รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3033304 ชื่ อรายวิชา (ภาษาไทย)

การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ

(ภาษาอังกฤษ) Special Creativity

อาจารย์ ผู้สอน
(1) อาจารย์สราวุธ ชมบัวทอง

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
เอกสาร มคอ. 03 นี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในประกอบการเรี ยนการสอน ในรหัสวิชา
3033304ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ (Special Creativity) จานวน
หน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต เพื่อศึกษาความสาคัญ ประเภท ลักษณะของสื่ อและกิจกรรม
พิเศษ กระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนสื่ อ กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่ อ
สื่ อใหม่ทางการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานและเทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ การ
ประเมินการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรม
พิเศษ

สราวุธ ชมบัวทอง
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สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

4
5
6
6
13
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา 3033304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ) Special Creativity
2. จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และประเภทรายวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ สราวุธ ชมบัวทอง
อาจารย์ผสู ้ อน (1) อาจารย์สราวุธ ชมบัวทอง ตอนเรี ยน A2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษาระนอง ๒
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
18 กรกฎาคม 2560

4

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
จุดมุ่งหมายของรายวิชานี้ เพื่อสร้างฐานความรู ้ดา้ นนิเทศศาสตร์ของนักศึกษา ในด้านความสาคัญ
ประเภท ลักษณะของสื่ อและกิจกรรมพิเศษ กระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนสื่ อ
กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่ อ สื่ อใหม่ทางการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานและเทคนิคต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมพิเศษ การประเมินการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสรรค์สื่อและ
การจัดกิจกรรมพิเศษ ในสามมิติการเรี ยนรู ้ คือ
1.เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นความสาคัญ ประเภท ลักษณะของสื่ อและกิจกรรมพิเศษ
2.เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ กระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนสื่ อ กระบวนการ
และเทคนิคการผลิตสื่ อ สื่ อใหม่ทางการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานและเทคนิคต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมพิเศษ
3.เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการ
สร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิ ช าที่ เคยมี ก ารเรี ย นการสอนมาก่ อ นหน้ า แต่ ไ ม่ มี ก ารพัฒ นาการสอนต่ อ เนื่ อ งให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั (ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตลั , ไทยแลนด์ 4.0) ดังนั้นหลักสู ตรจึงพัฒนา
และนากลับมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็ นบุคคลที่มี ความรู ้ความสามารถในด้านการสร้างสรรค์
กิจกรรมพิเศษ รวมถึงการเป็ นบุคคลที่มีท้ งั ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม และเป็ นผลผลิตที่มีคุณภาพ
ต่อสังคม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
เพื่อศึกษาความสาคัญ ประเภท ลักษณะของสื่ อและกิจกรรมพิเศษ กระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ
การวางแผนสื่ อ กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่ อ สื่ อใหม่ทางการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานและ
เทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ การประเมินการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการ
สร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ
Study importance, types and characteristics of media and special events, special events organizing,
media planning, media production and techniques, and public relations new media, special events
implementation and techniques, media and special event e valuation, media creation and special event
organizing practice.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
30

-

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30

การศึกษาด้ วยตนเอง
75

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถขอคาแนะนาหรื อปรึ กษาในเนื้อหารายวิชา ได้ 3 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อติดต่อปรึ กษาทางโทรศัพท์ และใช้สื่อสมัยใหม่ (การตั้ง Line กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์
กิจกรรมพิเศษ)เพื่อสื่ อสารหารื อได้ในเวลาทาการตลอดเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1.1 รู ้จกั ถึงการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมอันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตนเองและองค์กรด้าน
กิจกรรมพิเศษ
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1.1.2 มีเจตคติคติที่ดีต่อสังคมและวิชาชีพทางด้านสื่ อสารมวลชน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของการเป็ นนักสื่ อสารมวลชนที่ดี มีความเสี ยสละอดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมสู งในการปฏิบตั ิตนทั้งต่อสังคมและแวดวงวิชาชีพ
 1.1.4 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมในการทากิจกรรมพิเศษได้ดี
1.1.5 มีคุณธรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ดา้ นการรู ้ เท่าทันสื่ อ (Media literacy) และใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ในการผลิตกิจกรรมพิเศษได้ดี
 1.1.6 มีความรู ้เชิงจริ ยธรรมในการใช้ขอ้ มูลจากสื่ อสมัยใหม่อย่างรู ้เท่าทัน และรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึ กหัดทบทวน
1.2.2 ให้นกั ศึกษามีการถามตอบข้อประเด็นสงสัยในชั้นเรี ยน
1.2.3 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น ฝึ กออกแบบแผนงานการสร้างสรรค์
กิจกรรมพิเศษ
1.2.4 สอนโดยฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษด้วยการปฏิบตั ิจริ ง เช่น การวางแผน
การใช้สื่อ การประสานงาน การฝึ กเขียนแผนการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษลักษณะกลุ่ม
1.2.5 สอนโดยใช้สื่อบุคคลและเครื อข่ายทางการศึกษา เช่น เรี ยนเชิญวิทยากรบรรยาย อาทิ นัก
สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ (Event Organizer) นักออกแบบงานงานสร้างสรรค์และนักประชาสัมพันธ์
1.2.6 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่ อสมัยใหม่และสื่ ออิเลคทรอนิกส์
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรี ยน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากการมส่ วนร่ วมในการบรรยายของวิทยากร
1.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2. ความรู ้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
2.1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม อันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง
และองค์กรในการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
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 2.1.2 มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็ นนัก
สื่ อสารมวลชนที่ดี มีความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.3 สามารถนาความรู ้ทางด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาส
และความสาเร็ จในชีวิต
2.1.4 สามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง จุดกาเนิด ข้อดีและข้อด้อยของกิจกรรมพิเศษในแต่ละ
ประเภท เพื่อนามาพัฒนาตนให้มีคุณภาพต่อไป
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
2.2.3 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึ กหัด
ทบทวน
2.2.4 ให้นกั ศึกษามีการถามตอบในชั้นเรี ยน
2.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น ขออนุ ญาตเข้าสังเกตหรื อร่ วมงาน
กิจกรรมพิเศษที่นกั จัดงานมืออาชีพดาเนินการ หรื อจัดงานกิจกรรมพิเศษตามที่มอบหมายจริ งทั้งตอนเรี ยน
2.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2.2.7 สอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง
2.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ อสมัยใหม่และสื่ ออิเลคทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1พัฒนาเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสาคัญของประเภท ลักษณะของสื่ อและกิจกรรม
พิเศษ กระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนสื่ อ กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่ อ สื่ อใหม่
ทางการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานและเทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ การประเมินการใช้สื่อ
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และการจัดกิจกรรมพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสรรค์สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษรวมถึงความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้กบั งานทางนิเทศศาสตร์ ต่อไป
3.1.2 สามารถพัฒนาความรู ้ที่ได้รับให้เกิดความรู ้ใหม่ในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป
3.1.3 พัฒนาทัศนคติที่มีต่อสังคมและวิชาชีพ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การ
ตระหนักถึงบทบาทของการเป็ นนักสื่ อสารมวลชนที่ดี มีความเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3.1.4 นาความรู ้ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ดา้ นการรู ้เท่าทันสื่ อ (Media literacy) และใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ในการผลิตกิจกรรมพิเศษได้ดี
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
3.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
3.2.3 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึ กหัด
ทบทวน
3.2.4 ให้นกั ศึกษามีการถามตอบในชั้นเรี ยน
3.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น อนุญาตเข้าร่ วมสังเกตการณ์ หรื อ
ร่ วมงานกิจกรรมพิเศษที่นกั จัดงานมืออาชีพดาเนินการ หรื อจัดงานกิจกรรมพิเศษตามที่มอบหมายจริ งทั้ง
ตอนเรี ยน
3.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3.2.7 สอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง
3.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ อสมัยใหม่และสื่ ออิเลคทรอนิกส์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
3.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3.3.4 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยนทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
4.1.1 มีทกั ษะในการสื่ อสารระหว่างการทางานหรื อทากิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษต่างๆ
4.1.2 มีการฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การสื่ อสารภายในตัวบุคคล ระหว่าง
บุคคล ในกลุ่ม และการสื่ อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาการสร้างสรรค์
กิจกรรมพิเศษ รวมถึงการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ประกอบการนาเสนอที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 4.1.3 นักศึกษาสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับความสาคัญของ
การมีบุคลิกภาพที่ดีในสังคม การพัฒนาตนและการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้เกิดทักษะทาง
สติปัญญา (Intellectual Skills) อันประกอบไปด้วย ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Create Thanking Skill)
ทักษะการวางแผน (Cooperative Planning) และทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) รวมทั้งให้
นักศึกษามีระเบียบวิธีคิดอย่างถูกต้อง เป็ นเหตุเป็ นผล และแสวงหาแนวทางปฏิบตั ิของตนเอง (Self –
Directed Approach) ด้วยการกาหนดงานและใช้วธิ ี เปิ ดกว้างให้นกั ศึกษามีอิสระในการคิดแทนการทางาน
ตามคาสั่ง
4.1.4 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม ร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.5 ทักษะความในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
4.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
4.2.3 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึ กหัด
ทบทวน
4.2.4 ให้นกั ศึกษามีการถามตอบในชั้นเรี ยน
4.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น อนุญาตเข้าร่ วมสังเกตการณ์ หรื อ
ร่ วมงานกิจกรรมพิเศษที่นกั จัดงานมืออาชีพดาเนินการ หรื อจัดงานกิจกรรมพิเศษตามที่มอบหมายจริ งทั้ง
ตอนเรี ยน
4.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4.2.7 สอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง
4.2.8 มีการการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ จากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4.3.2 ประเมินผลจากการเข้าร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
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4.3.3 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยนทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 มีความรู ้ ทักษะการใช้สื่อในการสื่ อสารเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีในการนาเสนองาน ให้สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1.3 สามารถพัฒนาการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก อันเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5.1.5 สามารถประยุกต์ใช้ดา้ นการรู ้เท่าทันดิจิตลั (Digital literacy) สอดรับกับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองานการจัดกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
5.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
5.2.3 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึ กหัด
ทบทวน
5.2.4 ให้นกั ศึกษามีการถามตอบในชั้นเรี ยน
5.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั ิงานในใบงานของรายวิชา เช่น มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อหน้า
ชุมชน
5.2.6 สอนโดยฝึ กปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
5.2.7 สอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง
5.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
5.3.2 ประเมินผลจากการเข้าร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
5.3.3 ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยนทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

1

2

หัวข้ อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- หัวข้ อการสอน
1.การแนะนาเข้าสู่บทเรี ยน
2.ความรู ้ทวั่ ไป ความสาคัญและ
ประเภท ลักษณะของสื่ อและ
กิจกรรมพิเศษ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรี ยน
2.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจความรู ้จาก
สาระความรู ้ดา้ นความสาคัญและ
ประเภท ลักษณะของสื่ อและ
กิจกรรมพิเศษ

4

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

-หัวข้ อการสอน
ทักษะการคิด การคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างงานกิจกรรมพิเศษ

4

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ

สื่ อการสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
-กิจกรรมเสริ มสร้างความ ข้อ 1
อ.สราวุธ
สร้างสรรค์หน้าชั้นเรี ยน
- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ

ข้อ 1 และ 2

อ.สราวุธ
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3

4-5

6-7

- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสาระทักษะการ
คิด การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงาน
กิจกรรมพิเศษ
- หัวข้ อการสอน
กระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจกระบวนการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
2.ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้
วางแผนกระบวนการจัดกิจกรรม
พิเศษได้
- หัวข้ อการสอน
การวางแผนสื่ อ กระบวนการและ
เทคนิคการผลิตสื่ อ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนสื่ อ วาง
กระบวนการและเลือกใช้เทคนิคการ
ผลิตสื่ อได้
-หัวข้อการสอน
สื่ อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ การ
เลือกใช้ การออกแบบ การนาเสนอ
สื่ อให้เข้ากับกิจกรรมพิเศษ

จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

สอน
-กิจกรรมเสริ มสร้างความ
สร้างสรรค์หน้าชั้นเรี ยน

4

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การ
นาเสนองานจากการปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวน
ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 2

อ.สราวุธ

8

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 2 และ 3

อ.สราวุธ

8

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 2 และ 3

อ.สราวุธ

13

มคอ. 3

8-9

10-11

12

- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจการนาสื่ อใหม่
เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้
การออกแบบ การนาเสนอสื่ อให้เข้า
กับกิจกรรมพิเศษได้
-หัวข้อการสอน
การสร้างสรรค์เพื่อการวางแผน
ระบบ การฝึ กเขียนแผนเพื่อการ
ดาเนินงานและเทคนิคต่างๆในการ
จัดกิจกรรมพิเศษ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์เพือ่
การวางแผนระบบ การฝึ กเขียนแผน
เพื่อการดาเนินงานและเทคนิคต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมพิเศษได้
-หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร ผูบ้ ริ โภคให้
เข้าถึงสื่ อในการจัดกิจกรรมพิเศษ
- Learning Outcome
1.วิเคราะห์ผรู ้ ับสาร ผูบ้ ริ โภคให้
เข้าถึงสื่ อในการจัดกิจกรรมพิเศษได้
-หัวข้ อการสอน
การบริ หารความเสี่ ยงในการ

8

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 3

อ.สราวุธ

8

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 3

อ.สราวุธ

4

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก

-สื่ อบุคคล/วิทยากร
- Power point

ข้อ 3

อ.สราวุธ
14

มคอ. 3

13

14

สร้างสรรค์ หรื อการจัดกิจกรรม
พิเศษในสภาวการณ์ปัจจุบนั (ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิตลั , ไทย
แลนด์ 4.0)
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจการวิเคราะห์
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงในการ
สร้างสรรค์ หรื อการจัดกิจกรรม
พิเศษในสภาวการณ์ปัจจุบนั ได้
-หัวข้ อการสอน
การประเมินการใช้สื่อและการจัด
กิจกรรมพิเศษ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความรู ้วธิ ีการประเมินการ
ใช้สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ
-หัวข้ อการสอน
เสวนา/สัมมนาการสร้างสรรค์
กิจกรรมพิเศษ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย
รายวิชา มีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาการเรี ยนรู ้จากสื่ อบุคคล
เพื่อเข้าใจในการเรี ยนการสอนได้

การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

4

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

- สื่ อบุคคล/วิทยากร
- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 3

อ.สราวุธ

4

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง/การทางาน
กลุ่ม-วางแผนกิจกรรม/การนาเสนองานจาก
การปฏิบตั ิ/แบบฝึ กหัดทบทวนด้วยการปฏิบตั ิ
จริ ง/การสร้างสถานการณ์จาลอง

-สื่ อบุคคล/วิทยากร
- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
- เอกสารประกอบการ
สอน

ข้อ 1 ,2 และ 3

อ.สราวุธ

15

มคอ. 3
15

16

ฝึ กปฏิบัตกิ ารสร้ างสรรค์ สื่อ การ
วางแผน และสร้ างสรรค์ กจิ กรรม
พิเศษ
- Learning Outcome
1.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย
รายวิชา มีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์
พัฒนาการเรี ยนรู ้จากสื่ อบุคคล และ
การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพื่อเข้าใจในการ
เรี ยนการสอนได้
สอบปลายภาค

4

ฝึ กปฏิบัตจิ ริง/การสร้ างสถานการณ์ จาลอง

-สื่ อบุคคล/วิทยากร
- Power point
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ

ข้อ 1 ,2 และ 3

อ.สราวุธ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

16

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ที่
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

1.ใบมอบหมายงาน/
แบบฝึ กหัด

1.1,2.1,3.1,4.1

- ความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
การมมีส่วนร่ วมและทา
แบบฝึ กหัด
- การเข้าชั้นเรี ยน
- การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- การมีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยน
1. ความสม่าเสมอใน
การเข้าชั้นเรี ยน
2. ความประพฤติดี แต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบ
3. ความกระตือรื อร้น
ในการทากิจกรรม
คะแนนสอบ

2-15

20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

30 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

16

40 %

2.กิจกรรมในชั้น
เรี ยน

2.1,3.1,4.1

3.การเข้าชั้นเรี ยน,
ความประพฤติและ
การแต่งกาย
(พัฒนาขึ้น)

1.1,3.1,4.1

4.สอบปลายภาค

2.1,3.1,4.1,5.1

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สราวุธ ชมบัวทอง. (2560). การสร้ างสรรค์ กจิ กรรมพิเศษ, เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน. (2549). Event marketing. กรุ งเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ นติง้ เซ็น
เตอร์.
เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน. (2555). Event Marketing. กรุ งเทพฯ: กรุ งเทพธุ รกิจ.
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ. (2554). โครงสร้างหลักสู ตร ภาควิชาการ
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ประชาสัมพันธ์ [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลได้ที่ http://buca.bu.ac.th/undergrad-pr.html
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2554). เอกสารหลักสู ตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่ อสารองค์กร [ออนไลน์].เข้าถึงข้อมูลได้ที่
http://jc.tu.ac.th/download/curriculum/mcm-program2554.pdf.
ปิ ยะชาติ อิศรภักดี .2559. BRANDING 4.0 (พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุ งเทพ: อมริ นทร์ฮาวทู อมริ นทร์
พริ นติ้งและพับลิชชิ่ง.
จิราจาร์ย ์ ชัยมุสิก. (2549). "อีเวนต์ ยุคใหม่ วดั ผลได้ ". Positioning [ออนไลน์]. ตุลาคม 2549.
เข้าถึงข้อมูลได้ที่ http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=53473
นภดล อินนา.(2548). ไอทีกบั งานสื่ อสารมวลชน: Communication. กรุ งเทพฯ : จามจุรีโปร
ดักซ์.
อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์. (2550) บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบสื่ อมวลชน.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ชวนะ มหิทธิชาติกุล ภวกานนท์. (2553). “Event marketing สาคัญที่กจิ กรรม” และ 'สื่ อ' สร้ าง
กระแส". เมค มันนี่. 11,129 (มิ.ย. 2553): 70-71.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. (2557). สุ ดยอดภาวะผู้นา(Super leadership) (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย
รุ ้ง ศรี อษั ฎาพร.(2558).บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่ อสารจากวัยเด็กสู่ วยั ทางาน.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ .2560. (ร่ าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย พ.ศ.
2560-2564. [ออนไลน์]. กรกฎาคม 2560. เข้าถึงข้อมูลที่
https://www.signalschool.net/web/pdf/dm_digital.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
1.2 การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
18

มคอ. 3
2.1 ผลการสอบ
2.2 ผลประเมินการจัดกิจกรรมพิเศษ (ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง)
2.2 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ใช้การประชุมระดมความเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อร่ วมหาแนวทางในการปรับปรุ ง
การสอน
3.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้/พัฒนาองค์ความรู ้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในเนื้อหารายวิชาระหว่างการสอนกับนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ทบทวนประสิ ทธิ ผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ผสู ้ อนร่ วมกัน
ทบทวนเนื้ อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ที่ใช้ สรุ ปวางแผนและพัฒนาปรับปรุ งเพื่อใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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