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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและรายช่ือรายวิชา : 3101101 หลักนิเทศศาสตร์  
      (Principles of Communication Arts)     
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3หน่วยกิต 3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  086-7229103  E-mail. pimchaya_yoak@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2             
  โทร.  086-7229103  E-mail.  pimchaya_yoak@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา2/2558 ชั้นปีที่ 1   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2556 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
 1.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารในระดับต่างๆ  
 2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การสื่อสารในแนวคิดทฤษฎีและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  : ไม่มี 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสารสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆใน
เชิงพฤติกรรมการสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการ
สื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 086-7229103 
 3.2  e-mail :  pimchaya_yoak@hotmail.com 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
3. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ  
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และ
สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีให้ไป 

3. ด้านทักษะทางปัญญา    
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

1. บรรยายและยกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง ด้วยแนวคิดทฤษฏี
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2.การตอบค าถามและอภิปราย 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา มอบเป็นรายงานบุคคล
และรายงานกลุ่ม 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  การน าเสนอผลงาน 
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรมทั้งการเประ
เมินตนเองและเพ่ือนด้วยประเด็นที่ก าหนด 
3. ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาด้วยตนเอง  

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 



6                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  4. การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3101101 หลักนิเทศ
ศาสตร์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญหลักการแนะน ำ
กระบวนการเรียนการสอน  บทน า 
ความคิดรวบยอดรายวิชา 

บรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
คะแนนสอบ Pre- test 

อาจารยพ์ิมพ์ชญา 
ฟักเปี่ยม 

สัปดาห์ที่ 2 ความหมายและประเภทของการสื่อสาร การบรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง การอภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอ การอภิปรายกลุ่ม 

 

สัปดาห์ที่ 3-4 แบบจ าลองการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
แบบจ าลองการสื่อสารของอริสโตเติล 
แบบจ าลองการสื่อสารของแฮโรลด์ ดี 
ลาสเวลล ์
แบบจ าลองการสื่อสารของคล็อค อี 
แชนนอล และวอรืเรน วีเวอร ์
แบบจ าลองการสื่อสารของวิลเบอร์  
แชรมม์ชาร์ล อี ออสกูด 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
(มอบหมายงาน) 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

6 0 12 การสังเกต การตอบค าถาม  

สัปดาห์ที่ 5 องค์ประกอบของการสื่อสาร บรรยาย 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตกิารวิเคราะห ์
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ แบบฝึก
ปฏิบัติการ 
 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม   
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที่ 6 วัจนภาษา บรรยาย 

อภิปรายกลุ่ม 
ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 7 อวัจนภาษา บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        
สัปดาห์ที่ 9 การสื่อสารภายในบุคคล บรรยาย 

การระดมสมอง 
ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การน าเสนองาน 

 

สัปดาห์ที่ 10 การสื่อสารระหว่างบุคคล บรรยาย 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 11-12 การสื่อสารมวลชน บรรยาย 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 13 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา บรรยาย 
การระดมสมอง 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
โครงงาน 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การน าเสนอตารางเวลา 

 

สัปดาห์ที่ 14 หลักการสื่อสารในสื่อใหม ่ บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

 

สัปดาห์ที่ 15 จริยธรรมของการสื่อสารของนักนิเทศ
ศาสตร ์

บรรยาย อภิปราบ ซักถาม สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน
น าเสนอ 
 

 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง 45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3  มีภาวะผู้น า ผู้ตามท างานเป็นทีม 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 
1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

20% 
ผึกปฏิบัติ 30% 

การสอบปลายภาค 
40% 

 

2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญสื่อสารมวลชน สามารถบูรณาการ
ความรู้ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
2.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่
เกิดขึ้นในสื่อสารมวลชน 
2.3  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง   
2.4  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของข้อสอบทึกรายวิชา 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
  3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

 4.1 สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  4.2 ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
  4.3 ใช้ความรู้ในศาตร์มีชี้น าประเด็นที่เหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
งานกลุ่ม 
4.5 เป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
 

ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

 

5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการท างานที่ การน าเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห ์และ  
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เกี่ยวกับวิชาชีพ  
5.2 สามารถน าประเด็นแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคทาง
สถิติ 
5.3 วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทางนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
5.4 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเลือกใช้รูปแบบของ
การส่ือสารน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

- อาจารย์ภากิตติ  ตรีสกุล, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.หลักนิเทศศาสตร์.2554. 
- ดร.ณัฐวัฒน์  คณารักสมบัติ.หลักนิเทศศาสตร์.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.2557. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช่น  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตร/ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนท าการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
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ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (อาจารย์พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


