
 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
 

 

 

 

 

 

รหสัวชิา  3123211 การจัดการภาวะวกิฤตในงานโฆษณาและงาน

ประชาสัมพนัธ์  

             Crisis Management in Advertising and Public Relation 

 

 

 

 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี 

 



สารบญั 
 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป       1 

หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     2 

หมวดที่  3 ลักษณะและการดาํเนินการ     2 

หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    4 

หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล    10 

หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    15 

หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1                                มคอ.3 รายละเอยีดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวชิา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศกึษา   :  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วทิยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  :   3123211 การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงาน

ประชาสัมพนัธ์ Crisis Management in Advertising and Public Relation  

2. จาํนวนหน่วยกิต  :   3 (2-2- 5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาบงัคบั ในหมวด[คลกิพิมพ์] กลุม่วิชา[คลกิพมิพ์]  ในหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชา การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  

 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

  1)  อาจารย์พชัราภรณ์  แกล้วเขตรการ 

สถานท่ีตดิตอ่อาจารย์  : ห้องพกัอาจารย์คณะวทิยาการจดัการ อาคาร 3 ชัน้ 2       

  โทร.  081-9227796   E-mail.  aepatcha0907@gmail.com 

 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

  1)  อาจารย์พชัราภรณ์  แกล้วเขตรการ 

สถานท่ีตดิตอ่อาจารย์  : ห้องพกัอาจารย์คณะวทิยาการจดัการ อาคาร 3 ชัน้ 2       

  โทร.  081-9227796    E-mail.  aepatcha0907@gmail.com 

5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปีที่เรียน  :  ภาคการศกึษา 1/59 ชัน้ปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมมี่ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน   :  มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบรีุ   

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   11 พฤศจกิายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :    เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ถึงทกัษะ วิธีการ และการวางแผนใน

การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ท่ีอาจสร้าง

ผลกระทบตอ่องค์กรและบคุลากรหรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

  

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือให้นกัศกึษามีพฒันาการในการเรียนรู้

ทกัษะท่ีดีและเทคนิคในการส่ือสารท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภาพเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการแก้ไขปัญหา  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวชิา   

 หลกัการและยทุธวิธีการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤตหรือมี

เหตฉุกุเฉิน อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยมิได้คาดคิดวาก่อนหรือเหตจํุาเป็นท่ี

ไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กร บคุลากร ผู้ เก่ียวข้องและอ่ืนๆ เน้นกรณีตวัอย่างเพ่ือฝึก

การแก้ปัญหา 

 Principles and planning strategy for advertising and public relations in crises, 

emergencies, accidents, natural disasters; unexpected or unavoidable circumstances 

affecting organizations, personnel, parties concerned, etc. with an emphasis on case 

studies to be used for problem solving 

 

2. จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชัว่โมงบรรยาย                    30  ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

 จํานวนชัว่โมงฝึกปฏิบตักิาร   30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

 จํานวนชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง 4   ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

 จํานวนชัว่โมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   [คลกิพิมพ์]  ชัว่โมงภาคการศกึษา  (ถ้ามี) 

 

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษา

เป็นรายบุคคล   จดัให้นิสติพบอาจารย์เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตอ่

สปัดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 3.1 วนัจนัทร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.  ห้อง  279....โทร...  081 9227796  

 3.2  e-mail; aepatcha0907@gmail.com เวลา 19.00 - 20.00 น. ทกุวนั 
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

  1.1 ตระหนกัในคณุคา่ของความมีคณุธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สจุริต   

  1.2 มีวนิยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่

ตนเอง และสงัคม 

  1.3  มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดบั

ความสําคญั 

  1.4  เคารพสทิธ์และรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน

รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็น

มนษุย์ 

  1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆของ

องค์กรและสงัคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกิจตอ่สงัคมท่ีมุง่ทางด้านวชิาชีพท่ีมีตอ่ด้าน

คณุธรรมจริยธรรม 

 1.7 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. สอนนกัศกึษาด้วยข้อมลูท่ีทนัสมยัถกูต้องมีแหลง่ข้อมลู

อ้างอิง หรือนํามาจากแหลง่ข้อมลูใดเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการ

อ้างอิงงานของนกัศกึษาในเร่ืองการลอกเลียนแบบงานให้

รู้จกัแหลง่ท่ีมาของข้อมลู และมีความซื่อสตัย์ในการนํา

ข้อมลูผู้ อ่ืนไปใช้ 

2. มีกรณีศกึษา ท่ีทนัสมยัตอ่ ยคุการส่ือสารไร้พรหมแดนใน

ปัจจบุนั ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิ 

 

1. กําหนดระยะเวลาในการ มอบหมายงานและสง่

งานตามเวลาท่ีกําหนด โดย ให้มีความซื่อสตัย์ในการ

ทํางาน มีการอ้างถงึแหลง่อ้างอิงของข้อมลูท่ีนํามาใช้

ในการปฏิบตังิาน 

2. ฝึกความรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย

และการปรึกษาหารือในกลุม่ของตนเองด้วยการทํา

บนัทกึการปรึกษางานท่ีทํา 

3. ประเมนิพฤตกิรรมระหวา่งการเข้าเรียนระหวา่ง

ผู้ เรียนกบัผู้สอน 
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2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

    2.1 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ี

ศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายปัญหาทางนิเทศ

ศาสตร์ รวมทัง้ประยกุต์ ความรู้ ทกัษะ และการใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแก้ปัญหา 

  2.2  สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

และการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ รวมทัง้การนําไป

ประยกุต์ 

   2.3  ความรู้ ความเข้าใจและสนใจพฒันาความรู้

ทางด้านนิเทศศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง 

   2.4  มีความรู้ในแนวลกึ รู้กว้างในศาสตร์ของ

สาขาวิชาท่ีศกึษาเพ่ือให้เลง็เห็นการเปล่ียนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของระบบส่ือสารมวลชน 

   2.5 การทดสอบมาตรฐานนีส้ามารถทําได้โดย

การทดสอบจากข้อสอบของแตล่ะวิชาในชัน้เรียน

 

1. บรรยายหลกัการแนวคดิทฤษฏีท่ีใช้ในการเรียนใน

รายวิชา 

2. ศกึษาด้วยตนเอง  

3. เข้ากลุม่แลกเปล่ียนเรียนรู้  

4. การเรียนรู้โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์  

 

1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 

2. การนําเสนองานตามแนวคดิการสร้างสรรค์ 

3. การรายงานการศกึษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

ตลอดระยะเวลาท่ีนกัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ   

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินภาวะ

เศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

3.3 สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเดน็ปัญหาความต้องการ 

 3.4 สามารถประยกุต์ความรู้ทกัษะกบัการแก้ไข

ปัญหาทางนิเทศศาสตร์ได้อยา่งเหมาะสม 

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษา 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

3.  การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิ  

 

1. การสอบข้อเขียน  

2. การทดสอบการผลติส่ือด้วยแนวคดิท่ีสร้างสรรค์

ตามกลยทุธ์ 

3. การนําเสนอปากเปลา่ 

 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

 4.1 สามารถส่ือสารทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศกบักลุม่คนหลากหลายได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

   4.2 ให้ความชว่ยเหลือและอํานวยความสะดวก

ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ในบทบาท

 

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษา  

2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 3. การเรียนรู้โดยการ

ปฏิบตั ิ Performance Based Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ Media Learning 

 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 

2. นกัศกึษาประเมินเพ่ือร่วมกลุม่กิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 

4. ประเมนิส่ือ 
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ผู้ นําหรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมงาน 

   4.3 สามรถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีนํ้าสงัคมใน

ประเดน็ท่ีเหมาะสม   

   4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง

และรับผิดชอบงานในกลุม่ 

   4.5 สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการ

แก้ไขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและสว่นรวมพร้อมทัง้

แสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 

    4.6  มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้

ของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ืองสามารถ

พฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพให้ทนัสมยัอยา่ง

ตอ่เน่ืองและตรงตามมาตรฐานสากล 

5. ประเมนิการปฏิบตั ิ(พฤตกิรรม ทศันคต ิ

จริยธรรม) 

 

 

 

 

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

  5.1 มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยูใ่น

ปัจจบุนัตอ่การทํางานท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางด้าน

นิเทศศาสตร์ 

 

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิ Performance Based 

Learning 

 

 

 

1. การสอบในระดบัความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 

2. การนําเสนอปากเปลา่ 

3. การรายงานศกึษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

    5.2  สามารถแนะนําประเดน็การแก้ไขปัญหา

โดยใช้เทคนิคทางสถิต ิ

     5.3  การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ตอ่ปัญหาท่ี

เก่ียวข้องทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์ 

     5.4  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้

ปากเปลา่และการเขียนพร้อมทัง้เลือกใช้รูปแบบของ

ส่ือการนําเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

    5.5  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อยา่งเหมาะสม 

3. ศกึษาด้วยตนเอง self Directed Learning 

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

4. การประเมนิเทคโนโลยีท่ีใช้ในการส่ือสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   

แสดงรายละเอยีดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถงึ   ไมกําหนดผลการ
เรียนรู 
 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  
การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ตระหนักในคุณ
คาและคุณ

ธรรม 
จริยธรรม 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบ 

3. มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม 

4. เคารพสทธ/รบฟงความคดเหนของ
ผอื่น 

5. เคารพกฎระเบยบและขอบงคบ
ตางๆ 

6. วเคราะหผลกระทบจากการใช
วิชาชีพ 

7. มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

1. บูรณ
การความรูในสาขาวิชา 

2. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

3. ความรูความเขาใจและสนใจ
พัฒ

นาความร 

4. มความรูในแนวลก  รูกวางในศาสตร
ของสาขาวชิา 

5. มการทดสอบมาตรฐานของขอสอบ
ทกรายวิชา 

1. คิดอยางมีวิจารณ
ญ

าณ
และอยาง

เปนระบบ 

2. สบคน/ตความ /ประเมนสารสนเทศ 
เพื่อใชแกไขปญ

หา 

3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห /สรุปประเด็น
ปญ

หา/ความตองการ 

4. ประยุกตความรแูละทกษะในการ
แกไขปญ

หาทาง 
ไดอยางเหมาะสม 

1.สอสารกบกลุมคนหลากหลายและ
สนทนาทั้งภาษาไทย/
ภาษาตางปร

เทศ 

2. ใหความชวยเหลือ/อํานวย 
ความสะดวกในการแกปญ

หา
สถานการณ

ตางๆ 

3. ใชความรูในศาสตรมาชีนําสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเอง/งานกลม 

5. เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แกไขสถานการณ

ทั้งสวนตัว/สวนรวม 

6. มีความรับผิดชอบการพัฒ
นาการ

เรียนรูของตนเอง/ทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน
ตอการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

2.สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ปญ

หาโดยใชเทคนิคทางสถิต ิ

3.การวิเคราะหทางคณิ
ตศาสตรตอ

ปญ
หาที่เกี่ยวของทางนิเทศศาสตร

อยางสรางสรรค 

4. สอสารอยางมประสทธภาพ 
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม 

5. ใชเทคโนโลยสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 

3123211 การจดัการภาวะ
วกิฤตในงานโฆษณาและ
งานประชาสมัพนัธ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมนิผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 

 

แนะนํารายวิชา การประเมินผลการ

เรียนการสอน สรุปข้อตกลงในการ

เรียนการสอน  อธิบายความเข้าใจ

ในรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอน 

ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 

 

ผู้บรรยาย 4 0  การสงัเกต 

การสมัภาษณ์ 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 2 การพฒันาและการเปลี่ยนแปลงท่ีมี

ผลกระทบตอ่การโฆษณาและการ

ประชาสมัพนัธ์ 

การบรรยาย  

ถามตอบ 

 

Power point  

ผู้บรรยาย 

2 2  การสงัเกต 

การตอบคําถาม 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 3 - 4 ความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นในยคุ

เทคโนโลยีการสื่อสารและองค์กร

เสมือนจริงในยคุดิจิตอล 

การบรรยาย 

ยกตวัอย่างกรณีศกึษา 

Power point  

ผู้บรรยาย 

 

4 4  การสงัเกต 

การซกัถาม และการตอบคําถาม 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 5 โลกดิจิตอลกบัภาวะวิกฤต การบรรยาย 

ฝึกปฏิบติั กรณีศกึษา 

Power point  

ผู้บรรยาย ตวัอย่างการปฏิบติั 

2 2  การสงัเกต 

การฝึกปฏิบติั 

 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมนิผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 6 ทฤษฏีการสื่อสารในภาวะวิกฤต บรรยาย 

 

Power point  

ผู้บรรยาย 

 

2 2  สงัเกต 

การซกัถามและการตอบคําถาม 

แบบฝึกหดั 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 7 กลยทุธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต บรรยาย 

กรณีศกึษา 

Power point  

ผู้บรรยาย 

กรณีศกึษา 

2 2 1 การฝึกปฏิบติั 

การเสนอแนวคิดและเทคนิคการ

แก้ไขภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้ 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที่ 9-10 การตรวจสอบประเดน็และปัญหาใน

ภาวะวิกฤตขององค์กร 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

Power point  

ผู้บรรยาย 

 

4 4  การสงัเกต 

การซกัถามการตอบคําถาม 

ฝึกปฏิบติัจากกรณีศกึษา 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 11 การสื่อสารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้

ในภาวะวิกฤต 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

ฝึกทกัษะการสื่อสาร 

Power point  

ผู้บรรยาย 

 

2 2 1 การสงัเกต 

การซกัถามการตอบคําถาม 

ฝึกปฏิบติัจากกรณีศกึษา 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 12 การบริหารภาวะวิกฤตเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ 

บรรยาย 

กรณีศกึษา 

Power point  

ผู้บรรยาย 

โจทย์จากกรณีศกึษา 

2 2  การสงัเกต 

การซกัถามการตอบคําถาม 

ฝึกปฏิบติัจากกรณีศกึษา 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 13 วิธีการการศกึษาวิเคราะห์และ

กรณีศกึษา 

บรรยาย 

กรณีศกึษา  

Power point  

ผู้บรรยาย 

 

2 2 1 ฝึกปฏิบติัในการวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

พชัราภรณ์   

แกล้วเชตรการ 

สัปดาห์ที่ 14-15 ศกึษาวิเคราะห์กรณีศกึษา บรรยาย 

กรณีศกึษา 

Power point  

ผู้บรรยาย 

4 4  สงัเกตการ 

ฝึกปฏิบติัในการวิเคราะห์

พชัราภรณ์  

แกล้วเขตรการ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมนิผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 กรณีศกึษา 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนช่ัวโมง 30 30 3   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนกัในคณุคา่ของความมี

คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์

สจุริต   

  1.2 มีวนิยั ตรงตอ่เวลา และความ

รับผิดชอบตอ่ตนเอง และสงัคม 

  1.3  มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 

สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข

ข้อขดัแย้งและลําดบัความสําคญั 

  1.4  เคารพสทิธ์และรับฟังความ

คดิเห็นของผู้ อ่ืนรวมทัง้เคารพในคณุคา่

และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

  1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบั

ตา่ง ๆขององค์กรและสงัคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจตอ่สงัคมท่ีมุง่ทางด้าน

วิชาชีพท่ีมีตอ่ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

 1.7 จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

- สงัเกตจากการเข้า

ชัน้เรียนตรงเวลา 

- การสง่งานตรงเวลา 

- การแสดงความ

คดิเห็นในชัน้เรียน 

- การประเมนิโดย

เพ่ือนร่วมชัน้เรียน 

- การมีสว่นร่วม

กิจกรรมในชัน้เรียน 

1-15 การเข้าและการมี

สว่นร่วมในชัน้เรียน 

10% 

การสอบกลางภาค 

30 % 

การนําเสนองาน  

30 % 

การสอบปลายภาค 

30 % 

    2.1 สามารถบรูณาการความรู้ใน

สาขาวิชาท่ีศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายปัญหาทางนิเทศศาสตร์ 

รวมทัง้ประยกุต์ ความรู้ ทกัษะ และการใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแก้ปัญหา 

  2.2  สามารถตดิตามความก้าวหน้า

- การมีสว่นร่วม

กิจกรรมในชัน้เรียน 

- การนําเสนองาน 

- กิจกรรมการมีสว่น

ร่วมในชัน้เรียน 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

ทกุสปัดาห์

และสปัดาห์

ของการฝึก

ปฏิบตังิาน 

และ

นําเสนองาน 
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ทางวิชาการและการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ 

รวมทัง้การนําไปประยกุต์ 

   2.3  ความรู้ ความเข้าใจและสนใจ

พฒันาความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์อยา่ง

ตอ่เน่ือง 

   2.4  มีความรู้ในแนวลกึ รู้กว้างใน

ศาสตร์ของสาขาวิชาท่ีศกึษาเพ่ือให้

เลง็เห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของระบบส่ือสารมวลชน 

   2.5 การทดสอบมาตรฐานนีส้ามารถ

ทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่

ละวิชาในชัน้เรียนตลอดระยะเวลาท่ี

นกัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร 

 3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่ง

เป็นระบบ    

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ

ประเมินภาวะเศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  

3.3 สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 

และสรุปประเดน็ปัญหาความต้องการ 

 3.4 สามารถประยกุต์ความรู้ทกัษะกบั

การแก้ไขปัญหาทางนิเทศศาสตร์ได้อยา่ง

เหมาะสม 

 

- การมีสว่นร่วม

กิจกรรมในชัน้เรียน 

- การนําเสนองาน 

- กิจกรรมการมีสว่น

ร่วมในชัน้เรียน 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

 ทกุสปัดาห์

และสปัดาห์

ของการฝึก

ปฏิบตังิาน 

และ

นําเสนองาน 

 

 4.1 สามารถส่ือสารทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศกบักลุม่คนหลากหลาย

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

   4.2 ให้ความชว่ยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ในบทบาทผู้ นําหรือ

- การมีสว่นร่วม

กิจกรรมในชัน้เรียน 

- การนําเสนองาน 

- กิจกรรมการมีสว่น

ร่วมในชัน้เรียน 

- การสอบกลางภาค 

ทกุสปัดาห์

และสปัดาห์

ของการฝึก

ปฏิบตังิาน 

และ

นําเสนองาน 
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ในบทบาทของผู้ ร่วมทีมงาน 

   4.3 สามรถใช้ความรู้ในศาสตร์มา

ชีนํ้าสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม   

   4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทํา

ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 

   4.5 สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเดน็

ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและ

สว่นรวมพร้อมทัง้แสดงจดุยืนอยา่ง

พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 

    4.6  มีความรับผิดชอบการ

พฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทาง

วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองสามารถพฒันา

ตนเองและพฒันาวิชาชีพให้ทนัสมยัอยา่ง

ตอ่เน่ืองและตรงตามมาตรฐานสากล 

- การสอบปลายภาค 

    5.1 มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือท่ี

จําเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การทํางานท่ี

เก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางด้านนิเทศ

ศาสตร์ 

    5.2  สามารถแนะนําประเดน็การ

แก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคทางสถิต ิ

     5.3  การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์

ตอ่ปัญหาท่ีเก่ียวข้องทางนิเทศศาสตร์

อยา่งสร้างสรรค์ 

     5.4  สามารถส่ือสารอยา่งมี

ประสทิธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน

พร้อมทัง้เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ

นําเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

    5.5  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

- การมีสว่นร่วม

กิจกรรมในชัน้เรียน 

- การนําเสนองาน 

- กิจกรรมการมีสว่น

ร่วมในชัน้เรียน 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

ทกุสปัดาห์

และสปัดาห์

ของการฝึก

ปฏิบตังิาน 

และ

นําเสนองาน 

 

รวม 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

วิรัช  ลภิรัตนกลุ.(2552). กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวกิฤต.

 กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญที่นักศกึษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเตมิ   

พรทิพย์  พมิลสนิธุ์.(2540). ภาพพจน์นัน้สําคญัยิ่ง:การประชาสมัพนัธ์กบัภาพพจน์.กรุงเทพฯ 

กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย์,พรทิพย์ สมัปัตตะวนิช (2551).การโฆษณาเบือ้ต้น.กรุงเทพฯ 

 สํานกัพิมพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิมลพรรณ อาภาเวท.หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์โอเดียนสโตร์ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนําที่นักศกึษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 

Internet Search  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา   

1.1   ประสทิธิผลด้านการสอนของรายวิชาท่ีสอน   

1.2   ประเมินการจดักิจกรรมและวิธีการสอนภาคปฏิบตัใินและนอกห้องเรียน   

1.3   ส่ือสนบัสนนุการสอนท่ีสง่ผลกระทบในการเรียนรู้ให้นกัศกึษา   

1.4   ผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ   

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  ประเมินการสอนโดยการสงัเกตจากผู้สงัเกตการสอน 

ประเมินตนเอง รวมทัง้ผลการเรียนของนกัศกึษา  

3. การปรับปรุงการสอน  :  มีการประชมุเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบันกัศกึษาภายหลงั

การเรียนการสอนเสร็จสิน้ พฒันาแนวทางและเนือ้หาการสอนให้ทนัสมยัในโลกยคุดจิิตอล 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานท่ีมอบหมาย นกัศกึษาประเมนิตนเอง และการประเมินโดยระบบ

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์  

 5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําข้อมลูท่ี

ได้จากการประเมนิผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษาในรุ่นตอ่ไป  
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ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

        (..................................................) 

 

ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


