาษาขา่ว ภาษาโฆษณา ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์การ

ใช้ภาษา และเทคนิคการใช้ภาษาเพ่ือนําเสนองานด้านนิเทศศาสตร์ การใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ 

ประกอบการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4.1.3 นกัศึกษาสามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านเก่ียวกบัการใช้ภาษาทาง

นิเทศศาสตร์ในสงัคมไทย รวมถึงแนวโน้มการใช้ภาษาทางส่ืออินเทอร์เน็ตได้ เพ่ือให้เกิดทกัษะทาง

สติปัญญา (Intellectual Skills) อนัประกอบไปด้วย ทกัษะการคิด การตดัสินใจ ทกัษะการวางแผน 

(Cooperative Planning) และทกัษะในการแก้ปัญหา(Problem Solving)  รวมทัง้ให้นกัศึกษามี

ระเบียบวิธีคดิอยา่งถกูต้อง เป็นเหตเุป็นผล และแสวงหาแนวทางปฏิบตัิของตนเอง (Self – Directed 

Approach) ด้วยการกําหนดงานและใช้วิธีเปิดกว้างให้นกัศึกษามีอิสระในการคิดแทนการทํางาน

ตามคําสัง่ 
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 4.1.4  ทกัษะความเป็นผู้ นําและผู้ตามจากการจดักิจกรรมกลุม่  ร่วมแสดงความคิดเห็นใน

กลุม่ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.1.5  ทกัษะความในความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย ตรงตอ่เวลา 

 

4.2 วิธีการสอน 

4.2.1  บรรยายประกอบการยกตวัอย่าง 

4.2.2  การทํางานกลุม่และการนําเสนองานจากการปฏิบตัิ 

4.2.3   ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคดิเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึกหดัทบทวน 

4.2.4   ให้นกัศกึษามีการถามตอบในชัน้เรียน 

4.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตัิงานในใบงานของรายวิชา เชน่ การผลิตชิน้งานในด้านการใช้

ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 4.2.6   สอนโดยฝึกปฏิบตักิารใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการปฏิบตัจิริง 

 4.2.7   สอนโดยใช้กรณีตวัอยา่ง วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 4.2.8   มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชัน้เรียน และการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

4.3 วิธีการประเมินผล 

   4.3.1   ประเมินผลจากการนําเสนองานท่ีได้มาจากการฝึกปฏิบตัจิริง 

 4.3.2   ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์กรณีศกึษา   

 4.3.3   ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียนทัง้รายบคุคล

และรายกลุม่ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

      5.1.1  ทกัษะด้านการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

 5.1.2  สามารถใช้โปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีในการนําเสนองานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารด้วยการเขียนและการพดูอยา่งถกูต้องเหมาะสม           

 5.1.4  นกัศกึษาสามารถเปรียบเทียบยกตวัอยา่ง  เสนอแนวทางการพฒันาการส่ือสารได้

รวมทัง้เสนอสถานการณ์การส่ือสารกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบจากการใช้

เวิลด์ไวด์เว็บ  รวมทัง้ให้เกิดทกัษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) ได้ 
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 5.1.5 สามารถประเมินส่ือและงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ได้ 

รวมถึงการคาดการณ์ถึงแนวโน้มและการประยกุต์ใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์เข้ากบัส่ือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งท่ีพึงต้องรับรู้ เพ่ือท่ีจะได้ก้าวทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็ว เป็นการปรับ

และเตรียมความพร้อมในการรับกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

    5.2 วิธีการสอน 

 5.2.1  บรรยายประกอบการยกตวัอย่าง 

            5.2.2 การทํางานกลุ่มและการนําเสนองานจากการปฏิบตัิ 

 5.2.3  ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคดิเห็น กิจกรรมกลุม่ และแบบฝึกหดัทบทวน 

 5.2.4  ให้นกัศกึษามีการถามตอบในชัน้เรียน 

 5.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตัิงานในใบงานของรายวิชา เชน่ การผลิตชิน้งานในด้านการใช้

ภาษาทางนิเทศศาสตร์ 

 5.2.6  สอนโดยฝึกปฏิบตักิารใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ด้วยการปฏิบตัจิริง 

 5.2.7  สอนโดยใช้กรณีตวัอย่าง วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 5.2.8  มีการนําเสนอ Port Folio Electronic ในชัน้เรียน หรือการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

    5.3 วิธีการประเมินผล 

           5.3.1  ประเมินผลจากการนําเสนองานท่ีได้มาจากการฝึกปฏิบตัจิริง 

 5.3.2  ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์กรณีศกึษา   

 5.3.3  ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียนทัง้รายบคุคล

และรายกลุม่ 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน     การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

1 1.อธิบายแผนการสอน

และการประเมินผล  

การจดักิจกรรม คะแนน

ตา่ง ๆ ตลอดจน

บคุลกิภาพ การ

แสดงออก กาลเทศะ 

และความเป็นนกันิเทศ

ศาสตร์ 

 

2. การใช้ภาษาทาง 

นิเทศศาสตร์จากสือ่

ตา่งๆ  

สรุปรวมให้เห็นลกัษณะ

ความเหมอืนและความ

แตกตา่ง รวมถึง

แนวทางการประยกุต์ใช้ 

 

    4 1.แบง่กลุม่ 

2.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ในปัจจบุนัจากสือ่ตา่งๆ 

3.การตัง้คาํถามและตอบคําถามของนกัศกึษา 

4.นําเสนอแนวคิดหน้าชัน้เรียน 

5.แบง่กลุม่เพ่ือศกึษาการใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์จากสือ่

ตา่งๆ ในปัจจบุนั วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน และนําเสนอ

ในชัน้เรียน  

6.เตรียมนําสือ่นสพ.นิตยสาร สือ่ท่ีปรากฏในวิทยโุทรทศัน์ 

วิทยกุระจายเสยีงและโฆษณามาวิเคราะห์ในสปัดาห์ท่ี 2 

2 บทที่ 1 ภาษากับ

ความคดิใน

กระบวนการส่ือสาร 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา 

3. แบง่กลุม่เพ่ือศกึษาภาพรวมของ 

วจันภาษาและอวจันภาษาของสือ่แตล่ะชนิด เช่น นสพ. 

นิตยสาร โทรทศัน์ วิทย ุฯลฯ  พร้อมเสนอตวัอยา่งประกอบ

อยา่งชดัเจน 

3 บทที่ 2 การนําเสนอ

ในการสื่อสาร  

- ความหมายของการ

นําเสนอ 

- ความสาํคญัของการ

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา 

3.แบง่กลุม่โดยเลอืกรูปแบบการนําเสนอพร้อมกบัการเลอืกใช้

สือ่ท่ีเหมาะกบัการนําเสนอ ในหวัข้อท่ีนกัศกึษาสนใจ นํามา

เสนอในชัน้เรียนสปัดาห์ท่ี 4 
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นําเสนอ 

- องค์ประกอบของการ

นําเสนอ 

- ประเภทของการ

นําเสนอ 

- วิธีการนําเสนอ 

- การเตรียมการ

นําเสนอ 

- รูปแบบการนําเสนอ 

- สือ่ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการ

นําเสนอ 

- คณุลกัษณะของสือ่ 

- หลกัการเลอืกสือ่ 

4 บทที่ 3 สร้างสรรค์

ภาษากับสื่อสิ่งพิมพ์ 

-ความหมาย

หนงัสอืพิมพ์ 

-หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของ

หนงัสอืพิมพ์ 

- ประเภทของ

หนงัสอืพิมพ์ 

- ขนาดของ

หนงัสอืพิมพ์ 

- สว่นประกอบของ

หนงัสอืพิมพ์ 

- การใช้ภาษาในหน้า

หนงัสอืพิมพ์ 

 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา 

     3. ใช้การจดักิจกรรมแบบปฏิบตัิการ (Laboratory Method) 

นกัศกึษาสามารถผลติชิน้งานโดยใช้ภาษาทางหนงัสอืพิมพ์ได้ 

ซึง่จะแสดงให้เห็นความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินสภาพจริง 

4.1 แบง่กลุม่นกัศกึษาเพ่ือศกึษางานด้านภาษากบั

หนงัสอืพิมพ์ในรูปแบบตา่งๆ และผลติชิน้งานตามท่ีแตล่ะกลุม่

ได้รับมอบหมายตามความต้องการท่ีจะศกึษา นํามาเสนอใน

ชัน้เรียนในสปัดาห์ท่ี 5 

4.2 นําเสนอผลงานท่ีผลติขึน้จากสปัดาห์ท่ี 3 และอาจารย์

ผู้สอนแนะนํา เสริมแรงด้วยการชมและการให้คะแนน รวมทัง้

ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบให้เห็นการผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ  

5 บทที่ 3 สร้างสรรค์

ภาษากับสื่อสิ่งพิมพ์  

(เนือ้หาต่อเน่ือง) 

- บท

บรรณาธิการ   

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 3 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา 

     4. ใช้การจดักิจกรรมแบบปฏิบตัิการ (Laboratory Method) 
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- บทความ  

- บทวิเคราะห์ 

- สารคดีขา่ว   

- สกู๊ปขา่ว 

นกัศกึษาสามารถผลติชิน้งานโดยใช้ภาษาทางหนงัสอืพิมพ์ได้ 

ซึง่จะแสดงให้เห็นความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินสภาพจริง 

4.1 แบง่กลุม่นกัศกึษาเพ่ือศกึษางานด้านภาษากบั

หนงัสอืพิมพ์ในรูปแบบตา่งๆ และผลติชิน้งานตามท่ีแตล่ะกลุม่

ได้รับมอบหมายตามความต้องการท่ีจะศกึษา 

4.2 นําเสนอผลงานท่ีผลติขึน้และอาจารย์ผู้สอนแนะนํา 

เสริมแรงด้วยการชมและการให้คะแนน รวมทัง้ยกตวัอยา่ง

เปรียบเทียบให้เห็นการผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ  

4.3 นํามาเสนอในชัน้เรียนในสปัดาห์ท่ี 6 

6 บทที่ 3 สร้างสรรค์

ภาษากับสื่อสิ่งพิมพ์   

(เนือ้หาต่อเน่ือง) 

- ภาษา

นิตยสาร 

- ภาษาวารสาร 

- ภาษาหนงัสอื

เลม่ 

- ภาษาสิง่พิมพ์ 

      เฉพาะกิจ 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 5 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

4. ใช้การจดักิจกรรมแบบปฏิบตักิาร (Laboratory Method) 

นกัศกึษาสามารถผลติชิน้งานโดยใช้ภาษาทางนิตยสารได้ ซึง่

จะแสดงให้เห็นความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินสภาพจริง 

4.1 แบง่กลุม่นกัศกึษาเพ่ือศกึษางานด้านภาษาทางนิตยสาร 

วารสาร หนงัสอืเลม่ ภาษาสิง่พิมพ์เฉพาะกิจในรูปแบบตา่งๆ 

และผลติชิน้งานตามท่ีแตล่ะกลุม่ได้รับมอบหมายตามความ

ต้องการท่ีจะศกึษา 

4.2 นําเสนอผลงานท่ีผลติขึน้และอาจารย์ผู้สอนแนะนํา 

เสริมแรงด้วยการชมและการให้คะแนน รวมทัง้ยกตวัอยา่ง

เปรียบเทียบให้เห็นการผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ  

5. นํามาเสนอในชัน้เรียนในสปัดาห์ 

ท่ี  7 

7 บทที่ 4  ภาษา

วิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์  

-ความหมายของ 

วิทยกุระจายเสยีง 

-ประเภทและรูปแบบ

ของรายการ

วิทยกุระจายเสยีง 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 6 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

4. จดักิจกรรมกลุม่ (Group Process) 

โดยใช้กรณีตวัอยา่ง (Case)  ให้นกัศกึษาวิเคราะห์ อภิปราย 

ฝึกฝนการแก้ไขปัญหา นําสิง่ท่ีได้เรียนรู้และประเมินผลแล้วไป

ประยกุต์ใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่สว่นรวมและตนเอง 

5. นําเสนองานหน้าชัน้เรียน 
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-ตวัอยา่งการเขียนบท 

ในงาน

วิทยกุระจายเสยีง  

-การใช้ภาษาในงาน 

วิทยกุระจายเสยีง  

6.ให้นกัศกึษาลงพืน้ท่ีในการสมัภาษณ์ นกัจดัรายการวิทยท่ีุ

ช่ืนชอบในด้านประวตัิสว่นตวั แนวคิด อดุมการณ์ คณุสมบตัิ

เดน่ท่ีโดดเดน่ การจดัทํารายการ  การใช้เสยีง  

การใช้ภาษาในการจดัรายการ  เนือ้หารายการ ชว่งระยะเวลา

ท่ีจดั  

เสร็จแล้วนํามาวิเคราะห์การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ในด้าน

ตา่งๆ  ของนกัจดัรายการวิทยท่ีุไปสมัภาษณ์มา 

7. นําเสนอในชัน้เรียนในสปัดาห์ท่ี 8 

8 บทที่ 4  ภาษา

วิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ 

(เนือ้หาต่อเน่ือง) 

-ความหมายของวิทยุ

โทรทศัน์ 

-ประเภทและรูปแบบ

ของรายการวิทยุ

โทรทศัน์ 

-ตวัอยา่งการเขียนบท 

ในงานวิทยโุทรทศัน์ 

-การใช้ภาษาในงาน 

วิทยโุทรทศัน์ 

 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 7 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

4. ใช้การจดักิจกรรมแบบปฏิบตักิาร (Laboratory Method) 

นกัศกึษาสามารถผลติชิน้งานโดยใช้ภาษาทางวิทยโุทรทศัน์ได้ 

ซึง่จะแสดงให้เห็นความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินสภาพจริง 

4.1 แบง่กลุม่นกัศกึษาเพ่ือศกึษางานด้านภาษาวิทยโุทรทศัน์

หรือภาษาภาพยนตร์ (หนงัสัน้)ในรูปแบบตา่งๆ และผลติ

ชิน้งานตามท่ีแตล่ะกลุม่ได้รับมอบหมายตามความต้องการท่ี

จะศกึษา กําหนดความยาว โดยประมาณ  15  นาที 

4.2 นําเสนอผลงานท่ีผลติขึน้และอาจารย์ผู้สอนแนะนํา 

เสริมแรงด้วยการชมและการให้คะแนน รวมทัง้ยกตวัอยา่ง

เปรียบเทียบให้เห็นการผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ  

5. นํามาเสนอในชัน้เรียนในสปัดาห์ 

ท่ี 9 

9 -นําเสนองานสปัดาห์ท่ี 

8 

- อาจารย์สรุปทบทวน

เนือ้หาในสปัดาห์ท่ี 1-8 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 8 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา  

เร่ิมการทบทวนเนือ้หาสัปดาห์ 

ที่ 1-8  

   4.ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTAD (Student 

Teams – Achievement Divisions)                     

                 4.1 ผู้สอนบรรยายนําเสนอข้อมลู                

                 4.2 นกัศกึษาทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ เรียนรู้จากใบงาน 

อภิปรายปัญหาร่วมกนั ชว่ยเหลอืกนัเรียนร่วมกนั             
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                  4.3 ทดสอบในเนือ้หาท่ีเรียนเป็นรายบคุคล คะแนนท่ี

ได้จะเป็นคะแนนรวมของกลุม่                      

                  4.4  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสามารถปรับปรุงคะแนน

ให้สงูขึน้ได้                  

        5. พิจารณาผลรวมของการปรับปรุงคะแนนของสมาชิกใน

กลุม่ กําหนดระดบัความสาํเร็จตามคะแนนท่ีได้ของกลุม่ 

10 บทที่ 5 ภาษาโฆษณา

และภาษาภาพยนตร์ 

-ความหมายของการ

โฆษณาและภาพยนตร์ 

-สว่นประกอบของ

ภาษาโฆษณา 

-ภาษาโฆษณาทางสือ่

หนงัสอืพิมพ์ 

-ภาษาโฆษณาทางสือ่

วิทยกุระจายเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 9 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

4.ใช้กิจกรรมในลกัษณะโมเดล 

ซิปปา (Cippa Model) 

ขัน้ที่ 1 ขัน้แสวงหาความรู้เดิม โดยดงึความรู้เดิมของ

นกัศกึษาในเร่ืองท่ีจะเรียน เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความพร้อมใน

การเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม ่

ขัน้ที่ 2 ขัน้การแสวงหาความรู้ใหม ่

ขัน้ที่ 3 ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจ ความรู้ใหมแ่ละเช่ือมโยง

ความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ โดยใช้กระบวนการคิดและ

กระบวนการกลุม่ในการอภิปราย สรุปข้อมลู 

ขัน้ที่ 4 ขัน้แลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 

ขัน้ที่ 5 ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้ 

ขัน้ที่ 6 ขัน้การนําเสนองาน โดยใช้ภาษาโฆษณาทางสือ่

สิง่พิมพ์และสือ่วิทยกุระจายเสยีง 

ขัน้ที่ 7 ขัน้การประยกุต์ใช้ความรู้ โดยผลติงานท่ีเก่ียวข้องกบั

การใช้ภาษาโฆษณาทางสือ่สิง่พิมพ์หรือสือ่วิทยกุระจายเสยีง 

ตามท่ีแตล่ะกลุม่ได้รับมอบหมายตามความต้องการท่ีจะศกึษา 

สือ่สิง่พิมพ์กําหนดความยาวประมาณ 1 หน้า สือ่

วิทยกุระจายเสยีง กําหนด 

ความยาว โดยประมาณ  30 วินาที – 2 นาที 

4.2 นําเสนอผลงานท่ีผลติขึน้และอาจารย์ผู้สอนแนะนํา 

เสริมแรงด้วยการชมและการให้คะแนน รวมทัง้ยกตวัอยา่ง

เปรียบเทียบให้เห็นการผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ  

5. นํามาเสนอในชัน้เรียนในสปัดาห์ท่ี 11 
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11 บทที่ 5 ภาษาโฆษณา

และภาษาภาพยนตร์ 

 (เนือ้หาต่อเน่ือง) 

-ภาษาโฆษณาทางสือ่

วิทยโุทรทศัน์ 

-ภาษาโฆษณาทางสือ่

กลางแจ้ง (Outdoor) 

-ภาษาโฆษณาทางสือ่

อินเทอร์เน็ต (Internet) 

 

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 10 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

4.ใช้กิจกรรมในลกัษณะโมเดล 

ซิปปา (Cippa Model) 

ขัน้ที่ 1 ขัน้แสวงหาความรู้เดิม โดยดงึความรู้เดิมของ

นกัศกึษาในเร่ืองท่ีจะเรียน เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความพร้อมใน

การเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม ่

ขัน้ที่ 2 ขัน้การแสวงหาความรู้ใหม ่

ขัน้ที่ 3 ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจ ความรู้ใหมแ่ละเช่ือมโยง

ความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ โดยใช้กระบวนการคิดและ

กระบวนการกลุม่ในการอภิปราย สรุปข้อมลู 

ขัน้ที่ 4 ขัน้แลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 

ขัน้ที่ 5 ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้ 

ขัน้ที่ 6 ขัน้การนําเสนองาน โดยใช้ภาษาโฆษณาทางสือ่วิทยุ

โทรทศัน์และสือ่อินเทอร์เน็ต 

ขัน้ที่ 7 ขัน้การประยกุต์ใช้ความรู้ โดยผลติงานท่ีเก่ียวข้องกบั

การใช้ภาษาโฆษณาทางสือ่วิทยโุทรทศัน์และสือ่อินเทอร์เน็ต 

ตามท่ีแตล่ะกลุม่ได้รับมอบหมายตามความต้องการท่ีจะศกึษา 

สือ่วิทยโุทรทศัน์กําหนดความยาวประมาณ 30 วินาที – 5 

นาที  สือ่อินเทอร์เน็ตผลติตามความเหมาะสม  

4.2 นําเสนอผลงานท่ีผลติขึน้และอาจารย์ผู้สอนแนะนํา 

เสริมแรงด้วยการชมและการให้คะแนน รวมทัง้ยกตวัอยา่ง

เปรียบเทียบให้เห็นการผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ  

5. นํามาเสนอในชัน้เรียนในสปัดาห์ท่ี 12 
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12 บทที่ 5 ภาษาโฆษณา

และภาษาภาพยนตร์ 

 (เนือ้หาต่อเน่ือง) 

-ความหมายของ

ภาพยนตร์ 

-ประเภทและรูปแบบ

ของภาพยนตร์ 

-รูปแบบการเขียนบท

ของภาพยนตร์  

-วจันภาษาและอวจัน

ภาษาของภาพยนตร์ 

 

4 1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคดิเห็น 

2.นําเสนองานของสปัดาห์ท่ี 11 

3. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

4.ใช้ลกัษณะการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีตวัอย่าง (Case) 

         4.1 สนทนาทบทวนความรู้เดมิ และนําเข้าสู่เร่ืองท่ีเรียนด้วย

ภาพหรือคําถาม หรือการเล่าเร่ือง 

         4.2.ให้แตล่ะกลุ่มศกึษากรณีตวัอย่าง อภิปราย ถกเถียง และ

สรุปประเดน็ปัญหา โดยแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุ่มย่อย 

          4.3 ตวัแทนของกลุ่มออกมาอภิปรายผลสรุปของกลุ่มใน

ประเดน็ปัญหาตา่งๆ ท่ีกลุ่มรับผิดชอบ 

          4.4. ผู้สอนและผู้ เรียน ช่วยกนัสรุปประเดน็สําคญั  

5. ให้อ่านบทเรียนและทําความเข้าใจบทเรียนทัง้หมดมาล่วงหน้า     

และให้ทบทวนเนือ้หาหรือส่ืออย่างเข้าใจจนแน่ใจว่าเพ่ือนในกลุ่ม

ทกุคนสามารถตอบคําถามได้ 100 เปอร์เซน็ต์       เพ่ือนํามาใช้

ตอบคําถามเพ่ือทดสอบในสปัดาห์ท่ี 14    

13 -การจดัโครงการบริการ

วิชาการหรือโครงการ

ด้านทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรม โดยนํา

การใช้ภาษาทางนิเทศ

ศาสตร์เข้าไป

ประยกุต์ใช้ในการจดั

โครงการ หรือการจดั

กิจกรรมธรรมะกบัการ

ปฏิบตัิ 

หรือการศกึษานอก

ห้องเรียน  

 

4 1.อาจารย์และนกัศกึษาเป็นผู้จดัโครงการดงักลา่ว โดยเร่ิมการ

ดําเนินงานได้ตัง้แตส่ปัดาห์ท่ี 6 เป็นต้นมา 

2.ใช้รูปแบบการจดัโครงการในลกัษณะ best practice  

3.มีการประเมินผลและนําผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 

4. กิจกรรมธรรมะกบัการปฏิบตัิ จะสอดแทรกอยูใ่นระหวา่ง

สปัดาห์ท่ี 1 – 15 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของช่วงเวลา

ในการปฏิบตั ิ

14 บทที่ 6 ส่ือใหม่ 

 -รูปแบบของสือ่ท่ีใช้ใน

ปัจจบุนั 

-คณุลกัษณะของสือ่

ใหม ่

-การหลอมรวมสือ่ 

-ความหมายของสือ่

4 1.การมีสว่นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2. อาจารย์สรุปเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเนือ้หา   

3.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมแขง่ขนั (Team games 

tournament) : TGT)    

  3.1 กําหนดนกัศกึษาเข้าเป็นกลุม่ ให้แตล่ะกลุม่คละเพศ 

เรียนเกง่ ออ่น ปานกลาง     

3.2 ให้อา่นบทเรียนและทําความเข้าใจบทเรียนทัง้หมดมา
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ใหม ่

-บทบาทและอิทธิพล

ของ 

สือ่ใหม ่

-การบริโภคสือ่ใหมใ่น

ยคุสงัคมขา่วสาร 

-สือ่ใหมก่บัการนําเสนอ

ขา่ว 

-สือ่ใหมก่บัการตลาด 

-สือ่ใหมก่บัการโฆษณา 

-ประโยชน์ท่ีได้จากสือ่

ใหม ่

   

 

ลว่งหน้า     และให้ทบทวนเนือ้หาหรือสือ่อยา่งเข้าใจจนแนใ่จ

วา่เพ่ือนในกลุม่ทกุคนสามารถตอบคําถามได้ 100 เปอร์เซ็นต์   

(ให้อา่นมาตัง้แตส่ปัดาห์ท่ี 12) 

4. เลน่เกมแขง่ขนัตอบปัญหาเพ่ือทดสอบความรู้ทาง         

วิชาการเป็นรายบคุคลกบับคุคลท่ีเป็นสมาชิกในแตล่ะกลุม่  

โดยสง่ตวัแทนมาให้ตอบคําถาม ทกุคนในกลุม่จะได้ตอบ

คําถาม                

 5. เก็บคะแนนการยอมรับความสาํเร็จของกลุม่โดยการให้

รางวลักบั 3 กลุม่ท่ีมคีะแนนนํา   

15 - ทบทวนเนือ้หา

รายวชิา   

- งานทกุชิน้ท่ีเป็นงาน

ผลติในการเรียนการ

สอนแบบปฏิบตัิการ  

(Laboratory Method) 

ตัง้แตต้่นภาคเรียนท่ีให้

กลบัไปแก้ไขตามคํา

ชีแ้นะแนวทางท่ีทําให้

งานมคีณุภาพ  ให้นํา

กลบัมาสง่ในสปัดาห์นี ้

เพ่ือรับการประเมิน

คะแนนรวมเป็น port 

folio 

4 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัทางปัญญา (Mind 

Mapping)   

1. เร่ิมด้วยสญัลกัษณ์หรือรูปภาพกลางกระดาษ 

 2.ระบคุําสาํคญัหลกั      

3.เช่ือมโยงคาํอ่ืนท่ี 

เก่ียวข้องกบัคําสาํคญัหลกัโดยโยงเส้นจากคาํสาํคญัหลกัตรง

กลางออกไปทกุทิศทาง                     

4. เขียนคาํท่ีต้องการ 1 คําตอ่ 1 เส้น แตล่ะเส้นต้องเก่ียวข้อง

กบัเส้นอ่ืนด้วย                  

  5. ขยายคาํสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้     

 6. ใช้ส ีรูปภาพ ลกัษณะของเส้น เพ่ือระบถุึงลกัษณะท่ี

เช่ือมโยง การเน้นหรือลาํดบัความสาํคญั                  7. 

อภิปรายสรุปในแตล่ะบท ซึง่จะทําให้เห็นภาพรวมของเนือ้หา

รายวชิาทัง้หมด 

16 วนัสดุท้ายสอบปลาย

ภาคเรียน 

1.30 - ข้อสอบปรนยั และอตันยั 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ 

ประเมินผล 

1 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,1.3,2.

3,3.3,4.3,5.3 

- การเข้าชัน้เรียน 

- การอภิปรายแสดงความคดิเห็น 

- การมีสว่นร่วม 

ตลอดภาค

การศกึษา 

5 % 

2 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,1.3,2.

3,3.3,4.3,5.3 

- การจดักิจกรรมแบบปฏิบตัิการ 

(Laboratory Method) 

 

3，4，5,6,7,8,10,

11,12,13 

40 % 

3 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2,1.3,2.

3,3.3,4.3,5.3 

- จดักิจกรรมกลุม่ (Group 

Process) 

- วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า 

การนําเสนอ 

- การทํางานกลุม่และการ

นําเสนอผลงาน 

- การอา่นและสรุป 

- การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศกึษา 

10 % 

4 3.3.4 - จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม

แขง่ขนั (Team games 

tournament) : TGT)    

-   การทดสอบยอ่ยเดี่ยว คะแนน

ท่ีได้เป็นคะแนนภาพรวมกลุม่

พิจารณาผลรวมของการ

ปรับปรุงคะแนนของสมาชิกใน

กลุม่ กําหนดระดบัความสาํเร็จ

ตามคะแนนท่ีได้ของกลุม่ 

9,14 5 % 

5 1.2,2.2,3.2,4.2,5.2 - จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

แผนผงัทางปัญญา(Mind 

Mapping)   

 

 

 

15 5 % 

6 โครงการบริการวชิาการหรือ -  แบบสอบถาม เร่ิมประมาณเดือน 5 % 



 (21) 

โครงการด้านทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรม 

กรกฎาคม 2555 จน

สิน้สดุการเรียนการ

สอน 

7 3.3.1 -  สอบปลายภาค 16 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลัก 

การใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์.2557. กรุงเทพ ฯ:  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต. 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

หลกัสตูรนิเทศศาสตร์. 2554. การใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพ ฯ:  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต. 

 บญุเกือ้  ควรหาเวช. 2540.  คู่มือผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

รุ่งนภา  ทดัทา่ทราย. 2546. การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ และบทละครวิทยาศาสตร์. 

กรุงเทพฯ: อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์. 

สนีุย์  เตชะวฒันสมบรูณ์. 2549. สุดยอดโฆษณาออนไลน์. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 ปณุณรัตน์  พิงคานนท์.2548.การส่ือข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพมิพ์.กรุงเทพฯ : 

ธรรมดาเพรส. 
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สเุชาว์  รักษ์วงศ์.2551.สิ่งพิมพ์ทาํไมต้องออกแบบ.ลําปาง : สถาบนัพฒันาการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคเหนือ ลําปาง. 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 www.kosanathai.com 

 www.thairath.co.th 

 www.matichon.co.th      

          เว็บไซต์หนงัสือพิมพ์ออนไลน์   นิตยสารออนไลน์  และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    1.1 การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน   

    1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    2.1   ประเมินจากผลงานการฝึกปฏิบตั ิ

    2.2   ประเมินจากการสงัเกตพฤตกิรรม 

    2.3   ประเมินจากแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหดั  

  2.4   ประเมินจากความมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 

  2.5   ประเมินจากการทําโครงการ/กิจกรรม/การศกึษานอกห้องเรียน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

    ใช้การเสวนาระดมความเห็นในการจดัการเรียนการสอน กบัผู้สอนคนอ่ืนๆ เพ่ือร่วมหาแนวทางใน

การปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

    จดัการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชาเพ่ือนําผลมาปรับปรุงรูปแบบการสอน 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี  

     5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนกัศกึษาท่ีประเมินผา่น

แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และหรือ

แบบสอบถามความคิดเห็นของหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ ศนูย์การเรียนระนอง 2  

http://www.kosanathai.com/
http://www.thairath.co.th/
http://www.matichon.co.th/
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     5.3 จากจดัการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนร่วมกนัทบทวน

เนือ้หาวิชาท่ีสอนและกลยทุธ์ท่ีใช้  สรุปวางแผนและพฒันาปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีการศกึษาถดัไป              

 

 

 

 

 


