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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3)   ภาคปกติ 

ภาคปกติ 
ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2555 

รายวิชา การวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์   
(Communication Planning and Management) 

รหัสวิชา 3033202 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย) 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านความเหน็ชอบจาก 
ลงช่ือ ……......……..……...……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
                                (อาจารย์อจัฉราภรณ์ วรรณมะกอก) 

 



 2 
 

 
ลงช่ือ …………..……...………............……. คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ วิงวอน) 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๐๓๑๐๓ การวางแผนและการจดัการดา้นนิเทศศาสตร์ 

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่วิชาเนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีท่ี ๓ 

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

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

๘. สถานที่เรียน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
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๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงความมุ่งหมายของการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ 
     2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ 
     3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความมุ่งหมายและความสําคัญของการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศ-
ศาสตร์  
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ วิธีการดําเนินงาน การใช้สื่อและกิจกรรม
พิเศษเพื่อการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์  
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการขององค์กรหรือหน่วยงานประเภทต่างๆ ได้ 
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและการจัดการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนได้ 

                                                 หมวดที ่๓ ลกัษณะการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         หลักและกระบวนการวางแผนและจัดการงานหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ภาพยนตร์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงาน 
ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการ
จัดการด้านนิเทศศาสตร์ 

การศกึษาด้วยตนเอง 
๒ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายกลุ่ม ๒ ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
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๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
การพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนที่จะใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
     - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
              - มอบหมายงานกลุ่ม/งานรายบุคคลและอภิปรายผล โดยสอดแทรกประเด็นทางคณุธรรมและจริยธรรม 
              - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และจัดให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
              - ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
    - สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
             - ประเมินผลจากการรายงานผลและส่งรายงาน 
             - ประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
             - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์และรายงานสรุปโครงการ 

๒. ความรู้ 
๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

                  ความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการวางแผนและจดัการการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการวางแผนและการ
จัดการด้านการสื่อสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โฆษณาประชาสมัพันธ์และภาพยนตร์ กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร ์
๒.๒.   วธิกีารสอน 

                - ใช้สื่อการสอนประกอบการบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
                - ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                - ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวางแผนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสาร 
                - มอบหมายงานกลุ่มวางแผนการสื่อสารและการจัดการการส่ือสารโดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในชุมชน     
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
      - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย 
               - ประเมินผลจากรายงานกลุ่มและการนําเสนอ 
               - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์และรายงานสรุปโครงการ 
               - ประเมินผลจากการสอบวัดผล 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ความสามารถในการวางแผนงานและการจัดการสื่อแต่ละประเภทตามบริบทของโจทย์ / องค์กร / ชุมชนที่ได้ศึกษา 



 5 
 

รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการสื่อสารท่ีตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
      - บรรยาย 
              - มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
              - อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
๓.๓   วธิีการประเมินผล  

              - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์และรายงานสรุปโครงการ 
              - สังเกตความมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
              - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นความเข้าใจในทฤษฎี และแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถใน
การวิเคราะห์และการวางแผนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสาร 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

             - เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
             - พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม การแบ่งงานและการประสานงาน 
             - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
๔.๒  วธิกีารสอน 

    - มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
              - มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้านอกเวลาเรียนและการส่งงาน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

    - ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
             - ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย 
             - ประเมินจากผลจากพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

              - พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน โดยทํางานกลุ่ม รายงาน นําเสนองานหน้าชั้นเรียน 
ฟังการอภิปรายกลุ่ม 
             - พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ PowerPoint ประกอบการนําเสนอผลงาน 
             - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
๕.๒  วธิกีารสอน 

   - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยี  
            - มอบหมายงานเป็นกลุ่ม   
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            -  นําเสนอผลงานในชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓  วธิีการประเมินผล  

   - การจัดทํารายงานสรุปโครงการ และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
           - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

    ๑ 

๑. ชีแ้จงเป้าหมายของหลักสตูรและรายวิชา       
๒. แนะนําเนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน  
กิจกรรม การวัดผล การวัดและการประเมนิผล 
๓. กิจกรรมนําเข้าสู่เนื้อหาวิชา (การวิเคราะห์การ
วางแผนในชีวิตประจําวันของนักศึกษา) 
๔. นโยบายและการวางแผนกลยุทธ ์

• ความหมายของนโยบาย 

• ความหมายของกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ 
 

๔ - แนวการเรียน 
-บรรยาย 
- PowerPoint  
-เอกสารคําสอน 
(มอบหมายงานสําหรับการ
เรียนการสอนครั้งที่ ๒ ให้
นักศึกษาหาตัวอย่าง/
กรณีศึกษาของการวาง
แผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร/ผลิตภัณฑ ์๑ ชิ้น) 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๒ 

การสื่อสารและการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์

• บทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการ
บริหารองค์กรยุคใหม ่

• บทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการตลาด 

• บทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการ
สื่อสารประเดน็สาธารณะ 

๔ -บรรยาย 
- PowerPoint  
-เอกสารคําสอน 
-วิเคราะห์กรณศีึกษาที่ได้
ค้นคว้ามาล่วงหน้า โดยใช้
กรอบแนวคดิที่เรียนรู้ในครั้งนี้
ประกอบการวิเคราะห ์

 

๓-๔ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

• การวิเคราะห์สถานการณ์ 

• การกําหนดแนวทางกลยุทธ์ 

• การเตรียมการสู่การปฏิบัติจริง 

๘ - บรรยาย  
- PowerPoint  
- เอกสารคําสอน 
-กิจกรรมกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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๕-๖ 

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์

• องค์ประกอบของแผนการสื่อสารเชิง  
กลยุทธ์ 

• การประยุกต์ ใช้แผนการสื่อสารเชิง  
กลยุทธ์ 

๔ - บรรยาย  
- PowerPoint  
- เอกสารคําสอน 
- แผนท่ีความคิด 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๗-๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยทุธ์การสื่อสารแบบต่างๆ 

• กลยุทธ์การสือ่สารองค์กร 

• กลยุทธ์การสือ่สารการตลาด 

• กลยุทธ์การสือ่สารสาธารณะ 

• กลยุทธ์การสือ่สารภาพลักษณ์ 

• กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง 

• กลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 

• กลยุทธ์การเลอืกใช้สือ่ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

การประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยาย  
- PowerPoint  
- เอกสารคําสอน 
-กรณีศึกษาในองค์กรต่างๆ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๙ สอบกลางภาค ๒ -ข้อสอบอตันัย/ปรนัย ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๐-๑๑ 

 การวางแผนและจัดการการสื่อสารขององค์กร
สื่อมวลชน 
๑. กรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ 
๒. กรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารขององค์กร

๘ - บรรยาย  
- PowerPoint  
- เอกสารคําสอน 
- กิจกรรมกลุม่ 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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วิทยุกระจายเสียง 
๓. กรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารขององค์กร
วิทยุโทรทัศน ์
๔.กรณีศึกษาการจัดการการส่ือสารขององค์กร
โฆษณา / ภาพยนตร ์

๑๒-๑๔ 
ฝึกปฏิบัติการวางแผนการสือ่สารเชิงกลยุทธ์ตาม
ประเด็นทีส่นใจ 

๑๒ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารคําสอน 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๕ 

การนําเสนอผลงานต่อกลุ่มเป้าหมาย/ประเมินผล 

• แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

• ผู้สอนให้ขอ้แนะนํา 

๔ - Power point  
- การนําเสนอและอภิปราย
พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ 
- กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ -ข้อสอบอตันัย/ปรนัย ผศ.ดร.บุษยากร 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน สัปดาห์  
ที่ประเมิน 

สัดสว่นของการ
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

 
 

 
๑.๑ 
๒๑ ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 
 

 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ 
- ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ใหนั้กศึกษา
วิเคราะห์และแสดงความเห็น 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
ทุกสัปดาห ์
ทุกสัปดาห ์
 
๙ 
๑๖ 

๕๐% 
 
 
 

๒๐% 
๓๐% 
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๒ 
การ

มอบหมาย
งาน 

 
๑.๔ 
๒.๓ ๒.๔ 
๓.๒ ๓.๓ 
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.๒ 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา การทาํงาน
รายบุคคล 
- การทํางานกลุ่มและผลงาน 

• ผลงาน 

• การนําเสนอผลงาน (ใน
สถานการณ์จําลองซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายในการสือ่สาร) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๔๐% 
๑๐% 

 
๓๐% 

๓ 
การมีส่วน
ร่วมในชั้น

เรียน 
 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

 
- การเข้าชั้นเรยีน (ความตรงตอ่เวลา 
ความสมํ่าเสมอ มารยาทในชัน้เรียน) 
- การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรยีน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
   -บุษยากร ตรีะพฤติกุลชัย (2555). เอกสารคําสอน การวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์. ลาํปาง : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง. 
   -ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554). การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่. 
   -ธงชัย สันตวิงษ์ และ ชนาธิป สันติวงษ์ (2542). องค์การกับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
   -เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารงานหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   -เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารงานวิทยกุระจายเสียง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
   -เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารงานโทรทศัน์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   -เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
   -เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารงานโฆษณา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   -เอกสารการสอนชดุวิชาการบริหารงานภาพยนตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
-เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2553). Strategic Management. กรุงเทพฯ : ถังทรัพย์. 
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     -creative mapping ของบริษัท Image Line 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรธุรกิจ นิตยสารด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
การประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาผู้เรียนในแตล่ะหมู่นั้น ดําเนนิการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ดังนี้ 
 ๑.๑  ผู้สอนจดัเวลาท้ายบทเรียนประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือใหนั้กศึกษาได้สนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนทีด่ําเนินในแตล่ะครั้ง 
 ๑.๒  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดให้มีการประเมินผูส้อนและประเมนิรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลางก่อนสอบกลางภาค เพื่อให้
ผู้สอนไดท้ราบและสามารถปรับปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจัดทมีงานได้เข้าสังเกตการณ์การสอน แลว้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อม

ข้อเสนอแนะ  
 ๒. ๒  ผลการสอบ 

 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนาํผลการประเมนิ
ประสทิธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรยีน  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสตินกัศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนนิการอย่างตอ่เนื่องในรายหัวข้อ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหส้่ง 
 ๔.๒  การมอบหมายให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานให้เพื่อนร่วมชั้นได้ฟังและมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ 
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 ๔.๓  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น        

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ ๑. และ ขอ้ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทัง้การนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ 
๓ แล้วนั้น เพื่อให้การสอนของรายวิชานี้มคุีณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ี์มีคณุภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในบางหัวข้อ เพื่อให้ได้มุมมองท่ีแปลกใหม ่ตรงกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่
ได้รับจากผลการประเมิน 

ข้อมูลการปรบัปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

๑. จากการดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ผู้สอนพบว่าการมอบหมายงานกลุ่มใหญ่เพือ่ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติไม่เกิดประสทิธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากสมาชิกในกลุม่บางคนขาดความ
รับผิดชอบตอ่ภาระงานของกลุ่ม ด้วยเหตนุี้ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ จึงออกแบบกลุม่ให้มีขนาด
เล็กลง โดยที่ลดขอบเขตของงานให้เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกภายในกลุ่ม 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเชือ่มโยงประเด็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชา
การวางแผนและการจดัการด้านนิเทศศาสตร์กับรายวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร ์เพื่อใหน้ักศึกษา
สามารถเชือ่มโยงองค์ความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของรายวิชาทั้งสองเขา้ด้วยกัน 
เป็นการเพิ่มทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห ์

 
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

 
 การปฏิบัติหน้าที่การสอนในภาคเรียนน้ี ผู้สอนไดด้ําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้
 
๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผูเ้รียน (ระบุงานวิจัยและวิธีดาํเนินการโดยยอ่) 
___________________________________________________ 
 
๒. การแสวงหาบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน (โปรดระบุ) 

มีการเชิญบคุลากรภายนอกผู้มีประสบการรใ์นการวางแผนและจดัการด้านการสื่อสารขององค์กร
สื่อหรอืองค์กรธุรกิจมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้แก่นักศึกษา 
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๓. การนําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ / งานวิจัยใน ๑ ขอ้ท่ีผ่านมา ใชส้อนนักศึกษา (ระบุเรื่อง
และประเด็นผลการวิจัย) 
___________________________________________________ 
  
๔. การนําความรู้จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน มาสอนนักศึกษา 
(ระบุชือ่โครงการและหัวข้อหรือประเด็นความรู้ดังกล่าว) 
____________________________________________________ 
 
๕. ด้านการส่งเสรมิให้นักศึกษาทีส่อนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา (โปรดระบุ
กิจกรรม) 
 มีการให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยสนับสนุนและกระตุ้นให้นกัศึกษา
ประเมินการสอนอย่างเที่ยงตรงเพื่อนําขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 


