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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๓๓๒๐๒ การวางแผนและการจัดการดานนิเทศศาสตร 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ หนวยกิต (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมวิชาเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.บษุยากร ตรีะพฤติกลุชัย 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปที่ ๓ 

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

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

๘. สถานท่ีเรียน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอยีดของรายวิชา หรอืวันที่มกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

     1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจถึงความมุงหมายของการวางแผนและการจัดการดานนิเทศศาสตร 
     2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการวางแผนและการจัดการดานนิเทศศาสตร 
     3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงความมุงหมายและความสําคัญของการวางแผนและการจัดการดานนิเทศ-
ศาสตร  
2. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการวางแผนและการจัดการดานนิเทศศาสตร วิธีการดําเนินงาน การใชสื่อและ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการวางแผนและการจัดการดานนิเทศศาสตร  
3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการขององคกรหรือหนวยงานประเภทตางๆ ได 
4. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานดานการวางแผนและการจัดการความรูดานนิเทศศาสตรเพ่ือสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชนได 

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         หลักและกระบวนการวางแผนและจัดการงานหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน โฆษณา ประชาสัมพันธ 
และภาพยนตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการดานนิเทศศาสตร  

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศกึษา  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ฝกปฏิบัติการวางแผนและการ
จัดการดานนิเทศศาสตร 

การศกึษาดวยตนเอง 
๒ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายกลุม ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
    - บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
              - มอบหมายงานกลุมและอภิปรายผล โดยสอดแทรกประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม 
              - ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
    - สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
              - ประเมินผลจากการรายงานผลและสงรายงาน 
              - ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 

๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

                  ความรูเกีย่วกับหลักและกระบวนการวางแผนและจัดการการสื่อสารภายในองคกร กระบวนการวางแผนและการ
จัดการดานการสื่อสารขององคกรหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน โฆษณาประชาสมัพันธและภาพยนตร 
กรณีศึกษาเกีย่วกับการวางแผนและการจัดการดานนเิทศศาสตร 
๒.๒.   วธิีการสอน 

                - ใชสื่อการสอนประกอบการบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
                - ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลผานแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
                - เชิญวิทยากรผูมีประสบการณมาแลกเปลี่ยน 
                - ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติวางแผนการสื่อสารและการจัดการการส่ือสาร 
                - มอบหมายงานกลุมวางแผนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารโดยเชื่อมโยงกับองคความรูในชุมชน     
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
      - สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย 
                - ประเมินผลจากรายงานกลุมและการนําเสนอ 
               - ประเมินผลจากการสอบวัดผล 
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๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการวางแผนงานและการจัดการส่ือแตละประเภทตามบริบทขององคกรและชุมชนที่ไดศึกษา รวมถึง
ความคิดสรางสรรคในการวางแผนการสื่อสารท่ีตอบสนองความตองการขององคกร 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    - มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
              - อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

              - ประเมินจากผลงานการนําเสนอผลงาน 
              - สังเกตความมีสวนรวมในกิจกรรม 
              - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนความเขาใจในทฤษฎี และแนวคิดหลักที่เกี่ยวของ ตลอดจนความสามารถใน
การวิเคราะหและการวางแผนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสาร 
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

             - เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
             - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม การแบงงานและการประสานงาน 
             - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
๔.๒  วิธกีารสอน 

    - มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
              - มอบหมายงานรายบุคคล เชน การคนควานอกเวลาเรียนและการสงงาน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

    - ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
              - ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย 
              - ประเมินจากผลจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

              - พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การอาน การเขียน โดยทํางานกลุม รายงาน นําเสนองานหนาชั้นเรียน ฟง
การอภิปรายกลุม 
             - พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช power point ประกอบการนําเสนอผลงาน 
             - พัฒนาทกัษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
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๕.๒  วธิกีารสอน 
   - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง  
             - มอบหมายงานเปนกลุม   
             -  นําเสนอผลงานในชั้นเรียนโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 - การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
            - การมสีวนรวมในการอภิปราย และวธิีการอภิปราย 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑-๒ 

๑. ทําความรูจกั แนะนําตวั อาจารย-นักศึกษา 
๒. แนะนําเนือ้หาวิชา วิธกีารเรียนการสอน  
๓. กจิกรรม การวดัผล การวดัและการประเมินผล 
๔. นโยบายและการวางแผน 

• ความหมายของนโยบาย 

• องคประกอบของนโยบาย 

• กระบวนการกาํหนดนโยบาย 

• ปจจัยท่ีมีอิทธพิลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย 

• ความหมายของแผนการสื่อสาร 

• ประโยชนและขอจํากัดของแผนการ
สื่อสาร 

• โครงขายการสื่อสาร 

• ระดับและประเภทของแผน 

• องคประกอบของแผน 

๘ - แนวการเรยีน 
-บรรยาย 
- Power point  
-เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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๓ 

แนวคิด ทฤษฎีการสือ่สาร ท่ีเกี่ยวของกับการวาง
แผนการสือ่สาร 
๑. ทฤษฎีหนาที่นิยม 
๒. แนวคิดการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
๓. แนวคิดการแพรนวัตกรรม 
๔. แนวคิดสังคมสารสนเทศและอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม 
๕. ความสัมพนัธระหวางแนวคิดทฤษฎีกับการ
วางแผนการส่ือสาร 

๔ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
-กิจกรรมกลุมยอย 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๔ 

สารสนเทศกับการวางแผนและการจดัการดาน
การส่ือสารขององคกร 
๑.  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ  
๒. ขอมูลและสารสนเทศในองคกร  

• ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ 

• คุณสมบัติของสารสนเทศ 

• การจัดแบงขอมูลในเชิงธุรกิจ 

• การจัดแบงสารสนเทศตามการใชงาน
ของผูบริหาร 

• แหลงที่มาของสารสนเทศ 

• ประโยชนของสารสนเทศ 
๓.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการ
จัดการการส่ือสาร 

• ความหมาย 

• คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและการจัดการ 

• ประโยชนของระบบสารสนเทศในการ
วางแผนและการจัดการการสื่อสาร 

๔ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- แผนที่ความคิด 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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๕-๖ 

การวางแผนและการจัดการการสื่อสารขององคกร 
๑. ความสําคัญของการสื่อสารกับขอบเขตงานที่
ขยายตัว 
๒.นโยบายการจัดการการสื่อสารองครวมสําหรับ
องคกร 
๓. ชนิดของงานดานการส่ือสารที่ตองการการ
วางแผนและการจัดการ 
๔. การประสานงานเพื่อจัดระบบการสื่อสาร 
๕. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
๖. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
๗. การทํา Scenario Planning 

๘ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๗-๘ 

การวางแผนและการจดัการการสือ่สารขององคกร 
(ตอ)   
๑. กลยุทธการสื่อสารขององคกร 

• การกําหนดกลยุทธการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

• การวิเคราะหกลุมผูรับสาร 
• การถายทอดขอมูลขาวสาร 

๒. การนําแผนกลยุทธการส่ือสารไปปฏบัิติการ 
๓. การติดตามและการประเมินผลแผนกลยุทธ 

๘ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- อภิปรายกลุม 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๙ สอบกลางภาค    

๑๐ 

 การจัดการการสือ่สารขององคกรสือ่มวลชน 
๑. กรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารขององคกร
หนังสือพิมพ 
๒. กรณีศกึษาการจัดการการสื่อสารขององคกร
วิทยกุระจายเสยีง 

๔ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กิจกรรมกลุม 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๑ 
การจัดการการสือ่สารขององคกรสือ่มวลชน (ตอ) 
๑. กรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารขององคกร
วิทยโุทรทัศน 

๔ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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๒.กรณีศกึษาการจัดการการสื่อสารขององคกร
โฆษณา / ภาพยนตร 

 

๑๒-๑๓ 

การฝกปฏิบัติ การวางแผนและการจัดการดาน
การส่ือสารใหองคกรภายในชุมชน  
๑.  ศึกษาบริบทชุมชนและบริบทขององคกร และ
โครงขายการสื่อสารขององคกรในปจจุบัน (ใช
องคความรูดานทฤษฎีมาประกอบการวิเคราะห) 
๒.  ระบุสภาพปญหา ที่มา ความจําเปนของการ
วางแผนการส่ือสาร 
๓. ระบเุปาหมายการสื่อสารที่ชัดเจน 
๔. วิเคราะหปจจัยท่ีหนุนเสริม / เปนขอจํากัด /
เปนอุปสรรคตอการวางแผนการสื่อสาร (ทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) 
๕. ประมวลขอมูลและวางแผนการสื่อสารและ
การจัดการดานการสื่อสารใหองคกร  
๖. ทําแบบจําลองกระบวนการสื่อสารที่พึง
ประสงคขององคกร 

๘  - Power point 
-เอกสารประกอบการ
มอบหมายงานกลุม “ศกึษา
บริบทขององคกร และการ
วางแผนการส่ือสารและการ
จัดการดานการสื่อสารพรอม
ทําแบบจําลองกระบวนการ
สื่อสารที่พึงประสงคของ
องคกรทองถิน่ที่เลือกศึกษา”  
- เอกสารติดตาม
ความกาวหนาในการศึกษา
คนควารายกลุม 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๔ 

การนําเสนอผลงาน  
๑. นําเสนอผลงานการศึกษาของกลุมตออาจารย
ผูสอนและเพือ่นรวมชั้นโดยใชสื่อเทคโนโลย ี
๒. อภิปราย ซกัถาม และแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

๔ - Power point  
- การนําเสนอและอภิปราย
พรอมใหขอเสนอแนะ 
- กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๕ 
ทบทวนองคความรูท้ังหมด อภิปรายและซกัถาม 
เตรียมตวัสอบปลายภาค 

๔ -Power point แสดงกรอบ
แนวคดิขององคความรู
ทั้งหมดของรายวิชา 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๖ สอบปลายภาค    
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วธิกีารประเมนิ สัปดาห  
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

 
 

 
๑.๑ 
๒๑ ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 
 

 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ 
- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษา
วิเคราะหและแสดงความเหน็ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
ทุกสัปดาห 
ทุกสัปดาห 
 
๙ 
๑๖ 

๕๐% 
 
 
 

๒๐% 
๓๐% 

๒ 
การ

มอบหมาย
งาน 

 
๑.๔ 
๒.๓ ๒.๔ 
๓.๒ ๓.๓ 
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.๒ 

 
- วิเคราะหกรณีศึกษา การทํางาน
รายบุคคล 
- การทํางานกลุมและผลงาน 

• ผลงาน 

• การนําเสนองาน (ในชั้นเรียน /  
การสงมอบงานใหองคกรแหลงขอมูล
ในการศึกษา) 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๔๐% 
๑๐% 

 
๓๐% 

๓ 
การมีสวน
รวมในชัน้
เรยีน 

 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

 
- การเขาชั้นเรยีน (ความตรงตอเวลา 
ความสม่ําเสมอ) 
- การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
   -ธงชยั สันตวิงษ และ ชนาธิป สันติวงษ (2542). องคการกับการสือ่สาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 
   -กิติมา สุรสนธิ (2548). การวางแผนการสื่อสาร: แนวคดิและเทคนิค. กรุงเทพฯ : จามจุรโีปรดกัท. 
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    -สุรพงษ โสธนะเสถยีร (2554). การบริหารงานสือ่สารมวลชน. กรุงเทพฯ : ประสทิธิ์ภณัฑแอนดพรนิติ้ง. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
-เรวัตร ชาตรีวศิิษฎ และคณะ (2553). Strategic Management. กรุงเทพฯ : ถังทรัพย. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตของหนวยงานภาครัฐและเอกชน องคกรธรุกจิ นิตยสารดานการบริหารจดัการ
องคกร 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธภิาพของ
การเรยีนการสอนที่ดําเนนิในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  ผลการสอบ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
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 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและมีสวนรวมในการวพิากษ 
 ๔.๓  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน        

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 

 



 12 
 

ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 
 
๑. ยังไมมีขอมลูการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน เนื่องจากเปนการสอนในรายวิชานีเ้ปนครั้ง
แรกของผูสอน 
 

ขอมลูดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
 การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ ผูสอนไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศกึษาในดานตาง ๆ ดังนี ้
 
๑. การวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรูของผูเรยีน (ระบุงานวิจยัและวธิีดาํเนินการโดยยอ) 
___________________________________________________ 
 
๒. การแสวงหาบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน (โปรดระบุ) 
มีการเชญิบุคลากรจากภายนอกที่มีบทบาทในการวางแผนและจดัการดานการส่ือสารขององคกรสื่อ
หรือองคกรธรุกิจมาบรรยายใหความรูนักศกึษา 
  
๓. การนําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู / งานวิจยัใน ๑ ขอที่ผานมา ใชสอนนักศึกษา (ระบุ
เรื่องและประเด็นผลการวิจยั) 
___________________________________________________ 
  
๔. การนําความรูจากโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่เกีย่วของกับรายวิชาที่สอน มาสอน
นักศึกษา (ระบุช่ือโครงการและหัวขอหรอืประเด็นความรูดังกลาว) 
____________________________________________________ 
 
๕. ดานการสงเสริมใหนักศกึษาที่สอนมีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษา (โปรดระบุ
กิจกรรม) 
 มีการใหนักศกึษาประเมนิผลการสอนของอาจารยผูสอน  
 
 


