
 
                
 
 
 

 
                       

รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
คณะ/โปรแกรมวิชา       คณะวทิยาการจดัการ  สาขาวชิานิเทศศาสตร ์
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.   รหสัและชื่อรายวชิา     
      รหสัวชิา 9913113   การวางแผนและกลยทุธก์ารสือ่สาร     

2.  จ านวนหน่วยกติ             3      
3.  หลกัสตูร ประเภทของรายวชิา   (วชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเฉพาะดา้น วชิาเอก วชิาชพี) 
     หลกัสตูนิเทศศาสตรบณัฑติ กลุ่มวชิาแกน บงัคบัเรยีน 

4.  ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
     4.1  อาจารย ์ดร.สชุาดา  แสงดวงด ี

5.  ภาคการศกึษา/ชัน้ปีทีเ่รยีน 
     ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา  2557  หมูเ่รยีน 55/96  และ 55/97 ชัน้ปีที ่3 
6.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisites) 
      …………………-………………………….. 

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

8.  สถานทีเ่รยีน     
     หอ้งเรยีน 615 และการลงพืน้ทีใ่นภาคสนาม 
9.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ล่าสดุ 
     1  มกราคม  2558 

 
 
 
 
 
 



 2 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาหลกัการ เทคนิคการวางแผนและกลยทุธก์ารสือ่สารในรปูแบบการสือ่สารประเภทต่างๆ ทัง้
ในการสือ่สารองคก์ร การสือ่สารมวลชน การสือ่สารขอ้มลู การสือ่สารระหว่างบุคคล การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากระบบการ
สือ่สาร บรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สารเพื่อวางแผนการสือ่สารรวมทัง้การเลอืกสือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการสือ่สารและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารและกจิกรรมทางการสือ่สาร 
 หลงัเรยีนจบวชิานี้แลว้ ผูเ้รยีน 
           1.ตระหนกัในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัยส์จุรติ และเสยีสละในการศกึษาคน้ควา้และหาแนวทางการวางแผนและ
ออกแบบกลยุทธก์ารสือ่สาร 
           2. เขา้ใจหลกัการ เทคนิคการวางแผนและกลยุทธก์ารสือ่สารในรปูแบบการสือ่สารประเภทต่างๆ ตลอดจนประยุกตใ์ช้
แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนและกลยุทธก์ารสือ่สารในการด าเนินงานต่างๆ 
          3.   สามารถแกป้ญัหา วเิคราะหบ์รบิทและปญัหาการสือ่สารเพื่อการตดัสนิใจใชข้อ้มลูส าหรบัการวางแผนกลยุทธก์าร
สือ่สารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
          4. มคีวามรบัผดิชอบในการพฒันาตนเอง วชิาชพี องคก์รและสงัคมอย่างต่อเนื่อง 
          5.  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลกปจัจบุนั และมทีกัษะการสบืคน้ และ 
น าเสนอแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 2.1 เปลีย่นแปลงเนื้อหาการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ชมุชน ทอ้งถิน่ที่
เปลีย่นแปลงไป 
          2.2  จดัท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
          หลกัการ เทคนิคการวางแผนและกลยทุธก์ารสือ่สารในรปูแบบการสือ่สารประเภทต่างๆ ทัง้ในการสือ่สารองคก์ร การ
สือ่สารมวลชน การสือ่สารขอ้มลู การสือ่สารระหว่างบุคคล การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากระบบการสือ่สาร บรบิททีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสือ่สารเพื่อวางแผนการสือ่สารรวมทัง้การเลอืกสือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการสือ่สารและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
องคก์ารและกจิกรรมทางการสือ่สาร 
2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย/ปฎิบติั สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

32 ชัว่โมง 
32 ชัว่โมง 

ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

มกีารฝึกปฏบิตั ิ 5  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการในช่วงเวลาท างานทุกวันพุธ เวลา 
13.00-16.30 น 
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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 
 

 • 
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สัญลักษณ์       •   หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 
สัญลักษณ์  ๐    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 
 

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 

 
/ 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
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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 

 
/ 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2.  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3.  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ  
5.  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม 
6.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ 

หลัก รอง 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
      1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องการพฒันาการ 

          1.1.1 .ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
        1.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  

  1.2 วิธีการสอน  ใชว้ธิกีารก าหนดกตกิาในชัน้เรยีนโดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รงเวลา  การแต่งกายทีเ่ป็นไป 
ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยใ์นการสอบและการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย การศกึษาคน้ควา้
เป็นรายบุคคล  ก และการอภปิรายกลุ่ม ดงันี้ 
           1.2.1 การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลโดยเน้นประเดน็คุณธรรมจรยิธรรมการสือ่สาร 
           1.2.2 การอภปิรายกลุ่มเพื่อแกป้ญัหาในมติจิรยิธรรมการสือ่สาร 

1.3 วิธีการประเมินผล   ใชว้ธิกีารประเมนิจากพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การสง่งานทีไ่ดร้บัหมายตรงเวลา การ 
สงัเกตการณ์การท างานของนกัศกึษา การใหค้วามร่วมมอืกบัเพือ่นในการศกึษากรณีศกึษา และการอภปิรายกลุ่มดว้ยความ
ตัง้ใจ  รบัผดิชอบ ในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัดว้ยความทุม่เท รวมทัง้คุณภาพผลงานของกลุ่ม ดงันี้ 
            1.3.1แบบประเมนิคุณภาพการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมดว้ยตนเอง ไม่ลอกเลยีนแบบจากเพื่อน 
หนงัสอืและเวปไซต ์และการอา้งองิทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง และการสง่งานตามเวลาทีก่ าหนด 
            1.3.2  แบบสงัเกตการณ์การอภปิรายกลุ่ม โดยเน้นวนิัย การตรงเวลา การเสยีสละ การรบัผดิชอบ การมสีว่นร่วม
ของนกัศกึษา และคุณภาพการน าเสนอผลการอภปิรายกลุ่ม 
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2. ความรู ้
2.1 ความรูท่ี้ต้องได้รบั    

           ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการ เทคนิคการวางแผนและกลยทุธก์ารสือ่สารในรปูแบบการสือ่สารประเภทต่างๆ ทัง้ในการ
สือ่สารองคก์ร การสือ่สารมวลชน การสือ่สารขอ้มลู การสือ่สารระหว่างบุคคล การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากระบบการสือ่สาร 
บรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สารเพื่อวางแผนการสือ่สารรวมทัง้การเลอืกสือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการสือ่สารและสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์ารและกจิกรรมทางการสือ่สาร          
            2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา 

          2.1.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ 
วิธีสอน   ใชว้ธิกีารบรรยายร่วมกบัการสรุปบทเรยีน  การวเิคราะหก์รณีศกึษา การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคล และการ
ท างานเป็นทมีในการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร และ ดงันี้ 
            2.2.1 การบรรยายและสรุปบทเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนและกลยุทธก์ารสือ่สาร และ
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูส้อน ร่วมกบัการศกึษากรณีศกึษาและการคน้ควา้เป็นรายบุคคลในหวัขอ้ทีส่นใจ  
            2.2.4 การท างานเป็นทมีเพื่อวเิคราะห ์และออกแบบแผนและกลยุทธก์ารสือ่สาร ตามโจทยท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
         2.3  วิธีการประเมินผล ใชว้ธิกีารสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  และการประเมนิคุณภาพงานทีม่อบหมาย ดงันี้ 
           2.3.1.1 แบบประเมนิคณุภาพการสรุปบทเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งประจ าบทต่างๆ ทีก่ าหนด
ไวใ้นแผนการสอน 
           2.3.1.2 แบบประเมนิคณุภาพแผนและน าเสนอกลยุทธก์ารสือ่สารของกลุ่มโดยพจิารณาจากความถูกตอ้งทนัสมยัของ
ขอ้มลู ความเหมาะสมกบัสภาพปญัหาและบรบิท  ความคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค ์ความเป็นไปได้
ในทางปฏบิตั ิและความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎเีพื่อการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสม  
           2.3.4 แบบประเมนิคุณภาพผลการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นความโดยเน้นความครบถว้น สมบรูณ์ ถูกตอ้งของเน้ือหา 
การอา้งองิตามหลกัวชิาการทีถ่กูตอ้ง ความทนัสมยัของเนื้อหาจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย คณุภาพการวเิคราะห ์และ
น าเสนอมุมมองต่อการพฒันาแผนกลยุทธก์ารสือ่สารฯ 
 
    3.  ทกัษะทางปัญญา 
         3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา   เน้นพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาและวธิกีาร 
แกป้ญัหาการสือ่สารไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์และมคีวามสามารถในการสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัตดัสนิใจใน
การวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร ดงันี้ 
           3.1.1 คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
           3.1.4 ก าหนดกรอบแนวคดิเกีย่วกบัภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปไดท้ีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 
        3.2  วิธีการสอน  โดยใชก้รณีศกึษา  การปฏบิตังิานเป็นทมีและการอภปิรายกลุ่มเพื่อประเมนิผลและถอดบทเรยีน ดงันี้ 
           3.2.1 การอภปิรายกลุ่มเพื่อร่วมกนัวเิคราะหก์ลยุทธก์ารสือ่สารทีน่ ามาใชข้องหน่วยงานต่างๆ  
           3.2.4 การฝึกปฏบิตักิารสบืคน้และตดัสนิใจใชข้อ้มลูเพื่อการวางแผนกลยทุธก์ารสือ่สารสนิคา้ บรกิารของหน่วยงานที่
สนใจทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 
   3.3 วิธีการประเมินผล  การสงัเกตการณ์และการประเมนิรายงานผลการอภปิรายกลุ่ม  คุณภาพและความน่าสนใจของการ
ออกแบบแผนและกลยุทธก์ารสือ่สาร  การสงัเกตการณ์และคุณภาพการถอดบทเรยีน   
          3.3.1 แบบสงัเกตการณ์การอภปิรายกลุ่ม 
          3.3.4 แบบประเมนิคุณภาพแผนและน าเสนอแผนกลยทุธก์ารสือ่สารของกลุ่ม โดยเน้นการคดิอย่างเป็นระบบ มเีหตุมี
ผลบนพืน้ฐานของขอ้มลู และความสามารถในการน าไปใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไดจ้รงิ 
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  4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
      4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา   

.  4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

      4.2  วิธีการสอน การปฏบิตังิานเป็นทมีลงพืน้ทีศ่กึษาสนิคา้ภูมปิญัญา  และรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หวัขอ้ทีส่นใจ
เป็นรายบุคคล 
      4.2.6.1 การมอบหมายใหน้กัศกึษาลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์ พดูคุยหรอืสมัภาษณ์บุคคลในพืน้ทีก่ลุ่มต่างๆ  เพื่อใหท้ราบขอ้มลู
สนิคา้ภูมปิญัญา กลยุทธก์ารสือ่สารทีน่ ามาใช ้ และปญัหาการสือ่สารทีพ่บ 
     4.2.6.2 การท างานเป็นทมีเพื่อวเิคราะห ์และออกแบบแผนและกลยุทธก์ารสือ่สารสนิคา้ภูมปิญัญา ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
     4.2.6.3 รายงานผลการศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลเกีย่วกบัการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารสนิคา้ บรกิารของหน่วยงานที่
สนใจ  
       4.3  วิธีการประเมินผล 
      4.3.6.1 แบบประเมนิคุณภาพรายงานการศกึษาสนิคา้ภูมปิญัญา โดยเน้นความครบถว้นของขอ้มลู   
      4.3.6.2 แบบประเมนิคุณภาพแผนและน าเสนอกลยุทธก์ารสือ่สารสนิคา้ภูมปิญัญาของกลุ่มโดยพจิารณาจากความถูกตอ้ง
ทนัสมยัของขอ้มลู ความเหมาะสมกบัสภาพปญัหาและบรบิท  ความคดิสรา้งสรรค ์ ความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค ์
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ และความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎเีพื่อการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารไดอ้ย่าง
เหมาะสม  
       4.3.6.3 แบบประเมนิคุณภาพผลการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นความโดยเน้นความครบถว้น สมบรูณ์ ถูกตอ้งของเน้ือหา การ
อา้งองิตามหลกัวชิาการทีถู่กตอ้ง ความทนัสมยัของเน้ือหาจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย คุณภาพการวเิคราะห ์และน าเสนอ
มุมมองต่อการพฒันาแผนกลยุทธก์ารสือ่สารฯ 
 
 
5.  ทกัษะวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีท่ีต้องพฒันา 

      5.1.5  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

     5.2  วิธีการสอน 
          5.2.5.1 การท างานเป็นทมีเพื่อวเิคราะห ์และออกแบบแผนและกลยุทธก์ารสือ่สารสนิคา้ภมูปิญัญาบนพืน้ฐานขอ้มลู 
และน าเสนอแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร โดยใชส้ือ่และเทคโนโลยต่ีางๆทีเ่หมาะสมและน่าสนใจ   
        5.2.5.2 รายงานผลการศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลเกีย่วกบัการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารสนิคา้ บรกิารของหน่วยงาน
ทีส่นใจ 
      5.3  วิธีการประเมิน 
       5.3.5.1แบบประเมนิคุณภาพแผนและน าเสนอกลยุทธก์ารสือ่สารสนิคา้ภูมปิญัญาของกลุ่มโดยพจิารณาจากความถูกตอ้ง
ทนัสมยัของขอ้มลู ความเหมาะสมกบัสภาพปญัหาและบรบิท  ความคดิสรา้งสรรค ์ ความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค ์
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ และความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎเีพื่อการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารไดอ้ย่าง
เหมาะสม และความสามารถในการใชส้ือ่และเทคโนโลยสีือ่สารประกอบการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม  
       5.3.5.2  แบบประเมนิคุณภาพรายงานการศกึษาขอ้มลูโดยเน้นความโดยเน้นความครบถว้น สมบรูณ์ ถูกตอ้งของเน้ือหา 
การอา้งองิตามหลกัวชิาการทีถ่กูตอ้ง ความทนัสมยัของเนื้อหาจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย คุณภาพการวเิคราะห ์ และ
น าเสนอมุมมองต่อการพฒันาแผนกลยุทธก์ารสือ่สารฯ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  มาตรฐานการเรียนรู/้พฤติกรรมท่ีวดั 
 

1. แผนการสอน 
สปัดาห ์ หวัข้อ/เน้ือหา/

รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

วตัถปุระสงคก์าร
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

เครือ่งมือ/วิธี 
ประเมินผล 

1 2 3 4 5 
1 บทที ่1  การวางแผน

การสือ่สารเชงิกลยุทธ์
เพื่อบรหิารภาพลกัษณ์
องคก์ร 

4 
 

1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการวางแผนการ
สือ่สารเชงิกลยุทธเ์พื่อ
บรหิารภาพลกัษณ์
องคก์ร 

1. แจกแนวการจดัการ
เรยีนรู ้
2. .บรรยาย Power 
point/ ยกตัวอย่าง/ถาม-
ตอบ/แบบฝึกหัดท้ายบท
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
3. มอบหมายให้
นกัศกึษาศกึษาคน้ควา้
แผนกลยุทธก์ารสือ่สาร
สนิคา้บรกิารทีส่นใจ 

o • 
 

o O o 1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพ
รายงาน
การศกึษา
คน้ควา้
รายบุคคล 
 
 

2 บทที ่2 การวางแผนกล
ยุทธก์ารจดัการชื่อเสยีง
องคก์ร 

4 
 

1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบักลยุทธก์าร
จดัการชื่อเสยีงองคก์ร 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษา
สามารถวเิคราะห ์ปญัหา
และแนวทางการ
แกป้ญัหาการสือ่สาร 

1. บรรยาย Power 
point/ ยกตวัอย่าง/ถาม-
ตอบ/แบบฝึกหดัทา้ยบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2.  การอภปิรายกลุ่ม 
และน าเสนอผลการ
อภปิรายกลุ่มเกีย่วกบั
ปญัหา และจรยิธรรมการ
สือ่สาร 

• 
 

• 
 

• 
 

O o 1.แบบประเมิน
คุ ณภ าพ ก า ร
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
 

3 บทที ่3 การวางแผนกล
ยุทธก์ารสือ่สารเพื่อ
จดัการภาวะวกิฤต ิ

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการวางแผนกล
ยุทธก์ารสือ่สารเพื่อ
จดัการภาวะวกิฤต ิ
2. เพื่อใหน้กัศกึษา 
สามารถวเิคราะหค์วาม
เหมาะสมของแผน      
กลยุทธก์ารสือ่สารเพื่อ
จดัการภาวะวกิฤต ิ 

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตวัอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหดัทา้ยบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2.การอภปิรายกลุ่มและ
น าเสนอผลการอภปิราย
กลุ่มเกีย่วกบัความ
เหมาะสมของการ
วางแผนกลยุทธก์าร
สือ่สารเพื่อจดัการภาวะ
วกิฤต ิ

o • 
 

• 
 

O • 
 

1.แบบประเมิน
คุ ณภ าพ ก า ร
สรุปบทเรยีน 
2 . แ บ บ
สัง เ กตการ ณ์
การอภิป ร าย
กลุ่ม 
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4-5 บทที ่4 พฒันาการของ
การสือ่สารตราสนิคา้ 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบั พฒันาการของ
การสือ่สารตราสนิคา้ 

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2. การศกึษากรณี
ตวัอย่าง 
3.การลงพืน้ทีศ่กึษา
ขอ้มลูสนิคา้ภูมปิญัญา  

o • 
 

o • 
 

o 1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
3..แบบประเมนิ
คุณภาพ
รายงาน
การศกึษา
ขอ้มลูสนิคา้ภูมิ
ปญัญา 

6 บทที ่5 กลยุทธก์ารสือ่
สารตราสนิคา้ 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบั กลยุทธก์ารสือ่
สารตราสนิคา้ 

1. การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2.การน าเสนอผล
การศกึษาขอ้มลูสนิคา้
ภูมปิญัญา 

o • 
 

o o  • 
 

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
3..แบบประเมนิ
คุณภาพ
รายงาน
การศกึษา
ขอ้มลูสนิคา้ภูมิ
ปญัญา 

7 บทที ่6 การสรา้ง
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบั การสรา้ง
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษา
สามารถประยุกตใ์ช้
ความรูท้ีไ่ดใ้นการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

1. การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตวัอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหดัทา้ยบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2. การท างานเป็นทมี
เพื่อวางแผนกลยุทธก์าร
สรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ภูมปิญัญาจาก
ขอ้มลูการลงพืน้ที ่และ
ขอ้มลูสถานการณ์ทาง
การตลาด 

o • 
 

o • 
  

o
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร  
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8 บทท่ี 7 พฒันาการ
วางแผนรณรงค์
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบั พฒันาการ
วางแผนรณรงค์
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การท างานเป็นทมี
เพื่อวางแผนกลยุทธก์าร
สรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ภูมปิญัญาจาก
ขอ้มลูการลงพืน้ที ่และ
ขอ้มลูสถานการณ์ทาง
การตลาด 
 

o • 
 

• 
 

o
  

o
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร 

9 สอบกลางภาค -         
10 บทท่ี 8 การเก็บข้อมลู

การตลาดและ
ผู้บริโภค 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการส ารวจ 
ข้อมลูการตลาดและ
ผู้บริโภค 

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2. การท างานเป็นทมี
เพื่อวางแผนกลยุทธก์าร
สรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ภูมปิญัญาจาก
ขอ้มลูการลงพืน้ที ่และ
ขอ้มลูสถานการณ์ทาง
การตลาด 

o • 
 

• 
 

o
  

o
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรปุบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร 

11 บทท่ี 9 กระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์การ
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบั กระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์การ
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2. การท างานเป็นทมี
เพื่อวางแผนกลยุทธก์าร
สรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ภูมปิญัญาจาก
ขอ้มลูการลงพืน้ที ่และ
ขอ้มลูสถานการณ์ทาง
การตลาด 

o • 
 

• 
 

o
  

o
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร 
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สปัดาห ์ หวัข้อ/เน้ือหา/
รายละเอียด 

จ านวน
ชัว่โมง 

วตัถปุระสงคก์าร
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

เครือ่งมือ/วิธี 
ประเมินผล 

1 2 3 4 5 
12 บทท่ี 10 การก าหนด

กลยทุธ์การวางแผน
ส่ือโฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการก าหนดกล
ยทุธ์การวางแผนส่ือ
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

1.การบรรยาย 
บรรยาย Power point/ 
ยกตัวอย่าง/ถาม-ตอบ/
แบบฝึกหัดท้ายบท 
และใหน้กัศกึษาสรุป
บทเรยีน 
2. การท างานเป็นทมี
เพื่อวางแผนกลยุทธก์าร
สรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ภูมปิญัญาจาก
ขอ้มลูการลงพืน้ที ่และ
ขอ้มลูสถานการณ์ทาง
การตลาด 

o • 
 

• 
 

o
  

o
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร 

13 บทท่ี 11 การประเมิน
ประสิทธิผลการ
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการประเมิน
ประสิทธิผลการ
โฆษณาและส่ือสาร
การตลาด 

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การท างานเป็นทมี
เพื่อวางแผนกลยุทธก์าร
สรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ภูมปิญัญาจาก
ขอ้มลูการลงพืน้ที ่และ
ขอ้มลูสถานการณ์ทาง
การตลาด 

o • 
 

• 
 

o
  

o
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพการ
สรุปบทเรยีน 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร 

14-15 การน าเสนอแผนกล
ยทุธ์การส่ือสารสินค้า
ภมูิปัญญา 

8 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะในการน าเสนอ 
แผนกลยุทธก์ารสือ่สาร 

1. การมอบหมายให้
นกัศกึษา 
น าเสนอแผนและกลยุทธ์
การสือ่สาร 

o • 
 

o
  

o
  

• 
  

1.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร 

16 การสรปุ วิพากษ ์และ
ปรบัปรงุแผนกลยุทธ์
การส่ือสาร ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้ 
และสง่รายงานการศกึษา
คน้ควา้รายบุคคล 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ทกัษะในการวเิคราะห ์
วพิากษ์  และปรบัปรุง 
แผนกลยุทธก์ารสือ่สาร
ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ 

1. การมอบหมายให้
นกัศกึษาอภปิรายกลุ่ม  
และน าเสนอแนวทางการ
ออกแบบกลยุทธก์าร
สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลในทาง
ปฏบิตัมิากขึน้ 

o
  

o
  

• 
 

o
  

• 
 

1.แบบ
สงัเกตการณ์
การอภปิราย
กลุ่ม 
2.แบบประเมนิ
คุณภาพแผน
และน าเสนอ
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 แผนกลยุทธ์
การสือ่สาร  
3.แบบประเมนิ
คุณภาพ
รายงาน
การศกึษา
คน้ควา้
รายบุคคล 
 
 

 
หมายเหตุ  : 
1= คุณธรรม จรยิธรรม    2= ความรู ้   3=ทกัษะทางปญัญา    4= ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  และ  
5=ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
•ความรบัผดิชอบหลกั o ความรบัผดิชอบรอง 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ท่ี 
 
 

ผลการเรียนรู*้ 
 
 

วิธีการประเมิน 
 
 

สปัดาหท่ี์ประเมิน 
 
 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 
 

1 1.1   1.2  2.1 2.4 
3.1 3.4  4.6 5.5 

-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 
 

9 
16 

20% 
20% 

2. 1.1  1.2 1.2  2.1 
2.2 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.4  
 
1.1 1.2 3.1 3.4  
 
4.6  5.5 
 
2.2 3.1 3.4 4.6 5.5 

1.แบบประเมนิคุณภาพการสรุป
บทเรยีน 
2.แบบประเมนิคุณภาพรายงาน
การศกึษาคน้ควา้รายบุคคล 
3.แบบสงัเกตการณ์การอภปิรายกลุ่ม 
4.แบบประเมนิคุณภาพการลงพืน้ที่
ศกึษาขอ้มลูสนิคา้ภูมปิญัญา 
4.แบบประเมนิคุณภาพแผนและ
น าเสนอแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร  

1-16 
 
16 
 
2,3, และ16 
 
4 5 6 
 
7-16 

10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 

3. 1.1  1.2  การเขา้ชัน้เรยีน การปฏบิตัติามกตกิา
ของชัน้เรยีน    การท าบทบาทหน้าที ่
และความรบัผดิชอบ 
 

1-16 10% 
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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 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 
สชุาดา แสงดวงด.ี (2558). การวางแผนและกลยุทธก์ารส่ือสาร  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการวางแผนและกลยทุธ ์
          การสือ่สาร  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีาขานิเทศศาสตร ์โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
        (อดัส าเนา). 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

ไม่ม ี
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เอกสารอ่านประกอบ 
กาญจนา แกว้เทพ. (2549). ใต้ฟากฟ้าแห่งการศึกษา: ส่ือบุคคลและเครอืข่ายการส่ือสาร ภาพรวมจากงานวิจยั.  
          กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
กาญจนา แกว้เทพ. (2552). ส่ือเลก็ๆ ท่ีน่าใช้ในงานพฒันา.  โครงการเมธวีจิยัอาวุโส ฝา่ยวชิาการ ส านกังานกองทุน 
          สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 
กาญจนา แกว้เทพ. (2551).  การจดัการความรูเ้บือ้งต้นเรือ่ง “การส่ือสารชมุชน”  โครงการเมธวีจิยัอาวุโส ฝา่ยวชิาการ  
          ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 
จติราภรณ์ สทุธวิรเศรษฐ.์ (2549).  ยุทธวิธีการประชาสมัพนัธ.์ กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชอบ เขม็กลดั และ โกวทิย ์พวงงาม. (2547).  การวิจยัปฏิบติัการอยา่งมีส่วนรว่มเชิงประยกุต.์  กรุงเทพฯ : คณะสง้คม 
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          ภาพพมิพ.์  
เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ.์ (2553). การคิดเชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัซคัเซส มเีดยี จ ากดั. 
ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และคณะ. (2549). การส่ือสารแบบมีส่วนรว่มและการพฒันาชมุชน: จากแนวคิดสู่การปฏิบติัการ 
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             วิจยัในสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
ณรงค ์สมพงษ์. (2543). ส่ือสารมวลชนเพือ่งานส่งเสริม. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
นรนิทรช์ยั พฒันพงศา. (2542). การส่ือสารรณรงคเ์ชิงยุทธศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ลนิคอรน์ โปรโมชัน่. 
สโุขทยัธรรมาธริาช,มหาวทิยาลยั. (2548).  กลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ.์ หน่วยที1่-7, 8-10 และ 11-15.เอกสารการสอนชุด 
            วชิา กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ.์ นนทบุร:ี ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
เวบ็ไซดข์องหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ เอกชน และองคก์รไมแ่สวงหาก าไรต่างๆ  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษา

ไดด้งันี้ 

1.1 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
1.3 แบบประเมนิผูส้อนของคณะ  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

2.1 ผลการสอบ 
2.2 การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
1. การเขา้ชัน้เรยีน                                                                    10% 
2. การสรุปบทเรยีน                                                                   10 % 
3. รายงานการลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูสนิคา้ภูมปิญัญา    10 % 
4. การศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม     10 %  
5. แบบประเมนิคุณภาพรายงานการศกึษาคน้ควา้รายบุคคล                  10 % 
6. แบบประเมนิคุณภาพแผนและน าเสนอแผนกลยุทธก์ารสือ่สาร             10 % 
7. การทดสอบกลางภาค                20 % 
8. 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  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน ดว้ยการปรบัปรงุเนื้อหา กรณีศกึษา สือ่และ
กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับรบิท และความตอ้งการของผูเ้รยีนมากขึน้ 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้

ดว้ยการตรวจสอบจากการสรุปบทเรยีนของนกัศกึษา รายงานการน าเสนอผลการอภปิรายกลุ่ม  รายงานการวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สาร  

หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาดว้ยการ ตัง้คณะกรรมการทวนสอบผลการ
เรยีนรู ้โดยมแีบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

5.1 ปรบัปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้  4 
5.2 ปรบัปรุงต ารา สือ่ วธิกีารเรยีนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยั และผลการศกึษาวจิยั 
5.3 ปรบัเทคนิควธิกีารสอนใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เช่น การเชญิวทิยากรมาใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏบิตักิาร 

จดัท าแผนกลยุทธก์ารสือ่สารดา้นการสือ่สารองคก์ร การประชาสมัพนัธ ์การโฆษณาและการสือ่สารการตลาด ฯลฯ เพื่อให้
นกัศกึษามมีุมมองและประสบการณ์ทีห่ลากหลายขึน้ 
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