
               
 
         
 
 
 
                  แนวการจดัการเรียนรู ้

รายละเอียดของรายวิชา (มอค.3) 
 
วชิา 9912103  การสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ                                      รหสัวชิา   9912103     3- (2-2 -5) หน่วยกติ            
(Persuasive communication)                                                                           ภาคการศกึษาที ่1/2559 
หลกัสตูร      ปรญิญาตร ี                               โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ์                            คณะวทิยาการจดัการ 
ชื่อผูส้อน   สชุาดา  แสงดวงด ี         วุฒกิารศกึษา: นิเทศศาสตรดุษฎบีณัฑติ                                  รหสัผูส้อน 4059  
email: ss_jim1@yahoo.com 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
คณะ/โปรแกรมวิชา    คณะวทิยาการจดัการ  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ์

 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหสัและชื่อรายวชิา    ค าอธิบายรายวิชา 
          9912103  การสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
          ความหมาย ความส าคญัของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ  แนวคดิ ทฤษฎกีารโน้มน้าวใจ   กระบวนการ และ
องคป์ระกอบของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทัง้ดา้นผูส้ง่สาร  เน้ือหาสาร  ประเภทของสือ่และเครื่องมอื ตลอดจนผูร้บั
สาร   ตลอดจน บรบิท ผลกระทบ และจรยิธรรมของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ   
2.  จ านวนหน่วยกติ        
      3  หน่วยกติ  3(2-2-5) 
3.  หลกัสตูร  นิเทศศาสตรบณัฑติ   ประเภทของรายวชิา   (วชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเฉพาะดา้น วชิาเอก      
     วชิาชพี) 
     วชิาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาแกน บงัคบัเรยีน 
4.  ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
     4.1  อาจารย ์ดร.สชุาดา  แสงดวงด ี

5.  ภาคการศกึษา/ชัน้ปีทีเ่รยีน 
     ภาคการศกึษาที ่ 1  ปีการศกึษา  2557   หมู่เรยีน 56/66 ชัน้ปีที ่ 2 
6.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisites) 
      …………………-………………………….. 
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7.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) 
      ………………-……………………………… 

8.  สถานทีเ่รยีน     
     หอ้งเรยีน อาคาร 15/8/1  และการปฏบิตังิานในภาคสนาม 
9.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ล่าสดุ 
      29 กรกฎาคม  2557……………………………………………………………………… 

 
   

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์    
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษาม ี   ความหมาย ความส าคญัของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ  แนวคดิ ทฤษฎกีารโน้มน้าวใจ    
กระบวนการ และองคป์ระกอบของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทัง้ดา้นผูส้ง่สาร  เนื้อหาสาร  ประเภทของสือ่และเครื่องมอื 
ตลอดจนผูร้บัสาร   ตลอดจน บรบิท ผลกระทบ และจรยิธรรมของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ   
 วตัถปุระสงค ์
 หลงัเรยีนจบวชิานี้แลว้ ผูเ้รยีนสามารถ 

1.1 อธบิายแนวคดิทฤษฎกีารโน้มน้าวใจ  ลกัษณะและวธิกีารโน้มน้าวใจโดยการใชส้ือ่ต่างๆ  
องคป์ระกอบส าคญัทางดา้นจติวทิยาและสงัคมวทิยาทีม่ผีลต่อการโน้มน้าวใจ ตลอดจนหลกัจรยิธรรมการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

1.2 อธบิายและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของกระบวนการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
1.3 ท างานเป็นทมีเพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารสือ่สารและด าเนินโครงการรณรงคส์ง่เสรมิสงัคมและแสดงความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
1.4 ประเมนิจรยิธรรมการสือ่สารและประสทิธผิลของโครงการโน้มน้าวใจ 
1.5 เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาแผนการสือ่สารโครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และค านึงถงึหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้  

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 2.1  เปลีย่นแปลงเนื้อหาและกรณีศกึษาประกอบการเรยีนการสอนใหม้คีวามทนัสมยัเป็นไปตามหลกัฐานเชงิ
ประจกัษ ์(evidence based) 
             2.2  จดัท าเอกสารประกอบการสอน 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
    ความหมาย ความส าคญัของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ  แนวคดิ ทฤษฎกีารโน้มน้าวใจ    

กระบวนการ และองคป์ระกอบของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทัง้ดา้นผูส้ง่สาร  เนื้อหาสาร  ประเภทของสือ่และเครื่องมอื 
ตลอดจนผูร้บัสาร   ตลอดจน บรบิท ผลกระทบ และจรยิธรรมของการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ   
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2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย/ปฎิบติั สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

32 ชัว่โมง 
32 ชัว่โมง 

ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

ม ี 80  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

           อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการในช่วงเวลาท างานทุกวันพุธ 
เวลา 13.00-16.30 น 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาแกน) 

 
 

 
 
 
 
 

รหัส และ
ชื่อ
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
 

 • 
1.  

• • o ๐ • • o ๐ • 
 

O ๐ o ๐ o • • o ๐ o o • • o ๐ 

 
สัญลักษณ์       •   หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 
สัญลักษณ์  ๐    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ 

หลัก รอง 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.  ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน 
2.  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
4.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ  
5.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคม 
 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

2.ด้านความรู้ 
1.  มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชา 
2.  มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้ง
เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
3.  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.  รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ  
 
 

 
/ 

 
/ 

   

 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
1.  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2.  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  
3.  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
4.  ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
5.  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
 
 

 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2.  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3.  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ  
5.  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม 
6.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
/ 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1.  สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
2.  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ 
3.  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร  และน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

 
 
 

/ 
 
/ 
 

 

 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 6 

1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องการพฒันาการ 

           1.  ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
           2.  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
           3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

1.2 วิธีการสอน  ใชว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคล  การอภปิรายกลุ่ม การท าโครงการเป็นทมี  
              1.2.1การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลโดยเน้นประเดน็คุณธรรมจรยิธรรมในวชิาชพีนเิทศศาสตร ์ 
              1.2.2การอภปิรายกลุ่มเพื่อศกึษาและวเิคราะหก์รณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมในแผนปฏบิตักิารสือ่สาร
โครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจ โดยเน้นโครงการรณรงคส์ง่เสรมิสงัคมและแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
              1.2.3การฝึกปฏบิตักิารจดัท าและน าเสนอแผนโครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้งกบั
หลกัจรยิธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล  ใชว้ธิกีารประเมนิจากพฤตกิรรมการเขา้ชัน้เรยีน ความซื่อสตัยแ์ละการสง่งานทีไ่ดร้บั 
หมายเป็นรายบุคคล และการประเมนิคุณธรรมจรยิธรรมในการท าอภปิรายและท างานกลุ่ม ดงันี้ 
            1.3.1 แบบประเมนิคณุภาพการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมดว้ยตนเอง ไม่ลอกเลยีนแบบจาก
เพื่อน หนงัสอืและเวปไซต ์และการอา้งองิทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง และการสง่งานตามเวลาทีก่ าหนด 
            1.3.2  แบบสงัเกตการณ์การอภปิรายกลุ่ม โดยเน้นวนิยั การตรงเวลา การเสยีสละ การรบัผดิชอบ 
            1.3.3 แบบประเมนิคณุภาพแผนและน าเสนอแผนปฏบิตักิารสือ่สารโครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจของกลุ่ม  
             2.1  ความรูท่ี้ต้องได้รบั   ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธแ์ละทกัษะทางวางแผนและปฏบิตักิารสือ่สารโครงการโน้มน้าวใจฯ 
            2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา 
          2.1.2.มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งเข้าใจหลักการ
และประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

2.2 วิธีสอน   ใชว้ธิกีารบรรยายร่วมกบัการสรุปบทเรยีน การวเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง การท างานเป็นทมี  และการ 
มอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
              2.2.1 การบรรยายและสรุปบทเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
              2.2.2การฝึกปฏบิตักิารจดัท าและน าเสนอแผนปฏบิตักิารสือ่สารและด าเนินโครงการรณรงคส์ง่เสรมิสงัคมและ
แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นทมี 
              2.2.3  การศกึษาคน้ควา้แผนรณรงคโ์น้มน้าวใจและน าเสนอแนวทางการปรบัปรงุแผนฯ เป็นรายบุคคล  

2.3 วิธีการประเมินผล ใชว้ธิกีารสอบกลางภาคและสอบปลายภาค และ การประเมนิคุณภาพงานทีม่อบหมาย  
ดงันี้    
            2.3.1 แบบประเมนิคณุภาพการสรุปบทเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโน้มน้าวใจ   
รวมถงึลกัษณะและวธิกีารโน้มน้าวใจโดยการใชส้ือ่ต่างๆ  เป็นรายบุคคล 
            2.3.2 แบบประเมนิคณุภาพแผนและน าเสนอแผนปฏบิตักิารสือ่สารโครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจของกลุ่มโดย 
พจิารณาจากความถูกตอ้งทนัสมยัของขอ้มลู ความเหมาะสมกบัสภาพปญัหาและบรบิท  ความคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถ
ในการบรรลุวตัถุประสงค ์ ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ และความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎเีพื่อการออกแบบ
โครงการไดอ้ย่างเหมาะสม  
            2.3.3 แบบประเมนิคณุภาพผลการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นความโดยเน้นความครบถว้น สมบรูณ์ ถูกตอ้งของเน้ือหา 
การอา้งองิตามหลกัวชิาการทีถ่กูตอ้ง ความทนัสมยั  คุณภาพการวเิคราะห ์และน าเสนอมุมมองต่อการพฒันาแผนฯ 
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3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา   เน้นการพฒันาความสามารถในการคดิวางแผน ออกแบบโครงการและสือ่ 
ความสามารถในการสบืคน้ วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเพื่อการออกแบบ แกป้ญัหาและประเมนิโครงการฯ ดงัน้ี 
   3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   3.1.3 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
3.2  วิธีการสอน  โดยใชก้รณีศกึษา การอภปิรายกลุ่ม  การปฏบิตังิานเป็นทมีและการอภปิรายกลุ่มเพื่อประเมนิผลและถอด
บทเรยีน ดงันี้ 
    3.2.1.1 กรณีศกึษาและการอภปิรายกลุ่ม 
    3.2.1.2 การท างานเป็นทมีเพื่อจดัท าและน าเสนอแผนปฏบิตักิารรณรงคส์ง่เสรมิสงัคมและแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
    3.2.3  การศกึษาคน้ควา้แผนรณรงคโ์น้มน้าวใจและน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงแผนฯ บนพืน้ฐานของขอ้มลูสารสนเทศ
เป็นรายบุคคล 
   3.3 วิธีการประเมินผล  ใชก้ารประเมนิคุณภาพแผนและการน าเสนอโครงการรณรงคเ์ป็นกลุ่ม และคุณภาพผลการศกึษา
คน้ควา้เป็นรายบุคคล ดงันี้ 
      3.3.1.1แบบสงัเกตการณ์การอภปิรายกลุ่ม 
      3.3.1.2 แบบประเมนิคุณภาพแผนและน าเสนอแผนโครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจของกลุ่ม โดยเน้นการคดิอย่างเป็นระบบ 
มเีหตุมผีล สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ             
      3.3.3 แบบประเมนิคุณภาพผลการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นความทนัสมยัของงาน คุณภาพการวเิคราะห ์ และน าเสนอ
มุมมองต่อการพฒันาแผนฯ บนพืน้ฐานขอ้มลูสารสนเทศทีท่นัสมยั 
4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความสามารถในการรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา   

    4.12 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
   4.1.3  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.2  วิธีการสอน ใชก้ารปฏบิตังิานเป็นทมีลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูชุมชนและ การอภปิรายกลุ่มเพือ่ประเมนิผลและถอดบทเรยีน
เป็นกลุ่ม ดงันี ้
     4.2.2การมอบหมายใหน้กัศกึษาท างานเป็นทมีลงพืน้ทีศ่กึษาปญัหาชุมชนเพื่อน ามาใชใ้นการจดัท าและน าเสนอแผน
โครงการรณรงคส์ง่เสรมิสงัคมและแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและสภาพปญัหาชมุชน 

 4.2.3 การอภปิรายกลุ่มเพื่อประเมนิผลและถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีศ่กึษาปญัหาชมุชน และเสนอแนะแนว 
ทางการแกไ้ขฯ 
4.3  วิธีการประเมินผล 
    4.3.2 แบบประเมนิคุณภาพรายงานการศกึษาขอ้มลูชุมชน สภาพปญัหา  ความตอ้งการและศกัยภาพชุมชน  

4.3.3 แบบสงัเกตการณ์การอภปิรายกลุ่ม โดยเน้นการใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่มตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย และ
คุณภาพการถอดบทเรยีนและขอ้เสนอแนะต่อการแกไ้ขปญัหา 

5.  ทกัษะวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีท่ีต้องพฒันา 

 5.12  สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 
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5.2  วิธีการสอน 
    5.2.2 การศกึษาคน้ควา้แผนรณรงคโ์น้มน้าวใจและน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงแผนฯ บนพืน้ฐานของขอ้มลูสารสนเทศ
เป็นรายบุคคล 
    5.2.3 การท างานเป็นทมีเพื่อจดัท าและน าเสนอแผนปฏบิตักิารรณรงคส์ง่เสรมิสงัคมและแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ทัง้ดว้ยวาจาและดว้ยลายลกัษณ์อกัษร โดยเน้นใหม้กีารใชส้ือ่ อุปกรณ์และเทคโนโลยสีือ่สารประกอบการน าเสนอ  
5.3  วิธีการประเมิน 
      5.3.2แบบประเมนิคุณภาพผลการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นความทนัสมยัของขอ้มลูสถติ ิ และการน าขอ้มลูสถติมิาใช้
ประกอบการจดัท าและน าเสนอมุมมองต่อการพฒันาแผนฯ  
      5.3.3 แบบประเมนิคุณภาพแผนและน าเสนอแผนโครงการรณรงคโ์น้มน้าวใจของกลุ่ม โดยเน้นความสามารถในการใช้
ภาษาในการน าเสนอโครงการฯ กลุ่มทัง้ดว้ยวาจาและทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  การใชส้ือ่และเทคโนโลยสีือ่สารประกอบการ
น าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม และการใชภ้าษาในการวพิากษผ์ลงานของเพื่อนในเชงิสรา้งสรรค ์ 
  
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  มาตรฐานการเรียนรู/้พฤติกรรมท่ีวดั 
 

สปัด
าห ์
ท่ี 

หวัข้อ/เน้ือหา/
รายละเอียด 

จ านวน
ชัว่โมง 

วตัถปุระสงคก์าร
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

เครือ่งมือ/วิธี
วดั/

ประเมินผล 1 2 3 4 5 
1 บทท่ี 1  แนวคิด

พืน้ฐานเก่ียวกบัส่ือสาร
และการโน้มน้าวใจ 
-ความหมายของการ
สือ่สารและการโน้มน้าว
ใจ 
-การพจิารณาผลของการ
โน้มน้าวใจ 
-องคป์ระกอบขัน้พืน้ฐาน
ในการโน้มน้าวใจ 
-แมทรกิซข์องการสือ่สาร
เพื่อการโน้มน้าวใจ 

3 
 
 

1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัความหมาย 
ความส าคญั ผล 
องคป์ระกอบพืน้ฐาน
และแมทรกิซข์องการ
สือ่สารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะหค์วามหมาย 
ความส าคญัของการ
โน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

1.บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
 
 

 • 
 

   1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
 
 

 บทท่ี 2 แนวคิด
เก่ียวกบัทศันคติ  
ความเช่ือ กรอบอ้างอิง
ท่ีส่งผลต่อการโน้มน้าว
ใจ 
-แนวคดิเกีย่วกบัความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรม 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
ความหมายของ
ทศันคต ิ ความเชื่อ 
กรอบอา้งองิ  แนวคดิ
เกีย่วกบัความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรม 

1. บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2. การอภปิรายกลุ่มความ 
ส าคญัของกรอบอา้งองิต่อ

 • 
 

• 
 

  1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
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(Knowledge Attitude 
and practice: KAP) 
-แนวคดิเกีย่วกบักรอบ
อา้งองิและ
กระบวนการพฒันา
กรอบอา้งองิ 
-แนวคดิเกีย่วกบั
กระบวนการ
เปลีย่นแปลงความรู ้
ความเชื่อ และพฤตกิรรม 

และกระบวนการ
เปลีย่นแปลงความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรม 
2..เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะหค์วามส าคญั
ของกรอบอา้งองิต่อ
การโน้มน้าวใจ และ
วเิคราะหก์ระบวนการ
เปลีย่นแปลงความรู ้
ความเชื่อ และ
พฤตกิรรม 

การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์ 
 

 

3 บทท่ี 3   แนวคิดและ
ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ 
 -ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ 
-ทฤษฎคีวามสอดคลอ้ง
ในการรบัรู ้ 
-ทฤษฎสีมดุล  
-ทฤษฎกีารกระท าโดย
การวางแผน  
-ทฤษฎเีกีย่วกบัผลของ
การสือ่สารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ 
-แบบจ าลองการสือ่สารที่
ใชใ้นการรณรงคโ์น้มน้าว
ใจ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิด
ทฤษฎีการส่ือสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจ 
2..เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะหก์ารน าทฤษฎี
ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏบิตัโิครงการโน้ม
น้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ 
ทฤษฎกีารสือ่สารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ 
 
 

 • 
 

   1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
 

 ส่วนท่ี 2  องคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจในงานประชาสมัพนัธ์ 
4 บทท่ี  4  การวิเคราะห์

และก าหนดประเภท
ผูร้บัสาร 
-ประเภทของผูร้บัสาร
เป้าหมายส าหรบัการ
โน้มน้าวใจ 
-การวเิคราะหผ์ูร้บัสารใน
ฐานะปจัเจกบุคคล 
-การวเิคราะหผ์ูร้บัสารใน
ฐานะสมาชกิกลุ่ม 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเภทของ
ผูร้บัสารเป้าหมาย และ
แนวคดิเกีย่วกบัการ
วเิคราะหผ์ูร้บัสารใน
ฐานะปจัเจกบุคคล 
และในฐานะสมาชกิ
กลุ่ม 
2.เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการ

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน
เกีย่วกบัประเภทของผูร้บั
สารเป้าหมาย และแนวคดิ
เกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ูร้บั
สาร 
2. การศกึษากรณีตวัอย่าง
โครงการโน้มน้าวใจเพื่อ
การประชาสมัพนัธแ์ละ
อภปิรายกลุ่มเพื่อวเิคราะห์

 • 
 

• 
 

  1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
 



 10 

ด าเนินโครงการโน้ม
น้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

กลุ่มเป้าหมาย ส าหรบัการ
ประชาสมัพนัธ ์
3.มอบหมายใหน้กัศกึษา
วเิคราะหแ์ละก าหนด
กลุ่มเป้าหมายจากโจทยท์ี่
ก าหนดให ้

5 บทท่ี 5  การวิเคราะห์
และก าหนดคณุสมบติั
ของผูส่้งสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-ประเภทของผูส้ง่สาร
เพื่อการโน้มน้าวใจใน
งานประชาสมัพนัธ ์
-คุณสมบตัขิองผูส้ง่สารที่
มปีระสทิธภิาพในการ
โน้มน้าวใจ  
-อทิธพิลของผูน้ า
ความคดิในกระบวนการ
สือ่สารโน้มน้าวใจ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัคณุสมบติั
ของผูส่้งสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะหค์ุณสมบตัขิอง
ผูส้ง่สารทีม่ี
ประสทิธภิาพในการ
โน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
3.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะการคน้หาขอ้มลู
เกีย่วกบัผูน้ าความ
คดิเหน็ทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอื ในชุมชน 
ทอ้งถิน่เป็นรายบคุคล 
 

1. .การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน
เกีย่วกบัประเภทของผูร้บั
สารเป้าหมาย และแนวคดิ
เกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ูร้บั
สาร 
2. การศกึษากรณีตวัอย่าง 
และอภปิรายกลุ่มเพื่อ
วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอื
ของผูส้ง่สาร และ
คุณสมบตัขิองผูน้ าความ
คดิเหน็ทีน่ ามาใชใ้นการ
ด าเนินโครงการฯ  
 

 • 
 

• 
 

  1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
 

6 บทท่ี  6  การวิเคราะห์
และเลือกใช้ช่องทาง
การส่ือสาร 
-ประเภทของช่อง
ทางการสือ่สารส าหรบั
การโน้มน้าว 
-เกณฑก์ารเลอืกใชส้ือ่
หรอืช่องทางการสือ่สาร
ส าหรบัการโน้มน้าวใจ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัช่องทางการ
ส่ือสาร และเกณฑก์าร
เลอืกใชส้ือ่ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะการวเิคราะห์
และทกัษะการเลอืกใช้
ช่องทางการสือ่สารใน
การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่าง
เหมาะสม 
4.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะการคน้หาขอ้มลู
เกีย่วกบัช่องทางการ

1. .การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2.การศกึษากรณีศกึษา
และอภปิรายกลุ่มเพื่อ
วเิคราะหแ์ละก าหนด
ช่องทางการสือ่สาร ที่
น ามาใชใ้นการด าเนิน
โครงการฯ  
 

 • 
 

• 
 

  1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
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สือ่สารในชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 

7 บทท่ี 7  การสรา้งสาร
โน้มน้าวใจ 
-ประเภทของสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ 
-ประเภทของกลยทุธ ์จุด
จงูใจ และตรรกะส าหรบั
การโน้มน้าวใจ 
-การจดัเรยีบเรยีงสาร
เพื่อการโน้มน้าวใจ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเภทของ
สาร กลยุทธ ์ จุดจงูใจ 
ตรรกะ และการจดั
เรยีบเรยีงสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะหป์ระเภทของ
สาร กลยุทธ ์ จุดจงูใจ 
ตรรกะ และการจดั
เรยีบเรยีงสารทีใ่ชใ้น
การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
3.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะการออกแบบ
สารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ในงานประชาสมัพนัธ ์

1. .การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2.มอบหมายใหน้กัศกึษา
อภปิรายกลุ่มเพื่อวเิคราะห ์    
กลยุทธ ์ จุดจงูใจ ตรรกะ 
และการจดัเรยีบเรยีงสาร
จากโจทยท์ี ่
ก าหนดให ้
3.มอบหมายใหน้กัศกึษา
ออกแบบสารโน้มน้าวใจใน
งานประชาสมัพนัธเ์ป็น
รายบุคคล 

 • 
 

  • 
 

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนโครงการ
รณรงค ์ 

 ส่วนท่ี 3   ระดบัของการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
8-9 บทท่ี 8 การโน้มน้าวใจ

เพื่อการประชาสมัพนัธ์
ปัจเจกบุคคล และกลุม่ 
-ความหมายของปจัเจก
บุคคล และกลุ่ม 
-องคป์ระกอบของกลุ่มที่
มผีลต่อการคลอ้ยตาม 
-ปจัจยัทีค่วรค านึงถงึเมื่อ
สือ่สารกบัปจัเจกบุคคล
และกลุ่ม 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมาย
ของปจัเจกบุคคล และ
กลุ่มองคป์ระกอบของ
กลุ่มและ 
ปจัจยัทีค่วรค านึงถงึใน
การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
2.เพื่อใหน้กัศกึษา
วเิคราะหป์จัจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
ออกแบบโครงการโน้ม
น้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

1. การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การมอบหมายใหศ้กึษา
คน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบั
บรบิทชมุชน ปญัหา ความ
ตอ้งการและศกัยภาพของ
พืน้ทีเ่ป็นรายบุคคล  เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูของ
กลุ่มในการออกแบบ
โครงการโน้มน้าวใจ 
3.การอภปิรายกลุ่มเพื่อ
ถอดบทเรยีนจากการลง
พืน้ทีศ่กึษาชุมชน 

 • 
 

 • 
 

 1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2..แบบประเมนิ
คุณภาพ
รายงาน
การศกึษา
ขอ้มลูชมุชน  
3.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม  
 
 

10-11 บทท่ี 9  การโน้มน้าวใจ
เพื่อการรณรงค์

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมาย

1. . การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/

 • 
 

• 
 

 • 
 

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
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ประชาสมัพนัธใ์น
สงัคม 
-ความหมายของมวลชน 
-จติวทิยา และการเกดิ
พฤตกิรรมร่วม 
-ประเภทของการรณรงค์
โน้มน้าวใจ 
-ขัน้ตอนการวางแผน
รณรงคโ์น้มน้าวใจ 
-ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของการ
รณรงคโ์น้มน้าวใจ 

ของมวลชน 
จติวทิยา และการเกดิ
พฤตกิรรมร่วม 
ประเภทของการ
รณรงคโ์น้มน้าวใจ   
ขัน้ตอนการวางแผน
รณรงคโ์น้มน้าวใจ 
และปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็การโน้ม
น้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะการวเิคราะห์
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็และ
ลม้เหลวของการโน้ม
น้าวใจในงาน
ประชาสมัพนัธ ์
3. เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะการออกแบบ
โครงการโน้มน้าวใจ
เพื่อการประชาสมัพนัธ ์

แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การมอบหมายให้
นกัศกึษาท างานเป็นทมี
เพื่อออกแบบและน าเสนอ
แผนโครงการรณรงค ์
 3. การมอบหมายให้
นกัศกึษาแต่ละกลุ่มร่วม
วพิากษโ์ครงการและ
แผนปฏบิตักิารสือ่สารฯ
ก่อนด าเนินงานจรงิใน
พืน้ที ่

2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนโครงการ
รณรงค ์ 
3.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม  
 
 

 ส่วนท่ี 4 การประเมินจริยธรรมและความส าเรจ็ในการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพนัธ ์
12-13 บทท่ี 10  การวดัและ

ประเมินผล
ความส าเรจ็ในการโน้ม
น้าวใจ 
-ความหมายของการวดั
และประเมนิผล 
-ประเภทของการ
ประเมนิผล 
-เกณฑแ์ละตวับง่ชีใ้น
การประเมนิผล
ความส าเรจ็ 
-การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการโน้ม
น้าวใจ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมาย
ของการวดัและ
ประเมนิผล ประเภท 
เกณฑแ์ละตวับ่งชีใ้น
การประเมนิผล
ความส าเรจ็ 
การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะในการเลอืก
เทคนิควธิกีาร
ประเมนิผลการโน้ม
น้าวใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

1. 1. . การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2.การมอบหมายให้
นกัศกึษาท างานเป็นทมี 
เพื่ออภปิรายวธิกีาร
ประเมนิผลโครงการโน้ม
น้าวใจของกลุ่ม 
3. การมอบหมายให้
นกัศกึษาท ารายงาน
การศกึษาคน้ควา้โครงการ
รณรงค ์เป็นรายบุคคล 
 

• 
 

• 
 

• 
 

 • 
 

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
3.แบบประเมนิ
คุณภาพผล
การศกึษา
คน้ควา้ 
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3.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะในการเลอืกใช้
ขอ้มลูสถติทิีถู่กตอ้ง
ทนัสมยัในการพฒันา
โครงการรณรงคฯ์ 

14-15 บทท่ี 11  จริยธรรมการ
ส่ือสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ 
-ความหมายของ
จรยิธรรมทีค่วรค านึงถงึ
ในการสือ่สารโน้มน้าว 
-การวดัและประเมนิ
จรยิธรรมการสือ่สารโน้ม
น้าวใจ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมาย
ของจรยิธรรม การวดั
และประเมนิจรยิธรรม
การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะในการวเิคราะห์
และประเมนิจรยิธรรม
การสือ่สารในงานโน้ม
น้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

1. การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบทและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2.การมอบหมายให้
นกัศกึษาอภปิรายกลุ่ม 
เพื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิ
จรยิธรรมการสือ่สารใน
โครงการรณรงค ์

• 
 

• 
 

• 
 

  1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
 

16 การสรปุ วิพากษ ์และ
ปรบัปรงุโครงการ
รณรงค ์ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้ 

 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะในการวเิคราะห ์
วพิากษ์  และปรบัปรุง 
โครงการรณรงคใ์หม้ี
ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ 

1. การมอบหมายให้
นกัศกึษาอภปิรายกลุ่ม  
และน าเสนอแนวทางการ
ปรบัปรุงโครงการโน้มน้าว
ใจทีส่อดคลอ้งกบัสภาพ
ปญัหา ความตอ้งการของ
ชุมชน ทอ้งถิน่ ตลอดจนมี
ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในทางปฏบิตัิ
มากขึน้ 

  • 
 

• 
 

 1.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนโครงการ
รณรงค ์ 
 

 
หมายเหตุ  1= คุณธรรม จรยิธรรม    2= ความรู ้   3=ทกัษะทางปญัญา    4= ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ  และ 5=ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผู้เรียน สัปดาห์ที่ก าหนด สัดส่วนของการ

ประเมิน(%) 
2.3 สอบ 

-สรุปบทเรยีน 
-กลางภาค 
-ปลายภาค 

 
ตลอดภาคการศึกษา 
8 
17 
 

 
10 
20 
20 

4.3 -การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน  

8-9 10 

1.3,2.3,3.3,4.3 
5.3 

-การท างานกลุ่มและเสนอแผนงานรณรงค์  
 

9-16 20 
 

1.3,2.3,3.3, 
5.3 

-การส่งงานตามที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 16 10 

1.3,2.3,3.3,4.3 
5.3 

-การศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20 

 
 
3. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน 
 

เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
A 80– 100 ดีเยี่ยม 
B+ 75-79 ดีมาก 
B 70-74 ดี 

C+ 65-69 ดีพอใช้ 
C 60-64 พอใช้ 

D+ 55-59 อ่อน 
D 50-54 อ่อนมาก 
E 0-49 ตก 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 
สชุาดา แสงดวงด ี(2556) การส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ. เอกสารประกอบการสอนหลกัสตูรปรญิญาตรสีาขาวชิานิเทศศาสตร ์
           มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม (อดัส าเนา)  
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. (2548). การสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

ไม่ม ี
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เอกสารอ่านประกอบ 
จนัทรเ์พญ็ อมรเลศิวทิย.์ (2545). การจดัองคก์ารทางสงัคม. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
จนัทรเ์พญ็ อมรเลศิวทิย.์ (2545). การควบคุมทางสงัคม. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
จงจติต ์โศภนคณาภรณ์. (2545). วฒันธรรมและบุคลกิภาพ. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ชศูกัดิ ์เจนประโคน. (2541). เทคนคิการสรา้งแรงจงูใจ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
นรนิทรช์ยั พฒันพงศา. (2542). การสือ่สารรณรงคเ์ชงิยุทธศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ลนิคอรน์ โปรโมชัน่. 
นวลศริ ิเปาโรหติย.์ (2545). จติวทิยาสงัคม.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ณรงค ์สมพงษ์. (2543). สือ่สารมวลชนเพื่องานสง่เสรมิ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ลดัดา กติวิภิาต. (2543).  ทศันคตทิางสงัคมเบือ้งตน้. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
สริวิรรณ สาระนาค. (2545). ทฤษฎบีุคลกิภาพ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
บุญลอื วนัทายนต.์ (2544). พฤตกิรรมรวมหมู่. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ดารณี พานทอง พาลุสขุ และ สรุเสกข ์พงษห์าญยุทธ.์ (2545). ทฤษฎกีารจงูใจ. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพ ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
อรทยั ชื่นมนุษย.์ (2542). จติวทิยาอคต.ิ กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
อรุณีประภา หอมเศรษฐ.ี (2540). การสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยั 

รามค าแหง. 
เวบ็ไซด ์ทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wikipedia ค าอธบิายศพัท ์ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ 
    - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ทัง้ในสว่นของการอภปิรายกลุ่ม การจดัท าและน าเสนอแผนรณรงค์ 

    -แบบประเมนิผูส้อนของคณะ  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
1. การสรุปบทเรยีน                                                            10 % 
2. การศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม     20 % 
3. การน าเสนอรายงานเป็นรายบุคคล     10 %  
4. การลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูชุมชน      10 % 
5. การฝึกปฏบิตัจิดัท าและน าเสนอโครงการรณรงค ์                            10 % 
6. การทดสอบกลางภาค และ      20 % 
7. การทดสอบปลายภาค       20 %  

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 1.   80 ขึน้ไป  =  A   5.   60-64 =   C 
 2.   75-79  = B+   6.   55-59 =   D+ 

3.   70-74   =  B           7.   50-54 =   D 
4.   65-69  =    C+   8.   0-49  =   E 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน ด้วยการปรบัปรุงเนื้อหา กรณีศกึษา สื่อและ

กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับรบิท และความตอ้งการของผูเ้รยีนมากขึน้ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิร์ายวชิา ด้วยการตัง้คณะกรรมการทวนสอบผลการ
เรยีนรู ้โดยมแีบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิาทีเ่ปิดสอน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

- ปรบัปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
- ปรบัปรุงต ารา สือ่ วธิกีารเรยีนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยั และผลการศกึษาวจิยั 
- เชญิวทิยากรภายนอก เพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองทีห่ลากหลาย 

 
 
ลงชื่อ .....................................................    ลงชื่อ...........................................                  
ดร. สชุาดา  แสงดวงด ี                         ผศ. ดร.เยาวภา บวัเวช 
ผูร้บัผดิชอบรายวชิา                           ประธานโปรแกรมวชิา 


