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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 

ภาคปกติ 
ภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

รายวิชาการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ 
รหัสวิชา  ๓๐๒๓๔๐๑ 

 
ลงชื่อ ………………..……………….........................…. ผู้สอน 

(อาจารย์อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก) 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
 
 
 

ลงชื่อ ………………..……………….........................…. ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(อาจารย์สุดจินดา  ปานคํา) 
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ลงช่ือ …………..……...………............……. คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๓๔๐๑  การผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ (Printed Media)  

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓ (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์อจัฉราภรณ์   วรรณมะกอก 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปทีี่ ๓ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๑. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทมาใช้ในการดําเนินงานได้ 

๓. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบและวิธีการผลิตสือ่สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลติสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกระบวนการ 

๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากการผลติสือ่สิ่งพิมพ์ทุกประเภทมาใชใ้นการดําเนินงาน และการประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้

๔. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทาํสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสมัพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์และคณะวิทยาการจัดการได ้

หมวดที ่๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

  กระบวนการ รูปแบบ และวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม และ
สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา
ดําเนินการผลิต และประเมินผลการผลิต 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 
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บรรยาย 
  ๔๕ ชั่วโมง  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงานทําหนังสือพิมพ์
อาลัมพางค์โพสต์ และการ
ฝึกงานทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งการ
ประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพมิพ์ 

การศกึษาด้วยตนเอง 
๑ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 

 

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะราย/ เฉพาะกลุ่มทีต่อ้งการ) 

 

 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

การพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนที่จะใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
  ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และอภิปรายกลุ่ม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
    ๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
             ๒. ประเมินจากการรายงานผล และส่งงาน 
             ๓. ประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
             ๔. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา กรณีนักศึกษาคัดลอกงานของผู้อื่น หรือจากอินเทอร์เน็ตมาส่ง 
            ๕. การทําเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง 

๒. ความรู้ 
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๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  
นักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบและวิธีการผลติสือ่สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้ อีกทั้งสามารถผลติสือ่สิง่พิมพ์ประเภท

ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกระบวนการ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการผลติสือ่สิ่งพิมพ์ทุกประเภทมาใช้ในการดําเนินงานได้ และ
นักศึกษาสามารถจัดทําสือ่สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์และคณะวิทยาการจดัการได ้
๒.๒.   วธิกีารสอน 

๑. วิธีการสอนให้ความรู้โดยใช้รูปแบบการสอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
             ๒. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการปฏิบัติ ฝึกทําหนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ และสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 
             ๓. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการให้สืบค้นข้อมูลในการเรียน และข้อมูลประกอบในการทําหนังสือพิมพ์ และส่ือสิ่งพิมพ์
เฉพาะกิจ 
             ๔. มอบหมายงานเป็นกลุ่มหรืองานรายบุคคล  แล้วแต่ความยากง่ายของงาน 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
           ๒. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย 
           ๓. ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ความสามารถวางแผนการทําหนังสือพิมพ์ และส่ือสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่ตนหรือ กลุ่ม ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และประเมินผลการทําสื่อสิ่งพิมพ์ของตนเองได้ 
 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
  ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานการการทําสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ในชั้นเรียน และร่วมกันแสดง
ความเห็น และประเมินผล 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อเสนอแนะการนําเสนอของเพื่อร่วมชั้นเรียน 
๓.๓   วธิีการประเมินผล  

    ๑.  ให้นักศึกษาประเมินตนเอง /กลุ่มประเมิน  
           ๒.  ประเมินจากการนําเสนอ/ ผลงานการผลิตหนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ และสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 
           ๓.   สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ หรือ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 เสริมสร้างความสามัคคีด้วยการมอบหมายให้ทํางานกลุ่ม โดยให้นักศึกษาแบ่งหน้าท่ีในการบริหารจัดการ สามารถติดต่อ
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ประสานงาน ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
         ๒.  ประเมินจากรายงานผลความก้าวหน้าท่ีมอบหมายเป็นระยะ 
         ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม 
         ๔. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทํางานกับกลุ่ม และการถาม-ตอบรายบุคคล 

 

๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และตัวเลขในการคํานวนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการวางแผน และการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ และ สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มอบหมายให้นักศึกษาทํา ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ใน
การประเมินผลการดําเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
         ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน 
๕.๓  วธิีการประเมินผล  

  ๑. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
         ๒.  ประเมินจากรายงานผลความก้าวหน้าท่ีมอบหมายเป็นระยะ 
         ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม 
          ๔. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทํางานกับกลุ่ม และการถาม-ตอบรายบุคคล 

 

 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
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๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ เน้ือหา/ ประสบการณ์ วิธีสอน/ กิจกรรม สื่อการสอน 

1 • แนะนํารายวิชา การวัดผล และข้อตกลงเบ้ืองต้นในการเรียนการ
สอน 

• บรรยาย 
 

• แนวการสอน 

• Power Point 

2 บทท่ี 1 : บทนํา 

- ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ ์

- บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ 

- หน้าท่ีของสื่อสิ่งพิมพ์ 

- ความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 

3 บทท่ี 2 : ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทส่ือมวลชน 

- หนังสือพิมพ ์

- นิตยสาร/ วารสาร 

- หนังสือเล่ม 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• มอบหมา ย ง านก า รจั ด ทํ า

หนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ 

(นักศึกษาทุกคน) 

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 

4 บทท่ี 3:ส่ือสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 

- ส่ือสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสําหรับกลุ่มเป้าหมาย 

- ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 

5 บทท่ี 4 : การเตรียมการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ 

- การวางแผนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

- การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการพิมพ์ 

- การกําหนดหลักเกณฑ์/ ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ เน้ือหา/ ประสบการณ์ วิธีสอน/ กิจกรรม สื่อการสอน 

6 บทท่ี 5 : กระบวนการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ • บรรยาย • Power Point 
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- กระบวนการก่อนการพิมพ์ 

- กระบวนการพิมพ ์

- กระบวนการหลังการพิมพ์ 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ส่ือวิดีทัศน์ 

• มอบหมายงานการจัดทําสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ นําผลงานมานําเสนอร่วม 2 

กลุ่ม ในสัปดาห์ที่ 10 (งานกลุ่ม) 

• อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําในการผลิตส่ิงพิมพ์เฉพาะกิจและติดตาม

งานเป็นระยะ (ระยะเวลาการผลิต 3 สัปดาห์) 
7 บทท่ี 6 : หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

- ความหมายของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

- องค์ประกอบในการออกแบบ 

- สีในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์

- การกําหนดตัวงอักษรในการออกแบบ 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 

8 • สอบระหว่างภาคเรียน 

9 บทท่ี 7 : ระบบการพิมพ์ 

- ระบบการพิมพ์พ้ืนนูน 

- ระบบการพิมพ์พ้ืนลึก 

- ระบบการพิมพ์พ้ืนราบ 

- ระบบการพิมพ์ฉลุลายผ้า 

- การพัฒนาระบบการพิมพ์ในปัจจุบัน 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• มอบหมายงานผลิตนิตยสาร 

(งานห้อง) 

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 

• อาจารย์ให้คําปรึกษา แนะนําการผลิตนิตยสารและติดตามงานเป็นระยะ

(เวลาผลิต 5 สัปดาห์) 

10 นักศึกษานําเสนอการจัดทําสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจระหว่างกลุ่มเรียน (2 
กลุ่มเรียน) 

• นักศึกษานําเสนองานการผลิตนิตยสาร ระหว่างกลุ่มเรียน 

• นักศึกษา อาจารย์ประจําวิชา ร่วมกันอภิปรายผลงานของนักศึกษา 

• ให้นักศึกษาสรุปข้อเสนอในการอภิปรายผลงานการส่ิงพิมพ์เฉพาะกิจส่งเป็น

รายงาน แนบกับผลงานสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ในสัปดาห์ที่ 8 

11 บทท่ี 8 : การประมาณราคา และการจัดจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ 

- การประมาณราคาสิ่งพิมพ์ 

- การจัดจําหน่ายส่ิงพิมพ์ 

• บรรยาย 

• ยกตัวอย่างประกอบ 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน

• Power Point 

• เอกสารประกอบการสอน 

• ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ 
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ความคิดเห็น 

 
 
 

สัปดาห์ที่ เน้ือหา/ ประสบการณ์ วิธีสอน/ กิจกรรม สื่อการสอน 

12-14 นักศึกษาปฏิบัติการผลิตนิตยสาร • ฝึกปฏิบัติผลิตนิตยสาร 

• อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําในการผลิตนิตยสาร และติดตามงานเป็น

ระยะ 
15 นักศึกษานําเสนองานการผลิตนิตยสารระหว่างกลุ่มเรียน (2 กลุ่ม

เรียน) 
• นักศึกษานําเสนองานการผลิตนิตยสาร ระหว่างกลุ่มเรียน 

• นักศึกษา อาจารย์ประจําวิชา ร่วมกันอภิปรายผลงานของนักศึกษา 

• ให้นักศึกษาสรุปข้อเสนอในการอภิปรายผลงานการผลิตนิตยสารเป็น

รายงาน แนบกับชิ้นงานนิตยสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ส่งในสัปดาห์ที่ 16 
16 • สอบปลายภาคเรียน 

หมายเหตุ...การจัดทําหนงัสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติผลิตส่ิงพิมพ์เพื่ออกเผยแพร่จริง และ
นักศึกษาทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการผลิต โดยจะจัดพิมพ์ทุกเดือน ตลอดภาคการศกึษาจํานวน 3 ฉบับ 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
จันทนา  ทองประยูร. (2537). การออกแบบจัดหน้าสิ่งพมิพ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นันทา  วิทวุฒิศักดิ์. (2542). หนังสือและการพิมพ์. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
ชนัญชี  ภังคานนท์. (2545). สื่อสิ่งพิมพ์.(พิมพ์คร้ังที่ 7). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
สุริสิทธิ์  วิทยารัฐ. (2546). การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์. (พิมพ์คร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา. 
ชาญวิทย์  หาญรินทร์. (2547). การผลิตสือ่สิ่งพิมพ์. กรงุเทพฯ : เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์. 
เบญจวรรณ  เลาลลติ. (2549). การผลิตสือ่สิ่งพิมพ์. ลําปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
- เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น เว็บไซต์สมาคมนักข่าวแหง่ประเทศไทย , สถาบันอสิรามูลนิธิพัฒนาสือ่มวลชนแห่ง
ประเทศไทย และของหนังสอืพิมพ์ต่างๆ  
- หนังสอืพิมพ ์หรือวารสารตา่งๆ  
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
การประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาผู้เรียนในแตล่ะหมู่นั้น ดําเนนิการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ดังนี้ 
 ๑.๑  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
 ๑.๒  จัดให้มีการประเมินผูส้อนและประเมนิรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลางเพื่อใหผู้้สอนไดท้ราบและ
สามารถปรับปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจัดทมีงานได้เข้าสังเกตการณ์การสอน แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อม

ข้อเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทวนสอบข้อสอบกอ่นนําไปใช้ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
และเห็นชอบขอ้สอบกอ่นนําไปใช ้

๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนาํผลการประเมนิ
ประสทิธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ ผลงานของนักศึกษา และข้อมลูอื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้
ประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน ทกุสัปดาห ์

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสตินกัศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนนิการอย่างตอ่เนื่องในรายหัวข้อ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหส้่ง 
 ๔.๒  การมอบหมายให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานการผลิตหนังสอืพิมพอ์าลัมพางค์โพสต ์และสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ
ให้เพ่ือนร่วมชัน้ได้ฟัง อภิปราย และตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๔  การทวนสอบเนือ้หาขอ้สอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวัดผลการสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ ๑. และ ขอ้ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ 
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๓. แล้วนั้น เพ่ือให้การสอนของรายวิชานี้มคุีณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในบางหัวข้อ เพื่อให้ได้มุมมองท่ีแปลกใหม ่เท่าทันตอ่สถานการณ์ และ
ตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่
ได้รับจากผลการประเมิน 

 


