
1 

รายละเอียดของรายวชิา 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะนิเทศศาสตร์/สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
CS138 การส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
          (Development Communication) 

2. จ านวนหนว่ยกติ   
3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.เบญจพร  วุฒิพันธุ์ 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
1 สิงหาคม 2559 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร การส่ือสารกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารเพื่อการพัฒนา  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

-เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน การเตรียมเนื้อหา และการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดของการส่ือสารเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของการส่ือสารประเภทต่างๆ ที่มีต่อการ
พัฒนาสังคม และประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนา  
2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
(3 ชม.x 15 สัปดาห์) 

- - 
45 ชั่วโมง 

(3 ชม.x 15 สัปดาห)์ 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

หลังจากที่ได้บรรยายหลักการ จะมอบหมายให้นักศึกษาท างานในระยะเวลาที่ก าหนด แล้วจงึให้นักศึกษาเข้าพบพร้อมกับ
น าเสนองานท่ีท า จากนั้นจงึใหค้ าปรึกษาแนะน าเป็นรายบุคคล   
หากนักศกึษามคี าถาม สามารถฝากค าถามไว้ใน ItuneU เพื่อใหผู้้สอนตอบกลับได้ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) มีวินัย  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 
4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม  
5) มีความเสียสละและมีความอดทน 

1.2 วิธีการสอน  

1. ก าหนดเวลา และให้คะแนนพิเศษส าหรับผู้ที่เข้าเรียนตรงต่อเวลา  
2. มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานอย่างชัดเจน  
3. สอดแทรกทัศนคติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประชาสัมพันธ์  



4. สอดแทรกความรู้ความเข้าใจ และตัวอย่างเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในเนื้อหาที่เรียน   

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยมีการเช็คชื่อทุกครั้งที่เข้าสอน และการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลงานนักศึกษา 
3. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ  

2.1.1 มีความรู้เกีย่วกับแนวคิดดา้นการพัฒนา การใช้แนวคดิการส่ือสาร และการประชาสัมพันธใ์นการพัฒนา และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  

2.1.2 มีความรู้อันเกดิจากการบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา  
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 มีการจัดท าประมวลรายวิชาไว้ก่อนเริ่มการเรียนการสอน  
2.2.2 สอนโดยใช้การบรรยายจากข้อมูล ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมที่ทันเหตุการณ์ และมีแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ 
2.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่สอน 
2.2.4 เชิญนักวิชาชีพด้านการส่ือสารเชิงกลยุทธ์มาเป็นวิทยากรพิเศษ 
2.2.5 ทบทวนเนื้อหาส าคัญของวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้ว  และเชื่อมโยงกับเนื้อหาของวิชาที่ก าลังเรียนอยู่ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.2. พิจารณาจากผลงานของนักศึกษา 
2.3.3. พิจารณาจากผลการสอบของนักศกึษา 
2.3.4. สังเกตพฤตกิรรมของนักศกึษาในชั้นเรียน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่้องพฒันา 

3.1.1 สามารถเข้าใจแนวความคดิเกี่ยวกับนเิทศศาสตร์ โดยเน้นหนักด้านการส่ือสารเชิงกลยุทธ ์
 

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1. สอนให้นักศกึษาสรุปประเด็นจากเนื้อหาที่ได้บรรยายไป 
3.2.2. สอนโดยใชก้รณีศึกษา หรือการอภิปรายรว่มกัน 
3.2.3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 
3.2.4. มอบหมายโครงการให้นักศึกษาได้วางแผนหรือท าวิจยั 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานนักศึกษาทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 



2. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา  

1. สามารถรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 

2. สอนให้นักศึกษาแบง่หน้าทีค่วามรับผิดชอบภายในกลุ่ม 

 
4.3 วิธีการประเมินผล     

1. ประเมินจากการพฤติกรรมของนักศึกษาขณะท างานกลุ่มในชั้นเรียน 

2. พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       

      5.1.1 สามารถใช้ทกัษะการส่ือสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 วิธีการสอน       

      5.2.1. ให้นักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ สรุปสาระส าคัญ จดัท าส่ือประกอบการน าเสนอในชั้น
เรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1. พิจารณาจากผลงานของนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์ที่   หัวข้อบรรยาย/ปฎิบัต ิ กิจกรรม 
1 แนะน ากระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล  
2 บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
3 บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
4 บทที่ 2 แนวคิดดา้นการส่ือสาร บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
5 บทที่ 3 การส่ือสารเพื่อการพัฒนา บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 

6 บทที่ 3 การส่ือสารเพื่อการพัฒนา บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 



7 บทที่ 4 การส่ือสารกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
8 ทบทวนความรู ้  

9 สอบกลางภาค  
10 บทที่ 5 การแพร่กระจายนวัตกรรม บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
11 บทที่ 5 การแพร่กระจายนวัตกรรม บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 

12 บทที่ 6 การส่ือสารรณรงค ์ บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
13  บทที่ 7 การตลาดเพื่อสังคม บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
14 บทที 8 การส่ือสารอย่างมีส่วนรว่ม บรรยาย ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 
15 กรณีศึกษา/ฟังบรรยายจากวิทยากร สรุปเนื้อหา แสดงความคิดเห็น 
16 กรณีศึกษา/ฟังบรรยายจากวิทยากร สรุปเนื้อหา แสดงความคิดเห็น 
17 สอบปลายภาค ๓๐% 

 
 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

การท ากิจกรรมทัง้เดี่ยวและกลุ่ม การตอบค าถาม 
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียนและ
ความเอาใจใส่ในชั้นเรยีน  

ตลอดภาค
การศึกษา 

50% 

2 2.2, 2.3 

การสอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 
16 

50% 

  รวม  100% 

 
 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 
• เอกสารประกอบการคน้คว้าและอ้างอิง (Reference Material)  

กาญจนา   แก้วเทพ และคณะ  .2543 . สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้  .กรุงเทพก : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
เกศินี   จุฑาวิจติร  .2532 . การสือ่สารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์. 
จุมพล  รอดค าดี  .2540 . สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา  .กรุงเทพก : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รัตนาวดี  ศิริทองถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  .สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนเิทศ
 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,2542.  
สุโขทัยธรรมาธิราช  ,มหาวิทยาลัย .2532 . สื่อสารเพือ่การพัฒนา  .นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สนธยา  พลศรี .ทฤษฎีและหลกัการพัฒนาชุมชน .พิมพ์ครัง้ที่ 5 . กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ ,2545.  
เสถียร  เชยประทับ  .2532 . การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา  .กรุงเทพก :  
 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

---------------------  .2530 . ศักยภาพของสื่อมวลชนในประเทศพัฒนา .กรุงเทพก : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การสนทนาระหว่างผู้สอนและนักศึกษาในชั้นเรียน การพูดคุย และItuneU 

2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. การท าแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1. การให้นักศึกษาท าแบบประเมินผู้สอน 
2. การพิจารณาจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
1. เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา ผู้สอนด าเนินการประมวลความคิดของนักศึกษา ประเมินการสอน และสรุปปัญหา อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา และแบบฝึกหัดให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ตรวจพิจารณาข้อสอบปลายภาค และผลการวัดผลการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนข้อสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ควร

ปรับปรุง และวิธีการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเอง จากข้อ 2 มาประมวล โดยจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อสรุป

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 
 


