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หลักสตูร      ปริญญาตรี                                                                   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 
ช่ือผู้สอน สุชาดา  แสงดวงดี        วุฒิการศึกษา:นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑติ       รหัสผูส้อน 4059 email:ss_jim1@yahoo.com 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
คณะ/โปรแกรมวิชา       คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อรายวิชา     
      รหัสวิชา   3034502  การวางแผนการประชาสัมพันธ์   

2.  จ านวนหน่วยกิต        
      3 
3.  หลักสูตร ประเภทของรายวิชา   (วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาชีพ) 
     หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาประชาสัมพันธ์ 

4.  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
     4.1  อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558  ช้ันปีท่ี 4 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisites) 
      …………………-………………………….. 

7.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน (co-requisites) 
      ………………-……………………………… 

8.  สถานท่ีเรียน     
     ห้องเรียนและการปฏิบัติงานในภาคสนาม 
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9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสดุ 
      1  มิถุนายน 2558 

   
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความหมาย ความส าคัญ วตัถุประสงค์ นโยบายและประเภทของการวางแผนการประชาสมัพันธ์  
รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์  เช่น การก าหนดงบประมาณ การก าหนดอัตราก าลงั การติดตามผลและประเมินผล
การประชาสัมพันธ์   ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ   
 หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว ผูเ้รียนสามารถ 
       1.1  อธิบายแนวคิดทฤษฎีเขา้ใจแนวคิดทฤษฎ ีประเภท องค์ประกอบ และกระบวนการจัดท าแผน 
       ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ประเภทต่างๆ  ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม  
       แผนประชาสัมพันธ์ 

1.2 สามารถน าแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานประชาสมัพันธ์ประเภท 
ต่างๆ ได ้
1.3 ท างานเป็นทีมเพื่อจัดท าแผนประชาสมัพันธ์และด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
1.4 สามารถวิเคราะห์วิพากษ์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม และของหน่วยงานภาครฐั 
เอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จริยธรรมการสื่อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประชาสมัพันธ์ 
  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการปฏิบัติงานขององค์กร
วิชาชีพในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
             2.2  จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ วตัถุประสงค์ นโยบายและประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งกระบวนการวางแผน
งานประชาสัมพันธ์  เช่น การก าหนดงบประมาณ การก าหนดอัตราก าลัง การติดตามผลและประเมินผลการประชาสมัพันธ์   
ตลอดจนการแก้ไขปญัหาอุปสรรคต่างๆ ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัติ  
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัต ิ 4  ช่ัวโมง/สัปดาห ์
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างานและในเว็บไซต ์
3.2 นักศึกษาจองวัน เวลาล่วงหน้า หรอืมาพบตามเวลา 
3.3 อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุม่ตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

      1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนาการ 
          1.1.1 พัฒนาผู้เรยีนให้ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และเสียสละในการศึกษา 
ค้นคว้าและการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นกลุ่ม 

1.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามหลักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ 
1.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญในการจัดท าแผนฯ และการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
1.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 

มนุษย ์
1.1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของช้ันเรียน  
1.1.6 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร คอมพิวเตอร์และสื่อ 

สมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าและปฏิบัติการตามแผนประชาสัมพันธ์ 
1.1.7 พัฒนาผู้เรยีนให้จัดท าแผนประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับหลกัจริยธรรมการสื่อสาร ตลอดจนหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพประชาสมัพันธ์ 
  1.2 วิธีการสอน  ใช้วิธีการก าหนดกติกาในช้ันเรียน การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบคุคล  กรณีศึกษาการท าโครงการเป็นทีม และ
การอภิปรายกลุม่ 
1.2.1 การก าหนดระเบียบวินัยและกติกาในช้ันเรียน  โดยเน้นการเขา้ช้ันเรียนให้ตรงเวลา   

การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ความรับผดิชอบในการท างานกลุ่มทั้งในบทบาทการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
ความซื่อสัตย์ในการสอบและการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
           1.2.2 การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลโดยเน้นประเด็นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพประชาสัมพันธ์ ที่ควรน ามาใช้
ในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
           1.2.3 การศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญัหาด้านจรยิธรรมในแผนปฏิบตัิการประชาสมัพันธ์  
           1.2.4 การท าโครงการเปน็ทีม  เพื่อร่วมกันสรา้งสรรค์แผนประชาสมัพันธ์ตามหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์   
           1.2.5 การอภิปรายกลุม่เพื่อปรับปรุงหรือวิพากษแ์ผนประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม และขององค์กรภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร ตามกรอบจริยธรรมการสื่อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์  

1.3 วิธีการประเมินผล   ใช้วิธีการประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรยีน การส่งงานท่ีไดร้ับหมายตรง 
เวลา การสังเกตการณ์การท างานของนักศึกษา การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนในการศึกษากรณีศึกษา การท าโครงการเป็นทีม และการ
อภิปรายกลุ่มด้วยความตั้งใจ  รับผิดชอบ ในการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับด้วยความทุม่เท รวมทั้งคุณภาพผลงานของกลุ่ม ดังนี ้
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            1.3.1 การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าโดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบจากเพื่อน หนังสือและเวป
ไซต์ และการอ้างอิงทีค่รบถ้วน ถูกต้อง และการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
            1.3.2 การเช็คเวลาการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา   การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม การส่งงานตามเวลาที่ก าหนด และการแต่งกายท่ีถูก
ระเบียบแสดงถึงการเป็นผู้มบีุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพประชาสมัพันธ์ 
            1.3.3 การสังเกตการณก์ารมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการศึกษากรณีศึกษา และคณุภาพของการ 
น าเสนอผลการวเิคราะห์กรณีศึกษาของกลุ่ม 
            1.3.4 การสังเกตการณก์ารมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการน าเสนอแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ 
ของกลุ่ม และคณุภาพของผลการปฏิบัติงานตามแผนประชาสมัพันธ์       
            1.3.5 การสังเกตการณก์ารมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม เพื่อ 
ปรับปรุงและ/หรือวิพากษ์แผนปฏบิัติการประชาสัมพันธ์ของกลุม่ และของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานไม่แสวงหา
ก าไร และคณุภาพของการอภิปรายกลุ่ม 

 2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ    
ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์    กระบวนการวางแผนงาน 

ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์     การวัดและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์    จริยธรรมและความรับผิดชอบในการวางแผนและ
วัดผลงานประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์      การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิง    กลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกิจ    การ
วางแผนงานประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานภาคเอกชน      การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร    การจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร       การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร         การ
จัดท าแผนประชาสมัพันธ์ภาวะวิกฤติ    การจัดท าแผนประชาสมัพันธ์ทางการตลาด   และ การจดัท าแผนประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ 

2.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
2.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการท าความเข้าใจสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  ฯลฯ ที่ 

เป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการจัดท าและปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์  
          2.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและปฏิบัติการตาม
แผนประชาสัมพันธ์  

    2.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดท าและปฏิบัติการตามแผนประชาสัมพันธ์ 
    2.1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพประชาสัมพันธ์ด้วยการ 

เปิดรับสารจากสื่อ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ กับความรู้ใน 

ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นศาสตร์ด้านการบริหาร และการวิจัย 
2.2 วิธีสอน   ใช้วิธีการบรรยายร่วมกบัการสรุปบทเรยีน  การวิเคราะหก์รณีตัวอยา่ง การจัดอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ การอภิปรายกลุม่ การท างานเป็นทีม และการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นรายบคุคล ดังนี ้
            2.2.1 การบรรยายและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎีการวางแผนประชาสมัพันธ์ กระบวนการและองค์ประกอบของแผน
ประชาสมัพันธ์ประเภทต่างๆ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้สอน ฯลฯ  
            2.2.2 การบรรยาย และศึกษากรณตีัวอย่างแผนประชาสัมพันธป์ระเภทต่างๆ โดยผูส้อน 
            2.2.3 การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบตัิการจดัท าแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อและ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่
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เกี่ยวข้อง โดยผูส้อนและนักวิชาชีพ         
            2.2.4 การบรรยาย และอภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางการปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ของกลุ่มและขององค์กร
ภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร  ให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการสื่อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์ 
            2.2.5 การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มและเป็นรายบคุคลตามความสนใจ ทางเวปไซต์ประชาสัมพนัธ์ หนังสือ เอกสาร ต ารา งานวิจัย
และข้อมลูขององค์กรวิชาชีพประชาสัมพันธ์ 

         2.3  วิธีการประเมินผล ใช้วิธีการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  การสรุปบทเรียนประจ าบท  การให้ความร่วมมอืใน
กิจกรรมต่างๆ การประเมินคณุภาพการศึกษากรณีตัวอย่าง คณุภาพของแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ คุณภาพสื่อและผลการด าเนินงาน   
ผลการอภิปรายกลุม่และข้อเสนอต่อแนวทางการปรับปรุงแผนของกลุ่มและหน่วยงานฯ  คุณภาพและความนา่สนใจของการน าเสนอ
รายงานผลการศึกษาเป็นกลุม่และเดี่ยว ดังนี ้
           2.3.1 สอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบตามหัวข้อที่ปรากฏข้างต้น 
           2.3.2 คุณภาพของการสรุปบทเรียนประจ าบทต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
           2.3.3 การสังเกตการณ์การให้ความร่วมมือในการศึกษากรณีศึกษา และคณุภาพของรายงานผลการศึกษากรณีตัวอย่างแผน
ประชาสมัพันธ์ประเภทต่างๆ 
           2.3.4 การสังเกตการณก์ารให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบตัิการวางแผนประชาสมัพันธ์เป็นทีม 
และการประเมินจากคณุภาพของแผนประชาสัมพันธ์ คุณภาพสื่อ คุณภาพการปฏิบตัิงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนคณุภาพของเครื่องมือ
และรายงานผลการประเมินผล ตามแผนฯ ท่ีก าหนดไว้  
           2.3.5 การสังเกตการณ์การให้ความร่วมมือในการอภิปรายกลุ่ม และคณุภาพของข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุงแผน
ประชาสมัพันธ์ของกลุ่มและขององค์กรภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร  ให้สอดคล้องกับหลักจรยิธรรมการสื่อสารและ
จรรยาบรรณวิชาชีพประชาสมัพันธ์ 
           2.3.6 การประเมินคุณภาพของเนื้อหา โดยเน้นความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหาจากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย และการอ้างอิงที่ถูกต้อง และความน่าสนใจของการน าเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล และกลุ่ม 
    3.  ทักษะทางปัญญา 

         3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา   เน้นพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
แผนงานประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างสรรค์แนวคดิในการวางแผน ออกแบบสื่อ และมีความสามารถในการสืบค้นและเลือกใช้ข้อมูล
พื้นฐานที่จ าเปน็ส าหรับการวางแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธไ์ด้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
           3.1.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการวิเคราะหห์ลักการ และประเมินความเป็นไปได้ ตลอดจนปญัหาของการจดัท า
แผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกจิ เอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน
ประชาสมัพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
           3.1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม เพื่อ
การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดและสรา้งสรรค์แผนประชาสัมพันธ์ การออกแบบและผลติสื่อ/กิจกรรมทีม่ี
คุณภาพ สามารถแก้ปัญหา และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        3.2  วิธีการสอน  โดยใช้กรณีศึกษา  การปฏิบัติงานเป็นทีมและการอภิปรายกลุ่มเพื่อประเมินผลและถอดบทเรียน ดังนี ้
           3.2.1 การอภิปรายกลุม่เพื่อร่วมกันวิเคราะห์คณุภาพของแผนฯ โดยเน้น ความเหมาะสมของกลยุทธ์ วิธีการ เครื่องมือ/สือ่/
กิจกรรมที่ใช้ กับประเด็นปัญหา  วัตถุประสงค์ และกลุม่เป้าหมาย  ความเป็นไปได้ของการจัดท าแผนฯ  ข้อบกพร่องและปัญหาของการ
จัดท าแผนประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกจิ เอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร จากกรณีศึกษาตัวอยา่งแผน
ประชาสมัพันธ์ 
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           3.2.2 การฝึกปฏิบัติงานเป็นทีมในการลงพื้นที่ สืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับปญัหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม และ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.2.3 การฝึกปฏิบัติการเป็นทีมเพื่อร่วมกันคิดและสร้างสรรค์แผนประชาสมัพันธ์ การออกแบบและผลติสื่อ/กิจกรรมที่มีคณุภาพ 
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมลู ข้อ 3.1.2  
          3.2.4 การอภิปรายกลุม่เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนทีไ่ด้จากการฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนประชาสมัพันธ์ และด าเนินงานตาม
แผนฯ ท่ีก าหนดไว ้
   3.3 วิธีการประเมินผล  การสังเกตการณ์และการประเมินรายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  คุณภาพข้อมูลและแนวทางการจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์  คุณภาพและความน่าสนใจในการน าเสนอแผนประชาสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ   
การสังเกตการณ์และคุณภาพการถอดบทเรียน  และการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
    3.3.1 การสังเกตการณ์และความสามารถในวิเคราะห์และประเมนิข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกับหลักการ และแนวคดิทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์        
    3.3.2 การประเมินความสามารถในการแสวงหา คณุภาพข้อมูลที่ได้รับ และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับชุมชน ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนในน าการประชาสัมพันธ์มาให้ใช้แก้ปัญหาพื้นที่  โดยพิจารณาจากความสามารถในการจดัล าดับปัญหา 
สาเหตุ วิธีการแก้ไข และการเชื่อมโยงสู่การก าหนดแนวคิดการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
    3.3.3   การสังเกตการณ์และคณุภาพการน าเสนอแผนประชาสัมพันธข์องกลุ่มที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ 
และสอดคล้องกับบรบิทพื้นที่ สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการสื่อสาร
และจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสมัพันธ์ 
    3.3.4  การสังเกตการณ์ในขณะของการอภิปรายกลุ่ม และคณุภาพรายงานผลการถอดบทเรียน 

 3.3.5 การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการประยุกต์ทฤษฎสีู่การปฏิบัติและความสามารถในวิเคราะห์และประเมนิ
ข้อมูล ได้อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกับหลักการเชิงแนวคิดทฤษฎีและสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

  4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา   
      4.1.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการสื่อสาร และปรับตัวในขณะของการปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์ภายในชุมชน ท้องถิ่น 
ในบริบทและสถานการณ์ต่างๆ 
       4.1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ  และความสามารถในการท างานเป็นทีมกับเพื่อนในช้ันเรยีน 
ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหาต่างๆในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น าและในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน   
       4.1.3 มีความรับผิดชอบในการวางแผนประชาสัมพันธ ์ด าเนินโครงการ แก้ไขปญัหาและวัดประสทิธิผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 

 4.1.4  มีความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือโครงการ โดยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น   
        4.1.5  มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
      4.2  วิธีการสอน ใช้การอภิปรายกลุม่  การปฏิบัติงานเป็นทีมโดยความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น การอภิปรายกลุม่เพื่อประเมินผล
และถอดบทเรียนเป็นกลุ่ม รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
      4.2.1 การมอบหมายให้นักศกึษาลงพื้นที่สังเกตการณ์ พูดคยุหรือสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่กลุ่มต่างๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลชุมชน สภาพ
ปัญหา  ความต้องการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนประชาสัมพนัธ ์
 
      4.2.2 การอภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ท้องถิ่นและสังคมเพื่อการจดัท าแผนประชาสมัพันธ์ ที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจและ
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สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการสื่อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     4.2.3 การท างานเป็นทีมเพือ่จัดท าและน าเสนอแผนประชาสมัพันธ์ที่สอดคล้องกับสภาพข้อมลูในพื้นที่จริง การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ  และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯ ที่ก าหนดไว้ โดยความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น 
     4.2.4 การอภิปรายกลุม่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียน และร่วมกันเสนอแนวทางการ 
พัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ในอนาคต 
     4.2.5 การรายงานผลการปฏบิัติงานและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เป็นรายบคุคล 

      4.3  วิธีการประเมินผล 
       4.3.1  การประเมินคณุภาพรายงานการศึกษาข้อมลูชุมชน สภาพปัญหา  ความต้องการของชุมชน  

   4.3.2 การสังเกตการณส์ัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ความตั้งใจในการปฏิบัติงานกลุ่ม การให้ความช่วยเหลือกลุ่มตามบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานกลุ่มส าเรจ็ลลุ่วง และความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพกับชุมชน ท้องถิ่น  
   4.3.3 การประเมินความรับผดิชอบและความพร้อมเพรียงในการท างานเป็นทีมในแต่ละขั้นตอน และความสามารถในการสร้างความ
ร่วมมือกับท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นตอนการหาข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมลู การจัดท าแผน การน าเสนอแผน การลงมือปฏิบัตติามแผน การ
แก้ไขปัญหาการประเมินผล  และการน าเสนอรายงานผลการปฏิบตังิาน  

      4.2.4 การสังเกตการณ์ความร่วมมือและสัมพันธภาพในขณะของการอภิปรายกลุ่ม เพื่อร่วมกนัประเมินผลการปฏิบัติงาน การถอด
บทเรียน และหาแนวทางการพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ในอนาคต 
      4.2.5 การประเมินคณุภาพรายงานผลการปฏิบตัิงานประชาสมัพันธ์เป็นรายบุคคล 
5.  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา 
      5.1.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการสืบค้นและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ สื่อ กิจกรรมการประชาสัมพันธ ์
      5.1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถอ่าน วิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางสถติิรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลงาน
ประชาสมัพันธ์ ตลอดจน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 
      5.1.3 พัฒนานักศึกษาใหม้ีความสามารถในการน าเสนอแผนประชาสมัพันธ์ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
ความสามารถในการใหข้้อเสนอตอ่แนวทางการพัฒนาผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ได้อย่างสรา้งสรรค์และน่าสนใจ 
      5.1.4  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เนต็เพื่อท ารายงาน การส่งงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
แผนปฏิบัติการประชาสมัพันธ์ และน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.2  วิธีการสอน 
         5.2.1  การมอบหมายใหอ้อกแบบสร้างสรรคส์ื่อและกจิกรรมประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
        5.2.2 การศึกษากรณีศึกษาผลงานวิจัย และการฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

5.2.3 การท างานเป็นทีม ในการน าเสนอแผนประชาสัมพันธ์ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
ต่างๆที่เหมาะสมและน่าสนใจ ท้ังก่อนและหลังจากลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์ 

        5.2.4 การมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เนต็เพื่อท ารายงานการศึกษาค้นคว้า การออกแบบและจัดท าแผนปฏบิัติ
การประชาสัมพันธฺ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามแผนประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่  รวมถึงการส่งรายงานและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางอีเมล ์
 
      5.3  วิธีการประเมิน 
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       5.3.1 การประเมินจากคณุภาพสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
       5.3.2 การประเมินจากคณุภาพรายงานผลการศึกษาผลงานวิจยั และความสามารถในการวิเคราะห์และ 
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
       5.3.3 การประเมินคณุภาพและความสามารถในการน าเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของทีม ทั้งด้วยวาจา 
และที่เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสารประกอบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม และประเมินคณุภาพและการมสีว่น
ร่วมในการวิพากษ์ผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่นในเชิงสร้างสรรค ์
       5.3.4 การประเมินปรมิาณและคณุภาพรายงานการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ การน าข้อมลูมาใช้ใน 
การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแผนประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งรายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
ทางอีเมล ์
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  มาตรฐานการเรียนรู้/พฤติกรรมที่วัด 
 

1. แผนการสอน 
สัป 

ดาห์ที่ 
หัวข้อ/เนื้อหา/
รายละเอียด 

จ า 
นวน 
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

เคร่ืองมือ/วิธี
วัด/ประเมินผล 

1 2 3 4 5 
 ตอนที่ 1  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 

1 บทที่ 1   แนวคิด
เกี่ยวกับการวาง
แผนการ
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ 
 

4 
 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวาง
แผนการประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และประเมินความ
เหมาสมของกลยุทธ์ 
ที่ใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ ์

1. แจกแนวการจัดการ
เรียนรู ้
2. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
3. บรรยาย  
4.  กรณีศึกษา 

     แบบทดสอบ 
การสรุป
บทเรียน 
การสังเกตการณ์
และรายงานผล
การศึกษา
กรณีศึกษา 

2 บทที่  2   
กระบวนการวางแผน
งานประชาสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์ 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเทคนิคและกลยุทธ์ของแผน
ประชาสมัพันธ์เป็นกลุ่ม 
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการและองค์ประกอบของ
แผน 

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
2. บรรยาย และสรุป
บทเรียน 
3.  กรณีศึกษา 
4. การอภิปรายกลุ่ม 

     การสรุป
บทเรียน 
การสังเกตการณ์
ผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม
รายงาน 

3 บทที่ 3  การวัดและ
ประเมินผลงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวดัและ
ประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ 
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์

1.การบรรยายและสรุป 
2.กรณีศึกษา
ผลงานวิจัย และการ
อภิปรายปลุ่ม 

     การสรุป
บทเรียน 
การสังเกตการณ์
รายงานผลการ
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ความเหมาะสมของวิธีการ
ประเมินผล 
3.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูฯ 

3. การฝึกปฏิบตัิการ
วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS 

อภิปรายกลุ่ม 
ผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

 ตอนที่  2  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรประเภทต่างๆ 

4 บทที่  4  การ
วางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจ 
 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกิจ 
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์
ข้อดีและข้อบกพร่องของแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกจิ
ได ้
3.เพื่อให้นักศึกษาวางแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกจิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การบรรยายและให้
นักศึกษาสรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์แผน  
ประชาสมัพันธ์ของ
หนว่ยงาน 
4.การวางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เป็นกลุ่ม 

     การสรุป
บทเรียน 
การสังเกตการณ์
รายงานผล
การศึกษา
กรณีศึกษาและ
วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 
 

5 บทที่  5  การ
วางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงานภาคเอกชน 
 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาคเอกชน 
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์
ข้อดีและข้อบกพร่องของแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาคเอกชน 
ได ้
3.เพื่อให้นักศึกษาวางแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาคเอกชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การบรรยายและให้
นักศึกษาสรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์แผน  
ประชาสมัพันธ์ของ
หน่วยงานเอกชน 
4.การวางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เป็นกลุ่ม 
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สัป 
ดาห์ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา/
รายละเอียด 

จ า 
นวน 
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

เคร่ืองมือ/วิธี
วัด/ประเมินผล 

1 2 3 4 5 
 ตอนที่ 1  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 

 ตอนที่  2  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรประเภทต่างๆ 
6 สอบกลางภาค          
7 บทท่ี 6 การวางแผน

งานประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 
-ความจ าเป็นท่ีจะต้อง
มีการวางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 
-วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการ
วางแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 
-ขั้นตอนและวิธีการ
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 
-ประเภทของแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 
-ปัญหาอุปสรรคใน
การจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 
-แนวโน้มการจัดท า
แผนประชาสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์ของ

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร 
และเกณฑ์การเลือกใช้สื่อ 
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ
วิเคราะห์และทักษะการเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารในการโน้มน้าว
ใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
3.เพื่อให้นกัศึกษามีทักษะการ
ค้นหาข้อมูลเกีย่วกับช่องทางการ
สื่อสารในชุมชนและท้องถิ่น 

1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ์ 
4.การท างานเป็นทีมใน
การวางแผนการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร 
ที่สอดคล้องกับหลัก
จริยธรรมการสื่อสาร 
ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพประชาสัมพันธ์ 

     การสรุป
บทเรียน 
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม 
รายงานผล
การศึกษา
ค้นคว้าเป็น
รายบุคคล 
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หน่วยงานไม่แสวงหา
ก าไร 
-ตัวอย่างแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานไม่
แสวงหาก าไร 

8 บทท่ี  7   การจัดท า
แผนประชาสัมพนัธ์
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
องค์กร 
-แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
การเปลีย่นแปลง
องค์กร 
-กลยุทธ์และขั้นตอน
การจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
การเปลีย่นแปลง
องค์กร 
-ตัวอย่างแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสาร กล
ยุทธ์ จุดจูงใจ ตรรกะ และการจดั
เรียบเรียงสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์
ประเภทของสาร กลยุทธ์ จุดจูงใจ 
ตรรกะ และการจัดเรียบเรียงสารที่
ใช้ในการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
3.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ
ออกแบบสารเพื่อการโน้มน้าวใจใน
งานประชาสัมพันธ์ 

1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ์ 
4.การท างานเป็นทีมใน
การวางแผนการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ 
ประชาสมัพันธ์เป็น 

     การสรุป
บทเรียน 
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม 
ผลงานออกแบบ
สารโนม้น้าวใจ
เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์
เป็นรายบุคคล 
 

9 บทท่ี  8  การจัดท า
แผนประชาสัมพนัธ์
เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และภาวะ
วิกฤตขององค์กร 
-แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์
และภาวะวิกฤติของ
องค์กร 
-กลยุทธ์และขั้นตอน
การจัดท าแผน

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
ปัจเจกบุคคล และกลุ่ม
องค์ประกอบของกลุ่มและ 
ปัจจัยที่ควรค านึงถงึในการโนม้น้าว
ใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ปจัจัยที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงการ
โน้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์ 

1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ ์
4.การท างานเป็นทีมใน
การวางแผน
ประชาสมัพันธ์ 

     การสรุป
บทเรียน 
 
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม 
 
รายงานผล
การศึกษา
ค้นคว้า 
และการส่งผล
งานตามก าหนด 
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ประชาสมัพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์
และภาวะวิกฤติของ
องค์กร 
-ตัวอย่างแผนงาน
ประชาสมัพันธ์เชิงกล
ยุทธ์เพื่อเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์และภาวะ
วิกฤติองค์กร 

10 บทท่ี  9  การจัดท า
แผนประชาสัมพนัธ์
ทางการตลาด 
-แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์
ทางการตลาด 
-กลยุทธ์และขัน้ตอน
การจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์
ทางการตลาด 
-ตัวอย่างแผนงาน
ประชาสมัพันธ์
ทางการตลาด 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
มวลชน 
จิตวิทยา และการเกดิพฤติกรรม
ร่วม 
ประเภทของการรณรงค์โน้มนา้วใจ   
ขั้นตอนการวางแผนรณรงคโ์น้ม
น้าวใจ 
และปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
การโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ
วิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จและล้มเหลวของการ
โน้มน้าวใจในงานประชาสมัพันธ์ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ
ออกแบบโครงการโนม้น้าวใจเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ์ 

     การสรุป
บทเรียน 
 
รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม 
 
รายงานผลการ
น าเสนอ
โครงการและ
แผนปฏิบัติการ
โน้มน้าวใจเพื่อ
การ
ประชาสมัพันธ์ 
 
การมีส่วนร่วม
น าเสนอความ
คิดเห็นและ
คุณภาพการ
วิพากษ์โครงการ
และแผนปฏิบัติ
การสื่อสารโนม้
น้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
 

 บทท่ี  10   การ
จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ 

  1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
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-แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์
โครงการรณรงค ์
-กลยุทธ์และขั้นตอน
การจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์
โครงการรณรงค ์
-ตัวอย่างแผนงาน
ประชาสมัพันธ์
โครงการรณรงค ์

3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ์ 
4.การท างานเป็นทีมใน
การวางแผน
ประชาสมัพันธ์ 

15 การสรุป วิพากษ์ ถอด
บทเรียน และน าเสนอ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
โครงการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

4 1.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์  และสามารถ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ เพื่อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาโครงการของกลุ่มใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น  
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับ
บริบทชุมชนและน าเสนอแนว
ทางการก าหนดประเด็นปญัหาและ
การจัดท าโครงการโน้มน้าวใจท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถื่น 

1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ์ 

     รายงานการ
น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ 
วิพากษ์  การ
ถอดบทเรียน 
และข้อเสนอ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาโครงการ
ของกลุ่ม 
2.รายงานผล
การวิเคราะห์
บริบทชุมชน 
ท้องถิ่น แนว
ทางการก าหนด
ประเด็นปัญหา
และการจัดท า
โครงการโน้ม
น้าวใจที่
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา 
ความต้องการ
ของชุมชน 
ท้องถิ่นเป็น
รายบุคคล  
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    1. การบรรยายและ
สรุปบทเรียน 
2. การศึกษากรณี
ตัวอย่าง  
3. การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสม
ของแผน  
ประชาสมัพันธ์โครงการ
รณรงค ์
4.การท างานเป็นทีมใน
การวางแผน
ประชาสมัพันธ์โครงการ
รณรงค ์

      

 
หมายเหตุ  1= คุณธรรม จรยิธรรม    2= ความรู้    3=ทักษะทางปัญญา    4= ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
และ 5=ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

 
วิธีการประเมนิ  

 
 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 

ผล 

1 

1.2  1.3 1.4 1.5 
1.6 
2.1  
3.1  
4,2 4.4  
5.3 

แนวการจัดการเรยีนรู ้
การก าหนดกติกาในช้ันเรียน 
แบบทดสอบ 
การสังเกตการณ์และรายงานผลการอภิปรายกลุม่ 
การสรุปบทเรียน 
การประเมินโครงการที่นักศึกษาคน้คว้า 

1  

2 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1  
3.1 3.3 
4.2 4.4 
5,3 

สรุปบทเรียน“ความหมายของทัศนคติ  ความเชื่อ กรอบอ้างอิง  
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม 
การอภิปรายกลุม่ความ ส าคัญของกรอบอ้างอิงต่อการโน้มน้าวใจ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ และน าเสนอในช้ันเรียน 
ศึกษากรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการเปลีย่นแปลงความรู้ 
ความเชื่อ และพฤติกรรม 

2  
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3 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.2  
3.1 3.2 3.3 
4.2 4.4 
 5.3 
 

สรุปบทเรียนเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโนม้น้าวใจ 
การอภิปรายกลุม่เพื่อศึกษางานวิจยัเกี่ยวกับโครงการโนม้น้าวใจเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
เป็นรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สังคม และการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการสื่อสาร 

3  

4 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.2 2.3 
3,1 3.4 
4.2 4.4 
5.3 

สรุปบทเรียนเกี่ยวกบัประเภทของผู้รับสารเป้าหมาย และแนวคดิ
เกี่ยวกับการวิเคราะหผ์ู้รบัสาร 
การศึกษากรณีตัวอย่างโครงการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
และวิเคราะหค์วามเหมาะสมของการก าหนดกลุ่มเปา้หมาย ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์ 
วิเคราะห์และก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ 

4  

5 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.2 2.3 2.4 
3.1 3.3 3.4 
4.1 4.2 4.4 
5.3 5.4 

สรุปบทเรียนเกี่ยวกับประเภทของผู้ส่งสาร และแนวคิดเกีย่วกับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร 
การศึกษากรณีตัวอย่าง โครงการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
และวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร และคุณสมบตัิของผู้น า
ความคิดเห็นท่ีน ามาใช้ในการด าเนินโครงการฯ  
ให้ค้นหาข้อมูลเกีย่วกับผู้น าความคิดเห็นในชุมชน ท้องถิ่น และเลือก
สัมภาษณผ์ู้น าความคดิเห็นท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นรายบุคคล 

5  

    6 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.3 2.4 
3.1 3.3 3.4 
4.1 4.2 4.4 
5.3 5.4 

1.การศึกษากรณีตัวอย่าง เกีย่วกับประเภทและเกณฑ์การเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสาร  การก าหนดช่องทาง 
การสื่อสารในการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่น ามาใช้  และ
การสรุปบทเรียน 
2.การอภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และก าหนดช่องทางการสื่อสารจาก
โจทย์ที่ก าหนดให ้
3.การให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับช่องทาง/กิจกรรมและสื่อท่ีใช้ส าหรับ
การสื่อสารชุมชนและท้องถิ่น เป็นรายบุคคล 

7  

7 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.3 2.4 2.7 2.8 
3.1 3.2 3.3 3.4 
4.2 4.4  4.5 
5.3 5.4 

1.การศึกษากรณีตัวอย่างงานเขียนโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์
เพื่อวิเคราะหป์ระเภทของสาร กลยุทธ์ จุดจูงใจ ตรรกะ และการจัด
เรียบเรียงสารที่น ามาใช้ และให้นกัศึกษาสรุปบทเรียน 
2. การอภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห ์    กลยุทธ์ จุดจูงใจ ตรรกะ และ
การจัดเรียบเรียงสารจากโจทย์ที่ก าหนดให ้
3.การฝึกปฏิบตัิการออกแบบสารโน้มน้าวใจในงานประชาสัมพันธ์
เป็นรายบุคคล 

8  
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8 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.7 
2.8 
3.1 3.2 3.3 3.4 
4.1 4.2 4.3 4.4  4.5 
4.6 
5.2 5.3 5.4 

1. การสรุปบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของปัจเจกบุคคล และกลุ่ม 
องค์ประกอบของกลุ่มและปัจจัยทีค่วรค านึงถึง 
2.การอภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์  ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงเมื่อสื่อสาร
กับปัจเจกบุคคลและกลุ่มจากโจทย์ที่ก าหนดให ้
3.การให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพของพื้นที่เปน็รายบุคคล  เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลของกลุ่มในการออกแบบโครงการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ทั้งทางอินเตอร์เน็ท สื่อบุคคล หนังสือ เอกสาร ต ารา 
และงานวิจัย และส่งงานทางอีเมล ์

9  

9 

1.2 1.3 1.4 1.5 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.7 
2.8 
3.1 3.2 3.3 3.4 
4.1 4.2 4.3 4.4  4.5 
4.6 
5.2 5.3   

1. การสรุปบทเรียนเกีย่วกับมวลชน จิตวิทยา และการเกิด
พฤติกรรมร่วม ประเภทของการรณรงค์โนม้น้าวใจ   ขั้นตอนการ
วางแผนรณรงค์ และปจัจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
2.การอภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จ
และลม้เหลวของการโน้มนา้วใจในงานประชาสัมพันธ์จากงานวิจยั
และโจทย์ที่ก าหนดให ้
3. การท างานเป็นทีมเพื่อออกแบบโครงการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
4. การมีส่วนร่วมวิพากษ์โครงการและแผนปฏิบัติการสื่อสารฯก่อน
ด าเนินงานจริงในพ้ืนท่ี 

10  

10 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 
2.7 2.8 
3.1 3.4 
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
5.3 

1. การศึกษางานวิจัย  กรณีศึกษา และสรุปบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความหมายของจรยิธรรม การวัดและประเมินจริยธรรมการโนม้น้าว
ใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
2.การอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะหแ์ละประเมินจริยธรรมการสื่อสาร
ในงานโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์  ตลอกจนผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการโน้มน้าวใจเพือ่การประชาสัมพันธ์จากโจทย์ที่
ก าหนดให ้
3.การอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะหแ์ละประเมินจริยธรรมการสื่อสาร
ในงานโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสมัพันธ์  ตลอกจนผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการโน้มน้าวใจเพือ่การประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 

11  

11 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 
2.1 2.2 2.3  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 

1. การศึกษางานวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการฯ  และสรุปบทเรียน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ประเภท เกณฑ์และตัวบ่งช้ีในการ
ประเมินผลความส าเร็จการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
2.การท างานเป็นทีม เพื่อออกแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
ส าหรับประเมินผลโครงการโนม้นา้วใจของกลุ่ม 
3. การฝึกปฏิบตัิการประมวลผลและแปลความหมายข้อมลูที่ได้จาก
ตัวอย่างข้อมูลที่ก าหนดให้ เป็นรายบุคคล 

12  
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12 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 
2.1  2.6 2.7  
3.1 3.4 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
4.6 
5.1 5.3  5.4 

การฝึกปฏิบัติการสื่อสารในโครงการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ของกลุ่ม 

13  

14 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 
2.1  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 

การฝึกปฏิบัติการสื่อสารในโครงการโน้มน้าวใจเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ของกลุ่ม 
การฝึกปฏิบัติการประมวลผลและแปลความหมายข้อมลูจากการ
ด าเนินโครงการของกลุ่มฯ เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาและ
พัฒนาโครงการ 

14  

15 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 
2.1 2.2 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 
5.2 5.3  5.4 

1. การอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์วิพากษ์  ถอดบทเรียนที่ไดร้ับ 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาโครงการของกลุ่ม ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2.การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ท้องถิ่นทั้งทางอินเตอร์เน็ท 
สื่อบุคคล เอกสารต ารา งานวิจัย ฯลฯ เพิม่เตมิเพื่อประกอบการ
น าเสนอแนวทางการก าหนดประเด็นปัญหาและการจัดท าโครงการ
โน้มน้าวใจท่ีสอดคล้องกับสภาพปญัหา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นมากขึ้น 

15  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมนิ  
 
 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน  

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
 

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 

วิเคราะห์กรณีศึกษา และการน าเสนอ 
การอภิปรายกลุม่ย่อยและการน าเสนอ 
รายงานกลุ่มและการน าเสนอ 
รายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
การสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล 
การฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดท าโครงการฯและรายงาน
การประเมินผล  

ตลอดภาค
การศึกษา 

50% 
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3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 การเข้าช้ันเรยีนและการปฏบิัติตามกติกาของช้ันเรียน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 1.   80 ขึ้นไป  =  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.  ต่ ากว่า 50  =   E 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
สุชาดา แสงดวงดี. (2550). การวางแผนการประชาสัมพันธ์.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา   การวางแผน 
                การประชาสัมพันธ์. หลักสตูรปริญญาตรโีปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                (อัดส าเนา)  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
เอกสารอ่านประกอบ 

เอกสารอ้างอิง 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์. (2549).  ยุทธวิธีการประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั. 

ณรงค์ สมพงษ์. (2543). สื่อสารมวลชนเพ่ืองานส่งเสริม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2542). การสื่อสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: ลินคอร์น โปรโมชั่น. 
วิรัช ลภิรตันกุล. (2549). กลยุทธก์ารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และการบริหารภาวะวิกฤต. กรุงเทพ:  

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.3 แบบประเมินผู้สอนของคณะ  
1.4 แบบทดสอบทัศนคติต่อรายวิชา 
1.5 ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 ผลการสอบ 
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล

เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยองค์ความรู้และการวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ด้วยการ

ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาร่วมพิจารณาแนวการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบข้อสอบปลายภาค รวมทั้ง การพูดคุยสอบถาม
นักศึกษา การตรวจสอบจากการสรุปบทเรียนของนักศกึษา รายงานการน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ผลการทดสอบย่อย  และผลการ
ประเมินผลการสอนของนักศึกษาช่วงกลางภาคผ่านแบบประเมินผลการสอนและการน าเสนอความคิดเห็นผ่านเวบบอร์ด  
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หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาด้วยการตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพื่อ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากคะแนน  เกณฑ์การตัดเกรด  ค่า t และการกระจายของเกรด ที่
เหมาะสม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ  
4 

5.2 ปรับปรุงต ารา สื่อ วิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และผลการศึกษาวิจัย 
5.3 สอนร่วมโดยอาจารย์ผู้สอนหลายคน ร่วมกับศึกษาดูงานและเชิญวิทยากรภายนอก เพื่อให ้

นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย 
 


