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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๑๒๒๐๑  การเขยีนเพื่องานนิเทศศาสตร   

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ผศ.ดร.บุษยากร ตรีะพฤตกิุลชัย 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปท่ี ๒ 

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

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

๘. สถานท่ีเรียน  
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบอกความมุงหมายและหลักการเขียนลักษณะตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาแหลงขอมูลในการเขียนไดอยางเหมาะสม 
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียนงานนําเสนอทางนิเทศศาสตรที่สําคัญได 
 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนลักษณะตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใชในงานนิเทศศาสตรแขนงตาง ๆ ทั้ง
ทางดานการประชาสัมพันธ   การโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ และเพื่อใหสอดคลองกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตร
มาตรฐานดานนเิทศศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

                                        

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

ความมุงหมาย หลักการเขียนลักษณะตาง ๆ เพื่อประโยชนตองานดานนิเทศศาสตร ความสําคัญและวธิีการเก็บ 

รวบรวมขอมลูเพ่ือนํามาใชในการเขยีน ฝกปฏิบัตกิารเขยีน 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๘ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย/กลุม 

การฝกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศกึษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

-  อาจารยจดัเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
 



 3 
 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

            พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีคุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี ้
- เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
-  เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอบังคับตาง ๆ ของ องคกรและสังคม 
- ตระหนักในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล 
- มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได 
-  สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากงานเขียนที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม 

 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
 - บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมในงานเขียน 
            - อภิปรายกลุม 
            - กําหนดใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหตามศาสตรและทฤษฎีที่เรียน พรอมกับแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
 - พฤติกรรมในการเรียน เชน การแตงกาย ตรงเวลา และสงงานที่มอบหมาย 
            - พฤติกรรมระหวางการทาํงานกลุม การนําเสนอ อภิปรายกลุม 
            - ประเมินผลโดยการสอบ แบบฝกหัด กรณีศึกษา และรายงาน 
 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการและวธิีการเขียนในแตละประเภทไดถูกตอง รวมทั้งสามารถปฏิบัตกิารเขียน
เพ่ืองานนิเทศศาสตรในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การเขียนขาว การเขยีนบทความ การเขียนสารคดี การเขยีนบทวจิารณ การ
เขียนบทบรรณาธกิาร การเขียนบทวิทยกุระจายเสียง การเขียนบทวิทยโุทรทัศน การเขียนบทสัมภาษณ การเขียนบท
โฆษณา การเขียนบทภาพยนตร การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนกิสเพื่อการประชาสัมพันธ และการเขียนขอความทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

๒.๒.   วธิีการสอน 
                - บรรยายประกอบสื่อ และยกตัวอยางประกอบ 
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                -  การทํางานกลุมและนําเสนอรายงานจากการคนควา 
                - เนนการฝกปฏิบตัิในการเขยีนรูปแบบตาง ๆ โดยการมอบหมายงาน 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
              -    ประเมินจากแบบฝกหัด  การทดสอบวัดความรูและทักษะ   
              -    ประเมินผลจากงานที่มอบหมายสําหรับการฝกปฏิบัติ  

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

       พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะหและประเมนิคา ลักษณะของขอมูล  

เพื่อนํามาวิเคราะหและนําไปประยุกตในการปฏิบัติการเขยีนรูปแบบตาง ๆ  

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
                - การบรรยายหลักการและวิธีการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตรในรูปแบบตาง ๆ ดวยการวิเคราะหเนื้อหาและ
องคประกอบตาง ๆ ของงานเขียน 
                -  มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

               -  นําเสนอผลงานในการฝกปฏิบัติ ทั้งเปนกลุมและเฉพาะราย 
               -  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนการคิดวิเคราะหและทักษะการปฏิบัติ 
 
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 - ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
             - ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
             - ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย เสร็จทันตามกําหนดเวลา 
             - ทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคล ในสถานภาพทางสังคมระดับตาง ๆ  
๔.๒  วิธกีารสอน 

 -  กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุม ดวยการรูจักการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การวางแผนในการทํางาน การแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ในเนื้อหารายวิชา 
            -  มอบหมายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

                 -   ประเมินจากผลงานโดยอาจารย   และนักศึกษาประเมินตนเอง   
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๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 - พัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด เขียน อาน การตีความ และการเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
             - พัฒนาทักษะในการเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอที่สอดคลองกับบริบทตาง ๆ และสามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

              - ใหศึกษาคนควาดวยตนเองทางเว็บไซต แลววิเคราะหพรอมกับนําเสนอ ทั้งแบบบรรยาย การยกตัวอยางกรณีศึกษา 
เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา พรอมกับบอกแหลงอางอิง 
              - นําเสนอผลการศึกษาคนควา ในรูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
              - กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนรายบุคคล นําเสนอผลงาน จัดทํารายงานสงท้ังเปนเลมและใชเทคโนโลยีสื่อสารอยาง
อ่ืน (E-mail) 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

             -  ประเมินจากการสงรายงานและการนําเสนอในรูปของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
             - ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผลการศึกษา 
             - ประเมินผลการเขียนงาน พัฒนาการ และการตอบขอซักถามของอาจารย  
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 

- แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วธิีการเรียนการ
สอน กิจกรรมตลอดหลกัสูตร การวัดผลและ
การประเมินผูเรียน การจดักจิกรรมกลุม
สัมพันธ  ประเมินผูเรยีน 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
- ซักถาม-ตอบ 
-นักศกึษาเขยีนเรยีงความ
แนะนําตนเอง 1 
หนากระดาษ 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๒ 

หัวใจของการเขียน 
-ความมุงหมายของการเขียนและหลกัการเขียน
โดยทั่วไป  
-วธิีการเก็บรวบรวมขอมลูและการสังเคราะห
ขอมูลเพื่อใชในการเขียน 

 
๔ 

- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ศึกษาเพิ่มเตมิจากตําราและ
เอกสาร  
 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๓ 

การเขียนขาว 
-ความหมาย 
-จุดมุงหมายของการเขยีนขาว 
-โครงสรางขาว 
-ลักษณะเฉพาะดานภาษาขาว 

 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
point 
- ศึกษา เพิ่ ม เติมจากตํ ารา
เอกสาร และตัวอยางขาว 
-ฝกเขียนขาว  ความยาว  1 
หนากระดาษ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๔ 

การเขียนสารคด ี
-ความหมาย 
-จุดมุงหมาย 
-ประเภทของสารคด ี
-โครงสรางสารคด ี
 

 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 
เอกสาร และตัวอยางสารคดี 
- ฝกเขียนสารคดีสั้น  
ค ว า ม ย า ว ไ ม ต่ํ า ก ว า  1 
หนากระดาษ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๕ 

การเขียนบทความ 
-ความหมาย 
-จุดมุงหมาย 
-ประเภทของบทความ 
-โครงสรางบทความ 
 

 
 
๔ 

-       บรรยายโดยใช Power 
Point 
-  ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยาง
บทความ 

- ฝกเขยีนบทความ ความ 

ยาวไมต่ํากวา 1 หนากระดาษ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน กจิกรรมการเรยีน ผูสอน 



 7 
 

ชั่วโมง การสอน สือ่ท่ีใช  

๖ 

การเขียนบทวจิารณ (หนังสือ รายการโทรทัศน 
รายการวิทยุ ภาพยนตร ดนตรี) 

-ความหมาย 

-จุดมุงหมาย 

-โครงสรางบทความ 

-การใชภาษาในบทวิจารณ 

 
 

    ๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยางบท
วิจารณ 

- ฝกเขยีนบทวิจารณ  

ผศ.ดร.บุษยากร 

๗ 

การเขียนบทสมัภาษณ 

-จุดมุงหมายของการเขยีนบทสัมภาษณ 

-โครงสรางบทสัมภาษณ 

-ตัวอยางบทสัมภาษณรูปแบบตางๆ 

 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

และเอกสาร 

- ฝกเขยีนบทสัมภาษณ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๘ สอบกลางภาค ๒ - ขอสอบอัตนัย ผศ.ดร.บุษยากร 

๙ 

การเขียนบทบรรณาธกิาร 
-จุดมุงหมายของการเขยีนบทบรรณาธิการ 
-โครงสรางบทบรรณาธิการ 
 
 

 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยางบท
บรรณาธิการ 

-     ฝกเขียนบทบรรณาธิการ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๐ 

การเขียนบทวทิยุกระจายเสียง 

-โครงสรางของบทวิทยกุระจายเสียง 

-ลักษณะการใชภาษาในงานวิทยกุระจายเสยีง 

-ภาษาเสียงสําหรับบทวิทย ุ

 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยางบท
วิทยกุระจายเสยีง 

-     ฝกเขียนบทวิทย ุ

ผศ.ดร.บุษยากร 

สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน กจิกรรมการเรยีน ผูสอน 
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ที่ ชั่วโมง การสอน สือ่ท่ีใช  

 

-ลักษณะการใชภาษาในงานวิทยุโทรทัศน 
-ภาษาภาพและภาษาเสียงสําหรับบทโทรทัศน 
 

๔ - ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยางบท
โทรทัศน 

-     ฝกเขียนบทวิทยุ
โทรทัศน 

 

๑๒ 

การเขียนบทภาพยนตร 
-โครงสรางบทภาพยนตร 
-การวางโครงเรื่องภาพยนตร 
 

 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยางบท
ภาพยนตร 

-     ฝกเขียนบทสัมภาษณ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๓ 

การเขยีนบทโฆษณา 

-จุดมุงหมายของการเขยีนบทโฆษณา 

-โครงสรางบทโฆษณา 

-ภาษาโฆษณา 

 
 

   ๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยางบท
โฆษณา 

-     ฝกเขียนบทโฆษณา 

ผศ.ดร.บุษยากร 
 

๑๓ 

การเขยีนจดหมายอิเลก็ทรอนิกสเพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ 
-จุดมุงหมายของการเขยีนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส
เพื่อการประชาสัมพันธ 
-โครงสรางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ 

 
 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

เอกสาร และตวัอยาง 

-     ฝกเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนกิส 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๔ 

การเขยีนขอความทางโทรศพัทเคลื่อนที ่
-จุดมุงหมายของการเขยีนขอความทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 
-ลักษณะเฉพาะของขอความทางโทรศัพทเคลื่อนที ่

 
 
 
๔ 

- บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 
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เอกสาร และตวัอยาง 

-     ฝกเขียนจดหมาย ฯ 

๑๕ 

-ทบทวนบทเรยีนกอนสอบปลายภาค  
-สัปดาหสุดทายสําหรับการสงงาน (ในกรณท่ีีมี
งานคั่งคาง) 

๔ - บรรยายโดยใช Power  
Point 
- ศึกษาเพิ่มเติมจากตํารา 

และเอกสาร 

-     ฝกเขียนขอความฯ 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ ขอสอบอัตนัย ผศ.ดร.บุษยากร 
 
 
๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

   ๔๐% 
- บรรยายตามตาํราหลัก  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางงานเขียน ใหนักศึกษาวเิคราะห
และแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห  

- สอบกลางภาค           ๘ ๒๐% 
 

-     สอบปลายภาค        ๑๖ ๒๐% 

       ๑ 
การสอน ๑.๑ 

๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

   
       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 

 
-  วิเคราะหกรณีศึกษา การนาํเสนอผลการศึกษา
คนควาทั้งเดีย่วและกลุม 
-  การทํางานเดี่ยวและผลงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๕๐% 

 

   ๑๐% ๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

 
๑.๒ 

- การเขาชั้นเรยีนตรงตามเวลา การแตงกายสุภาพ
เรยีบรอย 

ตลอดภาค
การศึกษา 
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๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การมีสวนรวมอภิปราย เสนอความคิดเหน็ในชั้น
เรยีน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
เกศินี จฑุาวจิติร. (2552). Idea ดีๆ ไมมวีันหมด การเขียนสรางสรรคทางสื่อสิ่งพิมพ. นครปฐม: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุป. 
สุทิติ ขัตติยะ. (๒๕๕๑). ศาสตรการเขียน. กรุงเทพฯ: เปเปอรเฮาส. 
สุวรรณี  โพธศิรี. (๒๕๕๑). การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร. ลําปาง : มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง. 

สุวรรณี  โพธศิรี. (๒๕๔๗). ศิลปะการใชภาษาเพือ่งานนิเทศศาสตร. ลําปาง : มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง. 

บุษยากร ตรีะพฤติกลุชัย. (๒๕๔๘). การสื่อขาวเบ้ืองตน. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
ไมมี 

๓.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
      เว็บไซตที่เกี่ยวของ เชน elearning.spu.ac.th/content/thi114/write5.html ,  th.wikipedia.org/... , 
www.showded.com/myprofile/mainblog.php?user...jnId. www.daypoets.com  www.matichon.co.th www.starpics.co.th  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาที่เรียนในแตละหมูนั้น ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อทดสอบประสิทธภิาพของการเรยีนการสอนแตละครัง้ 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละคนเปนระยะ เพื่อใหเกิดความกาวหนาและปญหาที่
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
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๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันพรอม
ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยางตอเนื่อง 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิานี้ จะดําเนนิการอยางตอเนือ่ง  ดังนี ้
 ๔.๑  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๒  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรอืคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๓  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  หาแหลงเรยีนรูใหมๆ เพ่ือแนะนํานกัศึกษาใหคนควาหาความรูเพิม่เติมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดมุมมองที่
แปลกใหม ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 
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ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน   
รายวชิา การเขยีนเพื่องานนิเทศศาสตร 

 
1)  ยังไมมีขอมูลการปรับปรุง เนื่องจากเปนการสอนในรายวิชานี้เปนครั้งแรกของผูสอน 
 

ขอมลูดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ผูสอนได ดําเนินการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การวิจยัเพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรูของผูเรยีน 
                      - 

๒. การแสวงหาบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
                      - 

๓. การนําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู/งานวิจยั(ในขอ 1) มาใชสอน 
                      - 

๔. การนําความรูจากการบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับการสอนมาสอนนักศึกษา 
                      - 

๕. ดานการสงเสริมใหนักศกึษาที่สอนมีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษา 
    ๕.๑  ใหความรวมมือในการประเมนิประสิทธภิาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 
    ๕.๒  รวมวางแผนการเรียนรู 
    ๕.๓   ประเมินผลการเรยีนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 


