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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 

3012202  การพูดเพื่องานนเิทศศาสตร์ (Speech for Communication Arts) 
2. จํานวนหน่วยกิต 

3(2-2-3) 

3. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลติ 

5. ระดับการศึกษา / ชัน้ปทีีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปทีี่ 2 

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

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

9. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
1 มิถุนายน 2555 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความมุ่งหมายของการพูดเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ในโอกาสต่างๆ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

     ความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ การใช้จิตวิทยาทางการสื่อสารในการพูด ฝึก
ปฏิบัติการพูดเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ฝึกความเชื่อมั่นในการพูด ฝึกการใช้น้ําเสียง ลีลาการดําเนินเรื่องและการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับการสื่อสารทุกประเภท 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
  45 ชั่วโมง  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย/กลุม่ 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงาน 
ฝึกปฏิบัติการพูด 
- ฝึกปฏิบัตกิารพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ฝีกการนําเสนอ 
- มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษา
ค้นคว้า และนาํเสนอ 

การศกึษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์

 
3. จํานวนชัว่โมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

       อาจารย์ผู้สอนกําหนดเวลาให้นักศึกษาสามารถพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเน้ือหารายวิชาเป็นเวลา 3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 
เป็นอย่างน้อย 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
การพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 1.2.  วธิีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู ้ 
             1. วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
             2. มอบหมายงานเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             3. ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
             4. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบสถานการณ์จําลองมาใช้ในการฝึกปฏิบัติ (นํามาจากผลของการวิจัยในชั้น
เรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จําลอง ในรายวิชา การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์) โดยมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 1.3.   วิธกีารประเมินผล  
  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
             2. ประเมินผลการทํางานรายบุคคล และการทํางานกลุ่ม  
             3. ประเมินโดยการใช้แบบประเมินการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
             4. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ ในสถานการณ์จําลอง 
           

2. ความรู ้
 

2.1.   ความรูท้ี่ต้องได้รับ  
                นักศึกษาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่อง  ความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีการพูดเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ การใช้จิตวิทยาทางการสื่อสารในการพูด ฝึกปฏิบัติการพูดเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี ฝึกความเชื่อมั่นในการพูด ฝึกการใช้น้ําเสียง 
ลีลาการดําเนินเรื่องและการใช้ภาษาใหเ้หมาะสมกับการสื่อสารทุกประเภท 

2.2.   วิธกีารสอน 
                1. วิธีการสอนให้ความรู้โดยใช้สื่อการสอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง และการอภิปราย ซักถาม 
                2. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการฝึกปฏิบัต ิ
                3. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และการใช้สถานการณ์จําลองเพื่อฝึกปฏิบัติการพูดทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ (นํามาจากผลของการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จําลอง ในรายวิชา 
การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์) 
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                4. จัดทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
                5. มอบหมายงานเป็นกลุ่มหรืองานรายบุคคล  แล้วแต่ความยากง่ายของงาน         
 
   
 
 2.3 . วิธกีารประเมินผล 
            1.  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานท่ีได้มอบหมาย 
            2. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพูดรายบุคคล และการพูดในสถานการณ์จําลอง จากการสังเกต และจากแบบประเมิน
การพูด 
            3. ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  
            4. ประเมินผลการทํางานรายบุคคล และการทํางานกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

           สามารถเข้าใจและอธิบายความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร ์การใช้จติวิทยา
ทางการสื่อสารในการพูด สามารถปฏิบัติการพูดเพื่อบุคลิกภาพท่ีดี ฝึกความเชื่อมั่นในการพูด ฝึกการใช้น้ําเสียง ลลีาการดําเนิน
เร่ืองและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการสือ่สารทุกประเภท  
   3.2.   วิธีการสอน 
            1. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล   ค้นคว้าและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
            3. ฝึกปฏิบัติการพูดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ฝึกสร้างความมั่นใจในการพูด ฝึกการใช้น้ําเสียงและ
ลีลาในการพูด 

3.3   วิธกีารประเมินผล  
            1. ให้นักศึกษาประเมินตนเอง /กลุ่มประเมิน  
            2. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ  
            3. สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ 
            4. ใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพูดเป็นรายบุคคล 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุ่มระหว่างผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสามัคคีในการ
ทํางานกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ในการทํางานกลุ่ม ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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4.2  วิธกีารสอน 
          1. มอบหมายงานเป็นกลุ่มโดยกําหนดสถานการณ์จําลองรูปแบบการจัดงานทางด้านนิเทศศาสตร์ และให้กลุ่มร่วมกัน 
จัดงาน โดยมีการประยุกต์หลักการพูดทางด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการทํางาน 
4.3  วิธกีารประเมิน 

           1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํางานกลุ่ม 
           2.  ประเมินจากให้นักศึกษาประเมินตนเอง /กลุ่มประเมิน 
 
5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 
 ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะในการสื่อสาร โดยการฝึกปฏิบัติการพูดและการนําเสนอ 

5.2  วิธกีารสอน 
             1. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นําเสนอ 
             2. ฝึกปฏิบัติการพูดรายบุคคล  
             3. ฝึกปฏิบัติการพูดในสถานการณ์จําลองทางด้านนิเทศศาสตร์ 

5.3  วิธกีารประเมินผล  
             1. ประเมินจากการส่งงานตามกาํหนด  จากผลงานการนําเสนอในชั้นเรียน 
             2. ประเมินผลจากการใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการพูด และจากการสังเกตพฤติกรรมในการพูด 
             3. ประเมินโดยการใช้แบบประเมินการพูดทางด้านนิเทศศาสตร์ในสถานการณ์จําลอง และจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การพูด 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

    1 

แนะนําเน้ือหาวิชา วิธีการเรียนการสอน กิจกรรม 
การวัดผล การวัดและการประเมินผล 

4 - แบบทดสอบก่อนเรียน  
- บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 
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2  

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกับการสื่อสาร 4 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- กิจกรรมการสื่อสาร 
- นําเสนองานของกลุ่ม 
- อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

3 

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด 
 
 

8 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- กิจกรรมวาดภาพแนะนํา
ตนเอง 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

4 

บทที่ 3 ก่อนขึน้สู่เวทีการพูด 
 

4 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- ฝึ กป ฏิ บัติ ก า ร พูดแบบ
ฉับพลัน 
 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

สัปดาห์
ที 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

5-6 
 

 

บทที่ 4  ปัจจัยเสริมที่ทําให้การพูดประสบ
ความสําเร็จ 
 

4 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- กิจกรรมการวิเคราะห์
ตนเอง การนําเสนอ 
- ฝึกปฏิบัตกิารพูดโดยมีการ
เตรียมตัวล่วงหน้า 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

7 
สอบเกบ็คะแนนระหว่างภาคเรียน  

สอบแก้ตัวสําหรับนกัศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 

4 
 

-    ข้อสอบ ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 
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8-9 

บทที่ 5 ปัญหาในการออกเสียง 8 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- ฝึกปฏิบัตกิารอ่าน 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

10-11 

บทที่ 6 การกล่าวในโอกาสตา่งๆ 8 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- ฝึกปฏิบัตกิารกล่าวใน
โอกาสต่างๆ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

12-13 

บทที่ 7 การพดูเฉพาะแบบ 8 - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- ฝึกปฏิบัตกิารพูดเฉพาะ
แบบ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

14-15 

บทที่ 8 การพดูทางด้านนิเทศศาสตรผ์่าน
สื่อมวลชน 

  - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 
- ฝึกปฏิบัตกิารพูดใน
สถานการณ์จําลอง(นํา
ข้อแนะนําและผลสรุปจาก
การทํางานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่1/2553มาปรับ
ใช ้โดยมีขั้นตอนการสอน 
ขั้นการนําเสนอ ขั้นสรุป) 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลติ 

สัปดาห์
ที 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

16 
สอบปลายภาค 4 ข้อสอบปรนัยและอตันัย ผศ.เบญจวรรณ 

เลาลลติ  
 

 

2        แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
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กิจกรรม 
ที่ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดสว่นของ
การ      

ประเมินผล 

 
1 การสอน 

 
 

 50% 
1.1,2.1,3.1 
2.1, 2.2 
3.1 
2.3 
 

- บรรยายตามหลักการเนื้อหา  และถามตอบ ทุกสัปดาห ์  

- ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ให้นกัศึกษาวิเคราะห์
และแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห ์  

- สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  7 และ16 50% 
 

 
2 การมอบ 
หมายงาน 

 
1.1,2.1,3.1 
4.1 

 
-  การศึกษาคน้คว้า นําเสนอ 
-  การมอบหมายงานรายบุคคล นําเสนอ 
-  การมอบหมายงานกลุ่ม นําเสนอ 

 
4,12,13 
4,12,13 

12,13,14,15 

40% 
 

10% 
30% 

 
3 การมสี่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

   10% 

1.1,2.1,3.1, 
4.1 

- การเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
- การถาม/ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห ์
ทุกสัปดาห ์

 

- การแต่งกายให้เรียบร้อย 
- ส่งงานตามกาํหนดเวลา 

ทุกสัปดาห ์
4,12,13, 
14,15 

 

 
 

  

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 
กริช สิบสนธ.์ “การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” .ในเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตประชาสัมพันธ ์
หนว่ยงานที ่1 – 7 หน้า 139 – 219. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530 
ฉัตรวรุณ ตันนะรตัน์. หลักวาทการ. แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที ่2, กรุงเทพ : คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2519. หน้า 33-46. 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : , มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, 2529 
สําเนียง มณีกาญจน์ สมบัต ิจําปาเงิน. หลกันกัพูด กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 2549. 
รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง. การพูดเพือ่การประชาสมัพันธ.์ นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2540. 
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ภัคพร ทองมศีรี, ไพรัตน์ อนพัุนธ์. ศิลปะการพูดอย่างมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี :  
บริษัทไทยร่มเกล้า จํากัด, 2550 
ยุดา รักไทย, ปานจิตต ์โกญจนาวรรณ. พดูอย่างฉลาด. กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2550. 
ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์. การพูด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2552. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
- การส่ือสาร การพูด องค์ประกอบของการพูด 
- รูปแบบการพูด การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดทางด้านนเิทศศาสตร ์

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
การประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาที่เรียนในแต่ละหมู่นั้น ดําเนนิการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ดังนี้ 
 1.1  ผู้สอนจดัเวลาท้ายบทเรียนประมาณ 15 นาที เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ถาม-ตอบหรอืสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความเข้าใจในสาระเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน เพื่อทดสอบประสทิธิภาพของการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
 1.2  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุม่เป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปญัหาที่
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
 1.3  จัดให้มีการประเมินผู้สอนและประเมนิรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลางก่อนสอบกลางภาค เพ่ือให้
ผู้สอนไดท้ราบและสามารถปรับปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 
2.1  การประเมินการสอนโดยจัดอาจารย์ในสาขาวิชาได้เข้าสังเกตการณ์การสอน แลว้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

พร้อมขอ้เสนอแนะ  

3. การปรับปรงุการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 
 3.1  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนาํผลการประเมนิประสทิธิภาพ
รายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอ้มลูอื่นที่เกี่ยวขอ้ง มาใช้ประกอบการพิจารณา 
 3.2  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรยีน หรอื การรายงานการปฏิบัติงานสอน เป็นระยะๆอย่างต่อเนือ่ง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสตินกัศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนนิการอย่างตอ่เนื่องในรายหัวข้อ ดังนี ้
 4.1   การมอบหมายงานและกําหนดใหส้่ง 
 4.2  การมอบหมายให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานให้เพื่อนร่วมชั้นได้ฟังและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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 4.3  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน 
 4.4  การทวนสอบเนือ้หาขอ้สอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้ง 
 4.5  การทวนสอบการวัดผลการสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิหรอืคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ 1. และ ขอ้ 2. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ 
3. แล้วนั้น เพื่อให้การสอนของรายวิชานี้มคุีณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท์ี่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 
 5.1  เชญิวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในบางหัวข้อ เพื่อให้ได้มุมมองที่แปลกใหม ่ตรงกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 5.2  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่
ได้รับจากผลการประเมิน 

 


