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คํานํา 

          
            รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3011101 หลักนิเทศศาสตร  จัดทําข้ึนตาม
กรอบมาตตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)  ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพ่ือใชเปนกรอบปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน 
           เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับความรูพ้ืนฐานของการสื่อสาร 
องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร  การสื่อสารภายในบุคคลและการสื่อสารระหวางบุคคล  การ
สื่อสารมวลชน แบบจําลองการสื่อสาร แบบจําลองการสื่อสารมวลชน  ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน กลุมทฤษฎี
อิทธิพลของสื่อสารมวลชน กลุมทฤษฏีอิทธิพลการรับสาร แนวคิดและทฤษฎีวิพากษ กลุมทฤษฏีเทคโนโลยี
และการกระจายนวัตกรรม กลุมทฤษฏีสตรีนิยม ทฤษฏีโครงสรางนิยมแหงการเลาเรื่อง แนวคิดตระกูล การ
รูเทาทันสื่อ จริยธรรมสื่อสารมวลชน และยังประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 

การจัดทํารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกลาว  เปนเพียงองคประกอบหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูตลอดหลักสูตรเทานั้น  ดังนั้น ผูเรียนจะตองอาศัยการศึกษา  การคนควาอิสระ  เพ่ือศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม  และจะตองฝกฝนทักษะเชิงความคิดจากการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอด
การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเรียนในการทําความเขาใจเนื้อหาของรายวิชา             
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สารบัญ 
 

หมวด              หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป                                                                                       5          

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
8. สถานท่ีเรียน 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค                                                              5 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ                                                                6 
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก 

        นักศึกษาเปนรายบุคคล 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา                                                  6 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล                                                       9     
1. แผนการสอน 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                                11 

1. เอกสารและตําราหลัก 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
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สารบัญ (ตอ) 

 
หมวด           หนา 
 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา                            11 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรนิเทศศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     3011101 หลักนิเทศศาสตร (Principles of Communication Arts) 
2. จํานวนหนวยกิต 
     3 (3-0-6)  หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรนิเทศศาสตร  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 ผศ.ดร.ศศิพร  ตายคํา ผศ.ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข อ.กฤติกาพร มลาสานต เหล็กเพ็ชร 
 อ.ศุภพล กิจศรีนภดล                            
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 1/2558   ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

-     
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     - 
8. สถานท่ีเรียน 
     ศูนยการเรียนระนอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
          สิงหาคม 2558 (ภาคเรียนท่ี 1/2558) 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 

         จุดมุงหมายดานพุทธิพิสัย 
 1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของการสื่อสาร องคประกอบของ

กระบวนการสื่อสาร  การสื่อสารภายในบุคคลและการสื่อสารระหวางบุคคล  การสื่อสารมวลชน และ

สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

1.2  เ พ่ือใหนักศึกษามีความรู   ความเขาใจเ ก่ียวกับแบบจําลองการสื่อสาร  ทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน  
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1.3 เพ่ือใหนักศึกษาวิเคราะหสื่อมวลชนอยางการรูเทาทันสื่อและคํานึงถึงจริยธรรมของ
สื่อสารมวลชน 

 
         จุดมุงหมายดานทักษะพิสัย 

เพ่ือใหนักศึกษารับรูหลักการสื่อสารท่ีถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

         จุดมุงหมายดานจิตพิสัย 
           เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงพฤติกรรมการสื่อสารของตนเองท่ีมีตอบุคคลอ่ืนและสังคม ในฐานะผู
สงสารท่ีตองคํานึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังบทบาทการเปนผูรับสารท่ีรูเทาทันสื่อ 

 
 2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน  
2.2 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสอนใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร แบบจําลองการสื่อสาร วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

กระบวนการสื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบและลักษณะตางๆ ไดแก การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหวาง
บุคคล การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวางกลุม ปจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสาร บทบาท
และอิทธิพลของการสื่อสารตอสังคม      

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย  
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

ศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ไมมีหรืออาจจัดเพ่ิมเติม
ใหตามความจําเปน 

ไมมี 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนอยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 1.1.1 นักศึกษาเห็นคุณคา กระตือรือรนในการเรียนรู มีความรับผิดชอบในการศึกษา 
 1.1.2 นักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
   1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคา กระตือรือรนในการเรียนรู มีความรับผิดชอบในการศึกษา 
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  1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 จากการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงมอบงาน 
1.3.2 จากการแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1 นักศึกษามีความรู   ความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของการสื่อสาร องคประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร  การสื่อสารภายในบุคคลและการสื่อสารระหวางบุคคล  การสื่อสารมวลชน และ
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.1.2 นักศึกษามีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับแบบจําลองการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน  
2.1.3 นักศึกษาวิ เคราะหสื่ อมวลชนอยางการรู เทา ทันสื่ อและคํานึง ถึงจริยธรรมของ

สื่อสารมวลชน 
2.2 วิธีการสอน 

 2.2.1 การบรรยายประกอบการใชสื่อการสอนและสื่อตาง ๆ 
 2.2.2 การแสดงบทบาทสมมติในการสื่อสารเพ่ือประยุกคความรูภาคทฤษฏีสูภาคปฎิบัติ 
 2.2.3 มอบหมายางานใหคนควา สรุป วิเคราะห อภิปรายและนําเสนอเก่ียวกับประเด็นปญหาการ
สื่อสารท่ีเกิดข้ึนในสังคม    
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1 จากการอภิปราย ตอบคําถามทายบท  
 2.3.2 จากการแสดงบทบาทสมมติในการสื่อสารเพ่ือประยุกคความรูภาคทฤษฏีสูภาคปฎิบัติ 

2.3.3 จากการอภิปรายและนําเสนอประเด็นปญหาการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในสังคม    
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1.1 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห และอภิปรายเก่ียวกับปญหาการสือสารในชีวิตประจําวัน 
3.1.2 นักศึกษาสามารถทําความเขาใจ รวบรวมและสรุปประเด็นได 
3.1.3 นักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุกตใชความรูกับชีวิตประจําวันได 

   3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาวิ เคราะห และอภิปรายเก่ียวกับปญหาการสือสารใน

ชีวิตประจําวัน 
3.2.2 มอบหมายงานใหนักศึกษาทําความเขาใจ รวบรวมและสรุปประเด็นตาง ๆ 
3.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอผลงาน 

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 จากการวิเคราะห และอภิปรายในชั้นเรียนเก่ียวกับปญหาการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3.3.2 จากการสังเกตการตอบคําถามและการสรุปประเด็น 
3.3.3 จากการนําเสนอผลงานท่ีคนควาดวยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.1.2 มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน 
    4.2 วิธีการสอน 
 4.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษา  
 4.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 จากการความตรงตอเวลาในการสงงาน 
4.3.2 จากการมีสวนรวมในการทํางานกลุม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 5.1.1 นักศึกษามีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
 5.1.2 นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะหและใชเหตุผล  

5.1.3 นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม หรือนําเสนองาน 
    5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 จัดกิจกรรมใหนักศึกษาฝกใชทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.2 จัดกิจกรรมใหนักศึกษาฝกคิดวิเคราะหและใชเหตุผล  

5.2.3 จัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม หรือนําเสนองาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

 5.3.1 จากกิจกรรมการฝกใชทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.2 จากการสังเกตการวิเคราะหและใชเหตุผล 
 5.3. จากการสังเกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม หรือนําเสนองาน 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
ส่ือการสอน ผูสอน 

 
1 - ปฐมนิเทศ แนะนํา

ลักษณะวิชา การจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล 
- ความรูพ้ืนฐานของการสื่อสาร 

3 บรรยายประกอบ Power point 
เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึง 
รายละเอียดในการเรียนการสอน
รวมถึงเกณฑในการวัดและ
ประเมินผล 
- อภิปรายในชั้นเรียน 
- ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 
 

ผศ.ดร.ศศิพร  
ตายคํา  
ผศ.ดร.ขนิษฐา 
ปาลโมกข  
อ.กฤติกาพร 
มลาสานต  
เหล็กเพ็ชร 
อ.ศุภพล  
กิจศรีนภดล                     

 

2 องคประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- อภิปรายในชั้นเรียน 
- ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

3 การสื่อสารภายในบุคคล
และการสื่อสารระหวาง
บุคคล 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือการสอน ผูสอน 
 

   - ชมภาพยนตรและรวมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน 

  

4 การสื่อสารมวลชน 3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- อภิปรายในชั้นเรียน 
- ตอบคําถามทายบท 
- ศึกษาตัวอยางหนังสือพิมพ 
นิตยสาร ภาพยนตร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
ออนไลน 

- Power Point 
-  

ผศ.ดร.ศศิพร  
ตายคํา  
ผศ.ดร.ขนิษฐา 
ปาลโมกข  
อ.กฤติกาพร 
มลาสานต 
เหล็กเพ็ชร 
อ.ศุภพล  
กิจศรีนภดล        

 
5 แบบจําลองการสื่อสาร  

 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การแสดงบทบาทสมมติในการ
สื่อสารเพ่ือประยุกคความรูภาค
ทฤษฏีสูภาคปฎิบัติ 
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

6 แบบจําลองการ

สื่อสารมวลชน   

 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การแสดงบทบาทสมมติในการ
สื่อสารเพ่ือประยุกคความรูภาค
ทฤษฏีสูภาคปฎิบัติ 
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

7 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน  

 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

8 กลุ มทฤษฎี อิทธิ พลของ

สื่อสารมวลชน  

 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

9 กลุมทฤษฏีอิทธิพลการรับ
สาร  

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

10 แนวคิดและทฤษฎีวิพากษ  

 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

11 กลุมทฤษฏีเทคโนโลยีและ
การแพรนวัตกรรม  

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือการสอน ผูสอน 
 

12 กลุมทฤษฏีสตรีนิยม  

 

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- ตอบคําถามทายบท 
- ชมละครและรวมกันอภิปราย 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

 

13 ทฤษฏีโครงสรางนิยมแหง
การเลาเรื่องและแนวคิด
ตระกูล  

3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การอภิปราย/ตอบคําถามทายบท 

- Power Point 
- สื่อประกอบอ่ืนๆ 

 

14 การรูเทาทันสื่อ 3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การคนควา สรุป วิเคราะห 

อภิปรายและนําเสนอเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาการสื่อสารท่ี
เกิดข้ึนในสังคม    

- Power Point 
- กรณีศึกษา 
 

ผศ.ดร.ศศิพร  
ตายคํา  
ผศ.ดร.ขนิษฐา 
ปาลโมกข  
อ.กฤติกาพร 
มลาสานต เหล็ก
เพ็ชร 
อ.ศุภพล กิจศรี
นภดล        

15 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 - บรรยายประกอบ Power 
point  
- การคนควา สรุป วิเคราะห 

อภิปรายและนําเสนอเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาการสื่อสารท่ี
เกิดข้ึนในสังคม    

- Power Point 
- กรณีศึกษา 

16 <------------------------สัปดาหของการสอบปลายภาค (นอกตาราง)-----------------> 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1 
 

นักศึกษาเห็นคุณคา 
กระตือรือรนในการเรียนรู มี
ความรับผิดชอบในการศึกษา 

ตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน 
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน 
และการสงมอบงาน 

1-15 10 

2 
 

นักศึกษามีความรู  ความเขาใจ
เก่ียวกับพ้ืนฐานของการสื่อสาร 
องคประกอบของกระบวนการ
สื่อสาร  การสื่อสารภายในบุคคล
และการสื่อสารระหวางบุคคล  
การสื่อสารมวลชน และสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 
 

- ตรวจสอบการอภิปราย 
- การอภิปรายเก่ียวกับภาพยนตรท่ีชม 
- การอภิปรายเก่ียวกับหนังสือพิมพ/ 
นิตยสาร/ ภาพยนตร/ 
วิทยุกระจายเสียง/ วิทยุโทรทัศน /
สื่อออนไลน 

1-4 10 
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กิจกรรมท่ี ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

3 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู  ความ
เขาใจเก่ียวกับแบบจําลองการ
สื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 

- ตรวจสอบการแสดงบทบาทสมมติ
ในการสื่อสารเพ่ือประยุกคความรู
ภาคทฤษฏีสูภาคปฎิบัติ 
- ตรวจสอบการอภิรายเก่ียวกับละครท่ี
รับชม 

5-13 20 
 

4 นักศึกษาวิเคราะหสื่อมวลชน
อยางการรูเทาทันสื่อและ
คํานึงถึงจริยธรรมของ
สื่อสารมวลชน 

- ตรวจสอบรายงานการคนควา สรุป 

วิเคราะห อภิปรายและนําเสนอ
เก่ียวกับประเด็นปญหาการสื่อสารท่ี
เกิดข้ึนในสังคม    
 

14-15 20 

5  การสอบปลายภาค 16 40 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
      2.1 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      2.2 ผลของการวิจัยในชั้นเรียน 
      2.3 การวัดผล  

     2.3.1 คะแนนระหวางภาค    60   %  
       - ความเปนนักนิเทศศาสตร                     10  คะแนน 

           (บุคลิกภาพ การมีสวนรวมในชั้นเรียน ความใฝรู การตรงตอเวลา) 
        -  งานและกิจกรรม      50  คะแนน 
 2.3.2  คะแนนสอบปลายภาค   40  %  
 
การประเมินผล  
     /   อิงเกณฑ                    อิงกลุม  
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ระดับคะแนน  คารอยละ  ระดับคะแนน  คารอยละ  
A  90-100  A  90-100  

B
+
 85-89  B

+
 85-89  

B  75-84  B  75-84  

C
+
 70-74  C

+
 70-74  

C  60-69  C  60-69  

D
+
 55-59  D

+
 55-59  

D  50-54  D  50-54  
E  0-49  F  0-49  

 
3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 การประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 3.2 การวิจัยในชั้นเรียน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา  และนักศึกษาผานเกณฑการประเมินตาม
รายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาท่ีประเมินผาน
แบบสอบถามความคิดเห็นของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รวมถึงการท่ีอาจารยผูสอนทบทวน
เนื้อหารายวิชาท่ีสอน 

5.2  จากผลการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และเทคนิคการเรียน
การสอนตอไป 


