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ค าน า 
 

เอกสาร มคอ.3 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการสอนรายวิชา 3013205 การสื่อสารและ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต  (นศ.บ.)  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  ลักษณะของรายวิชาเป็นการ
บรรยายและปฏิบัติ  เกี่ยวกับการศึกษาความหมายและส าคัญของการสื่อสาร  สารสนเทศและการพัฒนา
ชุมชน  แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การสื่อสารกับการเผยแพร่นวัตกรรมและสารสนเทศ  บทบาทของการ
สื่อสารและสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่างๆ เพ่ือการพัฒนา  
การวางแผนการสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  และฝึกจัดท าโครงการปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนจริง  
 ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้การพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนให้ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นข้อมูลที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ผู้เรียนจะได้ทราบแนวทางการสอนด้วยตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในการ
เรียนการสอนวิชานี้มากยิ่งขึ้น  
 
 
 
        อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา หลักสูตรนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
           3013205        การสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน     
                              Communication and Information for Community Development 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5)  หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์  นิเทศศาสตรบัณฑิต 
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ดร.ขจิตขวัญ  กิจวิสาละ    อาจารย์จารุวรรณ  ปวราจารย์    อาจารย์วันพุธ  เชิญขวัญ    และ   
ดร.สิริภิญญ์  อินทรประเสริฐ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2558   ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์ระนอง 2 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
กรกฎาคม  2558 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ แนวคิดด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสารสนเทศใน
การจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนการ
สื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
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1.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่นวัตกรรมและสารสนเทศ ด้วยการ
เลือกใช้สื่อและออกแบบเนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์และน ามาใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน  

1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการน าโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์   
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปีพุทธศักราช 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร สารสนเทศและการพัฒนาชุมชน แนวคิดการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสื่อสารกับการเผยแพร่นวัตกรรมและ
สารสนเทศ บทบาทของการสื่อสารและสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านต่างๆเพ่ือการพัฒนา การวางแผนการสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน ฝึก
จัดท าโครงการปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน 
            Study meanings and significance of communication, information and community 
development. This course includes development communication concepts, sustainable 
development concepts, communication and diffusion of innovation and information, role 
of communication and information for development in various sectors, current affair 
analysis for development, communication and information planning for community 
development. Students implement project for community development.   

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมง - 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6  ชั่วโมง และประกาศให้
ผู้เรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้การด าเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น การใช้ความรู้ และทักษะ
ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ต้องปฏิบัติโดยนึกถึงข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อส่วนร่วมและสังคมเป็นหลัก 
โดยเฉพาะการยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งจะส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ทั้งใน
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น 
3) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร 
4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะของการท างาน

เป็นทีม เพ่ือปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบันการศึกษา ชุมชน ฝึกให้มีวินัย  เน้นการตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 

2) อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา ด้วยการส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / 
กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่  
การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ท าประโยชน์
ให้กับสังคม กิจกรรมรณรงค์กับสังคมและชุมชน 

3) ในหลักสูตรมีเนื้อหาวิชา ที่สามารถช่วยส่งเสริมจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาได้สามารถ
เข้าใจในการปฏิบัติตนด้านวิชาชีพได้ 

4)   อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเองเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยให้จัดกิจกรรม
โครงการพิเศษและให้มีผู้ประเมิน คือผู้ที่เป็นเป้าหมายโครงการ  อาจารย์ผู้สอน และเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมต้องเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นหลัก 

2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียง               
ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 

 
 



7 

2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ แนวคิด บทบาทด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศแพร่การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เลือกใช้สื่อ 
ออกแบบสาร เผยแพร่นวัตกรรม วางแผนจัดท าโครงการด้วยการใช้การสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนได้ ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จึงครอบคลุมความรู้ต่อไปนี้ 

1) สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญ แนวคิด บทบาทของการสื่อสารและสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนได้ 

2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ บูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการเผยแพร่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถน าเทคนิคการวางแผน การเผยแพร่นวัตกรรม โดยเลือกใช้สื่อออกแบบสารสู่การ
ปฏิบัติงานโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงคือการ
ฝึกปฏิบัติ 

4) สามารถประยุกต์วิเคราะห์ทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนกับสถานการณ์จริง
เพ่ือพัฒนาองค์กร  ชุมชน  สังคมได้ 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
1)   การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด บทบาทของการสื่อสารและสารสนเทศเอการพัฒนา
ชุมชน 

2)   ฝึกฝนให้ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ โดยผู้สอนก าหนดกรณีศึกษาแยกเป็นรายกลุ่มเพ่ือให้
ผู้เรียนร่วมกันฝึกวิเคราะห์เพ่ือความหลายของกรณีศึกษา และให้มีการบูรณาการร่วมกับ
แนวคิดการพัฒนาชุมชนและสังคม 

3)   ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักน าเทคนิคการวางแผน การเผยแพร่นวัตกรรม  โดยเลือกใช้สื่อออกแบบ 
สารสู่การปฏิบัติงานโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงคือการฝึกปฏิบัติ 

4)   ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ
จัดท าโครงการจากการฝึกปฏิบัติจริง 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
1) ประเมินโดยการสัมภาษณ์จากการเสนองานหน้าชั้น การมีส่วนร่วมขณะบรรยาย  การ

อภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
2) การทดสอบภาคปฏิบัติ จัดท าโครงงานจริงทั้งระดับ  Micro และ Macro 
3) การสอบปากเปล่าหน้างานในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
4) การสอบปลายภาค 
5) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารสรุปรายงาน 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ความ
เข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 

1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐานจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลจาก
ส านักวิทยบริการ และแหล่งข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลจากสื่อทางไกล ชุมชนองค์กรทั้งของ
ภาครัฐ  เอกชนและองค์กรสาธารณะต่างๆ  และวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 

1) การสอนแบบการบรรยาย  อภิปรายกลุ่ม 
2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และฝึกปฏิบัติจัดท าโครงการจริง   

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
1) การทดสอบปากเปล่า และการสอบปลายภาค   
2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา  โดยสอดแทรก
เข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่าง
กัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาด้าน
สังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

1) แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการท างานเป็นทีม 
2) แสดงภาวะผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3) แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การกระท าของตนเอง ที่มีต่อผู้อื่นและสังคม 
4) สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในการพัฒนาความรู้ พัฒนางาน และความคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5)   มีจิตสาธารณะ (Public mind) ในการน าความรู้ไปส่งเสริมกระบวนการสร้างชุมชนอย่าง

เป็นรูปธรรม 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกันระหว่าง

นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  ชุมชนและองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนต้องมี
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การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลในการท างานกลุ่ม และรายงานผลการด าเนินของตนเอง
ตลอดการท ากิจกรรมกลุ่ม 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 
1) การสัมภาษณ์ สอบปากเปล่า  การรายงานหน้าชั้นเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีทักษะการใช้วิธีวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการ 
แปลความหมาย การสื่อสารทุกระดับและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือ 
ข้อโต้แย้ง 

 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

 3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการน าเสนอรายงาน หรือ
ผลงาน 

 4)   สามารถบริหารจัดท าโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้ รวมทั้งการคัดเลือกสื่อและสารให้
เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนตามกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
2) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย 
3)   ฝึกปฏิบัติจริงจัดท าโครงการรูปแบบต่างๆในทุกระดับ 
4)   ให้รู้จักการสร้างสรรค์โครงการที่จัดท าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีการประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยใช้เกณฑ์การประเมินด้านเทคนิคการน าเสนอ ความ

ถูกต้อง การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความสามารถในการอธิบายและการตอบค าถาม 
2) การทดสอบภาคทฤษฎีและการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อรายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ

ที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา ความหมาย 
ความส าคัญของการสื่อสาร  
สารสน เทศและการพัฒนา
ชุมชน 

4 แนะน า แนวกา รสอน /ก า ร
บรรยาย/ Power Point/
เอกสารประกอบ 

 

2 แนวคิดการสื่ อสารเ พ่ือการ
พัฒนาชุมชน 

4 การบรรยาย/Power Point/
เอกสารประกอบ 

 

3 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 การบรรยาย/Power Point/
เอกสารประกอบ 

 

4 การสื่ อสารกับการเผยแพร่
นวัตกรรม 

4 การบรรยาย/ Power Point /
เอกสารประกอบ 

 

5 – 6 บทบาทของการสื่อสารและ
ส า ร สน เ ทศ กั บ ก า ร พั ฒ น า
ประเทศด้านต่างๆ 

8 การบรรยาย / Power Point /
เอกสารประกอบ/กรณีศึกษา
และแบ่งกลุ่มจัดท ารายงานกลุ่ม 

 

7 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ต่างๆ  

4 การบรรยาย/Power Point /
เอกสารประกอบ/ กรณีศึกษา/
อภิปรายกลุ่ม 

 

8 การเลือกใช้สื่อทางเลือกเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 

4 การบรรยาย/ Power Point /
เอกสารประกอบ 

 

9 การวางแผนการสื่อสารและ
สารสน เทศเ พ่ือการ พัฒนา
ชุมชน 

4 การบรรยาย/ Power Point /
เอกสารประกอบ/ฝึกปฏิบัติการ
ว า ง แ ผ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 

10 การจัดท าโครงการปฏิบัติการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน 

4 การบรรยาย/ Power Point /
อภิปราย/เอกสารประกอบ/
กรณีศึกษา 

 

11 -14 ฝึกจัดท าโครงการปฏิบัติการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

16 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริงด้วยการ
จัดท าโครงการ 

 

15 สรุปรายงาน น าเสนอผลงาน
ปฏิบัติการโครงการสู่ชุมชน 

4 การบรรยาย/ Power Point /
เอกสารประกอบ/เสนอผลการ
ปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1, 2, 3 การมีส่วนร่วมในการอภิปราย/
พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน 

1 - 15 10% 

2 2, 3, 4, 5 การศึกษาค้นคว้า และการท ารายงาน 2 - 15 20% 
3 4, 5 จัดเตรียมโครงการและลงพ้ืนที ่ 11 - 14 30% 
4 4, 5 รายงานผลโครงการหน้าชั้นเรียน 15 10% 
5 1, 2, 3 สอบปลายภาค 16 30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

อาจารย์จารุวรรณ  ปวราจารย์  อาจารย์วันพุธ  เชิญขวัญ  และ  ดร.สิริภิญญ์  อินทรประเสริฐ (2557).   
การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน.  เอกสารประกอบการเรียน. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กาญจนา  แก้วเทพ. (2552). สื่อสารมวลชนทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กาญจนา  แก้วเทพ. (2543). มองสื่อใหม่มองสังคมใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอดิสันเพรส โปรดักส์ 

จ ากัด. 
กาญจนา  แก้วเทพ  และคณะ. (2543). สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้. ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย.กรุงเทพมหานคร. 
นภดล อินนา. (2548). ไอทีกับงานสื่อสารมวลชน: Communication. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
[Online]. Available:http://www.cattle.com/traning/seminar.doc/project 
[Online]. Available:http://www.wiruch.com/article 
[Online]. Available:http://www.vacharkan.com 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา และการสอบปลายภาค ผลการฝึกปฏิบัติ 
2.2    รายงานการค้นคว้าต่างๆ และการเข้าร่วมปฏิบัติจริงในโครงการต่างๆ ที่มอบหมาย การน าเสนอ

ผลงาน การตอบค าถามของนักศึกษา 
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3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนผู้สอนและผู้เรียน และน าผลจากการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาใช้เพ่ือการ

ด าเนินการ 
3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแล้ว ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน  หลัง
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
สอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 


