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รายละเอียดของรายวชิา   
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วทิยาการจัดการ/หลกัสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ 
 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา  :   3101103 หลกัสือ่สารมวลชน 
    (Principles of Mass Communication) 
2. จํานวนหนวยกติ  :   3หนวยกติ 3(3-0- 6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา  : 

เปนรายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ หลักสูตรนิเทศศาสตร  
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 
  1)  อาจารยพัชราภรณ  แกลวเขตรการ 

สถานที่ตดิตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวทิยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 
2       
  โทร.  081 9227796  E-mail : aepatcha0907@gmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวชิา 
  1)  อาจารยพัชราภรณ  แกลวเขตรการ 

สถานที่ตดิตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2             
  โทร.  081 9227796  E-mail. aepatcha0907@gmail.com  
5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปทีเ่รยีน  :  ภาคการศกึษา 2/2559 ช้ันปที่ 1   
6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน  :  ไมมี 
7. รายวชิาทีต่องเรยีนควบคูกนั  :  ไมมี 
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8. สถานทีเ่รยีน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ  : 11 พฤศจกิายน 2559 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถปุระสงค 
1. จดุมุงหมายของรายวชิา   :   
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับส่ือสารมวลชน 
2.เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงองคประกอบและปจจัยตางๆที่เกี่ยวกบัการส่ือสารมวลชน 
3.เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงความสําคัญของส่ือมวลชนที่มีตอสังคมในระดับตางๆ 
 
2. วตัถปุระสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  : ไมม ี
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1. คําอธบิายรายวชิา   

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน 
ทฤษฏี กระบวนการ โครงสราง และระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชน
ประเภทตางๆ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน บทบาทหนาท่ี และอิทธิพลของการ
สื่อสารมวลชนตอสังคม การใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 
3. จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแก
นกัศกึษาเปนรายบคุคล   อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายที่ตองการ) 
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 3.1 วันจันทร เวลา 13.00 – 14.00 น. หองพกัอาจารยคณะวทิยาการจัดการ โทร 
081 9227796 
 3.2  e-mail :  aepatcha097@gmail.com 
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูของนกัศกึษา 
1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปน
แบบอยาง  
2. การเรยีนรูโดยใชกรณีศกึษา  
3. การเรยีนรูโดยการใชส่ือ  
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การ
นําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพือ่รวมรวม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานทีใ่หฝก
ปฏิบัติ การนําเสนองาน การสุม
สัมภาษณ การประเมินตนเอง และ
การประเมินโดยเพื่อน สะทอน
ความกาวหนาของผูเรียน 

2. ดานความรู  
  2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแท
ในหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในการ
บริหารธุรกิจ 
   2.2  สามารถวเิคราะหและเขาใจ

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. เขากลุมแลกเปลีย่นเรยีนรู 

 
1. การสอบวัดระดับความรู 
ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
ปญหาทางดานธุรกิจ และสามารถหา
แนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกต
ความรู ทกัษะ และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกปญหา 
   2.3  สามารถพฒันาองคความรูใหม
ในการบริหารธุรกจิและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง   
  2.4  สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและองคความรูใหมทีเ่กดิขึ้น
ในการบริหารธุรกจิ 
  2.5 สามารถนําความรูในการ
บริหารธุรกิจประยกุตใชรวมกับความรู
ในศาสตรอ่ืนๆ 

ใหไป 

3. ดานทกัษะทางปญญา  
  3.1 สามารถวเิคราะหสาเหตขุอง
ปญหาโดยใชหลักการเหตุและผลรวมทั้ง
หาแนวทางปองกนัและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 

 
1. บรรยายและยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ 
2. วิเคราะหเหตุการณบานเมือง 
ดวยแนวคิดทฤษฏตีางๆที่เกีย่วของ 

 
1. การสอบขอเขยีนในระดับการ
วิเคราะห  
สังเคราะห การนําไปใช การ
ประเมินคา 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน
การแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะห
ใหผูอ่ืนเขาใจได 
 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิง
ทฤษฎีสูการปฏิบัตไิดอยางเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทาํงาน 

 2.การตอบคําถามและอภิปราย 

4. ดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคล
และ 
ความรบัผดิชอบ  
 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได
เปนอยางดี โดยรวมกันแกปญหาที่
เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนําที่ดหีรอื
ผูรวมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

 
 
1. การเรยีนรูโดยใชกรณีศกึษา 
มอบเปนรายงานบุคคลและรายงาน
กลุม 
2. การเรยีนรูโดยการปฏิบัติ  การ
นําเสนอผลงาน 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพือ่รวมกลุม
กิจกรรมทั้งการเประเมินตนเองและ
เพื่อนดวยประเด็นที่กําหนด 
3. ตรวจผลงาน รายงานการศึกษา
คนควา 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

  4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษย
สัมพันธทีด่ี และปรบัตัวเขากบั
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และวิชาชีพ   

5.  ดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสือ่สาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5.1 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการส่ือสาร ทั้งการ
ฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะห
เชิงสถติ ิวิเคราะหเชิงตวัเลขเพื่อใชใน
การประมวลผลแปลความหมาย และ
วิเคราะหผลทางบริหารธุรกจิ 
  5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือ

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรยีนรูโดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาดวยตนเอง  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน  

 
 
1. การสอบในระดับความรู 
ความจํา ความเขาใจ 
2. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การอภิปราย 
3. การรายงานศึกษาคนควาและ
การอางอิง 
4. การประเมินโครงงาน 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
ทางการบริหารธุรกจิมาประยุกตใชใน
องคการได 
  5.4 สามารถเลอืกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารและนําเสนอได
อยางเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถงึ   ไมกําหนดผลการ
เรียนรู 
 

หมวดวชิา รหสัและ
ชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทกัษะทาง
ปญญา 
 

4. ทกัษะ
ความสมัพันธ
ระหวางบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชิงตวัเลข 
การสือ่สาร และการ
ใชเทคโนโลย ี

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 

3101103 หลัก
ส่ือสารมวลชน    
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการจดัการเรยีนรู   

 

สปัดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จํานวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตัิ
การ 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

สปัดาหที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
ความหมาย ความสําคัญ
หลักการและหนาที่ของการ
สื่อสารมวลชน 

บรรยาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม คะแนนสอบ 
Pre- test 

อาจารย 
พัชราภรณ 
แกลวเขตร
การ 

สปัดาหที ่2 องคประกอบของการ
สื่อสารมวลชน วิวัฒนาการของ
การสื่อสารมวลชน 

การบรรยาย 
การศึกษาดวยตนเอง 
การอภิปรายกลุม 
กรณีศึกษา 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 

 

สปัดาหที ่3 ลักษณะของการสื่อสารมวลชน
ประเภทตางๆ 

บรรยาย การศึกษา
ดวยตนเอง 
(มอบหมายงาน) 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม 

 

สปัดาหที ่4 ลักษณะของการสื่อสารมวลชน
ประเภทตางๆ 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
โครงงาน 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิดโครงการที่
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สปัดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จํานวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตัิ
การ 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

กรณีศึกษา ไดรับมอบหมาย 

สปัดาหที ่5 บทบาท หนาที่และอิทธิพลของ
การสื่อสารมวลชนตอสังคมใน
ยุคโลกาภิวฒัน 

บรรยาย 
แบงกลุมฝก
ปฏิบัติการวิเคราะห 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
แบบฝก
ปฏิบัติการ 
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม  

 

สปัดาหที ่6 ปจจัยทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท่ีมี
ผลกระทบตอระบบสื่อสาร
มวลชน 

บรรยาย 
อภิปรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอความ
เปนไปไดของ
โครงการ 

 

สปัดาหที ่7 ระบบสื่อสารมวลชน บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การประเมินโดย
เพื่อนรวมชั้นเรียน 

 

สปัดาหที ่8 ประเภทของสื่อมวลชน วทิยุและ
โทรทัศน 

       

สปัดาหที ่9 ประเภทของสื่อมวลชน 
วิทยุกระจายเสียง 

บรรยาย 
การระดมสมอง 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนองาน 

 

สปัดาหที ่10 ประเภทของสื่อมวลชน บรรยาย ตํารา สไลดจาก 3 0 6 การสังเกต การ  
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สปัดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จํานวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตัิ
การ 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

ภาพยนตร  คอมพิวเตอร 
 

ซักถาม  
 

สปัดาหที ่11 ประเภทของสื่อมวลชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร 

บรรยาย 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่12 ประเภทสื่อมวลชน สื่อใหม และ
พัฒนาการของสื่อใหม 

บรรยาย 
การระดมสมอง 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
โครงงาน 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ตารางเวลาและ
งบประมาณ
โครงการ 

 

สปัดาหที ่13 การใชสื่อสารมวลชนเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาสังคม 

การบรรยาย ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่14 จริยธรรมของการ
สื่อสารมวลชน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การประเมินโดย
เพื่อนรวมชั้นเรียน 

 

สปัดาหที ่15 การรูเทาทันสื่อมวลชน บรรยาย อภปิราบ 
ซักถาม 

สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม งาน
นําเสนอ 
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สปัดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จํานวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตัิ
การ 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

สปัดาหที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจาํนวนชัว่โมง 45     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู   ใหระบุวธีิการประเมินผลการ
เรียนรูหวัขอยอยแตละหวัขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่
ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรยีนรู 
Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผล สปัดาห 
ทีป่ระเมิน 

สดัสวนของ
การ

ประเมินผล 
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม 
1.3  มีภาวะผูนํา ผูตามทํางานเปน
ทีม 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใช
วิชาชีพ 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขา
ชั้นเรียน  
การสงรายงานตรง
เวลา 
การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
การประเมินโดย
เพื่อนรวมชั้นเรียน 
การมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 การเขาและ
การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน10 % 
การสอบ
กลางภาค 

20% 
ผึกปฏิบัติ 

30% 
การสอบ

ปลายภาค 
40% 

 

2.1 มีความรูและเขาใจอยางถอง
แทในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
สื่อสารมวลชน สามารถบูรณาการ
ความรูทําใหเกิดองคความรูใหมๆ 
2.2  สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการที่เกิดขึ้นใน
สื่อสารมวลชน 
2.3  มีความรูความเขาใจและ
สามารถพัฒนาองคความรูใหม
เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   
2.4  สามารถนําความรูเกี่ยวกับ

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวน
รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 
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สื่อสารมวลชนไปประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 
2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของ
ขอสอบทึกรายวิชา 
3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาโดยใชหลักการเหตุและ
ผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน
การแกปญหาโดยใชเหตผุลเชิง
วิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
  3.3 มีความสามารถนําความรูใน
เชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม 
  3.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
มาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวน
รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 

 4.1 สื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย
และสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
  4.2 ใหความรวมมืออํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหา
สถานการณตางๆ 
  4.3 ใชความรูในศาตรมีชี้นํา
ประเด็นที่เหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและงานกลุม 
4.5 เปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นใน
การแกไขสถานการณทั้งสวนตัว
และสวนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองทาง
วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวน
รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 

 

5.1 มีทักษะการใชเคร่ืองมือที่
จําเปนตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ  
5.2 สามารถนําประเด็นแกไข
ปญหาโดยใชเทคนิคทางสถิติ 
5.3 วิเคราะหทางคณิตศาสตรตอ

การนําเสนองาน/
การรายงาน 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
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ปญหาที่เกี่ยวของกับทางนิเทศ
ศาสตรอยางสรางสรรค 
5.4 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เลือกใชรูปแบบของการสือ่สาร
นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสม 
 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรยีนการสอน   
สุรสิทธ์ิ วทิยารัฐ.หลักการส่ือสารมวลชน.พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2549. 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรุงการดาํเนนิการ
ของรายวชิา 
1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา  เชน  
ใหนกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการ
สอน การจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียน
การสอนที่สงผลกระทบตอการเรยีนรู และผลการเรยีนรูทีไ่ดรับ 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของ
มหาวทิยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนกัศึกษาทกุคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดาน
วิธีการสอน   

1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบตอการเรยีนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 
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2. กลยทุธการประเมนิการสอน :  หลกัสูตร/กําหนดใหมีการ
ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผูสังเกตการณสอนทาํการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรบัปรงุการสอน  :  ควรมีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนรวมกับนกัศึกษาภายหลักการเรียนการสอนเสร็จส้ินฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา :  
กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานที่
มอบหมาย นักศึกษาประเมนิตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิล
ของรายวชิา :  นําขอมูลทีไ่ดจากการประเมนิผลมาใชในการปรบั
การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  
 
 
 
       
ลงชือ่                                       อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 
        (อาจารยพชัราภรณ  แกลวเขตรการ) 
 
ลงชือ่     อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร 
        (..................................................) 


