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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3123211  

   การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ      
   Crisis Management in Advertising and Public Relation  

2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (2-2- 5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารยสุธาสินี เหลียวตระกูล 

สถานที่ติดตออาจารย  : คณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  095-2532663   E-mail.  Suta.poppy@gmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยสุธาสินีเหลียวตระกูล 

สถานที่ติดตออาจารย  : คณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  095-2532663   E-mail.  Suta.poppy@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2 ชั้นปที่ 3   
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  ไมม ี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี  
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด  : 16 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :     

1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีและยุทธวิธีการวางแผนงาน
โฆษณาและงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต  

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูแนวทางและทดลองปฏิบัติการแกไขสถานการณในภาวะวิกฤติ
จากกรณีศึกษา  
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :  เพื่อใหนักศึกษามีพฒันาการในการเรียนรูทกัษะการ
แกปญหาจากกรณีศึกษาซึ่งเปนบทเรยีนที่ดใีนการสรางความมั่นใจในการแกไขปญหาจากภาวะวิกฤติของ
นักศึกษาได 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา   
 หลักการและยุทธวิธีการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตหรือมีเหตุ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยมิไดคาดคิดมากอนหรือเหตุจําเปนที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดที่มีผลกระทบตอองคกร บุคลากร ผูเกี่ยวของและอ่ืนๆ เนนกรณีตัวอยางเพ่ือฝกการ
แกปญหา 
 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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                  30  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 10 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบคุคล   จดัใหนิสิตพบอาจารยเพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ตอสัปดาห 
(เฉพาะรายที่ตองการ) 
 3.1 วันจันทร เวลา 11.40 – 12.30 น. คณะวิทยาการจัดการ  โทร. 095-2532663  
 3.2  e-mail; suta.poppy@gmail.com  เวลา 20.00 - 21.00 น. ทกุวัน 
 
 
 
 
 
 

mailto:suta.poppy@gmail.com
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยสุจริต   
  1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอ
ตนเอง และสังคม 
  1.3  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 
  1.4  เคารพสิทธและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัด์ิศรีของความเปนมนุษย 
  1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆของ
องคกรและสังคม 
 1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ตอสังคมที่มุงทางดานวิชาชีพที่มีตอดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 1.7 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

1. สอนนักศึกษาดวยขอมูลที่ทันสมัยถูกตองมีแหลงขอมูล
อางอิง หรือนํามาจากแหลงขอมูลใดเพ่ือเปนตัวอยางในการ
อางอิงงานของนักศึกษาในเรือ่งการลอกเลียนแบบงานใหรูจัก
แหลงที่มาของขอมูล และมีความซื่อสัตยในการนําขอมูลผูอ่ืน
ไปใช 
2. มีกรณีศึกษา ที่ทันสมัยตอ ยุคการสื่อสารไรพรมแดนใน
ปจจุบัน ทันตอเหตุการณ 
3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  
 

1. กําหนดระยะเวลาในการ มอบหมายงานและสงงาน
ตามเวลาที่กําหนด โดย ใหมคีวามซื่อสัตยในการ
ทํางาน มีการอางถึงแหลงอางอิงของขอมูลที่นํามาใช
ในการปฏิบัติงาน 
2. ฝกความรับผิดชอบในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
และการปรึกษาหารือในกลุมของตนเองดวยการทํา
บันทึกการปรึกษางานที่ทํา 
3. ประเมินพฤติกรรมระหวางการเขาเรียนระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน 
 

2. ดานความรู (Knowledge) 
    2.1 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ สามารถ
วิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางนิเทศ

 
1. บรรยายหลกัการแนวคิดทฤษฏีที่ใชในการเรียนในรายวิชา 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานตามแนวคิดการสรางสรรค 
3. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ศาสตร รวมทั้งประยุกต ความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
  2.2  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
และการวิจัยทางนิเทศศาสตร รวมทั้งการนําไปประยุกต 
   2.3  ความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู
ทางดานนิเทศศาสตรอยางตอเน่ือง 
   2.4  มีความรูในแนวลกึ รูกวางในศาสตรของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เขาใจผลกระทบของระบบสื่อสารมวลชน 
   2.5 การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทาํไดโดยการ
ทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ   

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ   
 3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมนิภาวะ
เศรษฐกิจเพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาความตองการ 
 3.4 สามารถประยุกตความรูทักษะกับการแกไข
ปญหาทางนิเทศศาสตรไดอยางเหมาะสม 
 

 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
2. การเรียนรูโดยใชโครงงาน  
3.  การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

 
1. การสอบขอเขียน  
2. การทดสอบการผลิตสื่อดวยแนวคิดที่สรางสรรค
ตามกลยุทธ 
3. การนําเสนอปากเปลา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
Responsibility) 
 4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   4.2 ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน 
   4.3 สามรถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม   
   4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุม 
   4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
    4.6  มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและ
ตรงตามมาตรฐานสากล 

 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
2. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 3. การเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติ  Performance Based Learning 
4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 
 

 
1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
 
 
 
 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
  5.1 มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใน

 
 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

 
 
 
1. การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนอปากเปลา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหทางดาน
นิเทศศาสตร 
    5.2  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา
โดยใชเทคนิคทางสถิติ 
     5.3  การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาที่
เกี่ยวของทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 
     5.4  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปลาและการเขียนพรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
    5.5  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสม 

Learning 
3. ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 

3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
4. การประเมนิเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ตระหนักในคุณ
คาและคุณ

ธรรม จริยธรรม 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ 

3. มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม 

4. เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

5. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

6. วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

7. มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. บูรณ
การความรูในสาขาวิชา 

2. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

3. ความรูความเขาใจและสนใจพัฒ
นาความรู 

4. มีความรูในแนวลึก  รูกวางในศาสตรของสาขาวิชา 

5. มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทุกรายวิชา 

1. คิดอยางมีวิจารณ
ญ

าณ
และอยางเปนระบบ 

2. สืบคน/ตีความ /ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกไขปญ
หา 

3. รวบรวม ศกึษา วิเคราะห /สรุปประเดน็ปญหา/ความตองการ 

4. ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญ
หาทาง 

ไดอยางเหมาะสม 

1.สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้งภาษาไทย/
ภาษาตางประเทศ 

2. ใหความชวยเหลือ/อํานวย 
ความสะดวกในการแกปญ

หาสถานการณ
ตางๆ 

3. ใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง/งานกลุม 

5. เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ
ทั้ง

สวนตัว/สวนรวม 

6. มีความรับผิดชอบการพัฒ
นาการเรียนรูของตนเอง/ทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานที่
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

2.สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญ
หาโดยใชเทคนิค

ทางสถิต ิ

3.การวิเคราะหทางคณิ
ตศาสตรตอปญ

หาที่เกี่ยวของทาง
นิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

4. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม 

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

3123211 การจัดการภาวะวิกฤตในงาน
โฆษณาและงานประชาสัมพันธ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติ 

การ 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

-  แนะนํากระบวนการเรียน
การสอน   
-  ลักษณะการเรียนการ
สอนและการประเมินผลของ
รายวิชา 
- ความเขาใจเบื องตน
เกี่ยวกับภาวะวิกฤติในงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ 

ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 
การบรรยาย 
ถามตอบ 
 

ผูบรรยาย 4 0 0 การสังเกต 
การสัมภาษณ 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 2-3 การจัดการภาวะวิกฤติ การบรรยาย  
ถามตอบ 
ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 

Power point  
ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

4 4 0 การสังเกต 
การตอบคําถาม 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 4-5 แนวคิดและทฤษฎีในการ
แกปญหาขององคกรใน
ภาวะวิกฤติ 

การบรรยาย 
ถามตอบ 
ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

Power point  
ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

4 4 0 การสังเกต 
การตอบคําถาม 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 6 การสื่อสารและนําเสนอขาว การบรรยาย Power point  2 2 0 การสังเกต อ.สุธาสินี  
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สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติ 

การ 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

ในภาวะวิกฤต ศึกษากรณีตัวอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

การฝกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษา 
 

เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 7 การวางแผนจัดการของนัก
ประชาสัมพันธในชวงภาวะ
วิกฤติ 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 

Power point  
ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

2 2 0 การสังเกต 
การฝกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษา 
 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่8 สอบกลางภาค 
สัปดาหที่  
9-10 

การประเมินผลและการ
ชดเชยเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 

Power point  
ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

4 4 0 การสังเกต 
การฝกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษา 
 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่11 Social Media กบัภาวะ
วิกฤต 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 

Power point  
ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

2 2 0 การสังเกต 
การฝกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษา 
 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่12 การสรางภาพลักษณใหม
เพ่ือสะสมคะแนนความนิยม

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอยาง 

Power point  
ผูบรรยาย 

2 2 0 การสังเกต 
การฝกปฏิบัติจาก

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 
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สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติ 

การ 
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

ในการประชาสัมพันธ อภิปรายวิเคราะห กรณีศึกษา กรณีศึกษา 
 

สัปดาหที ่13-
16 

ศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
และทดลองหาวิธีแกปญหา 
1) โฆษณาเหยียดสีผิว 
2) วิกฤตินํ้าทวม ป 54 
3) พบสารปนเปอนในโออิชิ 
4) สารอันตรายในยาไทลี

นอล 
5) ลูกคาทุบรถ Honda 

CR-V 
6) ทอนํ้ามันดิบรั่วที่ระยอง 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกทดลองปฏิบัติจาก
กรณีศึกษา 

Power point  
ผูบรรยาย 
กรณีศึกษา 

8 8 10 การสังเกต 
การซักถามการตอบ
คําถาม 
ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 

อ.สุธาสินี  
เหลียวตระกูล 

สปัดาหที ่17 สอบปลายภาค 
รวมจํานวนชัว่โมง 30 30 10   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3, 
4.5, 5.1, 5.4, 5.5 

การเขาช้ันเรียน  
การสงใบงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-7 
9-16 

10% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 5.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3, 
4.5, 5.1, 5.4, 5.5 

การมีสวนรวมกิจกรรมในช้ันเรียน 
การตอบคําถามจากใบงาน  
การนําเสนองาน/รายงาน 

1-8 
10-16 

30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 5.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
   

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน   
ธนวุฒิ นัยโกวิท. (2557). การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติในองคกร คูมือ ทฤษฎี  

และปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
วิรัช  ลภิรัตนกุล.(2552). กลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต.
 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม   
ดวงทิพย วรพันธุ. (2545). คูมือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ. กรุงเทพฯ: กรม 

ประชาสัมพันธ. 
บารตัน ลารี่. (2549). การจัดการภาวะวิกฤติ. แปลโดย ไพโรจน ลัน. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท  

จํากัด. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

เว็บไซตองคกรขนาดใหญตางๆ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1   ประสิทธิผลดานการสอนของรายวิชาที่สอน   
1.2   ประเมินการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาคปฏิบัติในและนอกหองเรียน   
1.3   สื่อสนับสนุนการสอนที่สงผลกระทบในการเรียนรูใหนักศึกษา   
1.4   ผลการเรียนรูที่ไดรับ   

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผูสังเกตการสอน ประเมิน
ตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรงุการสอน  :  มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาภายหลังการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น พัฒนาแนวทางและเน้ือหาการสอนใหทันสมัยในโลกยุคดิจิตอล 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน
สอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน  
 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา :  นําขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหกบันักศึกษาในรุนตอไป  
       
 
ลงชื่อ        อ.สุธาสนิี เหลียวตระกูล                                อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อ.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช                             อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 


