มคอ. ๓
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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MCA1104 รายวิชา การพูดและการนาเสนอเพือ
่ งานนิเทศศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมวดที๑
่ ข้อมูลทัว
่ ไป
๑. รหัสและชือ
่ รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

๒. จานวนหน่วยกิต

MCA1104
การพูดและการนาเสนอเพื่องานนิเทศศาสตร์
Speech and Presentation for
Communication Arts
๓ (๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๔.อาจารย์ผรู้ บ
ั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผส
ู้ อน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
และ อาจารย์ผู้สอน

อ. อิสรี ไพเราะ
อ. กัญภัส อูต
่ ะเภา
รศ.เอกธิดา เสริมทอง
อ. นารีนารถ ปานบุญ
ผศ.สุปรานี วัฒนสิน

๕. สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ ห้องพักอาจารย์ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ๒๕๖๑ ชั้นปีที่ ๑
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้
ประมาณ ๕๐ คน/ห้องเรียน
๗. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนมาก่อน(Pre-requisite) ไม่มี
๘. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) ไม่มี
๙. สถานทีเ่ รียน
อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
๑๐.วันทีจ
่ ด
ั ทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด

วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที๒
่ จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
- เพือ
่ ศึกษากระบวนการสร้างสารและการนาเสนอ
- เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการนาเสนอให้เหมาะสมกับงานนิเทศ
ศาสตร์
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อให้ทันสมัยกับสถานการณ์ในด้านนิเทศศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มี
การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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หมวดที๓
่ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) กระบวนการสร้างสารและการนาเสนอในงานนิเทศศาสตร์ ความหมาย
ความสาคัญ และจุดประสงค์ของการพูดประเภทต่าง ๆ ในงานนิเทศศาสตร์ การ
วิเคราะห์ผู้รับสาร การเตรียมการพูดและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
และการนาเสนอ การโน้มน้าวใจ
(ภาษาอังกฤษ)

The process of creating message and presentation for

communication arts, definition, importance and objective of speech for
communication arts, analyzing the message receiver, preparing the speech,
improving the personality for the speech and presentation, preparing the
presentation, persuasion in presentation.
๒. จานวนชัว
่ โมงที่ใช้ตอ
่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบต
ั ิ/งาน

การศึกษาด้วยตนเอง

(ชัว
่ โมง)

(ชัว
่ โมง)

ภาคสนาม/การฝึกงาน
(ชัว
่ โมง)

(ชัว
่ โมง)

๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

-

๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ไม่รวมสัปดาห์สอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค)

๓. จานวนชัว
่ โมงต่อสัปดาห์ทอ
ี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
(๓ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๕ อาคาร
๕๖
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๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๖-๓๕๘-๓๕๐๘
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) isaritiaw@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Isari Ait
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)
http://www.teacher.ssru.ac.th/isari_ti/

หมวดที๔
่ การพัฒนาผลการเรียนรูข
้ องนักศึกษา

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต
่ อ
้ งพัฒนา

(๑) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม

(๒) มีความซือ
่ สัตย์สุจริต

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๔) เคารพในระเบียบและกฏเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

(๕) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๒ วิธก
ี ารสอน
(๑) กาหนดให้นักศึกษาเข้าเรียนตามเวลาที่กาหนด และส่งรายงานตาม
กาหนดเวลา
(๒) ไม่ลอกรายงานหรือผลงานของผู้อื่นโดยนามาเป็นของตน,ไม่ลอก
ข้อสอบ,มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
(๓) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพไปกับ
เนื้อหาการเรียน และการทารายงาน
(๔) การตัง้ กฏระเบียบของห้องเรียนให้ทุกคนปฏิบัติตาม
(๕) ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียนในแต่ละสัปดาห์
๑.๓ วิธก
ี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาซึ่งจะไม่ถูกหักคะแนนจิตพิสัย และผู้
ที่ส่งรายงานล่าช้าจะถูกหักคะแนนเรื่อยๆ นับจากวันที่เลยกาหนดเวลา
(๒) ประเมินจากรายงานและการอ้างอิง, สังเกตการสอบให้เป็นไปด้วย
ความสุจริต
(๓) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายว่ามีการหมิ่นเหม่หรือส่งผลด้านลบใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณหรือไม่
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ห้องเรียน
ผู้ฟัง

(๔) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตต
ิ ามกฏระเบียบของ
(๕) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดและ

๒. ความรู้

๒.๑ ความรูท
้ ต
ี่ อ
้ งพัฒนา

(๑) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฏีพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์
และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(๒) มีความรู้ทเี่ กิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ

(๓) มีความรูภ
้ าคปฏิบัติอย่างลึกซื้ง กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล เท่า
ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(๔) มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติมตลอดชีวิต

(๕) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดจนสามารถบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทางานได้
๒.๒ วิธก
ี ารสอน
(๑) บรรยายและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
(๒) ฝึกการสร้างสารโดยนาความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มาบูรณาการสาหรับ
การเตรียมการนาเสนอ
(๓) ฝึกปฏิบต
ั ิการพูดและการนาเสนอทางด้านนิเทศศาสตร์
(๔) ค้นคว้าความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์
(๕) นาความรูด
้ ้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการ
พูดและการนาเสนอทางด้านนิเทศศาสตร์
๒.๓ วิธก
ี ารประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(๒) ประเมินผลจากแบบฝึกหัด
(๓) ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ
(๔) ประเมินจากการทารายงาน
(๕) ประเมินผลจากการสอบ

๓.ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต
่ อ
้ งพัฒนา
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(๑) มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานความรู้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ

(๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดหลายมุม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นประโยชน์

(๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การบริหาร
จัดการและการปฏิบต
ั ิงานตามแผนงาน และการประเมินผลในแต่ละวิชาชีพ

(๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและนาเสนอ
ได้อย่างสร้างสรรค์

(๕) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


๓.๒ วิธก
ี ารสอน
(๑) ให้ผเู้ รียนค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ภายนอกชั้นเรียน
(๒) ให้ผเู้ รียนฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการพูดและการนาเสนอด้านนิเทศ
ศาสตร์
(๓) ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์การพูดทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทั้งของตนเองและ
ผู้อื่นได้ ฝึกการวางแผนในการพูดและการนาเสนอด้านนิเทศศาสตร์
(๔) ให้ผู้เรียนพูดและนาเสนอในประเด็นต่างๆที่กาหนดขึ้นมาหน้าชั้น
เรียน
(๕) ให้ผเู้ รียนนาความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้กับการพูดและการ
นาเสนอด้านนิเทศศาสตร์
๓.๓

วิธก
ี ารประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากแบบฝึกหัด,การทารายงาน
(๒) ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
(๓) ประเมินผลจากการสังเกต ความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(๔) ประเมินผลจากการสอบ
(๕) ประเมินจากการนาเสนออย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต
่ อ
้ งพัฒนา

(๑) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป

(๕) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึน
้

(๖) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
๔.๒ วิธก
ี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ประกอบการเรียนการสอน
(๒) กาหนดกรอบเวลาในการส่งรายงาน
(๓) ฝึกการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับประชามติของคนส่วนใหญ่
(๔) การแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
(๕) ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม โดยให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน
ภายในกลุ่ม
(๖) แนะนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิธีการปฏิบัตต
ิ นในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อน
ื่ และการฝึกความรับผิดชอบ
๔.๓ วิธก
ี ารประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย
(๒) ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ระหว่างเรียน
(๓) ประเมินผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกลุ่ม


๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ
่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ
่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีต
่ อ
้ งพัฒนา

(๑) มีทักษะการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติย
ภูมิในการวิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

(๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอื้อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแต่ละ
วิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสารและการนาเสนอ

(๓) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆ เพือ
่ ส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
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๕.๒ วิธก
ี ารสอน
(๑) มีการใช้ข้อมูลตัวเลขทางสถิติ งานวิจัยมาประยุกต์กับการพูดและการ
นาเสนอด้านนิเทศศาสตร์
(๒) ฝึกการพูดและการนาเสนอด้วยการเขียนในรูปแบบรายงานหรือ
เขียนข้อความในสื่อพาวเวอร์พอยด์
(๓) การค้นหาข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
๕.๓ วิธก
ี ารประเมินผล
(๑) ประเมินผลการใช้ภาษาเขียนในรายงาน
(๓) ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานด้วยวาจา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
(๒) ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
หมายเหตุ
สัญลักษณ์ 

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

สัญลักษณ์ 

หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

เว้นว่าง

หมายถึง

ไม่ได้รับผิดชอบ

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที๕
่ แผนการสอนและการประเมินผล

๑.แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
๑

หัวข้อ/รายละเอียด
๑. ค าอธิ บ ายรายวิ ช า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
รายวิชา วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการวัดผลและประเมินผล
๒. ความรับผิดชอบของผู้สอนและนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้น
เรียน
๓. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นสาหรับผู้สอนและ
ผู้เรียน
บทที่ ๑ ความรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย
่ วกับการพูดเพือ
่
งานนิเทศศาสตร์
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีการพูดและการ
นาเสนอในงานนิเทศศาสตร์

๒

จานวน
(ชัว
่ โมง)

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสือ
่ ทีใ
่ ช้

๔
บรรยาย โดยใช้

ผูส
้ อน

อ. ประจา
รายวิชา

Power Point
Presentation ,ถาม
– ตอบ, แสดงความ
คิดเห็น

๔

บรรยาย โดยใช้
Power Point

อ. ประจา
รายวิชา

Presentation ,ถาม
– ตอบ, ยกตัวอย่าง
๓-๔

บทที่ ๓ กระบวนการสร้างสารและการ
นาเสนอในงานนิเทศศาสตร์
งานนิเทศศาสตร์

๘

บรรยาย โดยใช้
Power Point

อ. ประจา
รายวิชา

Presentation ,ถาม
– ตอบ, ยกตัวอย่าง
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๕

บทที่ ๔ การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
และการนาเสนอเพือ
่ งานนิเทศศาสตร์

๔

อ. ประจา
รายวิชา

บรรยาย โดยใช้
Power Point
Presentation ,ถาม

๖-๗

บทที่ ๕ การพูดและการนาเสนอเพื่องาน
วารสารศาสตร์

๘

– ตอบ, ยกตัวอย่าง
บรรยาย โดยใช้

อ.อิสรี
ไพเราะ

Power Point
Presentation ,ถาม
– ตอบ, ยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัตก
ิ ารพูด 1

๘

สอบกลางภาค

๙-๑๐

บทที่ ๖ การพูดและการนาเสนอเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์และการสือ
่ สารองค์กร

๘

อ. ประจา
รายวิชา

บรรยาย โดยใช้
Power Point
Presentation ,ถาม –

่ งาน
๑๑-๑๒ บทที่ ๗ การพูดและการนาเสนอเพือ
โฆษณาและสือ
่ สารการตลาด

๘

ตอบ, ยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัตก
ิ ารพูด 2
บรรยาย โดยใช้

อ. ประจา
รายวิชา

Power Point
Presentation ,ถาม –
ตอบ, ยกตัวอย่าง

๑๓-๑๔ บทที่ ๘ การพูดและการนาเสนอเพื่องาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

๘

อ. ประจา
รายวิชา

บรรยาย โดยใช้
Power Point
Presentation ,ถาม –
ตอบ, ยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัตก
ิ ารพูด 3
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่ งาน
๑๕-๑๖ บทที่ ๙ การพูดและการนาเสนอเพือ
ภาพยนตร์

๘

อ. ประจา
รายวิชา

บรรยาย โดยใช้
Power Point
Presentation ,ถาม –
ตอบ, ยกตัวอย่าง

๑๗

สอบปลายภาค

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔

วิธก
ี ารประเมิน

๑. คะแนนจิตพิสัย (การเข้าชั้น

สัปดาห์ทป
ี่ ระเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

ตลอดเทอม

๑๐%

เรียนตรงต่อเวลา/การมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน)
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๒.๑,๒.๒,
๒.๓,๒.๔,๒.๕,๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,
๓.๕,๔.๑

๒. คะแนนแบบฝึกหัดตาม
บทเรียน (ความเข้าใจ /การ
วิเคราะห์/การฝึกปฏิบัติ)

๗, ๑๐, ๑๒,๑๔,
๑๖

๖๐%

๘

๓๐ %

๔.๒,๔.๓,๔.๔.,๔.๕,๔.๖,๕.๑,๕.๒,
๕.๓
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๒.๑,๒.๒,
๒.๓,๒.๔,๒.๕,๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,

๔. คะแนนสอบกลางภาค (ช้อย
60 ข้อ)

๓.๕,๔.๑
๔.๒,๔.๓,๔.๔.,๔.๕,๔.๖,๕.๑,๕.๒,
๕.๓
รวม

๑๐๐ %
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หมวดที๖
่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
ทีมนิเทศศาสตร์. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพูดและการ
นาเสนอเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที๗
่ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสั ง เกตการณ์ จ ากพฤติ กรรมของผู้ เ รี ย น แบบประเมิ น ผู้ ส อน และแบบประเมิ น
รายวิชา รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆจากนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๒.๑ การประเมินโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน พิจารณาจากการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
๒.๒ การสอบทวนผลประเมินการเรียนรู้ ของผู้เรียน หลังจากสอบปลายภาค
๒.๓ ประเมินจากผลการประเมินการสอนของผู้เรียนผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ ประมวลสรุปการประเมินการสอน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค
แล้วนาไปใช้พิจารณาปรับปรุงการสอนในเทอมต่อไป
๓.๒ แสวงหาเทคนิคการสอน วิธีการผลิตสื่อการสอน และการกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ
ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจ
ผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทาแบบฝึกหัด และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้
๔.๑ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการดาเนินงาน และทวนสอบสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๕.๑ การปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการสอบทวนมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
๕.๒ การปรับกรณีศึกษาและตัวอย่างในการเรียนการสอนเป็นประจาทุก ๑ ปี ให้
ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพือ
่ ให้นักศึกษามีมุมมองในเรือ
่ งการประยุกต์ความรู้ที่
ได้กับวิชาชีพโฆษณาอย่างแท้จริง

***********************
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนทีแ
่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ
วิเคราะห์
ความรับผิดชอบ
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสือ
่ สาร
ความรับผิดชอบ
ฯ
 ความรับผิดชอบรอง

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

















































ทัว
่ ไป
รหัสวิชา MCA1104
ชือ
่ รายวิชา
การพูดและการ
นาเสนอเพื่องาน
นิเทศศาสตร์
Speech and
Presentation for
Communication
Arts
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