รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3033510 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสรางภาพลักษณองคกร
(ภาษาอังกฤษ) Corporate Image

อาจารยผูสอน
อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร

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

คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง การสอนในรายวิชาการสราง
ภาพลักษณองคกร สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยเนื้อหาแบงออกเปน 7 หมวด
ไดแก หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและ วัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และทั้งหมดเปนแนวทางที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติเพื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดของรายวิชาการสรางภาพลักษณองคกร
(มคอ.3) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา คณาจารย นําไปเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สุตตมา แสงวิเชียร
อาจารยผูสอน
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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
9
13
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3033510 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสรางภาพลักษณองคกร
(ภาษาอังกฤษ) Corporate Image
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร
อาจารยผูสอน
อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร ตอนเรียน A
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
- ไมมี 7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
- ไมมี –
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
สิงหาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการสําคัญ องคประกอบ และกลยุทธใน
การสรางภาพลักษณองคกร
1.2 นักศึกษามีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ สถานการณ หรือประเด็นปญหาทาง
สังคมที่เกิดขึ้น และสามารถสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 นักศึกษา สามารถนําความรูไปประยุกต สรางสรรคสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ
องคกรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วิชาสรางภาพลักษณองคกร เปนวิชาที่ตองวิเคราะหสถานการณหรือประเด็นปญหาทางสังคมที่
เกิดขึ้น เพื่อวางแผนกลยุทธการสื่อสารรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับภาพลักษณองคกรไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ ความสําคัญของภาพลักษณตอองคกร องคประกอบของภาพลักษณ
ยุทธวิธีในการสรางภาพลักษณองคกร การสรางและปรับเปลี่ยนภาพลักษณขององคกรภาครัฐและองคกร
ภาคเอกชน
Study concepts of image, significance of corporate image, image components and
strategies for image making. Image making for governmental organization and private
organizations are also included.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา ( Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และ
ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท E-mail , Face book และ Line

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมผูอื่น (2)
1.1.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ จิตสาธารณะ ทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมีคานิยมที่ดี
ในการดําเนินชีวิตและเขาใจ (3)
1.1.3 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย (6)
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม
1.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับในบทบาท
สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
1.2.4 สงเสริม สนับสนุนใหจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษามีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ
จิตสาธารณะ และมีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการ แสดงออก กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
1.3.4 ประเมินผลจากความถูกตองเหมาะสมของชิ้นงาน และการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และองคความรูดานความหมาย ความสําคัญ
วัตถุประสงค เครื่องมือ รูปแบบ และกลยุทธดานการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณองคกร (1)
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนํา
ความรูดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพได
อยางเหมาะสม (2)
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เนนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ( cooperative learning groups) โดยการแบงนักศึกษา
ออกเปนกลุม เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
รวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยเนนใหนักศึกษา
คิด วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น และศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง เปนตน
2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง การฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.3 จัดใหมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร บรรยายให
ความรูพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากความสมบูรณและคุณภาพของเนื้อหารายงาน การนําเสนองาน หรือโครงการที่
นักศึกษาจัดทํา
3. ทักษะทางปญญา
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3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน (2)
3.1.2 สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกตใช
ทักษะทางสื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค (3)
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักคิดวิเคราะห
สรางสรรคจากตัวอยางหรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
3.2.2 การอภิปรายกลุมจากกรณีปญหาหรือกรณีตัวอยาง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหาในรายงาน ผลงานสรางสรรค
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได (2)
4.1.3 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ในปจจุบัน และอนาคต (4)
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวมหรือฝกการทํางานเปนกลุม
4.2.2 ใหนักศึกษารูจักความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
4.2.3 สงเสริมการพัฒนาความคิด และการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรค
4.2.4 สงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมกลุม ของ
นักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
7
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5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนอ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ (3)
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมหรือ ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
สรางภาพลักษณโดยใชเครื่องมือ อุปกรณการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆอยางสรางสรรค
5.2.2 การติดตาม วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารจากสื่อ
ตาง ๆ
5.2.3 สืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากความสามารถของนักศึกษาในการใชทักษะ เทคนิค รูปแบบการเลือกใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินผลการเรียนรูจากความสามารถในการใชภาษาอธิบายขยายความเพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และทักษะการนําเสนอผลงานตาง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1.

2.

3.

- ชี้แจงแนวการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอนการประเมินผล และทบทวน
ความรูพื้นฐานดานการประชาสัมพันธ
- Learning Outcome
เขาใจกฎระเบียบ หลักเกณฑ และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการสรางภาพลักษณองคกร
ตลอดจนสามารถปรับตัวและมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
- แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องลักษณะ
ประเภท องคประกอบ และความสําคัญ
ของภาพลักษณ
- แนวคิดการประชาสัมพันธกับการสราง
ภาพลักษณ
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องวัตถุประสงค

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
- เอกสารชี้แจงแนวการสอน 1.1
- กิจกรรมนันทนาการ

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

3

- แนะนําตัวและทํากิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน

3

- บรรยายสรุปเนือ้ หา
- ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น

1.1,1.2
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการเรียน

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

3

- บรรยายสรุปเนือ้ หา
- ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร
9
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4-5

6-7

8-10

ความสําคัญ เครื่องมือ รูปแบบและวิธีการ
ประชาสัมพันธ
- การสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณองคกร
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องการสื่อสาร
ภายในองคกร ภายนอกองคกร การ
สื่อสารเพื่อสรางตราสินคา และสามารถ
นําความรูไปคิด วิเคราะหอภิปราย
กรณีศึกษางานดานการประชาสัมพันธ
เพื่อสรางภาพลักษณองคกรได
- การปรับเปลี่ยนภาพลักษณองคกร
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องวัตถุประสงค
ประสงค ความสําคัญ ขั้นตอน วิธีการ
และสามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
อภิปรายกรณีศึกษาการประชาสัมพันธ
เพื่อการปรับปลี่ยนภาพลักษณองคกรได
- การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR)
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องแนวคิด
ความสําคัญ รูปแบบการทําCSR และ

6

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- เรียนรูศึกษาจากสถานการณ
จริงและหรือจากผูเชี่ยวชาญ
ดานการประชาสัมพันธกับ
องคกรภายนอก
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา

- PowerPoint
1.1,1.2,1.3
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)
- ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณจากองคกร
ภายนอก (Active
learning)

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

6

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

9

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
ดวยตนเอง
- เรียนรูศึกษาจากสถานการณ

- PowerPoint
1.1,1.2,1.3
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)
- ผูเชี่ยวชาญดานการ

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร
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สามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
วางแผนและหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมได
อยางเหมาะสม
11-12 - สื่อใหมกับการสรางภาพลักษณองคกร
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องรูปแบบและ
วิธีการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออน
ไลน และสามารถนําความรูไปคิด
วิเคราะห และหรือผลิตสื่อออนไลนเพื่อ
สรางภาพลักษณองคได
13

14

- การสื่อสารในภาวะวิกฤต
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องบทบาทหนาที่
การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะ
วิกฤตขององคกร และสามารถนําความรู
ไปคิด วิเคราะหอภิปรายกรณีศึกษาการ
สื่อสารในภาวะวิกฤตขององคกรได
- ศึกษางานการสรางภาพลักษณของ
องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ

6

3

3

จริงและหรือจากผูเชี่ยวชาญ
ดานการประชาสัมพันธกับ
องคกรภายนอก
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา
- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- เรียนรูศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
วิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
และหรือผลิตสื่อสังคมออนไลน
เพื่อสรางภาพลักษณ
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา
- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง

ประชาสัมพันธภายนอก
(Active learning)

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง

1.1,1.2,1.3
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร
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15

แตกตางของงานประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณองคกร และสามารถคิด
วิเคราะห สรุปและอภิปรายความแตกตาง
ของการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณ
องคกรของภาครัฐและภาคเอกชนได
สรุปบทเรียน และประเมินผูสอน

- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา

3

บรรยายสรุปเนื้อหาทั้งหมด

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน

(1)
อ.สุตตมา
แสงวิเชียร

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1.1.1,1.1.2,1.1.3

การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และวินัย
ในการเรียน ความรับผิดชอบ
การวิเคราะหกรณีศึกษาการ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณองคกร
ผลงานหรือชิ้นงานที่นศ.ผลิต
เพื่อการประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณองคกร
สอบปลายภาค

1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

4-11

20%

9-14

40%

16

30%

2

2.1.1,2.1.2,3.1.1,
3.1.2

3

2.1.2, 3.1.1,3.1.2,
4.1.1,4.1.2
5.1.1,5.1.2
2.1.1,2.1.2

4

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุตตมา แสงวิเชียร. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการสรางภาพลักษณองคกร.กรุงเทพฯ :
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟกไซท. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
รติ พันธุทวี และคณะ. (2549). Big Brand, Grand Idea. กรุงเทพ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค
พจน ใจชาญสุขกิจ. (2548). CEO PR & IMAGE : ยุทธวิธีการสรางภาพลักษณผูบริหารดวย
การจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ. กรุงเทพ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค
เปรมศิริ ดิลกปรีชากุล. (2548). Hi-Power PR. กรุงเทพ : สํานักพิมพ Brand Age books
จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ. (2544). ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เสรี วงษมณฑา. (2541). ภาพพจนนั้น สําคัญไฉน. กรุงเทพ : เพชรจรัสแสงแหงโลกธุรกิจ
เสรี วงษมณฑา. (2541). 108 การประชาสัมพันธ. กรุงเทพ : A.N. การพิมพ
เสรี วงษมณฑา. (2538). พีอาร.ภิวัฒน : การประชาสัมพันธรูปแบบใหมในยุค Integration
Marketing. กรุงเทพ : บริษัทพิฆเนศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
2.1 เว็ปไซตของหนวยงานตางๆ
2.
2 ตัวอยางกรณีศึกษากลยุทธการสรางภาพลักษณขององคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- ไมมี-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น
นําเสนอผลงานของนักศึกษา

และการ

3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงาน รายวิช าตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารยผูสอนรวมพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชากับมาตรฐานที่กําหนดไว รวมถึงงานเดี่ยวและงานกลุม สังเกตการณพัฒนาการเรียนรู 5 ดานของ
นักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ทบทวนเนื้อหาและกลยุทธการสอน นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูต รพิจารณาใหความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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