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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
CI 238 การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพ (English Speaking for 

Broadcasting) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิชาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ พัฒน์  บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษา ภาคต้น/ ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

CA 303 ภาษาอังกฤษส าหรับงานนิเทศศาสตร์ (English for Communication Arts) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
20 พฤษภาคม 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกเสียงส าเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการเป็นผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ ผู้สัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษทาง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     1. เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
     2. เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 เทคนิคการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ โดยเน้นการออกเสียงส าเนียงที่ถูกต้อง การเป็นผู้ประกาศ ผู้ด าเนิน
รายการ ผู้สัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
บรรยาย 48 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
(3 ชม. * 16 ครั้ง) 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาทั้ง
กลุ่ม  

การฝึกปฏิบัติในชั่วโมง
บรรยาย 
 

ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเฉพาะ
ราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมต่อการท างานและต่อผู้อ่ืน อาทิมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

อดทนและเข้าใจมนุษย์  
1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสาร 

- อภิปรายกลุ่ม 
1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- ประเมินจากการเข้าสอบปากเปล่าตามเกณฑ์การให้คะแนนในใบคะแนน 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
-พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์แบบหลอมรวมและสร้างสรรค์ 
-พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์  
2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นคว้าหา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
- แบบฝึกหัดทดสอบย่อยประจ าสัปดาห์ สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการและแนวคิด 
-ประเมินจากการน าเสนอจากการอ่านเอกสารประกอบการเรียนและการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
-การสอบปากเปล่าเป็นกลุ่ม 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
-พัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับนิเทศสาสตร์โดยเน้นหนักด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและ/

หรือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
-พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์รวมทั้งสามารถวางแผนหรือแก้ไขปัญหาได้ 
3.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
-มอบหมายให้นักศึกษาอ่านจากเอกสารประกอบการเรียน 
- อภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 
-แบบฝึกหัดทดสอบย่อย 
-สอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ 
นวัตกรรมการสื่อสารลื่อสารมวลชนและหรือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

 -สอบปากเปล่า 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน 
  ได้อย่างเหมาะสม 
-พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4.2 วิธีการสอน 
-บรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
-มอบหมายงานรายกลุ่มและน าเสนอรายงานกลุ่ม 
-มอบหมายแบบฝึกหัดทดสอบย่อย 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ  
- ประเมินจากการตอบค าถามในแบบฝึกหัดทดสอบย่อย 
- ประเมินจากการสอบปากเปล่าในการน าเสนอความคิดเห็นในลักษณะกลุ่ม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
-สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
-สามารถใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการค านวณและสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและ 
  แปลความหมาย 
5.2 วิธีการสอน 
- บรรยายด้วยการใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารชั้นรอง website เอกสารประกอบการเรียน 
   e-learning และท ารายงานด้วยการเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- การน าเสนองานกลุ่ม 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
-การสอบปากเปล่า 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ม)ี 

ผู้สอน 

1 
- แนะน าเนื้อหารายวิชาและการเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

3 
ประมวลรายวิชา 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

2 
- การอ่านออกเสียงตัวอักษร ตัวเลข ค าที่ใช้
บ่อย ค าที่อ่านออกเสียงยาก ออกเสียงผิดรูป 

3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

3 
- ส าเนียง (accent) การเน้นเสียง (stressing) 
การออกเสียงลงท้าย การเชื่อมเสียงค า 

3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

4 - Learning by doing 3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

5 - การพูดในงานวิทยุกระจายเสียง 3 บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ม)ี 

ผู้สอน 

Learning System, Internet  

6 - Practice makes perfect 1 3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

7 
- การบันทึกเสียงในห้องปฏิบัติการ
วิทยุกระจายเสียง 

3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

8 หยุดมาม่า 

9 สอบกลางภาค 

10 - การพูดในงานวิทยุโทรทัศน์ 3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

11 หยุดวันปิยะ 

12 - การพูดในที่สาธารณะ 3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

13 - การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

14 - Practice makes perfect 2 3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

15 
- การน าเสนอผลงาน 
- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

3 
บรรยาย, PowerPoint, DVD, Digital 
Learning System, Internet  

อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ 

16 สอบปลายภาคในเวลา 

17 หยุดวันพ่อ 

18 สอบปลายภาค 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1 
 
 
 

2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.2.1.3, 
2.3.1.1,2.3.1.2, 2.4.1.1, 
2.4.1.2, 2.5.1.4, 2.5.1.5 
 

การท า
แบบฝึกหัด  

2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 
 
 
 

20% 
 
 
 

2 

2.2.1.1,2.2.1.3,2.3.1.1,2.3.1.2, 
2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.5.1.4, 
2.5.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่ได้รับ
มอบหมาย 15, 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.2.1.3, 
2.3.1.1,2.3.1.2, 2.4.1.1, 
2.4.1.2, 2.5.1.4, 2.5.1.5 

การสอบปลาย
ภาค 

ตามตารางของ 
มหาวิทยาลัย 

30% 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
Hancock, Mark. (2007). English Pronunciation in Use Intermediate. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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Terry L. Frederickson. (2015). Speaking English Clearly. Bangkok: Post Books.  

Terry L. Frederickson. (2009). Easy English News. Bangkok: Post Books.  

 
 2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่ม ี
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ภาษาไทย 
ไม่ม ี
ภาษาอังกฤษ 
Hancock, Mark. (2007). English Pronunciation in Use Intermediate. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Terry L. Frederickson. (2015). Speaking English Clearly. Bangkok: Post Books.  

Terry L. Frederickson. (2009). Easy English News. Bangkok: Post Books.  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออ่ืนๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์ปฏิกิริยานักศึกษาระหว่างและหลังการสอน 
- ผลการสอบ 
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้จากการท างานเดี่ยว งานกลุ่มและการสอบปากเปล่า 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การท าแบบฝึกหัดทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบโดยกรรมการประเมินผลการศึกษาประจ าสาขาวิชาได้แก่การพิจารณาข้อสอบและผล
การสอบ 

- การทวนสอบจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า ได้แก่การท าแบบฝึกหัด  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออ่ืนๆ 


