
 
                
 
 
 

 
           แนวการจัดการเรียนรู้ 
   รายละเอียดของรายวิชา (มอค.3) 

วิชา  สื่อมวลชนสมัพนัธ์                                                                              รหสัวิชา   3034102  3-(2-2 -5)     หนว่ยกิต            
(Mass Media  Relations)                                                                           ภาคการศกึษาท่ี 3/2558   
หลกัสตูร      ปริญญาตรี             โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์      คณะวิทยาการจดัการ     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
ช่ือผู้สอน ดร สชุาดา แสงดวงดี วฒิุการศกึษา: นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต  รหสัผู้สอน 4059 email:ss_jim1@yahoo.com  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
คณะ/โปรแกรมวิชา       คณะวิทยาการจดัการ  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.   รหสัและช่ือรายวิชา     
      รหสัวิชา   3034102   สื่อมวลชนสมัพนัธ์   

2.  จ านวนหน่วยกิต        
      3 
3.  หลกัสตูร ประเภทของรายวิชา   (วิชาศกึษาทัว่ไป วิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาชีพ) 
     หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอก 

4.  ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1  อาจารย์ ดร.สชุาดา  แสงดวงดี 

5.  ภาคการศกึษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคการศกึษาท่ี  2  ปีการศกึษา  2552  ชัน้ปีท่ี 3 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisites) 
      …………………-………………………….. 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) 
      ………………-……………………………… 
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  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 
8.  สถานท่ีเรียน     
     ห้องเรียนและการปฏิบตัิงานในภาคสนาม 
9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ 
      29 ตลุาคม.2552 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
นกัประชาสมัพนัธ์ กบัสื่อมวลชน ภารกิจและคณุสมบตัิของผู้ปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ สามารถประยกุต์ใช้แนวคิด
เพ่ือการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 
           วัตถุประสงค์ 
 หลงัเรียนจบวิชานีแ้ล้ว ผู้ เรียนสามารถ 

1.1 อธิบายความหมาย ความส าคญั หลกัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัประชาสมัพนัธ์ กบัสื่อมวลชน 
ตลอดจนภารกิจและคณุสมบตัขิองผู้ปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  

1.2 วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินผลการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชนและหน่วยงานไมแ่สวงหาก าไร 

1.3 ท างานเป็นทีมเพ่ือวางแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ได้อย่างเหมาะสม 
1.4 พฒันาทกัษะการด าเนินงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชนและหน่วยงานไมแ่สวงหาก าไรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และค านงึถงึหลกั
คณุธรรม จริยธรรมในทางปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1  เปลี่ยนแปลงเนือ้หาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
             2.2  จดัท าเอกสารประกอบการสอน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษาความหมาย ความส าคญั และหลกัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัประชาสมัพนัธ์ และหนว่ยงานกบัสือ่มวลชน  
การแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานด้านการประชาสมัพนัธ์กบัสือ่มวลชน  ตลอดจนภารกิจของผู้ปฏิบตัิงาน
สือ่มวลชนสมัพนัธ์ ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชัว่โมง ตามความต้องการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบตัิ 4  ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาท่ีหน้าห้องท างานและในเวบ็ไซต์ 
3.2 นกัศกึษาจองวนั เวลาลว่งหน้า หรือมาพบตามเวลา 
3.3 อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล/กลุม่ตามความต้องการ 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะรายท่ี

ต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

      1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนาการ 
             1.1.1    พฒันาผู้ เรียนให้ตระหนกัในคณุธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์สจุริต เสียสละในการศกึษาค้นคว้าและ 
ด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
 1.1.2 พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ  มีวินยั ในการเข้าเรียนและปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายใน
รายวิชาตรงตามเวลาท่ีก าหนด มีบคุลิกภาพและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 
              1.1.3 พฒันาผู้ เรียนให้มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถล าดบัความส าคญัของการ
วางแผนและด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ตามโจทย์ท่ีได้รับมอบหมาย 
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      1.  คุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนาการ 
              1.1.4 พฒันาผู้ เรียนให้เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการอภิปรายและปฏิบตัิงานเป็นทีม 
              1.1.5 พฒันาผู้ เรียนให้เคารพระเบียบวินยัท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลยั กติกาของชัน้เรียนและหลกัการสร้าง 
ความสมัพนัธ์กบัสื่อมวลชน 
              1.1.6 พฒันาผู้ เรียนให้มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และค านงึถงึหลกัจริยธรรมการสือ่สาร จริยธรรมวิชาชีพ 
ประชาสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 

  1.2 วิธีการสอน  ใช้วิธีการศกึษาค้นคว้าเป็นรายบคุคล  การอภิปรายกลุม่ การท าโครงการเป็นทีม  และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัวิทยากร 
              1.2.1 การศกึษาค้นคว้าเป็นรายบคุคลโดยเน้นประเดน็คณุธรรมจริยธรรมในวิชาชีพประชาสมัพนัธ์  
จริยธรรมการสื่อสาร จริยธรรมในการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  
             1.2.2 การอภิปรายกลุม่เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ประเดน็ทางจริยธรรมในการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของ 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและหน่วยงานไมแ่สวงหาก าไร จากกรณีศกึษาการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 
            1.2.3 การท าโครงการเป็นทีม โดยเร่ิมจากการจดัท าแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์และการฝึกปฏิบตัิการ 
ด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ในชัน้เรียน ให้สอดคล้องกบัหลกัจริยธรรม 
            1.2.4  การอภิปรายกลุม่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัวิทยากรเพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่การ 
พฒันาการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ให้สอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมการสื่อสาร 
จรรยาบรรณวิชาชีพประชาสมัพนัธ์  และหลกัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสื่อมวลชน 

1.3 วิธีการประเมินผล  ใช้วิธีการประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน คณุภาพของรายงานการศกึษาค้นคว้า 
และการสง่งานท่ีได้รับหมายตรง เวลา รวมถงึการให้ความร่วมมือกบัเพ่ือนในการอภิปรายกลุม่ การจดัท าแผนปฏิบัติงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์  ประเมินและพฒันาแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ให้มีคณุภาพและเหมาะสมมากขึน้  โดยให้มี
การสลบับทบาทหน้าท่ีในกลุม่ การประเมินผลการให้ความร่วมมือและการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับอย่างเตม็ท่ี  
            1.3.1 การประเมินผลการศกึษาค้นคว้าโดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมด้วยตนเอง ไมล่อกเลียนแบบจากเพ่ือน  
หนงัสือและเวปไซต์ และการอ้างอิงท่ีครบถ้วน ถกูต้อง และการสง่งานตามเวลาท่ีก าหนด 
            1.3.2 การเช็คเวลาการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา   การให้ความร่วมมือกบักลุม่ การสง่งานตามเวลาท่ีก าหนด และ
การแตง่กายท่ีถกูระเบียบแสดงถงึการเป็นผู้มีบคุลิกภาพเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 
            1.3.3  แบบสงัเกตการณ์และการน าเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศกึษาของกลุม่โดยเน้นการสลบับทบาท 
หน้าท่ีในกลุม่  ประเมินผลการให้ความร่วมมือและการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับอย่างเตม็ท่ี และคณุภาพผลงาน 
            1.3.4  แบบสงัเกตการณ์ การน าเสนอแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของกลุม่  การจ าลองการปฏิบตัิงาน 
สื่อมวลชนสมัพนัธ์  และการจดัท ารายงานการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ท่ีสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมการสื่อสาร 
และจริยธรรมการปฏิบตัิงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ ด้วยความตัง้ใจ  รับผิดชอบ  และตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 
            1.3.5 แบบสงัเกตการณ์  การน าเสนอผลการประเมนิและพฒันาแผนปฏิบตัิงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ของ 
หน่วยงาน และของกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมการสื่อสารและจริยธรรมวิชาชีพ 
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       2. ความรู้ 
          2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ   ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ขอบเขต ภารกิจการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์
เข้าใจคณุสมบตัิ มีทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์ การด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ  
ตลอดจนสามารถวางแผน มีทกัษะการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และให้ข้อเสนอแนะตอ่
การพฒันาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมวิชาชีพ ดงันี ้            
            2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั และหลกัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกั
ประชาสมัพนัธ์ และหนว่ยงานกบัสือ่มวลชน  การแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวา่งผู้ปฏิบตังิานด้านการประชาสมัพนัธ์กบั
สือ่มวลชน  ตลอดจนภารกิจของผู้ปฏิบตัิงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

            2.1.2 มีทกัษะในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินผลการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของ 
หน่วยงานตา่งๆ 
            2.1.3 มีทกัษะการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  
            2.1.4 สามารถประเมินผลการปฏิบตังิาน และให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ให้
มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมวชิาชีพ 

2.2 วิธีสอน   ใช้วิธีการบรรยายร่วมกบัการสรุปบทเรียน การวิเคราะห์กรณีตวัอย่าง การอภิปรายกลุม่ 

การท างานเป็นทีม การฝึกปฏิบตัิการประเมินผลการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานด้วยการศกึษาบทความ
วิจยัท่ีเก่ียวข้อง และการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เนือ้หาการด าเนินงานสื่อมวลชนของหน่วยงานท่ีปรากฏในสื่อมวลชน  การ
มอบหมายให้ท ารายงานการศกึษาค้นคว้าเป็นกลุม่  การศกึษาดงูาน หรือเชิญสื่อมวลชนและผู้ปฏิบตัิงานสื่อมวลชน
สมัพนัธ์มาให้ประสบการณ์แกน่กัศกึษา ดงันี ้

            2.2.1  การบรรยายและสรุปบทเรียนเก่ียวกบัสื่อสารมวลชนกบัการประชาสมัพนัธ์ 
            2.2.2. การบรรยาย การสรุปบทเรียนเก่ียวกบัหลกัการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัประชาสมัพนัธ์ 
            2.2.3  การบรรยาย การศกึษากรณีศกึษา และสรุปบทเรียนเก่ียวกบัขอบเขตการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  
            2.2.4  การบรรยายโดยสื่อมวลชน การศกึษากรณีตวัอย่าง การฝึกปฏิบตัิการเขียนข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ 
ตา่งๆ และการอภิปรายกลุม่เพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์การน าเสนอข่าวประชาสมัพนัธ์แก่สือ่มวลชนของหนว่ยงานตา่งๆ 
            2.2.5 การบรรยาย การศกึษากรณีศกึษา การฝึกปฏิบตัิการจดัท าภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์  และ
การอภิปรายกลุม่เพ่ือวิเคราะห์  วิพากษ์การน าเสนอภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสือ่มวลชนของหนว่ยงานตา่งๆ 
            2.2.6 การบรรยาย การศกึษากรณีศกึษา การฝึกปฏิบตัิการจดัท าบทความและสารคดีเพ่ือการประชาสมัพนัธ์
และการอภิปรายกลุม่เพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์การน าเสนอบทความและสารคดีเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ทางสื่อมวลชนของ
หน่วยงานตา่งๆ 
            2.2.7  การบรรยาย การศกึษาดงูานและการสรุปบทเรียนการจดัการประชมุแถลงข่าว 
            2.2.8  การบรรยาย การศกึษากรณีศกึษา และการฝึกปฏิบตัิการให้สมัภาษณ์แก่สื่อมวลชน 
            2.2.9  การบรรยาย การศกึษากรณีศกึษา การฝึกการจดัท าแฟ้มคูม่ือนกัข่าว 
            2.2.10 การบรรยาย การศกึษาบทความวิจยั และการฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เนือ้หา และประเมินผล
การด าเนินงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานท่ีปรากฏทางสือ่มวลชน 
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            2.2.11 การบรรยายสรุปโดยผู้ปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์   การมอบหมายให้นกัศกึษาท างานเป็นทีมเพ่ือ 
จดัท าแผนปฏิบติังานสื่อมวลชนสมัพนัธ์และจ าลองสถานการณ์การปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์จากโจทย์ท่ีก าหนดให้  
และการร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ ให้
สอดคล้องกบักบัหลกัจริยธรรมวิชาชีพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ค าแนะน าของวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน 
            2.2.12 การศกึษาค้นคว้าและจดัท ารายงานการน าเสนอเป็นกลุม่ในขอบเขตหวัข้อท่ีก าหนดข้างต้น  
     2.3 วิธีการประเมินผล ใช้วิธีการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค การประเมินคณุภาพรายงานผลการสรุปบทเรียน การ
น าเสนอผลการศกึษากรณีศกึษา การฝึกปฏิบตัิการในชัน้เรียน รายงานการศกึษาค้นคว้าเป็นรายบคุคล และการมีสว่นร่วมแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัวิทยากร  รวมทัง้การประเมินคณุภาพรายงานการน าเสนอผลการอภิปราย การปฏิบตัิงาน
สือ่มวลชนสมัพนัธ์เป็นทีม รายงานผลการศกึษาดงูานและการสรุปบทเรียนการจัดการประชมุแถลงขา่ว ตลอดจนรายงานผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์เป็นกลุม่  ดงันี ้
             2.2.1  สอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบตามหวัข้อที่ปรากฏข้างต้น 
             2.2.2  การประเมินคณุภาพจากการสรุปบทเรียนเก่ียวกบัสือ่สารมวลชนกบัการประชาสมัพนัธ์ หลกัการสร้างความ  
สมัพนัธ์ระหวา่งนกัประชาสมัพนัธ์ ขอบเขตการด าเนินงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ 
             2.2.3  การประเมินคณุภาพรายงานผลการศกึษากรณีศกึษา  
             2.2.4  การประเมินคณุภาพการศกึษากรณีตวัอยา่ง และผลการฝึกปฏิบตัิการเขียนขา่ว ภาพขา่ว บทความ สารคดี การ
ให้สมัภาษณ์แก่สือ่มวลชน และการจดัท าแฟม้คูม่ือนกัขา่ว เพื่อการประชาสมัพนัธ์ทางสือ่มวลชน  
            2.2.5  การสงัเกตการณ์และประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปรายกลุม่เพื่อวิเคราะห์ วพิากษ์การน าเสนอขา่วภาพขา่ว 
บทความและสารคดีประชาสมัพนัธ์แก่สือ่มวลชนของหนว่ยงานตา่งๆ 
             2.2.6  การประเมินรายงานผลการศกึษาดงูานและการถอดบทเรียนการจดัการประชมุแถลงขา่วเป็นกลุม่ 
             2.2.7  การประเมินคณุภาพรายงานผลการศกึษาบทความวจิยั และการฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เนือ้หา และ
ประเมินผลการด าเนินงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ของหนว่ยงานท่ีปรากฏทางสือ่มวลชน 
             2.2.8 การประเมินคณุภาพการน าเสนอแผนปฏิบตัิงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์และผลการปฏิบตัิงานจดัประชมุแถลงขา่วเป็น
ทีม และรายงานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการด าเนินงานสือ่มวลชนสมัพนัธ์ของหนว่ยงานตา่งๆ ให้สอดคล้อง
กบักบัหลกัจริยธรรมวิชาชีพ  
             2.2.9  การประเมินคณุภาพรายงานผลการศกึษาค้นคว้าและการน าเสนอเป็นกลุม่ 
 
    3.  ทกัษะทางปัญญา 
         3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา   เน้นการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์การ
ปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ ตลอดจนความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของ
หน่วยงานเพ่ือการวางแผนและฝึกปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ในสถานการณ์จ าลองได้อย่างสอดคล้องกบับริบทองค์กร
และสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันี ้
           3.1.1 พฒันาความสามารถในการคิดโครงการ และวางแผนงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ ท่ีเป็นระบบ สร้างสรรค์
น่าสนใจและสอดคล้องกบับริบทองค์กรและสถานการณ์ปัจจบุนั 
           3.1.2 พฒันาความสามารถในการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบับริบท วิสยัทศัน์ พนัธกิจองค์การ และการปฏิบตัิงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ขององค์กรตา่งๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนและฝึกปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ได้อย่างสอดคล้อง
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กบัสถานการณ์   
           3.1.3  พฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินผลการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของ 
หน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์กรไมแ่สวงหาก าไร และน าเสนอแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมวิชาชีพมากขึน้ 
        3.2  วิธีการสอน  โดยใช้กรณีศกึษา การอภิปรายกลุม่  การปฏิบตัิงานเป็นทีมและการอภิปรายกลุม่เพ่ือ 
ประเมินผลและถอดบทเรียน ดงันี ้

          3.2.1 การมอบหมายให้นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรและการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ทางสื่อเวป 
ไซต์ ต ารา เอกสาร จากห้องสมดุ และข้อมลูของหน่วยงานตา่งๆ 
          3.2.2 การอภิปรายกลุม่เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหนว่ยงานตา่งๆ ตลอดจนการ 
ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์จากกรณีศกึษา การวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการ
ด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค์ และสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมการสื่อสาร 
จริยธรรมวิชาชีพและหลกัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสื่อมวลชน 

3.2.3 การท างานเป็นทีมเพ่ือคิดโครงการ วางแผนสื่อมวลชนสมัพนัธ์และด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ใน 
สถานการณ์จ าลอง  

      3.2.4 การอภิปรายกลุม่เพ่ือประเมินผลและถอดบทเรียนท่ีได้จากการฝึกปฏิบตัิการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  
ในสถานการณ์จ าลองและหาแนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงานของกลุม่ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
       3.3 วิธีการประเมินผล  ใช้การประเมินปริมาณและคณุภาพรายงานการศกึษาค้นคว้า การสงัเกตการณ์และการ
ประเมินรายงานผลการอภิปรายกลุม่ การน าเสนอโครงการฯ แผนงานและคณุภาพการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ใน
สถานการณ์จ าลอง  การน าเสนอการประเมินผลและถอดบทเรียน และการทดสอบกลางภาคและปลายภาค ดงันี ้

    3.2.1 การประเมินความสามารถในการแสวงหาแหลง่สืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรและการด าเนินงานสื่อมวลชน 
สมัพนัธ์  ตลอดจนปริมาณและคณุภาพข้อมลู โดยเน้นความครบถ้วน สมบรูณ์ของข้อมลู และการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาตาม
หลกัวิชาการ 
   3.2.2 การสงัเกตการณ์และประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปรายกลุม่เพ่ือวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ การประเมินประสทิธิผล และให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาการด าเนินงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค์ และสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรม 
    3.2.3  การสงัเกตการณ์และประเมินจากการน าเสนอโครงการฯ แผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์และคณุภาพการ 
ด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกบับริบทองค์กรและสถานการณ์ และหลกั
จริยธรรมการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ 
   3.2.4  การสงัเกตการณ์และประเมินจากการน าเสนอผลการถอดบทเรียนและแนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงาน 
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ของกลุม่ให้มีคณุภาพมากขึน้ 

3.2.5 การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการประยกุต์ทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิและความสามารถในการ 
น าเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบตัิงานสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัโจทย์ขององค์กรและสถานการณ์ปัจจบุนั 
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  4.  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา    เน้นพฒันา
นกัศกึษาให้มีความสามารถในการปฏิบตัิการสื่อสารมวลชนสมัพนัธ์   ดงันี ้
      4.1.1 เน้นพฒันานกัศกึษาให้มีความสามารถในการฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ กบัชมุชน ท้องถ่ิน และกลุม่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสียกบัการด าเนินโครงการ 
       4.1.2 เน้นให้นกัศกึษาสร้างสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนและสามารถแก้ปัญหาตา่งๆในกลุม่ทัง้ในบทบาทของผู้น าและผู้  
ร่วมทีมงาน ทัง้ในการอภิปรายกลุม่ย่อย การท ารายงานกลุม่ การศกึษากรณีศกึษา และการท างานเป็นทีมเพ่ือวางแผน
งานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ และการประเมินผลตามโจทย์ท่ีได้รับมอบหมาย 
       4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านสื่อมวลชนสมัพนัธ๋เพ่ือการจดัท าโครงการท่ีเสริมสร้างความรู้ หรือแก้ปัญหา 
ชมุชน ท้องถ่ินหรือสงัคม   
       4.1.4 มีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์และวางแผนงานสื่อมวลชนตลอดจนการวดัประสิทธิผลโครงการของกลุม่ 
ตามโจทย์ท่ีได้รับมอบหมาย ในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 
       4.1.5 สามารถริเร่ิมน าเสนอแผนงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ ท่ีเหมาะสมกบัโจทย์ท่ีได้รับมอบหมาย  
       4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
      4.2  วิธีการสอน ใช้การอภิปรายกลุม่  การปฏิบตัิงานเป็นทีม การอภิปรายกลุม่เพ่ือประเมินผลและถอดบทเรียน
เป็นกลุม่ รวมทัง้รายงานผลการศกึษาเป็นรายบคุคล 
      4.2.1 การมอบหมายให้นกัศกึษาลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูเบือ้งต้นด้วยการสงัเกตการณ์ พดูคยุหรือสมัภาษณ์สื่อมวลชน  
และนกัประชาสมัพนัธ์ ท่ีรับผิดชอบการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 
      4.2.2  การอภิปรายกลุม่เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ 
หน่วยงานท่ีไมแ่สวงหาก าไร จากกรณีศกึษา และจากการน าเสนอรายงานการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน         
      4.2.3  การท างานเป็นทีมเพ่ือจดัท าแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง 

 4.2.4  การอภิปรายกลุม่เพ่ือประเมินผลและถอดบทเรียนท่ีได้จากการจดัท าแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ และ 
หาแนวทางการพฒันาการท างานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ให้ดีขึน้ 
      4.2.5 การจดัท ารายงานผลการศกึษาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงาน เป็นรายบคุคล 
      4.3 วิธีการประเมินผล ใช้การประเมินคณุภาพรายงาน การสงัเกตการณ์ การประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ในกลุม่และการประยกุต์ใช้แนวคิดและหลกัการท างานสื่อมวลชนสมัพนัธ์เพ่ือการวางแผนงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ น่าสนใจ สอดคล้องกบัโจทย์ท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตัิได้จริง 
       4.3.1  การประเมินคณุภาพรายงานการศกึษาการด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ จากนกัประชาสมัพนัธ์และ 
สื่อมวลชน 

    4.3.2 การสงัเกตการณ์และการประเมินความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิก 
ในกลุม่ความตัง้ใจในการปฏิบตัิงานกลุม่ การให้ความช่วยเหลือกลุม่ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การปฏิบตัิงานกลุม่ส าเร็จลลุว่งตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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    4.3.3 การประเมินความสามารถในการประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎี เพ่ือการวางแผนงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ได้อย่าง 
เหมาะสม และน่าสนใจ 
         4.3.4 การประเมินการมีสว่นร่วมและคณุภาพการประเมินผล การถอดบทเรียนท่ีได้จากการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ และการให้ข้อเสนอตอ่แนวทางการพฒันาการท างานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ให้ดีขึน้ 
         4.3.5  คณุภาพรายงานผลการศกึษาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงาน เป็นรายบคุคล 
 
5.  ทกัษะวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา  เน้นพฒันานกัศกึษาให้มี
ทกัษะการประมวลผลและแปลความหมายข้อมลู ทกัษะการน าเสนอด้วยวาจาและด้วยลายลกัษณ์อกัษร และทกัษะการ
สืบค้น รวบรวมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแพร่กระจายสาร เสนอความเห็นและสง่ผลงาน ดงันี ้
      5.1.1 พฒันานกัศกึษาให้มีทกัษะการใช้เคร่ืองคิดเลข หรือโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ประสทิธิผลของการ 
ด าเนินงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท่ีไมแ่สวงหาก าไร 
      5.1.2 พฒันานกัศกึษาให้มีความสามารถในการน าเสนอแผนงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ ทัง้ด้วยวาจาและด้วยลาย
ลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ความสามารถในการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการวางแผนปฏิบตัิงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
      5.1.3  พฒันานกัศกึษาให้มีทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือท ารายงาน การสง่งาน การเผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสารข่าวสารผ่านสื่อมวลชนของหน่วยงาน และน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     5.2  วิธีการสอน  ใช้วิธีการตดั clipping การวดัขนาดพืน้ท่ีและเวลาในการเผยแพร่ข่าวสาร และอตัราคา่บริการ 
การน าเสนอรายงานผลการอภิปรายกลุม่ การน าเสนอแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ด้วยวาจาและเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และการเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมลู และสง่รายงานผลการศกึษาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชน
สมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ 
      5.2.1 มอบหมายให้นกัศกึษาตดั clipping การวดัขนาดพืน้ท่ีและเวลาในการเผยแพร่ข่าวสาร และอตัราคา่บริการ  
เพ่ือประเมินประสทิธิผลโครงการ 
      5.2.2 มอบหมายให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่น าเสนอแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ ทัง้ด้วยวาจาและด้วยลายลกัษณ์
อกัษร โดยเน้นให้มีการใช้สื่อ อปุกรณ์และเทคโนโลยีสื่อสารประกอบการน าเสนอ โดยให้แตล่ะกลุม่ท่ีเหลือวิพากษ์และให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  
      5.2.3 มอบหมายให้นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือท ารายงานการศกึษาค้นคว้า การปฏิบตัิงาน 
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ รวมถงึการสง่รายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางอีเมล์ 
      5.3 วิธีการประเมิน ใช้การประเมินคณุภาพการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  
คณุภาพแผนและความสามารถในการน าเสนอแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ด้วยวาจา  ตลอดจนปริมาณและ
คณุภาพรายงานการศกึษาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงานตา่งๆ เป็นรายบคุคล รวมทัง้การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเผยแพร่ แสดงความคิดเห็นและสง่ผลงาน ดงันี ้
       5.3.1 การประเมินคณุภาพการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ เป็นกลุม่ 
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       5.3.2 การประเมินจากความสามารถในการน าเสนอแผนปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของกลุม่ทัง้ด้วยวาจาและ 
ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการน าเสนองาน การใช้สื่อและเทคโนโลยีสือ่สาร
ประกอบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการประเมินการมีสว่นร่วมในการวพิากษ์ผลงานของเพ่ือนในเชิง
สร้างสรรค์และคณุภาพการวิพากษ์ 
      5.3.3 การประเมินปริมาณและคณุภาพรายงานการศกึษาค้นคว้าการปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของหน่วยงาน 
ผา่นอินเตอร์เน็ต รวมถงึการสง่รายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางบลอ็กและอีเมล์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  มาตรฐานการเรียนรู้/พฤติกรรมที่วดั 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หวัข้อ/เนือ้หา/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ เคร่ืองมือ/วิธีวัด/
ประเมินผล 

1 2 3 4 5 
1 บทที่  1  ส่ือสารมวลชนกับ

การประชาสัมพันธ์ 
 -ความหมายและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งค าวา่
สื่อสารมวลชนกบั 
การประชาสมัพนัธ์ 
-กระบวนการของการ
สื่อสารมวลชนกบั
ประชาสมัพนัธ์ 
-สมัพนัธภาพระหวา่งนกั
สื่อสารมวลชนกบันกั
ประชาสมัพนัธ์ 

4 
 
 

1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งค าวา่
สื่อสารมวลชนกบั 
การประชาสมัพนัธ์ 
-กระบวนการของการ
สื่อสารมวลชนกบั
ประชาสมัพนัธ์ 
-สมัพนัธภาพระหวา่งนกั
สื่อสารมวลชนกบันกั
ประชาสมัพนัธ์ 

1. แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. บรรยาย “ความหมาย และ
ความส าคญั กระบวนการของ
การสื่อสารมวลชนกบั
ประชาสมัพนัธ์ และ
สมัพนัธภาพระหวา่งนกั
สื่อสารมวลชนกบันกั
ประชาสมัพนัธ์ 

     แนวการจดัการ
เรียนรู้ 
การก าหนดกติกา
ในชัน้เรียน 
แบบทดสอบ 
การสรุปบทเรียน 
 

2 บทที่ 2 หลักการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนัก
ประชาสัมพันธ์ 
-หน่วยงานและสื่อมวลชน 
-คณุลกัษณะของมนษุย
สมัพนัธ์ 
- วิธีปรับปรุงบคุลิกภาพโดย
สร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
- การสร้างมนษุยสมัพนัธ์
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
- บทบาทของนกั
ประชาสมัพนัธ์ในการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
- การสร้างความสมัพนัธ์กบั
สื่อมวลชนอยา่งรวดเร็ว 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจความหมาย 
คณุลกัษณะ วิธีการ
ปรับปรุงบคุลิกภาพและ
บทบาทของนกั
ประชาสมัพนัธ์ในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
2..เพ่ือให้นกัศกึษาวิเคราะห์
และหาวิธีการปรับปรุงบคุลิ
ภาพ 

1. บรรยาย “ความเข้าใจ
ความหมาย คณุลกัษณะ วิธีการ
ปรับปรุงบคุลิกภาพและบทบาท
ของนกัประชาสมัพนัธ์ในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
2..การอภิปรายกลุม่เพ่ือ
วิเคราะห์และหาวธีิการปรับปรุง
บคุลิภาพที่หมาะสมและ
สามารถสร้างความสมัพนัธ์กบั
สื่อมวลชนได้อยา่งรวดเร็ว  

     การสรุปบทเรียน 
การสงัเกตการณ์
รายงานผลการ
อภิปรายกลุม่ 
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3 บทที่  3 งานส่ือมวลชน

สัมพันธ์ 
- ความหมาย และงานหลกั
ของสื่อมวลชนสมัพนัธ์ 
-นโยบายสื่อมวลชนสมัพนัธ์ที่
ดี 
-นกัประชาสมัพนัธ์กบัการ
ปฏิบตัิตวัในการตดิตอ่กบั
สื่อมวลชน 
-เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสมัพนัธ์               

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย และงานหลกั
ของสื่อมวลชนสมัพนัธ์
นโยบาย การปฏิบตัติวัใน
การติดตอ่กบัสื่อมวลชน 
-คณุสมบตัขิองนกั
สื่อมวลชนสมัพนัธ์              
2..เพ่ือให้นกัศกึษาวิเคราะห์
การน าทฤษฎีไปประยกุต์ใช้
ในการวางแผนงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ได้อยา่ง
เหมาะสม 

1.การบรรยายและให้นกัศกึษา
สรุปบทเรียนเก่ียวกบัแนวคิดที่
ได้ศกึษาในบทนี ้ 
2. การศกึษากรณีศกึษา 
3. การฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์
ผลงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ของ
หน่วยงานตา่งๆ ในหน้า
หนงัสือพิมพ์ 

     การสรุปบทเรียน 
การสงัเกตการณ์
รายงานผล
กรณีศกึษา  
รายงานผลการ
วิเคราะห์ผลงาน
ของสื่อมวลชน 

4-5 บทที่  4  งานให้ข่าวแก่ 
ส่ือมวลชน 
-ความหมายของข่าวเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ 
-ความแตกตา่งระหวา่งขา่ว
ทัว่ไปกบัข่าวประชาสมัพนัธ์ 
-รูปแบบ ขอบเขต และวิธีการ
เขียนข่าวเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 
- การเขียนขา่วแจกทางสื่อ 
ตา่งๆ   
 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย ความแตกตา่ง 
รูปแบบ ขอบเขต วิธีการ
เขียนข่าวประชาสมัพนัธ์
ทางสื่อตา่งๆ 
2.เพ่ือให้นกัศกึษาวิเคราะห์
และแยกแยะความแตกตา่ง
ระหวา่งข่าวประชาสมัพนัธ์
และขา่วของสื่อมวลชน 
3.เพื่อให้นกัศกึษามีทกัษะ
การเขียนข่าประชาสมัพนัธ์  

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
สรุปบทเรียนเก่ียวกบั
ความหมาย ความแตกตา่ง 
รูปแบบ ขอบเขต วิธีการเขียน
ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสื่อตา่งๆ 
2. การศกึษา กรณีศกึษาการ
เขียนข่าวแจกขององค์กร 
3.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการเขียนข่าวประชา 
สมัพนัธ์จากโจทย์ที่ก าหนดให้ 

     การสรุปบทเรียน 
การสงัเกตการณ์
รายงานผล
การศกึษา 
คณุภาพของข่าว
ประชาสมัพนัธ์ 
 

6-7 บทที่  5  การจัดท าภาพข่าว
แจก 
-ภาพถ่ายเพ่ือการเผยแพร่ 
-ภาพถ่ายเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 

- แนวทางการถ่ายภาพเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์ 

-หลกัในการเลือกภาพถ่าย
เพ่ือการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ 

- วิธีการเขียนค าบรรยาย
ภาพประกอบข่าวเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 
-วิธีการเขียนค าอธิบาย
ภาพประกอบข่าว 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัภาพ
การประชาสมัพนัธ์  แนว
ทางการถ่ายภาพ หลกัใน
การเลือกภาพถ่าย
ประชาสมัพนัธ์ และวธีิการ
เขียนค าบรรยาย 
2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
วิเคราะห์ประเภทของ
ภาพถ่ายเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 
3.เพื่อให้นกัศกึษามีทกัษะ
การคดัเลือกและเขียน
ค าอธิบายภาพถ่ายเพ่ือ 
ประชาสมัพนัธ์ 

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
สรุปบทเรียนเก่ียวกบัภาพการ
ประชาสมัพนัธ์  แนวทางการ
ถ่ายภาพ หลกัในการเลือก
ภาพถ่ายประชาสมัพนัธ์ และ
วิธีการเขียนค าบรรยาย 
2. การศกึษากรณีศกึษา
ภาพถ่ายเพ่ือการประชาสมัพนัธ์
และวิเคราะห์ประเภทของภาพ 
3.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการเขียนค าอธิบายภาพ
ข่าวประชาสมัพนัธ์จากโจทย์ที่
ก าหนดให้ 

     การสรุปบทเรียน 
รายงานผล
การศกึษา
วิเคราะห์ 
คณุภาพการเขียน
ค าอธิบายภาพ
ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
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8-9 บทที่  6 การจัดท าบทความ
และสารคดีเพื่อ การ
ประชาสัมพันธ์ 
-ความส าคญัของบทความ
และสารคดีเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ 

-การเขียนบทความเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 
-การเขียนสารคดีเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัสารดคี 
บทความ และเทคนิค
วิธีการเขียนบทความและ
สารคดีเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์   
2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
วิเคราะห์ประเภทและ
โครงสร้างการเขียนสารคดี
เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
3.เพื่อให้นกัศกึษามีทกัษะ
การเขียนบทความ/สารคดี
เพ่ือการประชาสมัพนัธ์  

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
มีความเข้าใจเก่ียวกบัสารดคี 
บทความ และเทคนิควิธีการ
เขียนบทความและสารคดีเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์   
2. การศกึษากรณีศกึษาสารคดี
เพ่ือการประชาสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างและคณุภาพ
งานเขียน 
3.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการเขียนบทความ/สาร
คดีเพ่ือการประชาสมัพนัธ์จาก
โจทย์ที่ก าหนดให้ 

     การสรุปบทเรียน 
รายงานผล
การศกึษา
วิเคราะห์ 
คณุภาพการเขียน
บทความ/สารคดี
เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 

10 บทที่  7  การจัดการ
ประชุมแถลงข่าว 
-ความหมายและความส าคญั
ของการแถลงข่าวเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ 
-หลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
จดัแถลงข่าว 
-ประเภทของการแถลงขา่ว
เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
-องค์ประกอบของการแถลง
ข่าวเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
-ขัน้ตอนการจดัแถลงข่าวเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์ 
-การแถลงข่าวเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ทีมี่
ประสิทธิผล 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย ความส าคญั 
หลกัเกณฑ์ ประเภท 
องค์ประกอบ และขัน้ตอน
การแถลงข่าว เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์   
2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
วางแผนการแถลงขา่วเพ่ือ
การประชาสมัพนัธ์ตาม
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
 

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
มีความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย ความส าคญั 
หลกัเกณฑ์ ประเภท 
องค์ประกอบ และขัน้ตอนการ
แถลงข่าว เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์   
2.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการวางแผนการแถลง
ข่าวเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ โดย
ก าหนดโครงการที่เหมาะสมตอ่
การแถลงข่าว การจดัเตรียม
ประเด็นการแถลงข่าว  และการ
จดัแถลงข่าวในสถานการณ์
จ าลอง 

 

     การสรุปบทเรียน 
รายงานผล
การศกึษา
วิเคราะห์ 
คณุภาพการจดั
ประชมุแถลงข่าว
เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ 

11 บทที่  8  การจัดให้
สัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชน 
-แนวคดิการสมัภาษณ์ทาง
สื่อมวลชน,  
-รูปแบบการสมัภาษณ์ทาง
สื่อมวลชน,  
-ขัน้ตอนการสมัภาษณ์ทาง
สื่อมวลชน,  
-การด าเนินการสมัภาษณ์ใน
การประชมุแถลงข่าว 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย แนวคดิ 
รูปแบบ และขัน้ตอนการ
สมัภาษณ์ทางสื่อมวลชน
และในการประชมุแถลง
ข่าว   
2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
วางแผนการจดัสมัภาษณ์
ผู้บริหารในการประชมุ
แถลงข่าวเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ตามโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย  

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
มีความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย แนวคดิ รูปแบบ 
และขัน้ตอนการสมัภาษณ์ทาง
สื่อมวลชนและในการประชมุ
แถลงข่าว   
2.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการวางแผนการจดั
สมัภาษณ์ผู้บริหารในการ
ประชมุแถลงข่าวในสถานการณ์
จ าลอง  

 

     การสรุปบทเรียน 
รายงานผล
การศกึษา
วิเคราะห์ 
คณุภาพการวาง
แผนการสมัภาษณ์
ผู้บริหาร ทัง้ใน
ประเด็นค าถาม 
การจดัสมัภาษณ์
ในสถานการณ์
จ าลองได้อยา่ง
เหมาะสม 
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12 บทที่  9  การจัดท าแฟ้ม
คู่มือนักข่าว 
-ความหมายของแฟม้คูมื่อ
นกัข่าว   
-ขัน้ตอนส าคญัในการจดัท า
แฟม้คูมื่อนกัข่าว 
-เทคนิคในการจดัท าแฟม้คูมื่อ
นกัข่าว  
- กรณีตวัอยา่งแฟม้คูมื่อ
นกัข่าว 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย ขัน้ตอน และ
เทคนิคการจดัท าแฟม้คูมื่อ
นกัข่าว เพื่อใช้ในการ
ประชมุแถลงข่าว   
2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
ออกแบบและจดัท าแฟม้
คูมื่อนกัข่าว เพ่ือใช้ในการ
ประชมุแถลงข่าวได้อยา่ง
เหมาะสม  
 

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
มีความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย ขัน้ตอน และ
เทคนิคการจดัท าแฟม้คูมื่อ
นกัข่าว เพื่อใช้ในการประชมุ
แถลงข่าว   
2.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการออกแบบและจดัท า
แฟม้คูมื่อนกัข่าว เพ่ือใช้ในการ
ประชมุแถลงข่าวได้อยา่ง
เหมาะสม  

 

     การสรุปบทเรียน 
รายงานผล 
คณุภาพการจดัท า
แฟม้คูมื่อนกัข่าว 
ส าหรับใช้ในการ
ประชมุแถลงข่าว
ในสถานการณ์
จ าลองได้อยา่ง
เหมาะสม 

13-14 ฝึกปฏิบัติการจัดประชุมแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จ าลอง       
15 บทที่ 10 การตัดข่าว บท

วิจารณ์ และสารคดีที่ลง
พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 
- ความหมาย 
- การประเมินผลการเผยแพร่ 
- กรณีศกึษาการประเมินผล
การเผยแพร่ข่าว 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย  และการ
ประเมินผลการตดัข่าวบท
วิจารณ์และสารคดี ฯลฯที่
น าเสนอในสื่อมวลชน  
2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ
วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิผลงานสื่อมวลชน
สมัพนัธ์ขององค์กรตา่งๆ  
 

1. การบรรยายและให้นกัศกึษา
มีความเข้าใจเก่ียวกบั
ความหมาย  และการ
ประเมินผลการตดัข่าวบท
วิจารณ์และสารคดี ฯลฯที่
น าเสนอในสื่อมวลชน  
2.มอบหมายให้นกัศกึษาฝึก
ปฏิบตัิการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิผลงานสื่อมวลชน
สมัพนัธ์ขององค์กรตา่งๆ  ด้วย
การสืบค้นข้อมลูทาง
อินเตอร์เน็ท 

     การสรุปบทเรียน 
รายงานผล 
คณุภาพการ
วิเคราะห์และ
ประเมิน
ประสิทธิผลงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ 

16 การสรุป วิพากษ์ ถอด
บทเรียน และน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาการปฏิบตัิงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ ให้มีความ
น่าสนใจมากขึน้ 

4 1.เพ่ือให้นกัศกึษามีทกัษะ
ในการวิเคราะห์ วิพากษ์  
และสามารถสงัเคราะห์
ความรู้ที่ได้ เพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาการปฏิบตัิงาน
สื่อมวลชนสมัพนัธ์ให้มี
ความน่าสนใจมากขึน้  
 

1. การมอบหมายให้นกัศกึษา
อภิปรายกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ 
วิพากษ์  และสามารถสงัเคราะห์
ความรู้ที่ได้ เพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาการปฏิบตัิงานสื่อมวลชน
สมัพนัธ์ให้มีความน่าสนใจมาก
ขึน้  
 

     รายงานการ
น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ วิพากษ์  
การถอดบทเรียน 
และข้อเสนอแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาและพฒันา
งานสื่อมวลชน
สมัพนัธ์ให้
น่าสนใจ  
 
 

 
หมายเหต ุ 1= คณุธรรม จริยธรรม    2= ความรู้    3=ทกัษะทางปัญญา    4= ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  และ 5=ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 

1 

1.1 1.6 1.7 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 
3.1 3.2 3.3 3.4 
4.3 4.5  
5.2 5.3 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

 
20% 
20% 

 

2 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 
2.1  2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 
2.8 
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 

2.1  วิเคราะห์กรณีศกึษา และการน าเสนอ 
2.2 การอภิปรายกลุม่ยอ่ยและการน าเสนอ 
2.3 รายงานกลุม่และการน าเสนอ 
2.4 รายงานการศกึษาค้นคว้าเป็น 
รายบคุคล 
2.5 การสรุปบทเรียนเป็นรายบคุคล 
การฝึกปฏิบตัิออกแบบและจดัท า
โครงการฯและรายงานการประเมนิผ ล 
2.6 การมีสว่นรวมวิพากษ์ 

ตลอดภาค
การศกึษา 

50% 

3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
การเข้าชัน้เรียนและการปฏิบตัิตามกติกา
ของชัน้เรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

 

3. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 

1.   80 ขึน้ไป  =  A    
2.   75-79  = B+    
3.   70-74   =  B     
4.   65-69                        =           C+ 
5.   60-64              =           C 
6.   55-59              =           D+ 
7.   50-54              =           D 
8.   ต ่ากวา่ 50                  =           E                               
9.    I                               =          กรณีขาดสอบปลายภาค ขาดสง่งาน และงานไมส่มบรูณ์                                
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 
สชุาดา แสงดวงดี (2551) สื่อมวลชนสมัพนัธ์ เอกสารประกอบการสอนหลกัสตูรปริญญาตรีโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม (อดัส าเนา)  
 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

ไมม่ ี
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
เอกสารอ่านประกอบ 
เกษม จนัทร์น้อย.  สื่อประชาสัมพันธ์.  กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 2542. 
ชาญชยั อาจินสมาจาร. การประชาสัมพันธ์ในธุรกจิการค้า. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 
ธีรารักษ์ โพธิสวุรรณ. การสัมภาษณ์ทางสื่อมวลชน. พิมพ์ครัง้ที ่1  นนทบรีุ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2549. 
นงลกัษณ์   สทุธิวฒันพนัธ์ กลยทุธการประชาสมัพนัธ์ PR Strategies .กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์อลัฟ่า, 2545. 
บณุเณศร์ อีชโรจน์.  การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์.  ภาควชิาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ  กรุงเทพ:  
 ส านกัพิมพ์แหง่มหาวิทยาลยัรามค าแหง,  2542. 

พนิต  กลุศิริ.  วิธีการท าพอีาร์ด้วยตนเองใน 1 สัปดาห์.  กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ซเีอ็ดยเูคชัน่, มปป. 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครัง้ที ่5  กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550. 

วิจิตร  อาวะกลุ.  การประชาสัมพันธ์ : หลกัและวิธีปฏิบตั.ิ  กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานชิ, 2545. 
วิรัช ลภิรัตนกลุ. การประชาสัมพันธ์.  กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549. 
สนุิสา ประวิชยั.  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์.  กรุงเทพ: แผนกต าราและค าสอน มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2547. 
วิจิตร อาวะกลุ.  เทคนิคการประชาสัมพันธ์.  กรุงเทพมหานคร : OS Printing House , 2548. 
เว็บไซด์ของสมาคมนกัประชาสมัพนัธ์แหง่ประเทศไทย และเวปไซต์ขา่วประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ 

เว็บไซด์ของสือ่มวลชน 

เว็บไซด์ของหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรไมแ่สวงหาก าไรตา่งๆ  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นกัศกึษาได้ดงันี ้

1.1 การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 
1.3 แบบประเมินผู้สอนของคณะ  
1.4 แบบทดสอบทศันคติตอ่รายวิชา 
1.5 ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้

2.1 ผลการสอบ 
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ข้อมลูเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้

3.1 สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
3.2 การวิจยัในชัน้เรียน การวิจยัองค์ความรู้และการวิจยัประยกุต์ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนด

ไว้ ด้วยการตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาร่วมพิจารณาแนวการจดัการเรียนรู้ และตรวจสอบข้อสอบปลายภาค รวมทัง้
การพูดคยุสอบถามนกัศกึษา การตรวจสอบจากการสรุปบทเรียนของนกัศกึษา รายงานการน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 
ผลการทดสอบย่อย  และผลการประเมินผลการสอนของนักศึกษาช่วงกลางภาคผ่านแบบประเมินผลการสอนและการ
น าเสนอความคิดเห็นผ่านเวบบอร์ด  

หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาด้วยการตัง้คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยพิจารณาจากคะแนน  เกณฑ์การตดัเกรด  ค่า t และ
การกระจายของเกรด ท่ีเหมาะสม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
5.2 ปรับปรุงต ารา สื่อ วิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบัยคุสมยั และผลการศกึษาวิจยั 
5.3 สอนร่วมโดยอาจารย์ผู้สอนหลายคน ร่วมกบัศกึษาดูงานและเชิญวิทยากรภายนอกทัง้สื่อมวลชนและนัก
ประชาสมัพนัธ์ มาให้มมุมองและประสบการณ์การปฏิบตัิงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์  เพ่ือให้ 

นกัศกึษามีมมุมองท่ีหลากหลาย 
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