
 
                
 
 
 

 
                       

รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
คณะ/โปรแกรมวิชา       คณะวทิยาการจดัการ  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ์
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.   รหสัและชื่อรายวชิา     
      รหสัวชิา 9923104  สือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์

2.  จ านวนหน่วยกติ             3      
3.  หลกัสตูร ประเภทของรายวชิา   (วชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเฉพาะดา้น วชิาเอก วชิาชพี) 
     หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอก 

4.  ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
     4.1  อาจารย ์ดร.สชุาดา  แสงดวงด ี

5.  ภาคการศกึษา/ชัน้ปีทีเ่รยีน 
     ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา  2557  ชัน้ปีที ่3 
6.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisites) 
      …………………-………………………….. 

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

8.  สถานทีเ่รยีน     
     หอ้งเรยีนและการลงพืน้ทีใ่นภาคสนาม 
9.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ล่าสดุ 
     1  มกราคม  2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาความหมาย ความส าคญัของสื่อพืน้บา้น ประเภทของสือ่พืน้บา้นในภาคต่างๆ ธรรมชาต ิ
เน้ือหา รปูแบบ และผลกระทบของสือ่พืน้บา้น การประยุกตใ์ชส้ือ่พืน้บา้นใหเ้ป็นประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ ์การจดัท า
ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่พืน้บา้นในทอ้งุถิน่ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัชมุชนและนกัประชาสมัพนัธเ์พื่อหาแนวทางการ
อนุรกัษ์และสง่เสรมิสือ่พืน้บา้น  
 หลงัเรยีนจบวชิานี้แลว้ ผูเ้รยีนสามารถ 
       1.1  อธบิายแนวคดิทฤษฎเีขา้ใจแนวคดิทฤษฎ ีความหมาย ความส าคญั ประเภท บทบาทหน้าทีแ่ละอทิธพิลของสือ่
พืน้บา้น ตลอดจนแนวทางการตดิตามและประเมนิผลการใชส้ือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์

1.2 สามารถน าแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัสือ่พืน้บา้นมาประยุกตใ์ชป้ระโยชน์เพื่อการประชาสมัพนัธ ์
1.3 พฒันาฐานขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่พืน้บา้นดว้ยการท างานเป็นทมีเพื่อศกึษาขอ้มลูชมุชน สถานภาพของสือ่พืน้บา้นทีม่ ี

อยู่ในชมุชน การน าสือ่พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์เพื่อการประชาสมัพนัธท์ีเ่ป็นอยูแ่ละทีค่วรจะเป็นในอนาคต  ตลอดจนแนวทาง
การอนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้น  

1.4 สามารถวเิคราะหว์พิากษแ์ละเสนอแนะแนวทางการน าสือ่พืน้บา้นมาใชเ้พื่อประโยชน์ในการพฒันา ตลอดจน 
แนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 2.1 เปลีย่นแปลงเนื้อหาการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทชมุชน ทอ้งถิน่ 
          2.2  จดัท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศกึษา 
2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

60 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

มกีารฝึกปฏบิตั ิ 4  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

3.1 อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาทีห่น้าหอ้งท างานและในเวบ็ไซต์ 
3.2 นกัศกึษาจองวนั เวลาล่วงหน้า หรอืมาพบตามเวลา 
3.3 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความตอ้งการ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
      1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องการพฒันาการ 
          1.1.1 พฒันาผูเ้รยีนใหต้ระหนกัในคุณธรรม จรยิธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ และเสยีสละในการศกึษาคน้ควา้และหาแนว
ทางการน าสือ่พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ ตลอดจนแนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้น 

 
  1.2 วิธีการสอน  ใชว้ธิกีารก าหนดกตกิาในชัน้เรยีน การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคล  กรณีศกึษา การท าโครงการ 

เป็นทมี และการอภปิรายกลุ่ม ดงันี้ 
1.2.1 การก าหนดระเบยีบวนิยัและกตกิาในชัน้เรยีน  โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รงเวลา  การแต่งกายทีเ่ป็นไป 

ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  ความรบัผดิชอบในการท างานกลุ่มทัง้ในบทบาทการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชกิกลุ่ม  ความ
ซื่อสตัยใ์นการสอบและการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
           1.2.2 การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลโดยเน้นประเดน็คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีประชาสมัพนัธ ์ที ่
ควรน ามาใชใ้นการสือ่สารกบัชุมชน 
           1.2.3 การศกึษากรณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาดา้นจรยิธรรมในการน าสือ่พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์เพื่อการ 
ประชาสมัพนัธ ์ 

1.3 วิธีการประเมินผล   ใชว้ธิกีารประเมนิจากพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การสง่งานทีไ่ดร้บัหมายตรงเวลา การ 
สงัเกตการณ์การท างานของนกัศกึษา การใหค้วามร่วมมอืกบัเพือ่นในการศกึษากรณีศกึษา การท าโครงการเป็นทมี และการ
อภปิรายกลุ่มดว้ยความตัง้ใจ  รบัผดิชอบ ในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัดว้ยความทุม่เท รวมทัง้คุณภาพผลงานของ
กลุ่ม ดงันี้ 
            1.3.1 การประเมนิผลการศกึษาคน้ควา้โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมดว้ยตนเอง ไม่ลอกเลยีนแบบจากเพื่อน  
หนงัสอืและเวปไซต ์และการอา้งองิทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง และการสง่งานตามเวลาทีก่ าหนด 
            1.3.2 การเชค็เวลาการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา   การใหค้วามรว่มมอืกบักลุ่ม การสง่งานตามเวลาทีก่ าหนด และการ
แต่งกายทีถู่กระเบยีบแสดงถงึการเป็นผูม้บีุคลกิภาพเหมาะสมกบัวชิาชพีประชาสมัพนัธ์ 
            1.3.3  การประเมนิคณุภาพรายงานผลการศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคล 
            1.3.4  การสงัเกตการณ์การมสีว่นร่วมของนกัศกึษาในการศกึษากรณีศกึษา และคุณภาพของการน าเสนอผลการ 
วเิคราะหก์รณีศกึษาของกลุ่ม 
 
2. ความรู ้

2.1 ความรูท่ี้ต้องได้รบั    
           ความรูเ้กีย่วกบัเพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาความหมาย ความส าคญัของสือ่พืน้บา้น ประเภทของสือ่พืน้บา้นเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์ บทบาทหน้าทีแ่ละอทิธพิลของสือ่พืน้บา้น ปญัหาของสือ่พืน้บา้น การน าสือ่พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์ในการ
ประชาสมัพนัธ ์การประเมนิผลการใชส้ือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์การด ารงอยู่และแนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาสือ่
พืน้บา้น ทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิ

    2.1.1 พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่พืน้บา้นเพื่อการ 
ประชาสมัพนัธ ์
วิธีสอน   ใชว้ธิกีารบรรยายร่วมกบัการสรุปบทเรยีน  การวเิคราะหก์รณีตวัอย่าง การอภปิรายกลุ่ม การท างานเป็นทมี และ
การมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
            2.2.1 การบรรยายและสรุปบทเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัสือ่พืน้บา้น และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ผูส้อน ฯลฯ  
            2.2.2 การบรรยาย และศกึษากรณีตวัอย่างการใชส้ือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์โดยผูส้อน 
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            2.2.3 การบรรยาย และการฝึกปฏบิตักิารลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่พืน้บา้น  แนวทางการน าสือ่พืน้บา้นมาใช้
ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ ์และแนวทางการอนุรกัษแ์ละพฒันาสือ่พืน้บา้น         
            2.2.4 การบรรยาย และอภปิรายกลุ่มเพื่อวเิคราะห ์และหาแนวทางการปรบัปรุงการใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้นใน
เชงิการประชาสมัพนัธจ์ากกรณีศกึษา ตลอดจนการรว่มกนัประเมนิขอ้คน้พบจากการลงพืน้ทีศ่กึษาสือ่พืน้บา้นในขอ้ 2.2.3                     
            2.2.5 การศกึษาคน้ควา้เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลตามความสนใจ ทางเวปไซตป์ระชาสมัพนัธ ์หนงัสอื เอกสาร  
ต ารา และงานวจิยัเกีย่วกบัสือ่พืน้บา้น 
         2.3  วิธีการประเมินผล ใชว้ธิกีารสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  การสรุปบทเรยีนประจ าบท  การใหค้วามร่วมมอื
ในกจิกรรมต่างๆ การประเมนิคณุภาพการศกึษากรณีตวัอย่าง คุณภาพของรายงานผลการศกึษา คุณภาพขอ้เสนอต่อแนว
ทางการน าสือ่พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์ในเชงิการประชาสมัพนัธ ์ตลอดจน  คุณภาพและความน่าสนใจของการน าเสนอรายงาน
ผลการศกึษาเป็นกลุ่มและเดีย่ว ดงันี้ 
           2.3.1 สอบกลางภาค และปลายภาคดว้ยขอ้สอบตามหวัขอ้ทีป่รากฏขา้งตน้ 
           2.3.2 คุณภาพของการสรุปบทเรยีนประจ าบทต่างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการสอน 
           2.3.3 การสงัเกตการณ์การใหค้วามรว่มมอืในการศกึษากรณีศกึษา และคุณภาพของรายงานผล 
การศกึษากรณีตวัอย่าง            
           2.3.4 การสงัเกตการณ์การใหค้วามรว่มมอืในการลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูสื่อพืน้บา้น และแนวทางการอนุรกัษแ์ละพฒันา
สือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธเ์ป็นทมี และการประเมนิจากคุณภาพของรายงานผลการศกึษา 
           2.3.5 การสงัเกตการณ์การใหค้วามรว่มมอืในการอภปิรายกลุ่ม และคุณภาพของขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการน าสือ่
พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์ในเชงิการประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนแนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
           2.3.6 การประเมนิคุณภาพของเน้ือหา โดยเน้นความครบถว้น สมบรูณ์ ถูกตอ้งและความทนัสมยัของเน้ือหาจาก
แหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย และการอา้งองิทีถู่กตอ้ง และความน่าสนใจของการน าเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้เป็น
รายบุคคล และกลุ่ม 
 
    
    3.  ทกัษะทางปัญญา 
         3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา   เน้นพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาและวธิกีาร 
แกป้ญัหาของสือ่พืน้บา้น สามารถน าเสนอแนวคดิในการน าสือ่พืน้บา้นมาใชป้ระโยชน์ในเชงิการประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์และมคีวามสามารถในการสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัตดัสนิใจในการวางแผนการอนุรกัษ์และ
พฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธต์ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดงันี้ 
           3.1.1 พฒันานกัศกึษาใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาและวธิกีารแกป้ญัหาของสือ่พืน้บา้นเพื่อ
การประชาสมัพนัธต์ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
        3.2  วิธีการสอน  โดยใชก้รณีศกึษา  การปฏบิตังิานเป็นทมีและการอภปิรายกลุ่มเพื่อประเมนิผลและถอดบทเรยีน ดงันี้ 
           3.2.1 การอภปิรายกลุ่มเพื่อร่วมกนัวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์และแนวทางการ
พฒันา  ตลอดจนสาเหตุของปญัหาและวธิกีารแกป้ญัหาของสือ่พืน้บา้น 
           3.2.2 การฝึกปฏบิตังิานเป็นทมีในการลงพืน้ที ่สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการด ารงอยูแ่ละพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์ 
           3.2.3 การฝึกปฏบิตักิารเป็นทมีเพื่อร่วมกนัคดิสรา้งสรรคโ์ครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาสือ่พืน้บา้น           
           3.2.4 การอภปิรายกลุ่มเพื่อประเมนิผลและถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตักิาร  
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   3.3 วิธีการประเมินผล  การสงัเกตการณ์และการประเมนิรายงานผลการอภปิรายกลุ่ม  คุณภาพขอ้มลูและแนวทางการ
จดัท าฐานขอ้มลู คุณภาพและความน่าสนใจในการน าเสนอแนวทางการใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้น ตลอดจนแนวทางการ
อนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้นเพือ่การประชาสมัพนัธ ์การสงัเกตการณ์และคุณภาพการถอดบทเรยีน  ตลอดจนการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
    3.3.1 การสงัเกตการณ์และความร่วมมอืในการอภปิรายกลุม่เพื่อวเิคราะหป์ญัหา สาเหตุและแนวทางการแกป้ญัหาสือ่ 
พืน้บา้น        
    3.3.2  การประเมนิความสามารถในการแสวงหา และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการตดัสนิใจแกป้ญัหาการด ารงอยู่และ
อนุรกัษ์สือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์
     3.3.4  การสงัเกตการณ์ในขณะของการอภปิรายกลุ่ม และคณุภาพรายงานผลการถอดบทเรยีน 
  3.3.5 การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอ้สอบเน้นการประยุกตท์ฤษฎสีูก่ารปฏบิตั ิโดยเน้นการใชป้ระโยชน์ 
ตลอดจนการสบืทอดและพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ ์

 
 
  4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
      4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา   
     4.1.1 พฒันานกัศกึษาใหม้คีวามสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพ  และความสามารถในการท างานเป็นทมีกบัเพื่อนในชัน้
เรยีน ตลอดจนทกัษะการแกป้ญัหาต่างๆในกลุ่ม ทัง้ในบทบาทของผูน้ าและในบทบาทของผูร้ว่มทมีงาน  ในขณะของการลง
พืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูสือ่พืน้บา้น และในขณะของการอภปิรายกลุ่ม 
      4.2  วิธีการสอน ใชก้ารอภปิรายกลุ่ม  การปฏบิตังิานเป็นทมีโดยความร่วมมอืกบัชมุชน ทอ้งถิน่ การอภปิรายกลุ่มเพื่อ
ประเมนิผลและถอดบทเรยีนเป็นกลุ่ม รวมทัง้รายงานผลการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคล 
      4.2.1 การมอบหมายใหน้กัศกึษาลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์ พดูคยุหรอืสมัภาษณ์บุคคลในพืน้ทีก่ลุ่มต่างๆ  เพื่อใหท้ราบขอ้มลู
ชุมชน สภาพปญัหาของสือ่พืน้บา้น การใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้นฯ  
      4.2.2 การอภปิรายกลุ่มเพื่อวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขและพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการ 
ประชาสมัพนัธ ์ 
     4.2.3 การอภปิรายกลุ่มเพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิาน การถอดบทเรยีน และร่วมกนัเสนอแนวทางการพฒันาโครงการสบื
ทอดและพฒันาสือ่พืน้บา้นในอนาคต 
       4.3  วิธีการประเมินผล 
      4.3.1 การสงัเกตการณ์สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในกลุ่ม ความตัง้ใจในการปฏบิตังิานกลุ่ม การใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่ม 
ตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย และความสามารถในการแกไ้ขปญัหาเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูของกลุ่ม
ส าเรจ็ลุล่วง และความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัชมุชน ทอ้งถิน่  

 4.3.3 การประเมนิความรบัผดิชอบและความพรอ้มเพรยีงในการท างานเป็นทมีในแต่ละขัน้ตอน และความสามารถในการ 
สรา้งความรว่มมอืกบัทอ้งถิน่ ตัง้แต่ขัน้ตอนการหาขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การจดัท ารายงานผลการศกึษา การน าเสนอแผน
หรอืโครงการใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ และ/หรอืโครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์ 
      4.2.4 การสงัเกตการณ์ความร่วมมอืและสมัพนัธภาพในขณะของการอภปิรายกลุ่ม เพื่อร่วมกนัประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
การถอดบทเรยีน และหาแนวทางการพฒันาโครงการในอนาคต 
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5.  ทกัษะวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีท่ีต้องพฒันา 
      5.1.1 พฒันานกัศกึษาใหม้ทีกัษะการสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการจดัท าขอ้เสนอ และ/หรอื
วางแผนโครงการเพื่อการอนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธไ์ดต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง            
      5.1.2 พฒันานกัศกึษาใหม้คีวามสามารถในการน าเสนอแนวคดิ และ/หรอื โครงการใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้นเพื่อการ 
ประชาสมัพนัธ ์ การอนุรกัษแ์ละพฒันาสือ่พืน้บา้น ตลอดจนความสามารถในการใหข้อ้เสนอต่อแนวทางการพฒันาผลงานของ
กลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละน่าสนใจ 
     5.2  วิธีการสอน 
          5.2.1  การมอบหมายใหน้กัศกึษาสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูสือ่พืน้บา้นเพื่อจดัท าโครงการสบืทอดและอนุรกัษ์สื่อพืน้บา้น                   
        5.2.2 การท างานเป็นทมีในการน าเสนอขอ้คน้พบเกีย่วกบัสือ่พืน้บา้น ตลอดจนแนวคดิ/โครงการใชป้ระโยชน์จากสือ่
พืน้บา้น ตลอดจนการอนุรกัษแ์ละพฒันาสือ่พืน้บา้นทัง้ดว้ยวาจาและดว้ยลายลกัษณ์อกัษร โดยใชส้ือ่และเทคโนโลยต่ีางๆที่
เหมาะสมและน่าสนใจ ทัง้ก่อนและหลงัจากลงพืน้ที ่ 
      5.3  วิธีการประเมิน 
       5.3.1 การประเมนิจากคุณภาพรายงานผลการศกึษา 
       5.3.2 การประเมนิคุณภาพและความสามารถในการน าเสนอรายงานผลการศกึษา แนวคดิ/โครงการใชส้ือ่พืน้บา้นเพื่อ
ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ ์ การอนุรกัษ์และพฒันาสือ่พืน้บา้น ทัง้ดว้ยวาจาและทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยใชส้ือ่และ
เทคโนโลยสีือ่สารประกอบการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม และประเมนิคุณภาพและการมสีว่นร่วมในการวพิากษ์ผลงานของ
เพื่อนกลุ่มอื่นในเชงิสรา้งสรรค ์
 
 
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  แนวคดิเกีย่วกบั

การสือ่สาร  
 

4 
 

1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการสือ่สาร 
 

1. แจกแนวการจดัการ
เรยีนรู ้
2. ท าแบบทดสอบก่อน
เรยีน 
3. บรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
4.  กรณีศกึษา 

o   o o แนวการจดัการ
เรยีนรู ้
การก าหนด
กตกิาในชัน้
เรยีน 
แบบทดสอบ 
การสรุป
บทเรยีน 
สงัเกตการณ์
และรายงานผล
การศกึษา
กรณีศกึษา 
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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 
2 บทที ่2 การสือ่สารแบบ

มสีว่นร่วมกบัการพฒันา
ทอ้งถิน่ 
 

4 
 

1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการสือ่สารแบบ
มสีว่นร่วมกบัการพฒันา
ทอ้งถิน่ 
2. เพื่อใหน้กัศกึษา
สามารถวเิคราะหเ์ทคนิค
วธิ ีปญัหาการสือ่สาร
แบบมสีว่นร่วมกบัการ
พฒันาทีเ่ป็นอยู ่

1.. ท าแบบทดสอบก่อน
เรยีน 
2. บรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
3.  การอภปิรายกลุ่ม 
และน าเสนอผลการ
อภปิรายกลุ่มเกีย่วกบั
การใชป้ระโยชน์จากสือ่
พืน้บา้น และจรยิธรรม
การสือ่สารแบบมสีว่น
ร่วมเพื่อการพฒันา 

     แบบทดสอบ 
การสรุป
บทเรยีน 
สงัเกตการณ์
และรายงานผล
การศกึษา
กรณีศกึษา 

3-4 บทที ่3 สือ่พืน้บา้น:
พฒันาการ และบทบาท
ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัพฒันาการและ
บทบาทของสือ่พืน้บา้น 
2. เพื่อใหน้กัศกึษา 
สามารถวเิคราะหค์วาม
เหมาะสมของการใช้
ประโยชน์จากสือ่พืน้บา้น
เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 

1. บรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2.กรณีศกึษาผลงานวจิยั  
3.การอภปิรายกลุ่มและ
น าเสนอผลการอภปิราย
กลุ่มเกีย่วกบับทบาท
หน้าทีแ่ละอทิธพิลของ
สือ่พืน้บา้นเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์
4.การศกึษาคน้ควา้เป็น
รายบุคคลเกีย่วกบัสือ่
พืน้บา้นในหวัขอ้ทีส่นใจ 

O     สรุปบทเรยีน 
สงัเกตการณ์
รายงานผลการ
อภปิรายกลุ่ม 
ผลการ
วเิคราะห์
กรณีศกึษา 
รายงานผล
การศกึษา
คน้ควา้ 

5-6 บทที ่4 วฒันธรรม
พืน้บา้นประเภททีต่อ้ง
อาศยัภาษา 
 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัประเภทของ
วฒันธรรมพืน้บา้นทีต่อ้ง
อาศยัภาษา 
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความสามารถในการ
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
วฒันธรรมพืน้บา้น
ประเภททีต่อ้งอาศยั
ภาษา ในพืน้ที ่โดยเน้น
ประเภท สถานภาพการ
ใชป้ระโยชน์ ปญัหา การ
ด ารงอยู/่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมฯ ทีเ่ป็นอยู ่

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การศกึษากรณี
ตวัอย่าง 
3.การลงพืน้ทีศ่กึษา
ขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่
พืน้บา้นในพืน้ที ่
 

O  O  o สรุปบทเรยีน 
สงัเกตการณ์
รายงานผล
การศกึษา 
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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 
7-8 บทที ่5 วฒันธรรม

พืน้บา้นประเภททีไ่มต่อ้ง
อาศยัภาษาเป็นสือ่ 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัประเภทของ
วฒันธรรมพืน้บา้น
ประเภททีไ่ม่ตอ้งอาศยั
ภาษาเป็นสือ่ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความสามารถในการ
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
วฒันธรรมพืน้บา้น
ประเภททีไ่ม่ตอ้งอาศยั
ภาษาเป็นสือ่ ในพืน้ที ่
โดยเน้นประเภท 
สถานภาพการใช้
ประโยชน์ ปญัหา การ
ด ารงอยู/่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมฯ ทีเ่ป็นอยู ่

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การศกึษากรณีตวัอย่าง 
3. การลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลู
สือ่พืน้บา้นในพืน้ที ่
 

O  O  o สรุปบทเรยีน 
สงัเกตการณ์
รายงานผล
การศกึษา 
 

9 สอบกลางภาค          
10-11 บทที ่ 6 วฒันธรรม

พืน้บา้นประเภทประสม
ประสาน 

 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัประเภทของ
วฒันธรรมพืน้บา้น
ประเภทประสม
ประสาน 
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความสามารถในการ
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
วฒันธรรมพืน้บา้น
ประเภทประสม
ประสาน ในพืน้ที ่โดย
เน้นประเภท 
สถานภาพการใช้
ประโยชน์ ปญัหา การ
ด ารงอยู/่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมฯ ทีเ่ป็นอยู ่

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การศกึษากรณีตวัอย่าง 
3.รายงานผลการศกึษา
คน้ควา้ขอ้มลูในพืน้ที ่
 

o   o o สรุปบทเรยีน 
สงัเกตการณ์
รายงานผล
การศกึษา 
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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 
12-13 บทที ่7 ประเพณีพืน้บา้น 

และพธิกีรรมพืน้บา้น 
 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัประเภทของ
ประเพณีพืน้บา้น และ
พธิกีรรมพืน้บา้น 
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความสามารถในการ
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
ประเพณีพืน้บา้น และ
พธิกีรรมพืน้บา้นใน
พืน้ที ่โดยเน้นประเภท 
สถานภาพการใช้
ประโยชน์ ปญัหา การ
ด ารงอยู/่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมฯ ทีเ่ป็นอยู ่

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การศกึษากรณีตวัอย่าง 
3.การน าเสนอรายงานผล
การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูใน
พืน้ที ่
4.การออกแบบโครงการ
สบืทอดและอนุรกัษ์สือ่
พืน้บา้น 
 

o   o o สรุปบทเรยีน 
สงัเกตการณ์
รายงานผล
การศกึษา 
 

14 บทที ่8 ละครชาวบา้น 
การละเล่นพืน้บา้น และ
ระบ าของชาวบา้น 
 

4 1.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัประเภทของ
ละครชาวบา้น 
การละเล่นพืน้บา้น 
และระบ าของชาวบา้น 
2.เพื่อใหน้กัศกึษามี
ความสามารถในการ
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
ละครชาวบา้น 
การละเล่นพืน้บา้น 
และระบ าของชาวบา้น
ในพืน้ที ่โดยเน้น
ประเภท สถานภาพ
การใชป้ระโยชน์ 
ปญัหา การด ารงอยู/่
การอนุรกัษ์วฒันธรรม
ฯ ทีเ่ป็นอยู ่

1. การบรรยายและให้
นกัศกึษาสรุปบทเรยีน 
2. การศกึษากรณีตวัอย่าง 
3..การออกแบบโครงการ
สบืทอดและอนุรกัษ์สือ่
พืน้บา้น 
 
 

o   o o สรุปบทเรยีน 
สงัเกตการณ์
รายงานผล
การศกึษา 
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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 
15 การรายงานผลการศกึษาและ/หรอืการจดัโครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์สือ่พืน้บา้น 

สรุป/วพิากษ์ ถอดบทเรยีน และน าเสนอแนวทางการปรบัปรงุโครงการฯ 
      

16 ทดสอบภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ       
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   2.1  3.1   4.2  
5.2 

-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 
 

9 
16 

20% 
20% 

2. 1.1    
 
 
2.1  
3.1   
4.2   
5.2 

-รายงานผลการศกึษาในหวัขอ้ทีส่นใจ 
-รายงานผลการอภปิรายกลุ่มเกีย่วกบั
จรยิธรรมการสือ่สารเพื่อการพฒันา 
-คุณภาพการสรปุบทเรยีนประจ าสปัดาห ์
-คุณภาพรายงานผลการอภปิรายกลุ่ม
ย่อยและการน าเสนอ 
-คุณภาพรายงานผลการลงพืน้ทีศ่กึษา
ขอ้มลูสือ่พืน้บา้น ในพืน้ทีแ่ละการ
น าเสนอ 
-คุณภาพรายงานผลการออกแบบ
โครงการเพื่อสบืทอดและพฒันาสือ่
พืน้บา้น  

1 
 
 
1-15 
234 
 
56781011 
 
 
12131415 
 
 

50% 
 

3. 1.1   2.1  3.1   4.2  
5.2 

การเขา้ชัน้เรยีน การปฏบิตัติามกตกิา
ของชัน้เรยีน    การท าบทบาทหน้าที ่
และความรบัผดิชอบ 
 

1-15 10% 

 
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.  ต ่ากว่า 50  =   E 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 
สชุาดา แสงดวงด.ี (2556). ส่ือพืน้บ้านเพือ่การประชาสมัพนัธ.์  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาสือ่พืน้บา้นเพื่อการ 
        ประชาสมัพนัธ ์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.์ 
กาญจนา แกว้เทพ จ ารสั เสอืด ีและคณะ พรทพิย ์เยน็จะบก และคณะ  กมลรตัน์ อนิทรทศัน์ และคณะ.  (2548). การเลี้ยวโค้ง 
            ของการส่ือสารการเกษตรในไทย: ภาพรวมจากงานวิจยั 2544-2547.  กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ 
          วจิยั (สกว.) 
กาญจนา แกว้เทพ  เธยีรชยั อศิรเดช  อดุลย ์ดวงดทีวรีตัน์ ประยุทธ วรรณอุดม และอรยิา เศวตามร.์  (2548). ส่ือพืน้บา้นเพื่อ 
            การพฒันาภาพรวมจากงานวิจยั. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
กาญจนา แกว้เทพ นฤมล ปิยวทิย ์สวุฒัน์ ญาณะโค ก าจร หลุยยะพงศ ์สรุางค ์ศริมิหาวรรณ  วรวทิย ์ศริวิฒันสกุล  และ
ปรารถนา จนัทรพุนัธ.์ (2549).  ยึดหลกัปักแน่นกบังานส่ือพืน้บ้านส่ือสารสุขภาวะ. กรุงเทพฯ: โครงการสือ่พืน้บา้นสือ่สาร 
          สขุ. (สพส.) 
กรมสง่เสรมิคุณภาพและสิง่แวดลอ้ม กระทรวงพฒันาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม.(2548).  ปราชญช์มุชน สืบสานภมิูปัญญา 
            ท้องถ่ินไทย ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพช์มุชนสหกรณ์การเกษตร 
          แห่งประเทศไทย 
 จติราภรณ์ สทุธวิรเศรษฐ.์ (2549).  ยุทธวิธีการประชาสมัพนัธ.์ กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชอบ เขม็กลดั และ โกวทิย ์พวงงาม. (2547).  การวิจยัปฏิบติัการอยา่งมีส่วนรว่มเชิงประยกุต.์  กรุงเทพฯ : คณะสง้คม 
           สงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และคณะ. (2549). การส่ือสารแบบมีส่วนรว่มและการพฒันาชมุชน: จากแนวคิดสู่การปฏิบติัการ 
             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. 
อุณาโลม จนัทรร์ุ่งมณีกุล ก าจร หลุยยะพงศ ์นิษฐา หรุ่นเกษม สมสขุ หนิวมิาน วาสนา จนัทรส์วา่ง และอมรรตัน์ ทพิยเ์ลศิ.  
              (2549). เปิดประตสูู่การรูเ้ท่าทนัส่ือ:แนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์การรูเ้ท่าทนัส่ือเพื่อสุขภาพ.  นนทบุร:ี  
            โครงการสือ่สรา้งสรรคเ์พื่อสขุภาพ 
เวบ็ไซดข์องหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ เอกชน และองคก์รไมแ่สวงหาก าไรต่างๆ  
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศึกษา

ไดด้งันี้ 

1.1 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
1.3 แบบประเมนิผูส้อนของคณะ  
1.4 แบบทดสอบทศันคตต่ิอรายวชิา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

2.1 ผลการสอบ 
2.2 การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลู

เพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 

3.1 สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
3.2 การวจิยัในชัน้เรยีน การวจิยัองคค์วามรูแ้ละการวจิยัประยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้

ดว้ยการตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิารว่มพจิารณาแนวการจดัการเรยีนรู้ และตรวจสอบขอ้สอบปลายภาค    การพดูคยุ
สอบถามนกัศกึษา การตรวจสอบจากการสรุปบทเรยีนของนกัศกึษา รายงานการน าเสนอผลการอภปิรายกลุ่มเกีย่วกบับทบาท
หน้าที ่ปญัหาและแนวทางการแกไ้ขปญัหาสือ่พืน้บา้น  คุณภาพรายงานผลการศกึษาขอ้มลูสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธใ์น
พืน้ที ่ตลอดจนขอ้เสนอต่อการใชป้ระโยชน์จากสือ่พืน้บา้นในเชงิการประชาสมัพนัธ ์รวมถงึขอ้เสนอ/โครงการสง่เสรมิ อนุรกัษ์
และพฒันาสือ่พืน้บา้นเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ และผลการประเมนิผลการสอนของนกัศกึษาชว่งกลางภาคผ่านแบบประเมนิผล
การสอน 

หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาดว้ยการตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 
เพื่อตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยพจิารณาจากคะแนน  และเกณฑก์ารตดัเกรด   
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 การศกึษาดงูานการจดัแสดงนิทรรศการ หรอืการน า 

สือ่พืน้บา้นไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาในมติต่ิางๆ  การผลกัดนัใหน้กัศกึษาจดักจิกรรมหรอืโครงการเพื่ออนุรกัษ์และพฒันาสือ่
พืน้บา้นอย่างต่อเนื่อง  เช่น การประกวด การแสดงนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองและประสบการณ์ทีห่ลากหลายขึน้ 

 


