
มคอ. ๓ 

 

มคอ.๓ วิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                                ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๑๔๒๐๒   การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. จํานวนหนวยกิต 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 

๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๓ 

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

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

๘. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ลาสุด 
๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 



หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจในเรื่อง กระบวนการสื่อสาร บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถ่ิน การนํา
การสื่อสารรูปแบบตาง ๆ มาใชใหเปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน 
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดทําโครงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่มีการบูรณาการงานดานการบริการวิชาการใน
ประเด็นชี้นําภายนอก เร่ือง พลังงานและสิ่งแวดลอม 
๓. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนการดําเนินงานโครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีการประยุกตการ
ส่ือสารในรูปแบบตางๆ มาใชในการดําเนินงาน 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร โดยมี
การเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา ชุมชนกับการพัฒนา การพัฒนาทองถ่ิน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน  

หมวดที่ ๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

       กระบวนการสื่อสาร บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถ่ิน การนําการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ มาใชให 
เปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบิัต ิ การศึกษาดวยตนเอง 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 
       อาจารยประจําวิชามีวิธีการใหคําปรึกษาแกผูเรียน ดังนี้  
๑. ใหคําปรึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนและงานที่มอบหมายโดยเฉลี่ย ๓ช่ัวโมง/สัปดาห 
๒. การใหคําปรึกษาทางอินเทอรเนต  ทาง e-mail และ ทาง facebook ของผูสอน 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 ๑.๒.  วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู  
  ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. ฝกปฏิบัติการลงพื้นที่หาขอมูลของชุมชน 
             ๔. จัดทําโครงการออกคายอาสานิเทศศาสตร เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๑.๓.   วิธีการประเมินผล  
  ๑.  พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
             ๒. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  
             ๓. ประเมินจากการททําขอสอบดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย 
             ๔. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานภาคสนาม จัดทําโครงการออกคายอาสาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

       นักศึกษาไดรับความรูและมีความเขาใจในเรื่องกระบวนการสื่อสาร บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถ่ิน  
การนําการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ มาใชใหเปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน ปฏิบัติงานภาคสนามดวยการจัดทําโครงการคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนนําความรูและ
ทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการจัดทําโครงการตาง ๆ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
๒.๒.   วิธีการสอน 

                ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชส่ือการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง และการอภิปราย ซักถาม 
                ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการฝกปฏิบัติ 
                ๓. วิธีการสอนใหความรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง และการจัดทําโครงการคายอาสาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
                ๔. จดัทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
                ๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน         
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 ๒.๓ . วิธีการประเมินผล 
            ๑.  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
            ๒. ประเมินจากแบบฝกหัด  การทดสอบวัดความรูและทักษะ  และงานที่ไดรับมอบหมาย 
            ๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  
๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   สามารถเขาใจและอธิบายกระบวนการสื่อสาร บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถ่ิน การนําการสื่อสารรูปแบบ 
ตาง ๆ มาใชใหเปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และสามารถนําไป
ประยุกตในการจัดทําโครงการคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ินได 
 ๓.๒.   วิธีการสอน 
            ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   คนควาและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
            ๓. ฝกปฏิบัติงานภาคสนามในการจัดทําโครงการคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๓   วิธีการประเมินผล  

            ๑. ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
            ๒. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการดําเนินโครงการคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
            ๓. สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุมระหวางผูเรียนอยางตอเนื่อง เสริมสรางความสามัคคีในการ
ทํางานกลุม และแบงหนาที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธีการสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม ลงพื้นที่หาขอมูลชุมชนเพื่อนําเสนอ และจัดทําโครงการคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 
๔.๓  วิธีการประเมิน 

           ๑.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
           ๒.  ประเมินจากใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน 
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๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ในการผลิตส่ือที่ใชในการจัดทําโครงการคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน เชน ผลิตสปอตวิทยุ ออกแบบและจัดทําส่ือส่ิงพิมพเพื่อประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 
๕.๒  วิธีการสอน 

             ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

             ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
             ๒. ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓. ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 

แนะนําเนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน กิจกรรม 
การวัดผล การวัดและการประเมินผล 

๔ - แบบทดสอบกอนเรียน  
- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๒ 

บทที่ ๑ ความรูทั่วไปเกีย่วกบัการสื่อสาร ๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงานคนควา 
- นําเสนองาน 
- อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๓ 

ลงพื้นที่ชุมชนหาขอมูลทําโครงการการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

๔ - งานภาคสนามลงพื้นที่เก็บ
ขอมูล 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

๔ 

บทที่ ๒ บทบาทการสื่อสาร 
- นําเสนอขอมลูในการจัดทําโครงการ 
- เลือกโครงการที่จะดําเนินการจริง 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 

- นําเสนองาน 
- อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๕ 

บทที่ ๓ แนวคิดการพัฒนา 
- นําเสนอโครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน  

๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม 
- กิจกรรม การนําเสนอ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๖ 

บทที่ ๔ ชุมชนกับการพัฒนา ๔ -       บรรยายโดยใช Power  
        point 
- อภิปราย

 

/ซักถาม 

- มอบหมายงาน
รายบุคคล 

- ติดตามงานโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๗ 

บทที่ ๕ การพฒันาทองถ่ิน ๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม 
- ติดตามงานโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๘ 
สอบเก็บคะแนนระหวางภาคเรียน  

สอบแกตัวสําหรับนักศึกษาที่สอบไมผาน 

๔ -    ขอสอบปรนัย และ
อัตนัย 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๙ 

บทที่ ๖ การสื่อสารกับการพัฒนาทองถ่ิน 
 

๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม 
- มอบหมายงานกลุม 
- ติดตามงานโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

๑๐ 

บทที่ ๗ ส่ือมวลชนกับการพัฒนาทองถ่ิน ๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม 
- ติดตามงานโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๑๑ 

บทที่ ๘ ส่ือพื้นบานกับการพัฒนาทองถ่ิน ๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม 
- มอบหมายงานเดี่ยว 

ศึกษาคนควา 
- ติดตามงานโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๑๒ 

บทที่ ๙ ส่ือบุคคลกับการพัฒนาทองถ่ิน 

บทที่ ๑๐ งานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน 

๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม 
- ติดตามงานโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๑๓ 
เตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการคายอาสา
นิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

๑๒ - ติดตามงานโครงการ ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๑๔ 

ลงพื้นที่ภาคสนาม  จัดทําโครงการคายอาสา- 
นิเทศศาสตร  (บูรณาการงานดานการบริการ
วิชาการไปสูทองถ่ิน และการชี้นําสังคม ประเด็น
พลังงานและสิ่งแวดลอม) 

๗๒ - ลงพื้นที่ภาคสนาม 
จัดทําโครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๑๕ 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ 

๔ - อภิปราย/ซักถาม 
- สรุปผลและสังเคราะห

ขอมูลการดําเนิน
โครงการรวมกัน 

ผศ.เบญจวรรณ 
เลาลลิต 

๑๖ 
สอบปลายภาค ๔ ขอสอบปรนัยและอัตนยั ผศ.เบญจวรรณ 

เลาลลิต  
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๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

   ๕๐% 
- บรรยายตามหลักการเนื้อหา  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษาวิเคราะห
และแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห  

๑ 
การสอน ๑.๑,๒.๑,๓.๑ 

๒.๑, ๒.๒ 
๓.๑ 
๒.๓ 
 

- สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  ๘และ๑๖ ๕๐% 
 

๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๑,๒.๑,๓.๑ 
๔.๑ 

 
-  การศึกษาคนควา นําเสนอ 
-  การมอบหมายงานรายบุคคล นําเสนอ 
-  การมอบหมายงานกลุม นําเสนอ 

 
๒,๔,๖,๙, 
๑๐,๑๓,๑๔, 

๑๕ 

๔๐% 
๑๐% 
๓๐% 

   ๑๐% 

- การเขาเรียนใหตรงเวลา 
- การถาม/ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห 
” 

 
๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรยีน 

๑.๑,๒.๑,๓.๑, 
๔.๑ 

- การแตงกายใหเรียบรอย 
- สงงานตามกาํหนดเวลา 

๒,๔,๖,๙, 
๑๐,๑๓,๑๔, 

๑๕ 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
เกศนี การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น. นครปฐม: จุฑาวจิติร.  โรงพิมพเพชรเกษมการพิมพ, 2540. 
เดชพันธุ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ประวิชัย. . กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549.
ปญณิตา  ชัยสนิท. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น. อุตรดิตถ :  มหาวิทยาลัยราชฏัอุตรดิตถ, 2552. 
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสื่อสารเพื่อพัฒนา. หนวยท่ี 1-15, . นนทบุรี. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- แบบจําลองการสื่อสาร 
- ส่ือ ประเภทของสื่อ ขอดีและขอจํากัดของสื่อแตละประเภท 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศึกษาที่เรียนในแตละหมูนั้น ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจัดเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแตละครัง้ 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพื่อใหเกดิความกาวหนาและปญหาที่
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังนี ้
    ๒.๑  มหาวทิยาลัยกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวชิาทุกภาคเรียน  

และมีการแจงผลการประเมินใหผูสอนรับทราบเพื่อปรับปรุงแกไขในภาคเรียนตอไป 

   ๒.๒  ศึกษาประสิทธิภาพการสอนจากการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผานเกณฑความพึง 
พอใจของผูสอน 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพิจารณา
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 ๓.๒  จัดใหมกีารวิจยัในชัน้เรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยางตอเนื่อง 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิานี้ จะดําเนนิการอยางตอเนือ่งในรายหัวขอ ดังนี้ 
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง
 ๔.๒  การมอบหมายใหนกัศึกษาไดนําเสนอผลงานใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอน
ในขอ ๓. แลวนั้น เพื่อใหการสอนของรายวิชานี้มีคณุภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหวัขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธีการสอน วิธีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน
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