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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รหัสวิชา 3033509 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ
(ภาษาอังกฤษ) Public Relations Management

อาจารยผูสอน
อาจารยสุวลักษณ หวงเย็น
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คํานํา
วิชา การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ รหัส 3033509 เปนวิชาที่ศึกษาทฤษฏี และหลักการ
บริห ารจั ดการ กระบวนการบริห ารจัดการ การวางแผนและการจัด องคกรทางการประชาสัมพั นธ การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธองคกร โครงการณรงคทางการประชาสัมพันธ สื่อมวลชน
สัมพัน ธ การแถลงข าวประชาสั มพั นธ เปน ตน รวมถึงการควบคุม และการประเมินผล การดําเนิน งาน
ประชาสัมพันธ ทั้งนี้ผูเรียนสามารถนําหลักบริหารจัดการและวางแผนประชาสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพ
และสรางองคกรใหมีชื่อเสียง
มิถุนายน 2562
สุวลักษณ หวงเย็น
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
10
21
21
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3033509 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ
(ภาษาอังกฤษ) Public Relations Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือกป 4
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สุวลักษณ หวงเย็น
อาจารยผูสอน สุวลักษณ หวงเย็น ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการและการดําเนินงานประชาสัมพันธ
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการประชาสัมพันธองคกรไดหลากหลาย
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดทําโครงการรณรงคเพื่อประชาสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ
ตลอดจนการแถลงขาวประชาสัมพันธ
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําประเมินผลการดําเนินงานประชาสัมพันธได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนไดนําหลักแนวคิดการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ ตลอดจนการเขียนแผนและ
โครงการณรงคงานประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถดําเนินงานประชาสัมพันธองคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางชื่อเสียงใหยั่งยืน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ศึกษาทฤษฏี และหลักการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ การวางแผนและการจัด
องคกรทางการประชาสัมพันธ การดําเนินงานประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธองคกร โครงการณรงค
ทางการประชาสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ การแถลงขาวประชาสัมพันธ เปนตน รวมถึงการควบคุม และการ
ประเมินผล การดําเนินงานประชาสัมพันธ
Study theories and principles of management, management process, planning,
organizing. Public relations implementation such as corporate public relations, public
relations campaigns, media relations, press conference, controlling and evaluation.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนจะใหคําปรึกษากับนักศึกษาทั้งรายบุคคลและการทํางานเปนกลุม 6 ชั่วโมง/สัปดาห
ซึ่งสามารถขอคําแนะนําตางๆ ไดที่หองพักอาจารย 333 ในวันอังคาร 13.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดี
13.00-16.00 น. นอกจากนี้ยังสามารถติดตอผาน mobile, e-mail, line ฯลฯ เปนตน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัยตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ จิตสาธารณะ และทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมี
คานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิตและเขาใจผูอื่น
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1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับและเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองและผูอื่น
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคมโดยตระหนักในคุณคา
ของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายเนือ้ หาในแตละบทตามหัวขอที่กําหนด พรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมที่เกี่ยวของ เชน การเขาเรียนตรงตอเวลาการฟงความเห็นผูอื่น
1.2.2 ใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดอิสระใหการใหงานฝกปฏิบัติวิเคราะห
1.2.3 สอนแบบอภิปรายโดยผูสอนเปดประเด็นใหนักศึกษาถาม-ตอบในชั้นเรียนเพื่อแสดง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู โ ดยแบ ง กลุ ม ให มี ส ว นร ว ม หรื อวิ เ คราะห วิ จ ารณ
สังเคราะหจากความเขาใจหนาชั้นเรียนรายบุคคล
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 สังเกตการณมีสวนรวมในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและการรวมกิจกรรมในการทํางาน
เปนทีม
1.3.3 การจัดทํารายงานที่สมบูรณและถูกตองเรียบรอยสะอาด สงงานตรงตอเวลาตามที่
กําหนด
1.3.4 พฤติกรรมการพูดคุยขณะมีการเรียนการสอน การแตงกาย การตั้งใจเรียนจากการ
ถาม-ตอบ รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกบุคลิกภายในและภายนอกอยางเหมาะสมในการอยูรวมกัน เชน
การพูดจาอยางมีสัมมาคาราวะในทุกๆ ที่ที่อยูรวมกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มี ความรู ความเขา ใจในขอบขาย ลั กษณะเบื้อ งต นและหลัก การ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระที่สําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานิเทศศาสตร
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรคสามารถนํา
ความรูดานการสื่อสารไปประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพได
อยางเหมาะสม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการ
บริหารจัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใชภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรมนํามาประยุกตใชเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพได
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูความเขาใจของตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนบรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตามหัวที่กําหนด
2.2.2 บรรยาย อภิปราย หากรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นโดย
การสืบคนขอมูลที่ผูสอนมอบหมายหัวขอไว โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2.3 การสอนแบบอภิป รายผู สอนเปดประเด็นคํ าถามเพื่อกระตุนใหนักศึ กษาเกิดการ
เรียนรูโดยการแบงกลุมในชั้นเรียน
2.2.4 คําถามทวนทายบทเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การประเมินผลในการทําแบบฝกหัด การทํารายงานเดียว การทํางานรายงานกลุม
2.3.2 การวิพากษ วิเคราะหงานทั้งงานเดียวและงานหนาชั้นเรียนจากงานที่มอบหมาย
อยางสรางสรรค เรียบรอยเปนระเบียบ
2.3.3 การเขาชั้นเรียนหรือการมีสวนรวมและการพัฒนาบุคลิกภายในและภายนอกอยาง
พัฒนา
2.3.4 Test เพื่อทดสอบถึงความรูที่ไดรับจากความเขาใจและทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูมาและ
การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสรางสรรคและสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณา
และตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน
3.1.3 สามารถวิ เ คราะห ส ถานการณ ป จ จุ บั น ประเด็ น ป ญ หาทางสั ง คมการสื่ อ สาร
ประยุกตใชทักษะทางสื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค
 3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกาวหนาทางเทคโนโลยี และประยุกตใชความรูความเขาใจ
แนวคิด ทักษะมาใช สรางสรรคชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และ
สถานการณปจจุบันหรือเพื่อการประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายการทํ างานเดี ย วเพื่ อวิ เ คราะห และนํ า เสนอ และมอบหมายงานกลุ ม
นําเสนอหนาชั้นเรียนจากโจทยงาย ไปจนถึงโจทยที่ยากขึ้นเรื่อยตามความเหมาะสมของผูเรียนแตละคนใน
หัวขอรายวิชาที่กําหนดไว
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3.2.2 จัดอภิปรายกลุมจากกรณีตัวอยาง หรือเปดคลิปเกี่ยวกับสถานการณที่เกี่ยวของ
และใหนักศึกษารวมกันวิพากษในชั้นเรียน
3.2.3 มอบหมายงานโดยใหนักศึกษาสรางสถานการณจําลองฝกคิด ฝกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาและการแกไขปญหาตางๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดจากผลงานที่นักศึกษาทํารายงานเดียวหรือ ทํารายงานกลุมจากความเปนจริง
ของผลงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียนอยางสรางสรรค
3.3.2 วัดจากผลการวิเคราะหสังเคราะหเนื้อหาในเลมรายงานอยางสรางสรรค เรียบรอย
สะอาดตามแบบฟอรมที่ผูสอนระบุ
3.3.1 ประเมินจากการทําแบบทดสอบและวัดผลจากการสอบปลายภาคที่ครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมด
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทํางานรว มกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได
4.1.3 สามารถใชความรู ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะชี้นํา
สังคมไดอยางเหมาะสม
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ในปจจุบันและอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดใหมีการทํางานเดียวและงานกลุมเพื่อวิเคราะหงานอยางมีสวนรวมทุกคน
4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน และการนําเสนอความ
คิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรคผลงาน
4.2.3 การนําเสนอผลงานผานการพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมกัน
หนาชั้นเรียน
4.2.4 การสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวมและฝกการทํางานเปนกลุมใหเกิด
การทํางานเปนทีมและสรางความสามัคคีผานการนําเสนอหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
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อยางสม่ําเสมอ

4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนไป

4.3.2 ประเมินจากการวางตนการมีมนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมอยางมีวินัยรวมกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการ
ถายทอดอธิบายความคิดหรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนอ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห การทําประชามติ การทําโพลมาใชในวิชาชีพทางดาน
นิเทศศาสตร
 5.1.5 มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตางๆ ตลอดจน
สามารถเลือกและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรม/โครงการจากการใชเครื่องมืออุปกรณ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเสริมสราง เพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญ
เชิงวิชาชีพอยางสรางสรรค
5.2.2 มีการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการ
สื่อสารจากสื่อตางๆ
5.2.3 สืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารของนิเทศศาสตรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจากความสามารถของนั กศึ ก ษาในการใช ทั กษะ เทคนิ ค รู ป แบบการเลื อ กใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศอยางสรางสรรคทันสมัยและเหมาะสม ทั้งรายงานกลุมและรายงาน
เดียวผานเครื่องมือสื่อสาร
5.3.2 ประเมินผลการเรียนรูจากความสามารถในการใชภาษาอธิบายขยายความ
เพื่อการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนความสามารถในการอธิบายอยางเขาใจ การอภิปราย
และทักษะการนําเสนอผลงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

แนะแนวการเรียนการสอน

3

บรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตามหัวขอที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปดประเด็นคําถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยถาม
ทีละคน
- เปดประเด็นถาม-ตอบ สังเกตพฤติกรรม

เอกสาร วิชาการ
1.1,1.2,1.3,1.4
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

สุวลักษณ
หวงเย็น

3

บรรยายดวยเนื้อหารายวิช าตามหัว ขอที่
กําหนด
- ผูสอนอภิ ปรายเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ให นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห ใ บงานกลุ ม ที่

- เอกสาร วิชาการ

สุวลักษณ
หวงเย็น

หัวขอการสอน การศึกษาทฤษฏี
การสื่อสาร
รายละเอียดที่สอน กรอบ
แนวคิดทฤษฏีจากนักคิด

2

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจแนวคิด
ทฤษฏีของการสื่อสารได
-สามารถอธิบายความหมายของ
จริยธรรมได
หัวขอการสอน หลักการบริหาร
จัดการ
รายละเอียดที่สอน ความหมาย
องคกร วัตถุประสงคองคกร

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร

1.1,1.2,1.3,1.4

ผูสอน
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โครงสรางองคกร

3

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจ
ความหมายองคกรและโครงสราง
องคกรได
3
หัวขอการสอน กระบวนการ
บริหารจัดการ
รายละเอียดที่สอน รูจักองคกร
การออกแบบองคกรใหเปน
องคกรสมัยใหม

4

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจใน
ปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในและภายนอกองคกรได
หัวขอการสอน การวางแผนการ 3
จัดองคกรการประชาสัมพันธ
รายละเอียดที่สอน
-การประชาสัมพันธเปนพื้นฐาน
ของปรัชญาสังคมแหงการจัดการ

กําหนดหัวขอไวนําเสนอหนาชั้นเรียน
โปรแกรม Power
- ใหสืบเสาะความรูโดยใหนักศึกษาคนควา point
หาขอมูลเพื่อประกอบเนื้อหาเกิดทักษะ
เรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ

- เอกสาร วิชาการ

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา

- เอกสาร วิชาการ

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point
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หรือการบริหาร

คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ

-การประชาสัมพันธเปนปรัชญา
สังคมที่แสดงออกในดานการ
ตัดสินใจนโยบาย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจและ
สามารถอธิบายการบริหารจัดการ
5

องคกรได

หัวขอการสอน องคประกอบ
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
ประชาสัมพันธ
รายละเอียดที่สอน
-การประชาสัมพันธเปนการ
กระทําที่มีผลตอเนื่องจาก
นโยบายที่เหมาะสม
-การประชาสัมพันธ คือการ
ติดตอสื่อสาร

3

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ

- เอกสาร วิชาการ

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบาย
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6

องคประกอบพื้นฐานของการ
ประชาสัมพันธองคกรได
หัวขอการสอน การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ

3

รายละเอียดที่สอน การ
ดําเนินงานเสริมสรางความเปน
หนึ่งเดียว

7

Learning Outcome
-สามารถอธิบายการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธได
หัวขอการสอน หลักการและ
วัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธ
รายละเอียดที่สอน กรอบ
แนวคิดทฤษฏีจากนักคิด
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจแนวคิด
ทฤษฏีของการสื่อสารได

3

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ

- เอกสาร วิชาการ

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

- เอกสาร วิชาการ

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point
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8

หัวขอการสอน หลักการบริหาร
แบบ R-E-S-P-O-N-S-E

3

รายละเอียดที่สอน กระบวนการ
บริหารแบบครบวงจรและการ
สรางยุทธวิธีการประชาสัมพันธ

9

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจการ
บริหารครบวงจรที่กอใหเกิดการ
สรางและพัฒนาระบบการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3
หัวขอการสอน การเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ การเขียน
โครงการรณรงคทางการ
ประชาสัมพันธ
รายละเอียดที่สอน ความรู
เกี่ยวกับการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ วัตถุประสงค
หลักการ การใชภาษา ประเภท
ของงานเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ และแนวทางการ

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-สรางกิจกรรมการเขียนโครงการรณรงค
รายบุคคล

- เอกสาร วิชาการ

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

- เอกสาร วิชาการ
1.1,1.2,1.3,1.4
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

สุวลักษณ
หวงเย็น

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point
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เขียนโครงการรณรงค

10

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจ และ
เรียนรูหลักการเขียนงาน
ประชาสัมพันธได
หัวขอการสอน การเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ

3

รายละเอียดที่สอน เชน สื่อ
สิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ
วิทยุโทรทัศน และประเภทอื่นๆ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจและ
สามารถเขียนเพื่อประชาสัมพันธ
ไดหลายประเภท
11

หัวขอการสอน การจัดเหตุการณ 3
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ
รายละเอียดที่สอน การจัด
เหตุการณพิเศษของหนวยงาน
องคกร สถาบัน นโยบายและ

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-สรางกิจกรรมการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน

- เอกสาร วิชาการ
1.1,1.2,1.3,1.4
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

สุวลักษณ
หวงเย็น

- เอกสาร วิชาการ
1.1,1.2,1.3,1.4
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power

สุวลักษณ
หวงเย็น
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วัตถุประสงคของการจัด
เหตุการณพิเศษ ประเภทของ
เหตุการณพิเศษ เชน การจัดการ
แสดงและนิทรรศการ การให
รางวัลพิเศษ สัญลักษณทางดาน
กาประชาสัมพันธ เปนตน

12

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถไดแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัด
เหตุการณพิเศษ
หัวขอการสอน สือ่ มวลชน
สัมพันธ
รายละเอียดที่สอน รูปแบบและ
วัตถุประสงคของสื่อมวลชน
สัมพันธที่ดีกับหนังสือพิมพ การ
เขียนขาวแจกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ เปนตน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนหลักการ
เขียนขาวแจกได

- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา point
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-สรางกิจกรรมการเขียน การจัดเหตุการณ
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ

3

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-สรางกิจกรรมการเขียนขาวแจก

- เอกสาร วิชาการ

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

16
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13

หัวขอการสอน การ
ประชาสัมพันธ และการแถลง
ขาว

3

รายละเอียดที่สอน การ
ประชาสัมพันธของรัฐบาล ธุรกิจ
ชุมชน องคกรการสาธารณกุศล
เปนตน

14

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขาใจ
หลักการประชาสัมพันธทางธุรกิจ
ได
หัวขอการสอน การประเมินผล 3
งาน
รายละเอียดที่สอน วัตถุประสงค
กระบวนการประเมินผล วิธี
ประเมินผลเชิงคุณภาพ การ
ประเมินผลเชิงปริมาณ ผู
ประเมินผล
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถประเมินผล

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหใบงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-การสรางกิจกรรมการเขียน
ประชาสัมพันธภาครัฐ เอกชน และ
องคกรงานกุศล
บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-นําเสนอโครงการรณรงคและงานเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ หนาชั้นเรียน

- เอกสาร วิชาการ

1.1,1.2,1.3,1.4

สุวลักษณ
หวงเย็น

- เอกสาร วิชาการ
1.1,1.2,1.3,1.4
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

สุวลักษณ
หวงเย็น

บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point
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15

งานสื่อสารองคกรเชิงบูรณาการ
ไดเพื่อนําผลมาพัฒนาองคกรให
กาวหนาตอไป
หัวขอการสอน
นักประชาสัมพันธและคุณสมบัติ
ของนักประชาสัมพันธ จริยธรรม
และจรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธ
รายละเอียดที่สอน นัก
ประชาสัมพันธคืออะไร
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ
หนาที่ของนักประชาสัมพันธ นัก
ประชาสัมพันธกับฝายบริหารใน
องคกร บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ
ที่มีตอสังคม และจริยธรรม
จรรยาบรรณ

3

บรรยายด ว ยเนื้ อ หารายวิ ช าตามหั ว ที่
กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปด ประเด็นคํ าถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ให สื บ เสาะหาความรู โ ดยให นั ก ศึ ก ษา
คนคว าหาขอมูล เพื่อประกอบเนื้อหาเกิ ด
ทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
ใหนักศึกษาถาม-ตอบ
-นําเสนอโครงการรณรงคและงานเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธหนาชั้นเรียนพรอม
สงเลมรายงาน

- เอกสาร วิชาการ
1.1,1.2,1.3,1.4
บริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ
- และสื่อการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Power
point

สุวลักษณ
หวงเย็น

Learning Outcome
- ผูเรียนสามารถนําไปประพฤติ
ปฏิบัติเปนผูประกอบวิชาชีพใดๆ
18
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ตองมีจริยธรรมควบคูอยูด วย
เสมอจึงจะประสบความรุงเรือง
ไพบูลยในวิชาชีพของตน
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท ี่ได (ระบุขอ)

1

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6

2

4.1,4.2,4.3,4.4

3

2.1,2.2,2.4,3.2,3.3,3.4

4

5

6

วิธีการประเมิน
ประเมินจากการแตงกาย
ความประพฤติ
ระหวางการเรียนการสอน
และการเขาชั้นเรียน

การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นวินัยในการ
เรียน และความรับผิดชอบ

รายงานเดียวจากใบงานที่
ผูสอนใหหัวขอ
2.2,2.4,3.2,3.3
รายงานกลุมโดยการ
วิเคราะหการสืบคนขอมูล
นําเสนอหนาชั้นเรียน
รายงานกลุมในชั้นเรียน การ
วิเคราะหและสังเคราะห
สรุปผลจากสืบคนขอมูลใน
ประเด็นการขัดแยงสื่อทาง
จริยธรรม โดยนําเสนองาน
ดวยวาจา สงเอกสารที่
เรียบรอยเปนระเบียบ และ
นําเสนองานผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สรางสรรคพรอมประเด็น
ถาม-ตอบทีละคน
1.5,1.6,2.2,2.43.2,3.3,4.2,4.4,5.1,5.5 กิจกรรมโครงการที่
มอบหมายใหนักศึกษา
ดําเนินการตามโจทยที่
ผูสอนมอบหมายใหพรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียนพรอม
ประเด็น
2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4
สอบปลายภาคครอบคลุม
เนื้อหาทุกบทเรียน
(สอบนอกตาราง)

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5%

1-15

10%

1-5

5%

6-10

20%

11-15

20%
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40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุวลักษณ หวงเย็น. (2562). เอกสารวิชา การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ (sheet).
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สื่อคลิปวีดีโอ Internet รายงานขาวสารเศรษฐกิจ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Web site ที่เกี่ยวขอกับหัวขอในรายวิชา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการตอบรับ การใหความสนใจในชั้นเรียนของผูเรียน
- ผลการเรียนของผูเรียน
- การสังเกตของผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การเพิ่มเติมกรณีศึกษาและเนนวิเคราะหสถานการณทางการตลาดที่เปนปจจุบัน เพื่อมุงเนนเพิ่ม
ทักษะ ความเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห ในประเด็นที่นําเสนอ
- ผูสอนใชกลยุทธในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ ดานความเขาใจ รายละเอียดเนื้อหา
สื่อการสอน และอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นสมบูรณยิ่งขึ้น
- นําขอเสนอแนะ และการประชุมอาจารยในภาควิชา เพื่อศึกษาปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
ความเขาใจใหดีรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนการใหคะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นหรือผูทรงคุณวุฒิที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
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- มีการตั้งคณะกรรมในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการวิเคราะหกายภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลและปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป
หรือตามขอเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
- เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญหรือมีประสบการณตรงเพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะและ
ประยุกตใชใหเปนรูปธรรม
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