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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๑๑๑๐๑ หลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมวิชาเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อ.กิติวัฒน  กิติบุตร 
๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปที่ ๑ 
๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

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

๘. สถานท่ีเรียน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอยีดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๕ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

      เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพ้ืนทางทางนิเทศศาสตร ประเภทของการสื่อสาร 
องคประกอบและแบบจําลองของกระบวนการสื่อสาร ความรูท่ัวไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคลและการ
สื่อสารมวลชน บทบาทหนาที่และผลกระทบของการสื่อสารตอชีวิตและสังคม จริยธรรมในการสื่อสาร  
 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
              เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานทฤษฎี แนวคิด เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีการส่ือสารที่ไดมี
ความกาวหนาไปตามยุคสมัย 

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         หลักการและทฤษฎีพ้ืนทางทางนิเทศศาสตร ประเภทของการสื่อสาร องคประกอบและแบบจําลองของกระบวนการ
สื่อสาร ความรูทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารมวลชน บทบาทหนาที่และผลกระทบของ
การส่ือสารตอชีวิตและสังคม จริยธรรมในการสื่อสาร  
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศกึษา  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตไม
บิดเบือนขอเท็จจริง คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมในวงกวาง มีวินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
ตะหนักในบทบาทหนาที่ ตลอดจนมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
  - บรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมดานนิเทศศาสตร 
              - อภิปรายกลุม 
              - กําหนดใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหตามทฤษฎีท่ีเรียนพรอมกับแลกเปลี่ยนความรู 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
  - พฤติกรรมการเขาเรียน การแตงกาย, ตรงตอเวลา และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
              - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
              - ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมาย 
 

๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

มีความรูในความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการสื่อสาร องคประกอบและแบบจําลองของกระบวนการ
สื่อสาร ลักษณะ บทบาทหนาที่และอิทธิพลของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนที่มีตอสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางบุคคลและการส่ือสารมวลชน ประสิทธิผลของการสื่อสาร จริยธรรมในการส่ือสาร รวมทั้งรูจักการ
เช่ือมโยงหลักการสื่อสารตางๆกับเหตุการณในสังคม เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตกับงานดานนิเทศศาสตรในแตละ
ประเภทได 

๒.๒.   วธิีการสอน 
                - บรรยายใชสื่อการสอนพรอมยกตัวอยางเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม 
                - มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ  
                - การทํางานกลุมและนําเสนอรายงานจากการคนควา 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
    - สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย 
                - ทดสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค 
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๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการอธิบายทฤษฎี  แบบจําลองการส่ือสาร มีทักษะในการวิเคราะหบทบาทอิทธิพลของการสื่อสาร 
และวิเคราะหกรณีศึกษาดานจริยธรรมในวิชาชีพโดยเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการส่ือสาร    
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    การบรรยายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการสื่อสารเช่ือมโยงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดวยการวิเคราะห
กรณีศึกษา ขาว เหตุการณบานเมือง ดานการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

              - ประเมินจากผลงานการนําเสนอผลงานและการอภิปรายกลุม 
              - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนความเขาใจในทฤษฎี และแนวคิดหลักที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิเคราะห
สถานการณที่เกี่ยวของ 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

             - เสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
             - พัฒนาทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
             - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
             - ทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับตางๆ 
๔.๒  วิธกีารสอน 

   - กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมเพื่อใหเกิดการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การวางแผนในการทํางาน และการแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นตางๆในเนื้อหารายวิชา 
              - รวมกันวิเคราะหเหตุการณบานเมืองในชั้นเรียน 
              - มอบหมายงานรายบุคคล และรายกลุม เชน การคนควา ทําแบบฝกหัด ทํารายงาน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

   - ประเมินจากการสงงานกลุมและงานเดี่ยวตามกําหนดเวลา 
              - ประเมินจากผลการนาํเสนองานและผลลัพธที่ไดของงานที่มอบหมาย 
              - ประเมินจากผลจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

              - พัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน การอาน การตีความ 
 โดยทํารายงาน นําเสนองานหนาชั้นเรียน ฟงการอภิปรายกลุม 
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             - พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  เชน การสงงานผานอีเมล  การใช Power Point 
ประกอบการรายงาน การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง วิเคราะหพรอมกับนําเสนอทั้งในรูปแบบบรรยาย การยกตัวอยางกรณีศึกษา
โดยการเชื่อมโยงกับเนื้อหาของวิชา 
            - มอบหมายงานเปนกลุม   
            - นําเสนอผลการศึกษาขอมูลพรอมวิเคราะหและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 - ประเมินจากรูปเลมรายงาน และการนําเสนอผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ 
            - ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย และวิธกีารอภิปรายผล 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 
- ทําความรูจกั แนะนําตัว อาจารย-นักศึกษา 
- แนะนําเนื้อหาวิชา วธิีการเรยีนการสอน 
กิจกรรม การวดัผล การวัดและการประเมนิผล 

๓ - แนวการเรยีน 
- ประวัตนิักศกึษา 
- สื่อ Power Point 

อ.กิติวัฒน 

๒ 

บทท่ี ๑  ความหมาย ความสาํคัญ และประเภท
ของการส่ือสาร 
๑. ความหมายของการสื่อสาร 
๒. ความสําคัญของการสื่อสาร 
๓. วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
๔. ประเภทของการสื่อสาร 

๓ - บรรยาย อธบิาย ตอบขอ
ซักถาม และสรุปรวมกัน  
- เอกสารประกอบการสอน 
- สื่อ Power Point  
 

อ.กิติวัฒน 

๓-๔ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหองคประกอบของ
กระบวนการสือ่สาร 
๑.  ผูสงสาร 
๒. ผูรับสาร 
๓. สาร 
๔. สื่อที่ใชในการสื่อสาร 

๖ - บรรยาย อธบิาย ให
นักศึกษาฝกวเิคราะห
กระบวนการสือ่สาร 
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 
- สื่อ Power Point 

อ.กิติวัฒน 
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๕. สิ่งรบกวนในการสื่อสาร 
๖. ปฏิกริยิาตอบสนอง 

๕-๖ 

บทท่ี ๓ แบบจําลองพื้นฐานของการสื่อสาร 
๑.  ความหมายและความสําคัญของแบบจําลอง 
๒.  แบบจําลองการส่ือสารขั้นพื้นฐาน 

• แบบจําลองการส่ือสารเชิงถายทอด 
     - แบบจําลองของอริสโตเติ้ล 
     - แบบจําลองตามแนวคิดของลาสเวลล 
     - แบบจําลองของแชนนอนและวีเวอร 
     - แบบจําลองตามแนวคิดของเบอรโล 

• แบบจําลองการส่ือสารเชิงพิธีกรรม 
     - แบบจําลองตามแนวคิดของชแรมม 
     -แบบจําลองการสื่อสารของเวอรเดอรเบอร & 
เวอรเดอรเบอร 

๖ - บรรยาย  
- เอกสารประกอบการสอน 
- สื่อ Power Point  
- ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห
แบบจําลองการสื่อสารใน
ชีวิตจริง เชน ขาว สังคม 
เหตุการณที่เกดิขึ้นใน
ปจจุบัน 
 

อ.กิติวัฒน 

๗ 

บทท่ี ๔  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสือ่สาร
ภายในตวับคุคล 
บทท่ี ๕ แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการสือ่สาร
ระหวางบุคคล 
๑.  องคประกอบและลกัษณะทั่วไปของการ
สื่อสารระหวางบุคคล 
๒.  รูปแบบของการสื่อสารระหวางบุคคล 
๓.  หลกัความคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารระหวางบุคคล 
๔.  แนวคิดในการพฒันาทักษะและประสทิธิภาพ
ของการส่ือสารระหวางบุคคล 

๓ - บรรยาย  
- เอกสารประกอบการสอน 
- อภิปรายกลุม 
- สื่อ Power Point 

อ.กิติวัฒน 

๘ สอบกลางภาค    

๙ 
บทท่ี ๖ แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการสือ่สารกลุม 
๑. ความรูพ้ืนฐานของการสื่อสารกลุม 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  

อ.กิติวัฒน 
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๒. องคประกอบของการสื่อสารกลุม 
๓. ประเภทของการสื่อสารกลุม 
๔. แนวคิดที่เกี่ยวของกับการสื่อสารกลุม 

- เอกสารประกอบการสอน 
- กิจกรรมกลุม 

๑๐-๑๑ 

บทท่ี  ๗ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารมวลชน 
๑.  ความหมายและลักษณะของการ
สื่อสารมวลชน 
๒.  แบบจําลองการส่ือสารมวลชน 
๓.  ทฤษฎกีารสื่อสารมวลชน 

๓ - บรรยาย อธบิาย ให
นักศึกษาฝกวเิคราะห 
วิพากษ ระบบการ
สื่อสารมวลชนในปจจุบัน 
- เอกสารประกอบการสอน 
-กรณีศกึษา 
- สื่อ Power Point 
 

อ.กิติวัฒน 

๑๒ 

บทท่ี ๘ บทบาทหนาท่ีและอิทธิพลของการ
สื่อสารท่ีมีตอสังคม 
๑.  ความหมายของบทบาทหนาท่ีของการส่ือสาร 
๒.  ความหมาย ความสําคัญเกี่ยวกับผลของการ
สื่อสาร 
๓.  ประเภทของผลของการสื่อสาร 
๔.  อิทธิพลของการสื่อสารตอบุคคล องคกร และ
สังคม 

๓ - บรรยาย  
- เอกสารประกอบการสอน 
- สื่อ Power Point 
- กรณีศกึษา 

อ.กิติวัฒน 

๑๒ 

บทท่ี ๙ บทบาทหนาที่และอทิธิพลของการ
สื่อสารมวลชนท่ีมีตอสังคม 
๑. บทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน 
๒. อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนที่มีตอสังคม 

๓ - บรรยาย  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 
- สื่อ Power Point 

อ.กิติวัฒน 

๑๓ 

บทท่ี  ๑๐ อุปสรรคในการสื่อสาร 
๑.  อุปสรรคที่สกัดกั้นผลของการสื่อสาร 
๒.  การวิเคราะหอุปสรรคทีส่กัดกั้นผลของการ
สื่อสารโดยพิจารณาจากองคประกอบของการ
สื่อสาร 

๓ - บรรยาย  
- เอกสารประกอบการสอน 
- สื่อ Power Point 

อ.กิติวัฒน 

๑๔ 
บทท่ี ๑๑ จริยธรรมในการสื่อสาร 
๑. ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  

อ.กิติวัฒน 
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๒. จริยธรรมและจรรยาบรรณกับการส่ือสาร 
๓. จรยิธรรมและจรรยาบรรณที่เกีย่วของกบั
วิชาชีพสื่อสารมวลชน 

- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 

๑๕ 
สรุปและทบทวนบทเรยีน ๓ - แผนภาพความคิดสรุปรวบ

ยอด แนวคิด ทฤษฎีที่เรยีน 
อ.กิติวัฒน 

๑๖ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วธิกีารประเมนิ สัปดาห  
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

 
 

 
๑.๑ 
๒.๑ ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 
 

 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ 
- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษา
วิเคราะหและแสดงความเหน็ 
- ทดสอบยอย 
 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
ทุกสัปดาห 
ทุกสัปดาห 
 
(ตามความ
เหมาะสม) 
๘ 
๑๖ 

๖๕% 
 
 
 

๑๐% 
 

๒๕% 
๓๐% 

๒ 
การ

มอบหมาย
งาน 

 
๑.๔ 
๒.๓ ๒.๔ 
๓.๒ ๓.๓ 
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.๒ 

 
การทํางาน 
- การทํางานกลุมและผลงาน 
- การทํางานเดีย่วตามที่มอบหมาย 

• การสรางสรรคแบบจําลองการ
สื่อสารจากบรบิทของนักศึกษา 

• การวิเคราะหกรณีศกึษาจากงานวิจยั 

ตลอดภาค
การศกึษา 

              ๑๐% 
๑๕% 
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๓ 
การม ี

สวนรวม 
 

 
๑.๑ 
๓.๑ 

 
- การเขาชั้นเรยีน 
- การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเหน็
ในชั้นเรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
-ปรมะ  สตะเวทิน.2546, หลกันิเทศศาสตร. กรุงเทพ : ภาพการพิมพ. 
-กาญจนา แกวเทพ. (2553). สื่อสารมวลชน ทฤษฎแีละแนวทางการศกึษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
-อุบลรัตน  ศริยิุวศกัดิ์. (2547). สื่อสารมวลชนเบื้องตน สือ่มวลชน วัฒนธรรม สังคม.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ   

                         มหาวิทยาลยั. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ประชาสัมพนัธ จรรยาบรรณของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย 
-สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เว็บไซตของสมาคมนักขาว  

สภาการหนังสือพิมพ  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธภิาพของ
การเรยีนการสอนที่ดําเนนิในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบขอควรปรับปรุง 
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๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั พรอมทั้ง

ใหขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  ผลการสอบ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 ยังไมมีการปรบัปรุงการสอน เนื่องจากเปนการสอนครั้งแรกของผูสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและการประเมนิผล 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน        
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวัดผลและประเมนิผล ฯลฯ ตามที่
ไดรับจากผลการประเมนิ 

 
 
 


