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คำนำ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ด้วยเหตุผลสำคัญคือ ประกำรแรก ควำมจำเป็นที่ต้องรักษำตัว
รอด รวมพละกำลังต่อสู้กับเผ่ำพันธุ์อื่นที่อำจจะมำทำลำยเผ่ำพันธุ์ของตน ประกำรต่อมำ มีควำมจำเป็นต้องรวม
กำลังเข้ำทำงำนที่ใช้กำลังของคนเพียงคนเดียวหรือจำนวน น้อยทำไม่ได้ เช่น กำรล่ำสัตว์ใหญ่เป็นอำหำร ล่ำกวำง
ล่ำวัวกระทิง ล่ำปลำวำฬ นอกจำกนั้นกำรก่อสร้ำงในชุมชน เช่น สะพำนข้ำมแม่น้ำ กำแพง หรือรั้วป้องกันสัตว์ร้ำย
หรือมนุษย์ต่ำงเผ่ำ แม้กระทั่งที่อยู่อำศัยขนำดใหญ่ก็ต้องใช้ควำมร่วมมือจำกคนกลุ่มใหญ่ ประกำรสุดท้ำย มีควำม
จำเป็นทำงจิตวิทยำที่มนุษย์จะต้องอยู่รวมกันเพื่อให้เกิดควำมอุ่นใจ เนื่องจำกกำรเป็นสัตว์สังคมก็คือต้องกำรหำ
เพื่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้สึกที่เป็นชุมชน เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นพวกเดียวกัน เป็นเครือญำติ เป็นครอบครัว
แต่เมื่อมนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มในลักษณะของสัตว์สังคม และท่ำมกลำงทรัพยำกรที่จำกัดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องมีควำมขัดแย้ง โดยทั่วไปควำมขัดแย้ง คือเหตุกำรณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่อำจยืนอยู่ในสถำนะจำกัด
สถำนะหนึ่ง ควำมขัดแย้งเกิดจำกควำมต้องกำรที่ตรงกันข้ำมกันในขณะหนึ่ง ควำมขัดแย้งอำจเกี่ยวกับควำมไม่
สำมำรถตัดสินใจกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือเป็นเพรำะอยำกทำทั้งสองสิ่งในเวลำเดียวกัน
ควำมขัดแย้งจึงเป็นเป็นสิ่งที่ต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดตำมมำ ผลของควำม
ขัดแย้งนั้นสำมำรถจะเป็นไปได้ทั้งประโยชน์และผลเสีย กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งจึงควรเป็นไปในทำงที่จะทำให้
ได้ผลตำมมำเป็นประโยชน์มำกที่สุด โดยปรำศจำกกำรเป็นศัตรูกันของกลุ่มที่ขัดแย้งและพฤติกรรมกำรทำลำย
กำรที่จะจัดกำรกับควำมขัดแย้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นต้องอำศัยทักษะในกำรบริหำร และต้องมีกำร
วินิจฉัย ควำมขัดแย้งได้ถูกต้อง ผู้ที่จัดกำรกับควำมขัดแย้ง ต้องมีศิลปะในกำรจูงใจคน ต้องมีควำมใจเย็น และ
ควำม อดทนเพียงพอ
รำยวิชำกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง จึงเป็นเนื้อหำที่จะทำให้นักศึกษำ มีแนวทำงและวิธีกำรใน
กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งได้ ซึ่งต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนและต้องประเมิน สถำนกำรณ์และตนเองก่อนว่ำจะลงมือ
จัดกำรกับควำมขัดแย้งอย่ำงไร
ดร.วรัตต์ อินทสระ
พฤศจิกำยน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำสวนดุสิต
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิทยำกำรจัดกำร หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
3013211 กำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
2. จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต/ วิชำเฉพำะด้ำน (บังคับ)
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
4.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
4.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จตุรงค์ ดวงจินดำ
4.3 อำจำรย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
5. ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 /2560 ชั้นปีที่ 3
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
พฤศจิกำยน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1.1 เพื่อศึกษำควำมหมำยของควำมขัดแย้ง ควำมขัดแย้งในรูปแบบต่ำงๆ และกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
1.2 เพื่อนำทฤษีีและเนื้อหำเกี่ยวควำมขัดแย้ง ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ที่เป็นปจจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
เป็นรำยวิชำเฉพำะด้ำน (บังคับ) เน้นทฤษีีควำมขัดแย้งและกำรจัดกำรกำรกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง โดยใช้มิติของกำร
สื่อสำรที่ถูกต้องตำมสถำนกำรณ์เข้ำคลีค่ ลำยและแก้ไขปจญหำ โดยต้องปรับปรุงเนื้อหำและกำรยกตัวอย่ำงกรณีศกึ ษำให้เป็นปจจจุบนั
อยู่เสมอ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษำแนวคิดที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ของกำรสื่อสำรกับควำมขัดแย้ง บทบำทและควำมรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง กำรบริหำรและสร้ำงสรรค์กลยุทธ์กรสื่อสำรสำหรับกำรคลี่คลำยปจญหำควำมขัดแย้ง
วิเครำะห์กรณีปจญหำควำมขัดแย้ง กำรสื่อสำรที่เหมำะสมกั บควำมขัดแย้งในมิติต่ำงๆ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรศึกษำ
วัฒนธรรม ชุมชนและครอบครัว

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึก

สอนเสริม

45

0

ปฏิบัต/ิ งำน
ภำคสนำม/กำรฝึกงำน
0

กำรศึกษำด้วยตนเอง
90

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล
6 ชั่วโมง / สัปดำห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบเชิงวิชำชีพ เพื่อให้สำมำรถแสดงออกทำงพฤติกรรม
ดำเนิ น ชีวิตร่ ว มกับ ผู้ อื่น ในสั งคมได้อย่ ำงรำบรื่น และเป็นปกติสุ ข โดยใช้ดุล พินิจทำงค่ำนิยมพื้นฐำน และ
ควำมรู้สึกของผู้อื่นในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ประเด็นปจญหำทำงคุ ณธรรม จริยธรรม เพื่อแก้ไขปจญหำอย่ำง
สันติวิธี ดังนั้น มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้
1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
• 1.1.1ตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
• 1.1.3 มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสำธำรณะ และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่ำนิยม
ที่ดีในกำรดำเนินชีวิตและเข้ำใจผู้อื่น
1.1.4 ตระหนักในกำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคำรพบทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น
1.1.6 เคำรพในกีระเบียบ กติกำ กีเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่ำ ของ
ควำมเป็นมนุษย์
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 ใช้กำรสอนแบบสื่อสำรสองทำง เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีกำรตั้งคำถำมหรือตอบคำถำม
หรือแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ของนักนิเทศศำสตร์ในชั้นเรียนในโอกำสต่ำงๆ
1.2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษำมีระเบียบวินัยต่อตนเอง เช่น กำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำ กำร
แต่งกำยที่ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
1.2.3 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษำ มีจิตสำธำรณะเอื้อเฟิ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อมนุษย์
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจำกพฤติกรรมกำรมีปฏิสัมพันธ์ทนี่ ักศึกษำแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินผลจำกกำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียนและกำรส่งงำน รวมทั้งพฤติกรรมที่
แสดงออกนอกชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินผลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือผู้อื่น

2. ควำมรู้
2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
นักศึกษำมีควำมรู้และมีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับวิชำด้ำนนิเทศศำสตร์ เพื่อใช้ป ระกอบอำชีพ สร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพ และช่วยพัฒนำสังคม ดังนั้นมำตรฐำนด้ำนควำมรู้ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้
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• 2.1.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขอบข่ำย ลักษณะเบื้องต้นและหลักกำรแนวคิด ทฤษีี เนื้อหำ
สำระที่สำคัญของรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำนิเทศศำสตร์
• 2.1.2 มีควำมสำมำรถเชิงกำรคิดวิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์และคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถนำ
ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรไปประยุกต์ใช้ เพื่อกำรประกอบอำชีพ และสำมำรถปรับตัวสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้อย่ำง
เหมำะสม
2.1.3 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ หลักกำรของศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักกำรบริหำร
จัดกำร หลักจิตวิทยำ หลักกำรใช้ภำษำ หลักศิลปะ หลักกีหมำยและจริยธรรม นำมำประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐำนใน
กำรประกอบอำชีพได้
2.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำค้นคว้ำ และพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจของตนเองได้อย่ำ

ต่อเนื่อง
2.2 วิธีกำรสอน
2.2.1 ใช้กำรสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ กำรบรรยำย และกิจกรรมที่สำมำรถเชื่อมโยง
ไปสู่เนื้อหำ กำรสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) มอบหมำยงำนทั้งงำนเดี่ยวและงำนกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้ำหำขอมูลเพิ่มเติม และกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อกำรสอนออนไลน์ตำ่ ง ๆ ให้เกิดประโยชน์
2.2.2 สนทนำกับผู้เรียนนอกห้องเรียน ศึกษำจำกประสบกำรณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจ
เพิ่มเติม
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 ประเมินจำกกำรร่วมกิจกรรมภำยในชั้นเรียน
2.3.2 ประเมินจำกทำรำยงำนรำยบุคคล
2.3.3 ประเมินจำกทำรำยงำนแบบกลุ่ม
2.2.4 ประเมินจำกแบบทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค

3. ทักษะทำงปจญญำ
3.1 ทักษะทำงปจญญำที่ต้องพัฒนำ
นักศึกษำเข้ำใจสถำนกำรณ์ปจจจุบัน สำมำรถค้นคว้ำหำข้อเท็จจริงมำพัฒนำตนเองในกำรประกอบวิชำชีพ
หรือสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพได้ สำมำรถพึ่งตนเองได้เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว ดังนั้นนักศึกษำจำเป็นต้องได้รับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปจ ญญำไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและควำมรู้ที่เกี่ยวกับสำขำวิช ำที่ศึกษำ
นักศึกษำเข้ำใจที่มำควำมสัมพันธ์ของปจจจัยแห่งเหตุและผลกระทบ วิเครำะห์สำเหตุของปจญหำและสำมำรถแก้ไข
ปจญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ แนวคิด ทักษะในเนื้อหำสำระทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง ดังนั้น มำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปจญญำจำกกำรสอน
มีดังนี้
3.1.1 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนำนวัตกรรมกำรสื่อสำรไปใช้ในงำนเชิงวิชำชีพทำง
นิเทศศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• 3.1.2 มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในกำรสืบค้นหำข้อเท็จจริง สำมำรถพิจำรณำและ
ตัดสินใจนำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับงำนในแต่ละด้ำน
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• 3.1.3 สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปจจจุบัน ประเด็นปจญหำทำงสังคม กำรสื่อสำร ประยุกต์ใช้
ทักษะทำงสื่อสำรเสนอปจญหำและแนวทำงแก้ไขได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3.1.4 นักศึกษำสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรู้เท่ำ
ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แนวคิด
ทักษะมำใช้สร้ำงสรรค์ช่องทำงกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และสถำนกำรณ์ปจจจุบัน
หรือเพื่อกำรประกอบวิชำชีพด้ำนนิเทศศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 กำรสอนโดยใช้ปจญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning : PBL)
3.2.2 ฝึกตอบปจญหำในชั้นเรียนและกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อปจญหำ และระดมสมองในกำรแก
ไข
ปจญหำจำกกรณีศึกษำตำมหรือกิจกรรม ในประเด็นปจญหำที่กำหนด โดยแบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่ม ภำยในกลุ่มจะต้อง
กำหนดแนวทำงไปสูกำรแก้ปจญหำหรือเสนอแนวทำงปฏิบัติที่มีควำมน่ำเชื่อถือและควำมเป็นไปได้
3.2.3 มอบหมำยงำนกลุ่ม จัดทำข้อมูลกรณีศึกษำของควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น และสำมำรถนำมำ
ประยุต์กับสถำนกำรณ์ที่เป็นปจจจุบันได้
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.3.2 ประเมินจำกกำรตอบปจญหำและกำรแสดงควำมคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม
3.3.3 ประเมินจำกรำยงำนกลุ่ม
3.3.4 ประเมินจำกกำรทดสอบสอบย่อยประจำสัปดำห์

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
นักศึกษำมีควำมรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิ บัติงำน หรือ
กิจกรรมในหลักสูตร/นอกหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม มีควำมว่องไวและไหวพริบใน
บทบำทหน้ำที่ทำงวิชำชีพ มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำทักษะใหม่ ๆ ที่เอื้อและเกื้อกูลต่อกำรปฏิบัติงำนใน
ปจจจุบันและอนำคต ดังนั้นมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ
ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้
4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในจิตวิทยำผู้รับสำร สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กลุ่มบุคคลต่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
• 4.1.2 สำมำรถทำงำนร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ มีบุคลิ กภำพเหมำะสม และมีมนุษยสั มพั นธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้ร่วมงำนในองค์กรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ สังคมและวัฒนธรรมองค์กรได้
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4.1.3 สำมำรถใช้ควำมรู้ ทักษะกำรสื่อสำรนำเสนอควำมคิดเห็นต่อประเด็นสำธำรณะชี้นำสังคม
ได้อย่ำงเหมำะสม
• 4.1.4 สำมำรถแสดงออกตำมบทบำทหน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำยใน
ปจจจุบัน และอนำคต
4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกำสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น / กลุ่มอื่นจำก
สถำนกำรณ์ภำยนอกชั้นเรียน
4.2.2 กำหนดบทบำท ขอบเขตควำมรับผิดชอบของนักศึกษำแต่ละคนในกำรทำงำนกลุ่มให้
ชัดเจน
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมในบทบำทและขอบเขตควำมรับผิดชอบของตนเอง
4.3.2 ประเมินผลจำกกำรให้สมำชิกในกลุ่มเป็นผู้ร่วมประเมิน

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักศึกษำมีควำมรู้ และเข้ำใจประเด็นปจญหำกำรสื่อสำร สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทำงสถิติที่
เกี่ยวข้องในกำรศึกษำค้นคว้ำ และเสนอแนวทำงกำรแก้ปจญหำ นักศึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย สำมำรถนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ นอกจำกนี้ ผู้เรียนสำมำรถ
เลือกใช้ทักษะ รูปแบบ เทคนิค หรือกลวิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศครอบคลุม
สิ่งดังต่อไปนี้
5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1.1 มีควำมรู้ ทักษะกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
• 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในกำรสื่อสำรอธิบำยหลักกำร สถำนกำรณ์ ตลอดจนกำรถ่ำยทอด
อธิบำยควำมคิด หรือสื่อสำรควำมหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.1.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและนำเสนองำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.1.4 นำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ กำรทำประชำมติ กำรทำโพลมำใช้ในวิชำชีพทำงด้ำนนิเทศ
ศำสตร์
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์กำรสื่อสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
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สำมำรถเลือก และประยุ กต์ใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่จำเป็นในวิช ำชีพนิเทศศำสตร์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
เหมำะสม
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 ผู้สอนใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรได้อย่ำงน่ำสนใจ ชัดเจน ง่ำยต่อกำรติดตำมทำควำมเข้ำใจ
เป็นตัวอย่ำงในกำรนำเสนอรูปแบบกำรสื่อสำรที่ทันสมัยให้กับผู้เรียน
5.2.2 ผู้สอนกำรแนะนำเทคนิคกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมทั้งแนะนำ
แอพลิเคชั่นต่ำง ๆ ที่สำมำรถนำมำใช้เพื่อกำรสื่อสำรที่ทันสมัย
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศจำกควำมสำมำรถของนักศึกษำในกำรใช้ทักษะ เทคนิค รูปแบบกำรเลือกใช้เทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและสำรสนเทศ
5.3.2 ประเมินผลกำรเรียนรู้จำกควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอธิบำยขยำยควำม เพื่อกำรสื่อสำร
ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรอธิบำย กำรอภิปรำย และทักษะกำรนำเสนอผลงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนกำรสอน
สัปดำห์ที่

หัวข้อกำรสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

สื่อกำรสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ

1.

หัวข้อการสอน
1.แนะนำรำยวิชำ ข้อกำหนดและ
เกณฑ์กำรให้คะแนน รูปแบบและ
จำนวนงำนในภำคกำรศึกษำนี้
2. บรรยำยเนื้อหำเรื่อง
รูปแบบกำรสื่อสำรของมนุษย์ /
จุดเริ่มต้นและกระบวนกำรของ
ควำมขัดแย้ง
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยรูปแบบกำร
สื่อสำรของมนุษย์และจุดเริ่มต้น
และกระบวนกำรของควำมขัดแย้ง
ได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.รูปแบบกำรสื่อสำรของมนุษย์
2.จุดเริ่มต้นของควำมขัดแย้ง
3.ผู้สอนสรุปสำระสำคัญ
4.ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้

1.เอกสำรประกอบกำร
สอน
2.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
3.เกมกำรสื่อสำรและ
ควำมขัดแย้ง

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 2.1.1 มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในขอบข่ำย ลักษณะ
เบื้องต้นและหลักกำร
แนวคิด ทฤษีี เนื้อหำ
สำระที่สำคัญของรำยวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์
• 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี
เทคนิคในกำรสื่อสำร
อธิบำยหลักกำร
สถำนกำรณ์ ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอด
อธิบำยควำมคิด หรือ
สื่อสำรควำมหมำยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

2.

หัวข้อการสอน
ประเภทของควำมขัดแย้ง
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถอยกประเภทของ
ควำมขัดแย้งในรูปแบบต่ำง ๆ ได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1. เกมจับคู่คู่ขัดแย้ง
2. ผู้สอนสรุปสำระสำคัญ
3. ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2.ชุดเล่นเกมจับคู่คู่
ขัดแย้ง
3.พำวเวอร์พอ้ ยต์

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 2.1.2 มีควำมสำมำรถ
เชิงกำรคิดวิเครำะห์

ผู้สอน
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3.

หัวข้อการสอน
1.บทบำทของสื่อสำรมวลชนในยุค
ต่ำงๆ
2.บทบำทของสื่อสำรมวลชนใน
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยบทบำทของ
สื่อมวลชนในสถำนกำรณ์ควำม
ขัดแย้งได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1. บทบำทสมมติ
2.ผู้สอนบรรยำยตำมหัวข้อทีก่ ำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
3. ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2.ใบงำนบทบำทสมมติ
3.พำวเวอร์พอ้ ยต์

4.

หัวข้อการสอน
กรณีศึกษำควำมขัดแย้งที่สำคัญ
ผลกระทบและกำรแก้ไขปจญหำ
(กรณีศึกษำครั้งที่ 1)
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำกรณีศึกษำ
ของควำมขัดแย้ง อธิบำยถึง
ผลกระทบและนำเสนอวิธกี ำร
แก้ปจญหำได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1. ผู้สอนบรรยำยตำมหัวข้อที่กำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
2. ผู้เรียนร่วมกันค้นคว้ำสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้งในยุคปจจจุบัน ผลกระทบที่
เกิดขึ้นและนำเสนอแนวทำงกำรแก้ไข
ปจญหำ
3.ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2.พำวเวอร์พอ้ ยต์
3.ใบงำนแนวทำงกำร
ค้นคว้ำ

วิพำกษ์วจิ ำรณ์และคิด
สร้ำงสรรค์ สำมำรถนำ
ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรไป
ประยุกต์ใช้
เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ
และ
สำมำรถปรับตัวสร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพได้อย่ำง
เหมำะสม
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 2.1.1 มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในขอบข่ำย ลักษณะ
เบื้องต้นและหลักกำร
แนวคิด ทฤษีี เนื้อหำ
สำระที่สำคัญของรำยวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 3.1.2 มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้
รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในกำร
สืบค้นหำข้อเท็จจริง
สำมำรถพิจำรณำและ
ตัดสินใจนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับงำนในแต่ละ
ด้ำน
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•3.1.3 สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปจจจุบัน
ประเด็นปจญหำทำงสังคม
กำรสื่อสำร ประยุกต์ใช้
ทักษะทำงสื่อสำรเสนอ
ปจญหำและแนวทำงแก้ไข
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์กำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
สำมำรถเลือกและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
วิชำชีพนิเทศศำสตร์ได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
เหมำะสม
5.

หัวข้อการสอน
ทฤษีีที่เกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้ง
Learning Outcome
ผู้เรียนมีสำมำรถอธิบำยแนวคิด
สำคัญของทฤษีีที่เกีย่ วข้องกับ
ควำมขัดแย้งได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.เกมแปลภำษำ
2.ผู้สอนบรรยำยตำมหัวข้อทีก่ ำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
3.เกมแก้สถำนกำรณ์

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2. ชุดเกมแปลภำษำ
3.ชุดเกมแก้สถำนกำรณ์
4.พำวเวอร์พอ้ ยต์

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 2.1.1 มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในขอบข่ำย ลักษณะ
เบื้องต้นและหลักกำร
แนวคิด ทฤษีี เนื้อหำ
สำระที่สำคัญของรำยวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์
• 3.1.2 มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้
รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในกำร
สืบค้นหำข้อเท็จจริง
สำมำรถพิจำรณำและ
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6.

หัวข้อการสอน
กำรบริหำรควำมขัดแย้ง
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถนำวิธีกำรบริหำร
ควำมขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในอนำคตได้

7.

หัวข้อการสอน
กรณีศึกษำควำมขัดแย้งที่สำคัญ
ผลกระทบและกำรแก้ไขปจญหำ
(กรณีศึกษำครั้งที่ 2)
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำกรณีศึกษำ
ของควำมขัดแย้ง อธิบำยถึง
ผลกระทบและนำเสนอวิธกี ำร
แก้ปจญหำได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.เกมฉันเป็นสัตว์ประเภทใด
2.ผู้สอนบรรยำยตำมเนื้อหำที่กำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
3.ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรีเรียนรู้

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2.ชุดเกมฉันเป็นสัตว์
ประเภทใด
3. พำวเวอร์พ้อยต์

กิจกรรมชั้นเรียน
1. ผู้สอนบรรยำยตำมหัวข้อที่กำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
2. ผู้เรียนร่วมกันค้นคว้ำสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้งในยุคปจจจุบัน ผลกระทบที่
เกิดขึ้นและนำเสนอแนวทำงกำรแก้ไข
ปจญหำ โดยใช้ทฤษีีที่เกี่ยวข้องเป็น
พื้นฐำนกำรตัดสินใจ
3.ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2.พำวเวอร์พอ้ ยต์
3.ใบงำนแนวทำงกำร
ค้นคว้ำ
4.เอกสำรสรุปแนวคิด
ของทฤษีีที่เกีย่ วข้อง

ตัดสินใจนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับงำนในแต่ละ
ด้ำน
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
•3.1.3 สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปจจจุบัน
ประเด็นปจญหำทำงสังคม
กำรสื่อสำร ประยุกต์ใช้
ทักษะทำงสื่อสำรเสนอ
ปจญหำและแนวทำงแก้ไข
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 3.1.2 มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้
รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในกำร
สืบค้นหำข้อเท็จจริง
สำมำรถพิจำรณำและ
ตัดสินใจนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับงำนในแต่ละ
ด้ำน
•3.1.3 สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปจจจุบัน
ประเด็นปจญหำทำงสังคม
กำรสื่อสำร ประยุกต์ใช้
ทักษะทำงสื่อสำรเสนอ
ปจญหำและแนวทำงแก้ไข
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์กำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
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สำมำรถเลือกและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
วิชำชีพนิเทศศำสตร์ได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
เหมำะสม
8.

หัวข้อการสอน
กลยุทธ์กำรคลี่คลำยควำมขัดแย้ง
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถเลือกกลยุทธ์ที่
เหมำะสมในกำรคลี่คลำยสำถำน
กำรณ์ควำมขัดแย้งได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.เกมชิงเมือง
2.ผู้สอนบรรยำยตำมเนื้อหำที่กำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
3.ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรีเรียนรู้

1.ถำมตอบออนไลน์จำก
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2.ชุดเกมชิงเมือง

• 1.1.1ตระหนักในคุณค่ำ 1 ,2, 3
ของคุณธรรม จริยธรรม
และควำมซื่อสัตย์สุจริต
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 4.1.2 สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
บุคลิกภำพเหมำะสม และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ผู้ร่วมงำนในองค์กรและ
บุคคลทั่วไป ตลอดจน
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ สังคมและ
วัฒนธรรมองค์กรได้
• 4.1.4 สำมำรถ
แสดงออกตำมบทบำท
หน้ำที่ และมีควำม
รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำยในปจจจุบัน และ
อนำคต

9.

สอบกลำงภำค

3

ข้อสอบกลำงภำคแบบปรนัย 30 ข้อ 1.ถำมตอบออนไลน์จำก
และแบบปรนัย 2 ข้อ
แอพลิเคชั่นคำฮูท
2. แบบทดสอบสอบ
ปรนัย 2 ข้อ

1 ,2, 3
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10.

หัวข้อการสอน
สัมภำษณ์บุคคล ในหัวข้อ กำร
วิเครำะห์ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สถำนกำรณ์ปจจจุบัน
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อกำรค้นคว้ำข้อมูล
ตำมหัวข้อที่กำหนดได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.ฝึกปฏิบัติกำรตั้งคำถำมเพือ่
เตรียมกำรจัดทำคลิปวิดโิ อสำหรับกำร
สัมภำษณ์บุคคล
2.แบ่งหน้ำที่ บทบำทและขอบเขต
สำหรับกำรสัมภำษณ์บุคคล
3.ผู้สอนแนะนำแนวทำงกำรสัมภำษณ์
บุคคล วิธีกำรติดต่อ วิธีกำรสื่อสำร
แยกเป็นรำยกลุ่ม

1. สมำร์ทโฟน
2.เอกสำรประกอบ
วิธีกำรสัมภำษณ์บุคคล

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 4.1.2 สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
บุคลิกภำพเหมำะสม และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ผู้ร่วมงำนในองค์กรและ
บุคคลทั่วไป ตลอดจน
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ สังคมและ
วัฒนธรรมองค์กรได้
• 4.1.4 สำมำรถ
แสดงออกตำมบทบำท
หน้ำที่ และมีควำม
รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำยในปจจจุบัน และ
อนำคต
• 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี
เทคนิคในกำรสื่อสำร
อธิบำยหลักกำร
สถำนกำรณ์ ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอด
อธิบำยควำมคิด หรือ
สื่อสำรควำมหมำยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ์กำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
สำมำรถเลือก และ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
วิชำชีพนิเทศศำสตร์ได้
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อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
เหมำะสม
11.

หัวข้อการสอน
สัมภำษณ์บุคคลตำมหัวข้อที่กำหนด
Learning Outcome
1.ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อกำรค้นคว้ำข้อมูล
ตำมหัวข้อที่กำหนดได้
2.ผู้เรียนสำมำรถควบคุมกำรทำงำน
ตำมบทบำทและขอบเขตของ
ตนเองได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.เครื่องมือในกำร
ผู้เรียนออกสัมภำษณ์บุคคลตำมหัวข้อที่ บันทึกภำพและเสียง
กำหนด
2.โปรแกรมกำรตัดต่อ
ภำพและเสียง

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 4.1.2 สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
บุคลิกภำพเหมำะสม และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ผู้ร่วมงำนในองค์กรและ
บุคคลทั่วไป ตลอดจน
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ สังคมและ
วัฒนธรรมองค์กรได้
• 4.1.4 สำมำรถ
แสดงออกตำมบทบำท
หน้ำที่ และมีควำม
รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำยในปจจจุบัน และ
อนำคต
• 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี
เทคนิคในกำรสื่อสำร
อธิบำยหลักกำร
สถำนกำรณ์ ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอด
อธิบำยควำมคิด หรือ
สื่อสำรควำมหมำยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ์กำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
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สำมำรถเลือก และ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
วิชำชีพนิเทศศำสตร์ได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
เหมำะสม
12.

หัวข้อการสอน
นำเสนอผลงำนกำรสัมภำษณ์บุคคล
ตำมหัวข้อที่กำหนด
Learning Outcome
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่ออธิบำย
กำรทำงำนที่กำหนดได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.ผู้เรียนนำเสนอผลงำน แยกตำมกลุ่ม
2. ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้

1.พำวเวอร์พอ้ ยต์

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 1.1.3 มีควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
จิตสำธำรณะ และทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี
ค่ำนิยมที่ดีในกำรดำเนิน
ชีวิตและเข้ำใจผู้อื่น
• 2.1.1 มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในขอบข่ำย ลักษณะ
เบื้องต้นและหลักกำร
แนวคิด ทฤษีี เนื้อหำ
สำระที่สำคัญของรำยวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์
• 3.1.2 มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้
รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในกำร
สืบค้นหำข้อเท็จจริง
สำมำรถพิจำรณำและ
ตัดสินใจนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับงำนในแต่ละ
ด้ำน
•3.1.3 สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปจจจุบัน
ประเด็นปจญหำทำงสังคม
กำรสื่อสำร ประยุกต์ใช้
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ทักษะทำงสื่อสำรเสนอ
ปจญหำและแนวทำงแก้ไข
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
• 4.1.2 สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้มีบุคลิกภำพ
เหมำะสม และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป
ตลอดจนสำมำรถปรับตัว
เข้ำกับสถำนกำรณ์ สังคม
และวัฒนธรรมองค์กรได้

13.

หัวข้อการสอน
กรณีศึกษำควำมขัดแย้งด้ำนสังคม
เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรศึกษำ
วัฒนธรรม ชุมชนและครอบครัว
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถเลือกหัวข้อ
กรณีศึกษำที่สนใจและนำควำมรู้
ทั้งหมดที่ได้รับมำทำรำยงำนที่มี
คุณค่ำได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.พำวเวอร์พอ้ ยต์
1. ผู้สอนบรรยำยตำมหัวข้อที่กำหนด
2.ใบงำนกำรนำเสนอ
2.ผู้เรียนนำเสนอหัวข้อรำยงำนที่ตนเอง หัวข้อกรณีศึกษำ
มีควำมสนใจ

•4.1.4สำมำรถแสดงออก
ตำมบทบำทหน้ำที่ และมี
ควำมรับผิดชอบต่องำนที่
ได้รับมอบหมำยในปจจจุบัน
และอนำคต
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 3.1.2 มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้
รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในกำร
สืบค้นหำข้อเท็จจริง
สำมำรถพิจำรณำและ
ตัดสินใจนำไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมกับงำนในแต่ละ
ด้ำน
• 3.1.3 สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปจจจุบัน
ประเด็นปจญหำทำงสังคม
กำรสื่อสำร ประยุกต์ใช้
ทักษะทำงสื่อสำรเสนอ
ปจญหำและแนวทำงแก้ไข
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
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14.

หัวข้อการสอน
นำเสนอควำมคืบหน้ำของรำยงำน
Learning Outcome
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่ออธิบำย
ควำมคืบหน้ำของงำนที่กำหนดได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.ใบงำนตรวจควำม
1.ผู้สอนจัดกลุ่มให้ผู้เรียนนำเสนอควำม คืบหน้ำของรำยงำน
คืบหน้ำของรำยงำน ปจญหำที่พบและ
สะท้อนประเด็นที่ได้เรียนรู้จำกกำรทำ
รำยงำน

15.

หัวข้อการสอน
1.กำรแก้ไขปจญหำควำมขัดแย้งด้วย
สันติวิธี
2.สรุปประเด็นสำคัญของรำยวิชำ
Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยกำรแก้ไข
ปจญหำควำมขัดแย้งด้วยสินติวธิ ีและ
นำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งได้

3

กิจกรรมชั้นเรียน
1.เกมกลยุทธ์
2.ผู้สอนบรรยำยตำมเนื้อหำที่กำหนด
และสรุปสำระสำคัญ
3.ผู้เรียนสะท้อนประเด็นกำรเรียนรู้
4.ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญของ
รำยวิชำ กำรนำควำมรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในอนำคต

1.ชุดเกมกลยุทธ์
2.พำวเวอร์พอ้ ยต์

• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 1 ,2, 3
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี
เทคนิคในกำรสื่อสำร
อธิบำยหลักกำร
สถำนกำรณ์ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอดอธิบำยควำมคิด
หรือสื่อสำรควำมหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์กำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
สำมำรถเลือกและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
วิชำชีพนิเทศศำสตร์ได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
เหมำะสม
• 1.1.1ตระหนักในคุณค่ำ 1 ,2, 3
ของคุณธรรม จริยธรรม
และควำมซื่อสัตย์สุจริต
• 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
• 1.1.3 มีควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
จิตสำธำรณะ และทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี
ค่ำนิยมที่ดีในกำรดำเนิน
ชีวิตและเข้ำใจผู้อื่น
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• 2.1.1 มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในขอบข่ำยลักษณะ
เบื้องต้นและหลักกำร
แนวคิด ทฤษีี เนื้อหำ
สำระที่สำคัญของรำยวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์
• 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี
เทคนิคในกำรสื่อสำร
อธิบำยหลักกำร
สถำนกำรณ์ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอดอธิบำยควำมคิด
หรือสื่อสำรควำมหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• 5.1.5 มีควำมรู้ ทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์กำรสื่อสำรต่ำง ๆ
ตลอดจน
สำมำรถเลือกและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
วิชำชีพนิเทศศำสตร์ได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และ
เหมำะสม

22

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลกำรเรียนรู้

วิธีประเมิน

สัปดำห์ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของกำรประเมิน

กำรเข้ำชั้นเรียน

1.1.1
1.1.2
4.1.2
4.1.4

ควำมสม่ำเสมอในกำรเข้ำชั้นเรียน
และตรงต่อเวลำ กำหนดให้เข้ำชั้น
เรียนไม่น้อยกว่ำ 80% ของเวลำ
เรียนทั้งหมด

1-15

10%

กำรมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น
เรียน ร่วมอภิปรำยและ
สะท้ อ นประเด็ น กำร
เรียนรู้

1.1.2
2.1.1
2.1.2
3.1.2
4.1.2
4.1.4
1.1.1
1.1.2
2.1.1
3.1.2
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.1.1
2.1.2
3.1.2
3.1.3
4.1.2
4.1.4
5.1.2
5.1.5
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.1.1
2.1.2
3.1.2
3.1.3
4.1.2
4.1.4
5.1.2
5.1.5
1.1.2
2.1.1
2.1.2

สั ง เกตจำกควำมกระตื อ รื อ ร้ น
ควำมสนใจในเนื้อหำ ตอบคำถำม
ที่ผู้สอนกำหนดไว้เป็นระยะ ๆ
สะท้ อ นประเด็ น กำรเรี ย นรู้ ไ ด้
อย่ำงถูกต้อง

1-15

15%

ตอบคำถำมจำกแบบทดสอบได้ไม่
น้อยกว่ำ 60%

9

10%

กำรทำงำนเป็นทีม กำรแบ่งหน้ำที่
ขอบเขตและมี ค วำมรั บ ผิ ด ใน
บทบำทของตนเอง

10,11

20%

ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำที่กำหนด
มีข้อเสนอแนะและมีแนวควำมคิด
กำรแก้ ปจ ญ หำจำกโจทย์ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยอย่ำงน่ำ สนใจ ส่งงำน
ตรงตำมก ำหนดเวลำ รวมทั้ ง
สำมำรถสะท้ อ นประเด็ น กำร
เรียนรู้แยกเป็นรำยบุคคลได้

12

5%

ควำมถู ก ต้ อ งของค ำตอบจำก
เนื้อ หำที่ก ำหนด มีข้ อ เสนอแนะ
และแนวควำมคิ ด กำรแก้ ปจ ญ หำ

13,14

10%

สอบกลำงภำค

กำรสัมภำษณ์บุคคล

กำรนำเสนอผลงำน

กำรทำรำยงำนเดี่ยว
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สอบปลำยภำค

3.1.2
3.1.3
5.1.2
5.1.5
1.1.1
1.1.2
2.1.1
3.1.2

โจทย์ที่น่ำ สนใจ ส่งงำนตรงตำม
กำหนดเวลำ
ตอบคำถำมจำกแบบทดสอบได้
ไม่น้อยกว่ำ 60%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสำรตำรำหลัก
เอกสำรประกอบกำรสอน
วรัตต์ อินทสระ. การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง. (พิมพ์ครั้งที่ 2) – กรุงเทพฯ : ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟิกไซต์, 2560

2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
2.1 ธีรยุทธ บุญมี. ประชำสังคม. – กรุงเทพฯ : สำยธำร, 2557
2.2 สุทธิชัย หยุ่น. อนำคตของข่ำว. – กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส์, 2555
2.3 ณัฐกำนต์ ลิ่มสถำพร. Culture for Sale. – กรุงเทพฯ : ทิปปิ้งพ้อยต์, 2555
2.4 สมเกียรติ ตั้งนโม. วัฒนธรรมทำงสำยตำ. – มหำสำรคำม : สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2553
2.5 สุมิตร เหมสถล.ปฏิวัติแมลงวัน. -- กรุงเทพฯ : ศูนย์กำรพิมพ์ปกรณ์กิจ, 2557
2.6 นรินทร์ โอฬำรกิจอนันนต์. เอำตัวรอดด้วยทฤษีีเกม. กรุงเทพฯ : เดคิซูดิ ดอท เน็ต, 2556
2.7 วิกรม กรมดิษฐ์. มองโลกแบบวิกรม. -- กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2553
2.8 ปกรณ์ พงศ์วรำภำ. ผมเพียงแต่จะบอกว่ำ. -- กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุคส์, 2553
2.9 พระครูภำวนำ โพธิคุณ. กำรเมืองใหม่วิถีพุทธ. -- กรุงเทพฯ : คลงันำนำวิทยำ, 2554

3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
สื่อออนไลน์
Trump spiral of silence. https://www.youtube.com/watch?v=OY61Z_LftIo
เรำอยูใ่ นยุคของกำรแบ่งแยก. https://www.youtube.com/watch?v=bRxM2lQ0ny4
ผมไม่ใช่คนดำคุณไม่ใช่คนขำว. https://www.youtube.com/watch?v=RU3mDYAGjec
สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน https://www.youtube.com/watch?v=qIX-oNPmmc8
รังแกคนอื่นแล้วเก่งหรือ? https://www.youtube.com/watch?v=oDOZYPhGyYw
สิ่งที่มนุษย์ทำใน 3 วินำที https://www.youtube.com/watch?v=oDOZYPhGyYw
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
ใช้แบบสอบถำมหลังกำรเรียนกำรสอน (สัปดำห์ที่ 15) และกำรสัมภำษณ์เฉพำะกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็น
ใน 3 ประเด็น คือ
- ประโยชน์ที่ได้รับจำกเนื้อหำรำยวิชำ
- กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
- บรรยำกำศของกำรเรียนกำรสอน

2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
- สร้ำงแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เฉพำะกลุ่ม

3. กำรปรับปรุงกำรสอน
- นำควำมคิดเห็นของผู้เรียนรวบรวมและบรรยำยเชิง พรรณนำ สรุปประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูลให้กับ
หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรำยวิชำต่อไป

4.กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
- ประเมินโดยจำนวนนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินของมหำวิทยำลัย

5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
- นำกลยุทธ์กำรประเมิน และผลกำรประเมิน มำสังเครำะห์และสรุปเป็นข้อดี ข้อด้อยของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนจำกแผนบริหำรกำรสอน ปรับปรุงข้อด้อยที่ค้นพบและพัฒนำข้อดีให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น

