
มคอ. ๓ 

 

     ๑ 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๐๔๙๐๒  โครงการพิเศษดานนิเทศศาสตร  

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ (๒-๒) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 
อาจารยกนกพร เอกกะสินสกุล 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปท่ี ๓ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 



  
 

๒

 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

  ๑.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงกระบวนการและกิจกรรมการสื่อสารทุกประเภท 
๒. เพื่อใหนักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษโดยฝกปฏิบัติการวางแผนและการดําเนินงานดานการส่ือสาร 
๓. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๑.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนโครงการและแผนงานเพื่อการสื่อสารไดอยา’ถูกตองตามกระบวนการ 
      ๒.   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อประชาสัมพันธหนวยงานไดอยางถกูตอง 

๓. เพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัตจิริงและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบวิชาชีพในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

          

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

กระบวนการและกิจกรรมการสื่อสารทุกประเภท เพ่ือใหนักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษ โดยฝกปฏิบัติการวางแผนและ
การดําเนินงานดานการสื่อสาร วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ในความดูแลของอาจารย/หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูให
คําแนะนําปรึกษา 

 
 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ฝกปฏิบัติการใชสื่อแตละ
ประเภท 

การศกึษาดวยตนเอง 
๒ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 



  
 

๓

๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 
ตามรายกลุม ๔ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชพี  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
 ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
           ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
           ๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
           ๒. ประเมินจากการรายงานผล และสงงาน 
           ๓. ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 

๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

มีความรูความเขาใจในกระบวนการและกจิกรรมการสื่อสารทุกประเภท เพื่อใหนักศึกษาจัดทําโครงการพเิศษ โดยฝก
ปฏิบัติการวางแผนและการดาํเนินงานดานการสื่อสาร วิเคราะหและประเมินผลโครงการเรื่อง “เปดตํานานพอเจาหนาน
ทิพยชางกับหมูเฮาจาวนิเทศศาสตร” 

๒.๒.   วธิีการสอน 
              ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชสื่อการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
              ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการปฏิบัติจริง 
              ๓. วิธีการสอนใหความรูโดยการใหสืบคน 
              ๔. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
              ๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน         



  
 

๔

 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
              ๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
              ๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการวิเคราะหตัวอยางชิ้นงานดานจริยธรรมในวิชาชีพ ความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

   ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
            ๒. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการสาธิตการใชส่ือประชาสัมพันธ 
            ๓. สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 เสริมสรางความสามัคคีในการทํางานกลุม และแบงหนาท่ีในการบริหารจัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความ
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธกีารสอน 

  ๑. มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑.  ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
          ๒. ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
          ๓. ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะดานการสื่อสารในการจัดทํารายงานกลุมและการนําเสนอส่ือดวยเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
๕.๒  วธิกีารสอน 



  
 

๕

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
           ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 ๑.  ประเมินจากการสงงานและผลงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาท่ีมอบหมายเปนระยะ 
          ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑ 

ตอนที่ ๑  
- แนะนําเนื้อหาวิชาวธิีการเรยีนการสอน

กิจกรรม การวดัและการประเมินผล 

๔  
- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๒ 

ตอนที ่๒ 
- แนวคดิทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ

พิเศษดานนิเทศศาสตร 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- ตัวอยางโครงการตางๆ 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๓ 

ตอนที่ ๓  
- ศึกษาคนควาการจดัทําโครงการพเิศษดาน

นิเทศศาสตร 
- นําเสนอโครงการ 
 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ฝกการเขียนโครงการ 
 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๔-๕ 
ตอนที่ ๔  
-  ศึกษาขอมูลจัดเตรยีมขอมูลในการจัดทํา
โครงการพิเศษเพื่อนํามาประกอบการเขยีน

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 



  
 

๖

โครงการ 
 

- ดูตัวอยางโครงการ 
 

๖ 
ตอนที่ ๕ 

- สวนประกอบของโครงการ 
-  การเขยีนโครงการ 

๓๒ - บรรยาย 
- ฝกปฏิบัติการเขียน

โครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๗ 

ตอนที่ ๖ 

- จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 

๘ - บรรยาย ยกตัวอยาง 
- กิจกรรมกลุม 
- ลงมือปฏิบัตจิริงจดั

กิจกรรม 
อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๘-๑๓ 

ตอนที่ ๗ 

- ดําเนินการจัดทําโครงการพิเศษดานนิเทศ
ศาสตร 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับดานการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 - บรรยาย ยกตัวอยาง 
- กิจกรรมกลุม 
- อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๑๔ ตอนที่ ๘ 

-  การจัดรายงานผลการดําเนนิงาน 

 - อภิปราย ซักถาม 
- การนําเสนอ 

ผศ.เบญจวรรณ
และอ.กนกพร 

๑๕ สอบปลายภาค 
 
 

 

 
๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

       ๑ 
การสอน 

   ๓๐% 
๑.๑ - บรรยายตามตาํราหลัก  และถามตอบ ทุกสัปดาห  



  
 

๗

๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- ยกตวัอยางโครงการพิเศษดานนิเทศศาสตร 
ใหนักศึกษาวิเคราะหและแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห  

   

-   สอบปลายภาค        ๑๖ ๓๐% 

   
       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 

 
-  ศึกษาการจดัดําเนนิโครงการพเิศษ การนําเสนอ 
รายงาน 
-  การทํางานตามแผนดําเนินงาน 
-  การทํางานเดี่ยวและผลงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๖๐% 

 

๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

   ๑๐% 
 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การเขาชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาค
การศึกษา 

 

- การมีสวนรวมอภิปราย เสนอความคิดเหน็ในชั้น
เรยีน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
    วัฒนา  พุทธางกูรานนท. หลักการประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๕. 
    รสวรรค  ตั้งเมตตาจิตตกุล. เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ. โปรแกรมวิชา         นิเทศศาสตร  คณะวิทยาการ  

จัดการ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาหระยา, ๒๕๔๒ 
     เสรี  วงษมณฑา. การประชาสัมพันธ : ทฤษฎแีละปฏบิัติ. กรุงเทพฯ : บริษัทธรีะฟลมและไซเท็กซ จํากัด, ๒๕๔๒. 
     ประสิทธิ์  ศรีเชิดช.ู คูมือพีอาร เลม ๕ : การสื่อสารเพือ่งานประชาสัมพันธ. กรงุเทพฯ :  สํานักพิมพสุขภาพใจ, ม.ป.ป. 
 
๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 

- จรรยาบรรณวิชาชีพนกัประชาสัมพันธ 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 



  
 

๘

เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เว็บไซตสือ่ประชาสัมพันธ 
เว็บไซตของสถานโีทรทัศน เว็บไซตโฆษณาไทยดอทคอม 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูเรยีนนั้น จะตองดําเนินการผาน

กิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๓0 นาที เพ่ือใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกี่ยวกับประสิทธภิาพของ
การเรยีนการสอนที่ดําเนนิในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอนทุกสัปดาห 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมใหเพื่อนรวม
ช้ันไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 



  
 

๙

 ๔.๔  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 
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ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน   
รายวชิา โครงการพิเศษดานนิเทศศาสตร 

1)   การดําเนนิการสอนวิชานี้ในภาคเรียนท่ีผานมา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ พบวามีปญหาใน
ประเด็นตอไปนี้ 

        ก.  ดานผูเรยีน  นักศึกษาขาดทักษะในการวางแผนดาํเนินงาน  สงงานไมตรงตามกําหนดเวลา 
นักศึกษาขาดความคิดสรางสรรค 
         ข.   ดานผูสอน   นักศกึษาเสนอแนะวาควรมีตวัอยางประกอบมากขึ้นกวานี ้
         ค.  ดานการทํากิจกรรมการเรยีนการสอน/เนื้อหาสาระ นักศกึษาไมอยากทํางานกลุมเนื่องจาก
มีการเอาเปรยีบกันในกลุม 
 
2) แนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสําหรับรายวิชานีใ้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ 
       ก.  ดานผูเรียน  พยายามเสริมทักษะการสื่อสารและการวางแผนทีถ่กูตอง โดยแนะนําใหศึกษา
หาความรูรอบตัวใหมากยิ่งขึ้น 
       ข.  ดานผูสอน ไดจัดหาเนื้อหา ตัวอยางมาใหนักศึกษาเพิม่มากขึ้น และแนะนําใหศึกษาเอง
จากอินเตอรเนต็ดวย 
        ค.  ดานกจิกรรมการเรียนการสอน/เนือ้หาสาระ  กําหนดขอตกลงในคาบแรกของการเรยีนการ
สอน เรื่องทํางานเดี่ยวและงานกลุมกี่ช้ินเพือ่ใหเตรียมความพรอมกอนไดรับงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๑๑

 
 
 
 

 
 
 
 

ขอมลูดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ผูสอนได ดําเนินการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การวิจยัเพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรูของผูเรยีน 
                      - 

๒. การแสวงหาบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
           เชิญปราชญชุมชนท่ีมคีวามรูดานประวัติศาสตรมากเปนผูแนะนํากิจกรรม 

๓. การนําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู/งานวิจยั(ในขอ ๑) มาใชสอน 
                      - 

๔. การนําความรูจากการบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับการสอนมาสอนนักศึกษา 
                      - 

๕. ดานการสงเสริมใหนักศกึษาที่สอนมีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษา 
    ๕.๑  ใหความรวมมือในการประเมนิประสิทธภิาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 
    ๕.๒  รวมวางแผนการเรียนรู 
    ๕.๓   ประเมินผลการเรยีนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 
 
 


