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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิเทศศาสตร์   สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา CX 002 ชื่อรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

2. จ านวนหน่วยกิต        

 

3 หน่วยกิต ( 3-0-6) 

(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  วิชาโทต่างคณะ  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           

 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์พัชรี   พรหมคช 

 4.2  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พัชรี  พรหมคช  อาจารย ์ดร.เบญจพร  วุฒิพันธ์  อาจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  นิรมานสกุล  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

 ภาคการศึกษาที่  1            ชั้นปีที่เรียน 3  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  -ไม่มี- 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  -ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน   
          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  ปีการศึกษา 2559       เมื่อวันที่ 6  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร  

การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา  การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อ

การพัฒนา 

1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศในด้านต่างๆ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดการสื่อสารเพื่อมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ  โดย

วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ทันสมัยตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

แนวคิดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารประเภทต่างๆ 

ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนา  ลักษณะ

และวิธีการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา   รวมทั้งศึกษาปัจจัยต่างๆ ด้านการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ

พัฒนา 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
          จัดช่วงเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการสัปดาห์ละ ๒  ชั่วโมง  

โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

CX 002 o o o o o   o o  o o o  o o o  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

1.1มีความยึดมั่นความดีงาม
ในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละและมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

-มีการสอดแทรกสาระทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ระหว่างการ
เรียนการสอนปลูกฝังค่านิยมของ
ความเป็นไทย ความเสียสละ  
จิตอาสา  ต้ังแต่ชั่วโมงแรก  ทั้งนี้
สอดคลอ้งกับเนื้อหาบที่ 1 
แนวคิดการพัฒนา มีแนวคิด

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษา  ที่เคย
ท าในชีวิตประจ าวันและ
สอบถามในชั้นเรียน  และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะ
ท างานกลุ่มในชั้นเรียน 
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เสรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

-รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูก
ระเบียบ 
-ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญ
ของเรื่องการตรงต่อเวลา 
-ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

-ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษา  
-พฤติกรรมในการเข้าเรียน 
-การยกตัวอย่างในชั้นเรียนใน
บทเรียนที่เกี่ยวข้อง 
 

1.3เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึง
ความเสมอภาค รวมถึงระเบียบ
และกฏเกณฑ์ในสังคม 

มอบหมายกิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน 

ประเมินจากการท ากิจกรรม
กลุ่มในห้องเรียน 

2.  ความรู ้
ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
กับการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม   

-เน้นการสอนแนวคิด และการ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมและ
โครงการที่น าการสื่อสารไปเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา 
-ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม 

การสอบกลางภาค  
และปลายภาค 
 

2.2มีความสามารถในการบูรณา
การความรู้ที่ได้เข้ากับสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง 
 

เน้นการสอนที่เป็นกรณีศึกษา 
 

การสอบกลางภาค   
และสอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1มีความสามารถในการใช้
ระบบคิดที่วิเคราะห์  
 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์  จากกรณีศึกษา 
 

การสังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียน 
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3.2 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้แก้ไขปัญหา และน าไปบูรณา
การกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ 

สอดแทรกกรณีศึกษา 
ค้นคว้าท ารายงาน 
 

รายงานกลุ่ม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

มอบหมายงานให้ท างานเป็น
กลุ่ม  

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.2มีความสามารถในการ
ปรับตัวในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับ
ถือความแตกต่างและคุณค่า
ของความหลากหลาย 

มอบหมายงานให้ท างานเป็น
กลุ่ม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.3 มีภาวะการเป็นผู้น า 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

มอบหมายงานให้ท างานเป็น
กลุ่ม 
 

ประเมินความก้าวหน้าของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1มีทักษะทางภาษาและ
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

มอบหมายการค้นคว้าท า
รายงาน ทีส่ืบค้นจาก
เอกสารอ้างอิงจากสื่อสิ่งพิมพ์  
และสื่อออนไลน์ และเรียบเรียง
ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

-ประเมินผลจากรายงาน 
-ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการ
เขียนรายงาน 
 

5.2มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 

-มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น 
จัดการและน าเสนอข้อมูล 
การสือ่สารและเรียบเรียง 

ประเมินผลจากรายงานและ
ส่วนการอ้างอิง 
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ติดต่อสื่อสาร จัดการและ
น าเสนอข้อมูลได้ 

รายงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-ให้รายงานความก้าวหน้าการ
ท างานกลุ่มผ่านโปรแกรมสนทนา  

 

5.3 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า หาความรู้ทางวิชาการ 

มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น 
จัดการและน าเสนอข้อมูล 

ประเมินผลจากรายงานและ
ส่วนการอ้างอิง 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน  
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง) 
บรรยาย 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

      1-3 -แนะน ากระบวนการเรียนการสอน 

-บทท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนา 

   9           บรรยาย,  

 

PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

      4 -บทท่ี 2 แนวคิดด้านการสื่อสาร    3            บรรยาย 

 

PowerPoint 

 

 

5-6 -บทท่ี 3 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา    6           บรรยาย, 

 

PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

7 -บทท่ี 4 การสื่อสารกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

   3            บรรยาย PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

      8-9 สอบกลางภาค               

10-11 -บทท่ี 5 การแพร่กระจายนวัตกรรม    6            บรรยาย  PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 
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12 -บทท่ี 6 การสื่อสารรณรงค์   3             บรรยาย PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

13 -บทท่ี 7 การตลาดเพื่อสังคม 3 บรรยาย PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

14 -บทท่ี 8 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3 บรรยาย PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

15-16 กรณีศึกษา / ฟังบรรยายจาก

วิทยากร 

6 บรรยาย PowerPoint 

วีดิทัศน์ 

ภาพนิ่ง 

 

 รวม     45           

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ท่ีประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 การถามตอบในชั้นเรียน  ความ

ต้ังใจ และเข้าชั้น 

1-15 10 

2 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 

5.3 

งานที่ได้รับมอบหมาย   

ในชั้นเรียน   กิจกรรมกลุ่ม 

 รายงาน และฟังบรรยาย 

3-15 30 

3 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, การสังเกต 1-15 0 

4 2.1, 2.2, 3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค 8,16 60 
เกณฑ์การประเมินผล   

 75 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 55-59  % ระดับคะแนน  C 
 70-74 % ระดับคะแนน  B+ 50-54  % ระดับคะแนน  D+ 
 65-69  % ระดับคะแนน  B 45-49  % ระดับคะแนน  D 
 60-64  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 45 % ระดับคะแนน  F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CX 002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 3.1 สารคดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,  การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจ 

4.  ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  -ไม่มี- 

5.  ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

           การเข้าถึง website ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในประเทศ

และประเทศอาเซียน  เป็นต้น   

6.  การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

6.1 จัดบรรยายพิเศษ อย่างน้อย 1 ครั้ง   

7.  การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา –ไม่มี- 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

       ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของรายวิชา  

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากการสังเกต และผลการเรียนของนักศึกษา  

3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 เลือกตัวอย่างกิจกรรมในสังคมให้มีความลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาของปีนี้  ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เรียนรุ่นก่อน 

3.2น าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของนักศึกษาจากรุ่นก่อนมาเป็นนแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.3อาจารย์ผู้สอนพัฒนาตนเองโดยเป็นวิทยากรให้บริการทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆ  ในภาระงานอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา  แล้วน าข้อมูลที่

เกี่ยวข้องมาปรับในกรณีศึกษาและตัวอย่างให้นักศึกษารับรู้ได้ทันสมัยมากขึ้น  แม้ว่าผู้เรียนจะเป็นนักศึกษาต่าง

คณะ   แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการจึงได้รับข้อมูลความ
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ต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเป็น

ปัจจุบัน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
         อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทบทวนผลการประเมินของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ถึงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

         คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ ประเมินข้อสอบและความ

เหมาะสมในการให้คะแนน     

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดให้มีระบบทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินของนักศึกษา และผลการประเมินโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ ที่คณะวิชาแต่งต้ัง   หลังการ

ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน วิเคราะห์ผลที่ได้ และน าเสนอแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา  เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป 

 

 

 


