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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์                                                       

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         CS106 การวางแผนและบริหารงานประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 
                     Planning and Management for Strategic Public Relations 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
      นิเทศศาสตรบณัฑิต วชิาแกนสาขาวชิา 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ฉตัราติชาต 
       อาจารย ์เหมือนฝัน นิลคูหา 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     1 สิงหาคม 2559   
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการวางแผนงานประชาสัมพนัธ์ การบริหารงาน

และการประเมินผลงานประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 
2. เพื่อใหส้ามารถวางแผนงานประชมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ใหเ้ป็นไปตามแผนและเป้าหมายของหน่วยงานได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
     1.  เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของแผนงานประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์โดยจะมีการปรับปรุงแบบฝึกหดั กิจกรรม 
และโครงงานใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัศึกษาและธุรกิจในปัจจุบนั รวมถึงในอนาคตอนั
ใกล ้
     2.  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการวางแผนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ การวเิคราะห์สถานการณ์องคก์ร ความทา้
ทายเชิงกลยทุธ์ และกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการวางแผนกลยทุธ์และการประชาสัมพนัธ์ การวางแผนส่ือ แนวทางการ
บริหารแผนงาน และการประเมินผล ฝึกการวิเคราะห์และเขียนแผนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชัว่โมง   สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
ไม่มี   90 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์ 

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผูอ่ื้น อาทิ มีวนิยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ

อดทน และเขา้ใจมนุษย ์
      1.2 วธีิการสอน  

- เนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
- มอบหมายการท ารายงานกลุ่ม ก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน และไม่คดัลอกงานของผูอ่ื้นโดยไม่อา้งอิง 
1.3 วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
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- มีการอา้งอิงเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลท่ีไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- แบบฝึกหดัรายบุคคล 
- รายงานกลุ่ม (กิจกรรมโครงงาน) 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
- มีความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์และ การโฆษณา ทั้งในทางทฤษฎีและ

ปฏิบติั อยา่งกวา้งขวาง เป็นระบบ และทนัสมยั 
 

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั การบรรยายจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ กรณีศึกษา 

การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน  
      2.3 วธีิการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัทฤษฎี การวเิคราะห์และการประยกุตใ์ช ้
- รายงานกลุ่ม (กิจกรรมโครงงาน)  
- แบบฝึกหดัรายบุคคล 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
- สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลหรือสถานการณ์ รวมทั้งสามารถวางแผนงานหรือแกไ้ขปัญหาได ้

- สามารถประยกุตค์วามรู้ในทางทฤษฎีไปใชใ้นทางปฏิบติัได ้รวมทั้งสามารถประยกุตค์วามรู้ในทางทฤษฎีและ
ปฏิบติัไปใชใ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสถานการณ์จริง 

   3.2 วธีิการสอน 
- การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานพิเศษ (รายงานกลุ่ม) โดยการวางแผนงานประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์

ใหก้บัหน่วยงานจริง 
- นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น ระดมสมองในชั้นเรียน 

- การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 
  3.3 วธีิการประเมินผล    

- ผลงานของนกัศึกษาทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ผลสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
- สามารถรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- สามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองและกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
   4.2 วธีิการสอน 
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- การท ารายงานกลุ่ม 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 

   4.3 วธีิการประเมินผล 
- ผลงานของนกัศึกษาทั้งงานกลุ่มและเด่ียว 
- พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- พฤติกรรมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
- สามารถใชท้กัษะการส่ือสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและผูรั้บสารท่ีแตกต่างกนัได ้
     5.2 วธีิการสอน 

- การท ารายงานกลุ่ม โดยการเลือกใชส่ื้อ/กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
- การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 

    5.3 วธีิการประเมินผล 
- ผลงานของนกัศึกษาทั้งงานกลุ่มและเด่ียว 
- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 
 

แนะน ารายวชิาและกระบวนการ
เรียนการสอน 
การวางแผนงานประชาสัมพนัธ์ - 9 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนเชิงกล
ยทุธ์ (Nine Steps of Strategic PR) 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา  

ผศ.ดร.วราภรณ์  
 

2 ขั้นท่ี 1-3 การหาขอ้มูล (Formative 
Research) 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.วราภรณ์  
 

3 รับฟังขอ้มูลสรุป ส าหรับจดัท า
แผนงานประชาสัมพนัธ์  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.วราภรณ์  
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4 ขั้นท่ี 1-3 การหาขอ้มูล (Formative 
Research) (สั่งงานช้ินท่ี 1) 

3 บรรยาย วทิยากร ผศ.ดร.วราภรณ์  
วทิยากร 

5 ระดมสมองวเิคราะห์สถานการณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย SWOT  (งานช้ินท่ี 1) 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.วราภรณ์  
 

6 ขั้นท่ี 4-6 การวางกลยทุธ์ (Strategy) 3 ฝึกปฏิบติั ระดมสมอง อภิปราย อ.เหมือนฝัน 
 

7 ขั้นท่ี 4-6 การวางกลยทุธ์ (Strategy) 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา 

อ.เหมือนฝัน 
 

8 สอบกลางภาค 

9 ระดมสมองก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและกลยทุธ์ของแผนงาน  

3 ฝึกปฏิบติั ระดมสมอง อภิปราย อ.เหมือนฝัน 
 

10 ขั้นท่ี 7-8 กลวธีิ (Tactics) 
ระดมสมองก าหนดกลวธีิการ
ประชาสัมพนัธ์ 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา ระดม
สมอง 

ผศ.ดร.วราภรณ์  
 

11 ระดมสมองก าหนดกลวธีิการ
ประชาสัมพนัธ์ และการวางแผนส่ือ 

3 ฝึกปฏิบติั ระดมสมอง อภิปราย ผศ.ดร.วราภรณ์  

12 ขั้นท่ี 9 การประเมินผลแผนงาน 
(Evaluative Research) 
ระดมสมองก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลแผนงาน  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา ระดม
สมอง 

ผศ.ดร.วราภรณ์  
 

13 การบริหารจดัการงาน
ประชาสัมพนัธ์ขององคก์รธุรกิจ  

3 บรรยาย  วทิยากร ผศ.ดร.วราภรณ์  
วทิยากร 

14 ระดมสมองจดัท าแผนงาน
ประชาสัมพนัธ์ และเตรียมน าเสนอ
งาน 

3 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ผศ.ดร.วราภรณ์  

15 น าเสนอแผนงานประชาสัมพนัธ์ 3 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ผศ.ดร.วราภรณ์ / อ.
เหมือนฝัน 

16 สรุปและทบทวน 3 บรรยาย   ผศ.ดร.วราภรณ์  
สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน ความมีวนิยัในการเขา้
ชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 

2 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2 

แบบฝึกหดั 10 / 13 20% 

3 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2 

การท ารายงานกลุ่ม (แผนงาน
ประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์) 

14-16 20% 

4 2.2, 2.3, 3.1, 3.4 การสอบวดัผล 8 / 17 50% 
  รวม  100  % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
Smith, R.D. (2005). Strategic Planning for Public Relations (2nd ed.).  NJ, USA: Lawrence Erlbaum. 
เอกสารประกอบการสอน และPowerPoint Presentation ดาวน์โหลดจาก iTunes U ในทุกสัปดาห์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Wilson, L., J. & Ogden, J. D. (2008). Strategic Communications Planning (5thed.). Iowa: Kendall/Hunt. 
ประทุม ฤกษก์ลาง, พชัราภรณ์ เอ่ียมสุทธา, พีรยา หาญพงศพ์นัธ์ุ.  (2543). การวางแผนการประชาสัมพนัธ์.  
       พมิพ์คร้ังที ่3. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
ประทุม ฤกษก์ลาง. (2551). ยุทธ์ศาสตร์การวางแผนการประชาสัมพนัธ์ (Strategic Public Relations  
       Planning). พมิพ์คร้ังที ่5. ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยักรุงเทพ. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2548). การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยที ่1-7. นนทบุรี:     
       มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2548). การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยที ่8-15. นนทบุรี:  
       มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ฐานขอ้มูลข่าวทางส่ือออนไลน์ ส านกัหอสมุดกลาง 
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่าง ๆ  
นิตยสารดา้นการตลาด เช่น Marketeer, BrandAge, Positioning 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลห์รือเฟซบุก๊ของผูส้อน  
    2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
   3) การส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพฒันารายวชิาผา่นระบบการประเมิน on 
line ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
     2)  การพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนกัศึกษา 
     3) ผละและพฒันาการของนกัศึกษาในการฝึกปฏิบติัยอ่ย และโครงงาน 
3. การปรับปรุงการสอน 
    1)  การประชุมผูส้อนเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
    2)  การปรับปรุงแบบฝึกหดั กิจกรรม และโครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     1)  การทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาประจ าสาขาวชิา โดยพิจารณาขอ้สอบและผลการสอบ 
              2) มีคณะกรรมการตรวจทานคะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    1)  การปรับปรุงบทเรียน กรณีศึกษา แบบฝึกหดัและขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดย
นกัศึกษา  ผลการประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนและประเมินขอ้สอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ผลตามขอ้ 4 
    2)  การเปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

 


