
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
CA 303 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ (English for Communication Arts) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธินี ชวนไชยสิทธ์ิ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคต้น/ ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร4 (HG012) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 กรกฎาคม 2557 

 
 



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารขั้นพื้นฐานในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เน้นการนําไปใช้ได้จริง  ใน

ชีวิตประจําวันและงานนิเทศศาสตร์ขั้นต้น โดยมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานนิเทศศาสตร์โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความ
สําคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ข่าว รายการวิทยุและโทรทัศน์การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในงาน
นิเทศศาสตร์ เช่น การโฆษณา รวมทั้งการนําเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความใน
หัวข้อที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ได้แก่ บทความจากนิตยสาร และสามารถสรุปความได้ การเขียน
ข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย ในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับ
งานนเิทศศาสตร ์
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

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

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาทั้ง
กลุ่ม  

- 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษา
เฉพาะราย 

 
 



 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3 ชัวโมง โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งเวลาให้นักศึกษาทราบ เป็นเวลา 3 ชัวโมงต่อสัปดาห์ (Office Hours) พร้อมทั้ง
ติดไว้ที่หน้าห้องทํางาน 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- มีวินัย ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
- มีความซ่ือสัตย์ต่อการทํางานที่ได้รับมอบหมายและไม่ทุจริตในการสอบ  
- เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

- มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม 
1.2 วิธีการสอน 

- สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา  

- มอบหมายงานให้นักศึกษาทํางานทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยกําหนดเวลาส่งงาน
ชัดเจน  

- บรรยาย ฝึกปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น กิจกรรม (activity-based learning) เรียนรู้ด้วย
ตนเอง วิธีการประเมินผล  

1.3 วิธีการประเมินผล 
- การเช็คช่ือเข้าห้องเรียน (Class attendance)  

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กําหนด   

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและไม่ลอกงานของเพื่อนหรือจากแหล่งต่างๆ โดยไม่
มีการ อ้างอิง  

- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านงานนิเทศศาสตร์เบื้องต้นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลางใน
การเรียนการสอน 



- ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อใช้ส่ือสารในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย ฝึกปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น (Brain storming) บทบาทสมมติ สถานการณ์จําลอง 
และงานกลุ่ม (Term Project) 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
- ทดสอบย่อยในห้องเรียน 
- สอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล   
- มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

- มีความสามารถในการนําความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการส่ือสารในงานนิเทศ
ศาสตร์ได้ 

3.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
- มอบหมายให้นักศึกษาอ่านจากเอกสารประกอบการเรียน 
- อภิปรายกลุ่ม 

3.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบไล่ปลายภาค โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์

จําลองของงานนิเทศศาสตร์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน ตลอดจน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
4.2 วิธีการสอน 



- เน้นการสอนที่ทํากิจกรรมร่วมกัน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การทํางานกลุ่ม  
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ  
- ประเมินจากการตอบคําถามในแบบฝึกหัดและทดสอบย่อย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะในการส่ือสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการทํางานกลุ่ม  
- มีทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก Internet  
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning  

5.2 วิธีการสอน 

- บรรยายด้วยการใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- ฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็น  

- มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การนําเสนองานกลุ่ม 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

1 แนะนํารายวิชา กระบวนการเรียนการสอน  3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

2 บทท่ี 0 Introduction  3 

Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

3 บทที่ 1 News  3 

Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 
 

4 บทที่ 1 News 3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

5 บทที่ 2 Newspaper 3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

6 บทที่ 2 Newspaper  3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

7 

 
 

บทที่ 3 Books, Films, and Music  
 

3 

Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

8 

 

บทที่ 3 Books, Films, and Music  
 

3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

9 สอบกลางภาค  
 
 

10 

 

บทที่ 4 Advertising 
(+Tutorial: Term Project) 
 

3 

Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

11 บทที่ 4 Advertising 3 Power point 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

(+Tutorial: Term Project) 
 

เอกสารคําสอน 
iHybrid 

12 
บทที่ 4 Advertising 
(+Tutorial: Term Project) 
 

3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

13 
บทที่ 5 Social media and communication 
(+Tutorial: Term Project) 
 

3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

14 
บทที่ 5 Social media and communication 
(+Tutorial: Term Project) 
 

3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

15 
บทที่ 5 Social media and communication 
(+Tutorial: Term Project) 
 

3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

16 Term Project Presentation 3 
Power point 
เอกสารคําสอน 
iHybrid 

 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการ
ประเมิน 

ก าหนดเวลาการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

     1 
 
 

1.1 
 

การเช็คชื่อเข้า

ห้องเรียน (Class 
attendance 

2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16 
 
 

10% 
 
 
 



 and class 
work) 

 

2 2.1, 3.1, 5.1  
- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 
ตามตารางของมหาวิทยาลัย 60% 

3 
2.1, 3.1 
 

- สอบย่อย  
5, 12 5% 

4 4.1, 5.1 Term project 16 25 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    English for Communication Arts   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธ์ิ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     Supplementary Sheets & Practice Exercises 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ไม่มี 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านระบบการประเมินผลการสอน 
online ของมหาวิทยาลัย  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอนของตนเอง  

- ผลการเรียนของนักศึกษา  

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก  

3. การปรับปรุงการสอน 
-  ประมวลความคิดเห็นจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและประเมินผลการสอนของ

ตนเอง เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เมื่อส้ินภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการปรับปรุงรายวิชานี้ ในภาคการศึกษาต่อไป  



- เก็บรวบรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพยิงขึ้น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา  

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาทําการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ข้อสอบและการวัดและประเมินผล  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และข้อสอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประชุมและ

ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 


