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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา DCA8201 รายวิชาทฤษฎีการส่ือสารข้ันสูง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   
รหัสวิชา    DCA8201 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Advanced Communication Theory 
 

๒. จํานวนหนวยกิต   ๓(๓-๐-๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      นิเทศศาตรดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสาร) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   รายวิชาบังคับ 

 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข  
๔.๒ อาจารยผูสอน  อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข และทีมผูสอน 

 
๕.  สถานท่ีติดตอ  หองพัก ๕๖๓๒  / e–mail : somsak.kl@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๖๑  ชั้นปท่ี ๑ 
๖.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได  ๑๐ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  (ถามี) …............................................................... 
๘. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี)…............................................................... 
 
๙. สถานท่ีเรียน    อาคาร ๒๑๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย 
 
๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง   วันท่ี ๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

 ๒. จุดมุงหมายของรายวิชา 
  ผลลัพธการเรียนในรายวิชานี้ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวความคิดรวบยอดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับการสื่อสารในมิติตาง ๆ สามารถประยุกตใชทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการวิเคราะหสถานการณการสื่อสารในระดับตาง ๆ 
รวมไปถึงการสังเคราะหองคความรูจากทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาองคความรูทางการสื่อสาร 
 
๓. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๑) เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความสามารถในเชิงทฤษฎีดานนิเทศศาสตรในการอธิบายสถานการณในบริบทสังคมไทย 

๒) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําแนวคิด ทฤษฎีดานนิเทศศาสตรไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ ธุรกิจ 
และทางสังคมได 

๓) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใชสรางองคความรูใหมดานการสื่อสารในมิติตาง ๆ ใหเกิดข้ึนได  

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย)        

ความหมาย และขอบเขตของการสื่อสารข้ันสูง ปรัชญา แนวความคิดรวบยอดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการ
สื่อสารการพัฒนาองคความรู กระบวนการและระดับของการสื่อสารท่ีเปนพลวัต และการสื่อสารในมิติตาง ๆ เพ่ือนําไปสู
การศึกษาดานทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดานการสื่อสาร การประยุกตใชทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการวิเคราะห
สถานการณการสื่อสารในระดับตาง ๆ รวมไปถึงการสังเคราะหองคความรูจากทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาองคความรู
ทางการสื่อสาร 

(ภาษาอังกฤษ) 
Meanings and scope of advanced communication; philosophies, concepts, and theories of 

communication; the development of knowledge, process, and levels of dynamic communication and 
communication in various dimensions for the study of theories and concepts on communication; the 
application of communication theories in the analysis of different levels of communication situations; 
and synthesis of knowledge gained from communication theories with the aim of developing of 
communication knowledge 
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 
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45 ชม. /ภาคการศึกษา 
(ไมรวมการสอบกลางภาค

และปลายภาคเรียน) 

- 45/ภาคการศึกษา 90 ชม. /ภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 3.1 ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน  3 ชม./สัปดาห หอง 5632 ชั้น 3   

      อาคาร 56  คณะวิทยาการจัดการ 
 3.2 ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  หมายเลข 0-2160-1501 / 098-2635521 (อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข) 
 3.3 ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) somsak.kl@ssru.ac.th 
 3.4 ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook : somsak klaysung  / Line : somsak-klaysung) 
 3.5 ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Web board)............................. 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  

และซ่ือสัตยสุจริต 
  (๒)  วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 (๓)  มีภาวะความเปนผูนําและรูจักการเปนผูตาม โดยสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข 

ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
 (๔)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ 

เปนมนุษย 
 (๕)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 (๖)  สามารถวิเคราะหผลลกระทบจากการใชการสื่อสารตอบุคคลองคกรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 
 มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา โดยในแตละเนื้อหาจะมีการสอดแทรกกรณีตัวอยาง

เก่ียวกับการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเชื่อมโยงกับหัวขอการบรรยายจากผูสอนหรือวิทยากรพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้น ๆ และจัดใหมีการประเมินผลโดยเปนสวนหนึ่งของขอสอบท่ีมีขอคําถามเก่ียวกับการนําคุณธรรม จริยธรรมท่ีนิสิตได
ฟงงบรรยายมาประยุกตใช 
 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากผลงานท่ีนักศึกษาทําสง การแสดงความคิดเห็นในการเรียน การเสนอกรณีตัวอยางคุณธรรมลงในขอสอบ  

 
๒. ความรู 

๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาท่ีศึกษา 
 (๒)  มีความเขาใจและสามารถอธิบายความตองการทางดานการสื่อสาร สามารถวิเคราะหปญหา 
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รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
 (๓)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการดานการสื่อสาร มีความรูความเขาใจ 

และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานการสื่อสาร อยางตอเนื่อง 
 (๔)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบ 

ของการสื่อสาร ท่ีรวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และการประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ 
 (๕)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรอืการประยุกตการสื่อสาร ท่ีใชงานไดจริง 
 (๖)  สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษามากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๑.๒   วิธีการสอน 
 เนนการสอนท่ีใหความรูเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญดานนิเทศศาสตร และมอบหมายใหนักศึกษา
คนควาบทความวิจัยและบทความทางวิชาการซ่ึงจะทําใหนักศึกษารับทราบวิวัฒนาการของกระบวนการสื่อสาร 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลจากผลงานการนาํเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย ความสนใจการเรียน และผลการประเมินจากการทําสอบ  
 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  คิดและไตรตรองอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผลอยางเปนระบบ สามารถสืบคนตีความ และประเมิน

การสื่อสารในประเด็นตาง ๆ เพ่ือใชในการแกไขปญหาสรางสรรค 
 (๒)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 (๓)  สามารถประยุกตและนําความรู ทักษะมาใชในการแกไขปญหาทางดานการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

การเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูอยางมีเหตุผล ตามหลัก
แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือนํามาประยุกตใชในการเรียน การสอบ และการทํางานตอไป 
๓.๓   วิธีการประเมินผล 

ประเมินผล โดยการใหนักศึกษาอธิบายแนวคิด ทฤษฎีดานการสื่อสาร มีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน รวมท้ังการนําเสนอ รายงานการประยุกตใชทฤษฎีและการสรางทฤษฎีการสื่อสาร 
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 (๒)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา สถานการณตาง ๆ ท้ังในบทบาท

ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน 
 (๓)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 (๔)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 (๕)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ ท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืน 

อยางพอเหมาะ ท้ังของตนเองและของกลุม 
 (๖)  มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 
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จัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษาวิเคราะห สังเคราะหประเด็น สถานการณหรือกระแสสังคมโดย
อาศัยหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และผลงาน

การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหประเด็น สถานการณหรือกระแสสังคมโดยอาศัยหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร 

 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับการวิจัยดานการสื่อสาร 
 (๒)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูดานการสื่อสาร มาประยุกตใชกับปญหาการวิจัย

และปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางสรางสรรค 
 (๓)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 (๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

ในรายวิชาจะมีการนํากรณีศึกษาในประเด็นทฤษฎีทางการสื่อสารมารวมอภิปราย วิเคราะหและหาขอสรุป
ในชั้นเรียน รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อออนไลน เพ่ือใชในการสืบคนผลงานวิจัยตามทฤษฎีข้ัน
สูงทางดานนิเทศศาสตร 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
การประเมินผลจากการมอบหมายงานนักศึกษา ใหศึกษา วิเคราะหวิธีการแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิด

ของการแกปญหา โดยใชทฤษฎีทางนิเทศศาสตร  

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

 

 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑. แผนการสอน 
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รายวชิา ทฤษฎีการสื่อสารขัน้สูง บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา       ตรี   โท  เอก 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช  

ผูสอน 

1 

 อธิบายเก่ียวกับผลลัพธการเรียนรูและ
คําอธิบายรายวิชา  

4 ชม. 
(บรรยาย  
4 ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย 

• นักศึกษารวมกันอภิปรายแนวการ
สอนและวิธีการวัดผลประเมินผล 

สื่อการสอน 

• มคอ.3, แผนบริหารการสอน 

• 2. สไลด        

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข 

2 

ปรัชญา แนวคิดเก่ียวกับศาสตรและทฤษฎี  
บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• รวมอภิปราย ยกตัวอยางสรุปผล 
สื่อการสอน 

• สไลด  

• ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎี
การสื่อสาร หนวยที่ 1-7 

• Applying Communication 
Theory for Professional Life 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

3 

• ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร [3] 

• โครงสรางและหนาที่ทฤษฎีนิเทศ
ศาสตร [1;143] [5; 137] 

• ทฤษฎีการวิจัยและการประยุกตใช 
1. S - R Theory  
2. Leaning Theory  
3. Symbolic interaction Theory 

[3;244] 
4. Social Exchange Theory [2] 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• มอบหมายงานกลุม รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎี
การสื่อสาร หนวยที่ 1-7 

• Applying Communication 
Theory for Professional Life 

• Mass Communication 
Theory 

• สุรางค จันทรชวานิช (2555) 
ทฤษฎีสังคมวิทยา 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

4 

1. Balance Theory 
2. Cognitive Dissonance Theory[2] 
3. Co-orientation Theory 

 
 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• Applying Communication 
Theory for Professional Life 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 
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รายวชิา ทฤษฎีการสื่อสารขัน้สูง บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา       ตรี   โท  เอก 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช  

ผูสอน 

5 

1. Structural and Functional 
Theory [1;143] 

2. Uses and Gratifications Theory 
[3] 

3. Reasoned Action Theory 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• Applying Communication 
Theory for Professional Life 

• Mass Communication 
Theory 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

6 

1. Systems Theory [1;108] [3; 206] 
2. Cybernetics Theory [1;111] 
3. Convergence Theory 
4. Organizing Theory 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎี
การสื่อสาร หนวยที่ 1-7 

• Mass Communication 
Theory 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

7 

1. The Rhetoric Theory 
2. Elaboration Likelihood 

Model[2] 
3. Social Judgment Theory[2] 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• Applying Communication 
Theory for Professional Life 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

8 

1. Agenda Setting Theory [2] 
[3;315] 

2. Spiral of Silence Theory [3;321] 
[4;187] 

3. Third Person Theory 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• Applying Communication 
Theory for Professional Life 

• Mass Communication 
Theory 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

9 1. Social learning Theory [3;195] บรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอน   อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
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มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา       ตรี   โท  เอก 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช  

ผูสอน 

2. Cultivation Theory [3;330] 
3. Media Literacy New Media 

[3;380] 

3 ชม. • บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• Mass Communication 
Theory 

และทีมผูสอน 

10 

1. Diffusion of Innovations Theory 
2. Participatory Communication 

Theory 
3. Semiotic Theory [3;363] [4;343] 

 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎี
การสื่อสาร หนวยที่ 8-15 

• Mass Communication 
Theory 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

11 

1. Media Ecology Theory 
2. Marxism - Conflict Theory [3;234] 
3. Cross – Cultural Theory 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎี
การสื่อสาร หนวยที่ 1-7 

• Mass Communication 
Theory 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

12 

Critical Theories : Political [4; 369] 
Economy of Media  
Critical Theories : The Frankfurt 

School [3;237] [6; 238] 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎี
การสื่อสาร หนวยที่ 8-15 

• Mass Communication 
Theory 

• สายธารแหงนักคิดทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมืองกับ

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 
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รายวชิา ทฤษฎีการสื่อสารขัน้สูง บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา       ตรี   โท  เอก 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช  

ผูสอน 

การศึกษา (2553) 
13 

Critical Theories : Postmodernism 
Critical Theories : The Birmingham 
School 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• สายธารแหงนักคิดทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมืองกับ
การศึกษา (2553) 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

14 

Critical Theories: The Toronto 
School 
 

บรรยาย 
3 ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.รวมอภิปราย 
 สื่อการสอน 

• สไลด  

• สายธารแหงนักคิดทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมืองกับ
การศึกษา (2553) 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข
และทีมผูสอน 

15 

การนําเสนอรายงานทฤษฎีการสื่อสาร 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน   

• บรรยาย  

• นศ.นําเสนอรายงาน 
 สื่อการสอน 

• รูปเลมรายงาน 

อ.ดร.สมศักดิ์ คลายสังข 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวน 
ของการประเมินผล 

1.1.1, 1.1.6 
 

การมีสวนรวมในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห 
30 % 

 
 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 

3.1.3  
รายงานการแนวความคิดรวบยอดประยุกตใช
ทฤษฎีและการสรางทฤษฎีการสื่อสาร 

2-14 
30 % 

 
1.1.1, 1.1.6,2.1.1, 
2.1.3, 3.1.1, 3.1.3 

การนําเสนอรายงานทฤษฎีการสื่อสาร 
 

15 40 % 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา       ตรี   โท  เอก 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
Dainton, Marianne and Zelley Elaine D. (2005). Applying Communication Theory for Professional Life  

Practical Introduction, Thousand Oaks, California: Sage Publications.  
Baran, S. J., & Davis, D. R. (2009). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future 

 (4th ed.). Belmont: Thomson Wadsworth. 
 
 

Littlejohn, Stephen W. and Foss, Karen A, (2008). Theories of human communication. (9th ed.)  
Thomson Wadsworth, Belmont, Calif Australia. 

David Holm. (2005). Communication Theory Media, Technology and Society, SAGE Publications Ltd.  

 
2. ส่ือ (Hand out) รายวิชาทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง โดย ทีมผูสอน 
 

3. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
กาญจนา แกวเทพและสมสุข หินวิมาน. (2550). สายธารนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับการส่ือสารศึกษา  

กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กาญจนา แกวเทพ. (2547). การศึกษาส่ือสารมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ. กรุงเทพฯ: แบรนดเอท จํากัด, ซีเอ็ด ยูเคชั่น  

จํากัด (มหาชน). 
กาญจนา แกวเทพ. (2553). แนวพินิจใหมในส่ือศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎีการส่ือสาร. หนวยท่ี 1-7. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎีการส่ือสาร. หนวยท่ี 8-15. กรุงเทพฯ: 
วรรณวิมล อังคศิริสรรพ (แปล). (2547). บารต โรลองด. มายาคติ. กรุงเทพฯ;  สํานักพิมพคบไฟ.  
สุภางค จันทวานิช. (2550). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ. คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

4. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ...............................................................................................   
      

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมพิจารณาแนวทางการประเมินผล 
 1.2 ชี้แจงนักศึกษาใหทราบถึงความสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย 
 1.3 สงเสริมใหมีการประเมินศักยภาพผูเรียนท้ังกอนและหลังจากการเรียน 
 1.4 จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็น เนื้อหา และ
สถานการณตาง ๆ  
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2. กลยุทธการประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
2.3 ประเมินจากผลงานการนําเสนองานของนักศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยการออกแบบสื่อใหทันสมัย และยกกรณีศึกษาท่ีเปนสถานการณปจจุบันในการ

อธิบายทฤษฎี 
3.2 พิจารณา ประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4.2 พิจารณาความสอดคลอง ของผลการเรียนกับคุณภาพของผลงานเดี่ยวและกลุมของนักศึกษา 
 4.3 ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปการศึกษาหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
5.2 ปรับปรุงเนื้อหา สื่อการสอน รูปแบบการมอบหมายงานใหทันสมัยและตรงตอความตองการในการสราง

ประสิทธิภาพของการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
5.3 ศึกษาสถานการณ ความเปลี่ยนแปลงในวงการวิชาชีพดานนิเทศศาสตร  

 
*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาบังคับ 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ
ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

5 วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
DCA8201 ทฤษฎีการสื่อสารข้ันสูง                          
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