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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3123202  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์   
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์                        
เอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  :  ห้องพักอาจารย์อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
สมุทรปราการ     โทร.  087-5165424  E-mail.  Jaiya2004_jenny@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  :     ห้องพักอาจารย์อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี          
  โทร.  087-5165424   E-mail.  Jaiya2004_jenny@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา2/2559    ชั้นปีที ่ 3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2555 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 
สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2) ให้นักศึกษามีจริยธรรมที่เหมาะสม และเพ่ิมพูนสมรรถนะของการเป็นนักนิเทศศาสตรที่ดี 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   
    ไม่มี 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เข่น การเขียนเพ่ือน าออกอากาศ การเขียนโปสเตอร์ การเขียน
ใบปลิว การเขียนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออ่ืน ๆ 
Principles of writing for public relations; characteristics of public relations media ; 
writing for public relations through various forms of media – broadcasting, 
posters, leaflets, newspapers, magazines, printed media for public relations, 
display media, movies, radio broadcastint television broadcasting, etc. 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                    30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ     30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง     5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เช่น 
 3.1 วันพุธ เวลา 11.00 – 16.00 น. ห้องพักอาจารย์อาคาร 9 มรธ.สป.  
 3.2  e-mail : jaiya2004_jenny@hotmail.com  
 
 
 
 

mailto:jaiya2004_jenny@hotmail.com
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีความรับผิดชอบ ความมีวินัยและตรงต่อเวลา  
1.2 มีจรรยาบรรณ มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

1. การอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง 
3. การบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

1.สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2.สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน 
3.ประเมินผลการส่งผลงานรายบุคคล รายกลุ่ม  
4.ประเมินผลการท างานในสถานการณ์จริง 
 

2. ด้านความรู้  
2.1  ความหมาย ความส าคัญ 
2.2  ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้อง 
2.3  มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในสื่อต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ  

1. บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างบทรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ลักษณะต่างๆ   พร้อมฝึกเขียนข้อความและ
บทประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เน้นการศึกษาด้วย
ตนเองโดยการฝึกฝนปฏิบัติ และค้นคว้าข้อมูลตาม
ค าแนะน าของผู้สอน 

1. ทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน   สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 
2. แฟ้มสะสมงาน แบบฝึกหัดการเขียนประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ  

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 พัฒนาการท างานแบบชาญฉลาด  รู้จักล าดับความส าคัญ
ของงาน  การวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถ
สืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 มีความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ  สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู้ 

 
1. การยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ 
2. การปฎิบัติงานในสถานการณ์จริง 
 

 
1. การตรวจประเมินผลงาน 
2. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. การประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
4.4 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติภาคสนาม   
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟัง  และการเขียน 
5.2 ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออ่ืนๆ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. ฝึกปฏิบัติการเขียนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่าง 
ๆ  
 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
2. ตรวจผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัส 
และช่ือรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 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 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

3112202  
การเขียนบท
วิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุ
โทรทัศน์   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

แนะแนวการเรียนการสอน เกณฑ์
การประเมินผลการเรียน  
-ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
-องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
-ประเภทของการประชาสัมพันธ์ 

- บรรยาย 
- แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
-  คะแนนสอบ 
Pretest 

อ.เบญริสา ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและการเขียน 
หลักการเขียนและประเด็นที่ใช้ใน
การเขียน 

- บรรยาย 
- อภิปราย 

ซักถาม 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

สัปดาห์ที่ 3 การเขียนข่าวแจก 
รูปแบบข่าวแจกสื่อสิ่งพิมพ์ 
รูปแบบข่าวแจกสื่ออ่ืน ๆ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เชียน 

Power point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 4 ภาพข่าวแจก 
การจัดท าภาพข่าวแจก 
การเขียนค าบรรยายประกอบภาพ
ข่าวแจก 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 

Power Point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 5 การเขียนบทความประชาสัมพันธ์ ใน
สื่อสิ่งพิมพ์  
รูปแบบการเขียน  
ภาษาท่ีใช้ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 

Power Point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 6 การเขียนสารคดีเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์  
รูปแบบการเขียน 
ภาษาท่ีใช้ในการเขียน 

- บรรยาย  
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 7 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์  
รูปแบบการเขียน 
ภาษาท่ีใช้ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค        
สัปดาห์ที่ 9 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์และบท

ภาพยนตร์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
รูปแบบการเขียน 
ภาษาท่ีใช้ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 10 การแถลงขา่ว 
รูปแบบการแถลงข่าว 
การเขียนที่ใช้ในการแถลงข่าว 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 11 การเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง - บรรยาย Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม  
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ๆ  
การเขียนค ากล่าวในพิธีการ 

- ฝึกปฎิบัติการ
เขียน 

-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

สัปดาห์ที่ 12 การเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง 
ๆ 
การเขียนค าปราศรัย 
การเขียนสุนทรพจน์  

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัติการ

เขียน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 13 การเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
การเขียนค าประกาศ 
การเขียนแนะน าบุคคล 

- บรรยาย 
- อภิปราย 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 14 การเขียนประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ออนไลน์ 

- บรรยาย 
- อภิปราย 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 15 จริยธรรมในการสื่อสาร  
สรุปทบทวน 

- บรรยาย 
- อภิปราย 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม ท างานเป็นทีม  
1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
1.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ  
1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
วิชาชีพ 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้น
เรียน  
การส่งรายงานตรง
เวลา 
การแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1-15 การเข้าและ
การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน10 

% 
การสอบกลาง

ภาค 20% 
ฝึกปฎิบัติ 

40% 
การสอบปลาย

ภาค 30% 
 

2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของการ
เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สามารถ
บูรณาการความรู้ท าให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ ๆ 
2.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีเกิดข้ึนในสื่อสารมวลชน 
2.3  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการเขียนเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถน าความรู้ในการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของข้อสอบ
ทุกรายวิชา 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
และสัปดาห์
ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 
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3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 
3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
ในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องมาพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์ 
และสัปดาห์
ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 

4.1 สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและ
สนทนาทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ 
4.2 ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.3  ใช้ความรู้ในศาสตร์มีชี้น าประเด็นที่
เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและงานกลุ่ม 
4.5 เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว/ส่วนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง/ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
 

ทุกสัปดาห์ 
และสัปดาห์
ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 

 

5.1 มีทกัษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น
ต่อการท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
5.2 สามารถน าประเด็นแก้ไขปัญหาโดย
ใช้เทคนิคทางสถิติ 
5.3 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์  
5.4 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอเหมาะสม 
5.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสม 

การน าเสนองาน/การ
รายงาน 

ทุกสัปดาห์ 
และสัปดาห์
ของงาน
น าเสนอ 

 

 

รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ.(2551).การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

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  
       
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


