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๑ 

 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดท่ี ๑ ข!อมูลท่ัวไป 

 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา   
                  ภาษาไทย                 ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ 
                  ภาษาอังกฤษ             LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management 
 
๒.  จํานวนหน2วยกิต            ๓ (๓-๐-๖) หนBวยกิต 
          (ทฤษฎี ๓ ช่ัวโมง ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง เรียนรู� – ค�นคว�าด�วยตนเอง ๖ ช่ัวโมง / สัปดาหN) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    

 ๓.๑  หลักสูตร       จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว�นหลักสูตรนานาชาติ) 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูBในกลุBม Literacy (โปรดระบุ) 

               MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
                Health Literacy  (Health, Sport)  
                Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
                Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
                Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
                Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur)       
      ๓.๔  ความสัมพันธNระหวBางรายวิชาและคBานิยมองคNกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู�แจ�ง รู�จริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุBงผลเพ่ือผู�อ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  ม่ันคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แนBวแนBทํา กล�าตัดสินใจ 
  O - Originality   สร�างสรรคNส่ิงใหมB 
  L -  Leadership  ใฝmใจเปnนผู�นํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย'ผู!รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย'ผู!สอน  
๔.๑  อาจารยNผู�รับผิดชอบรายวิชา   อาจารยN ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย 
       โทร. ๐๒ – ๔๔๑๔๔๐๑ ตBอ ๑๕๑๐ 
     อีเมล Titipamk23@gmail.com 

      ๔.๒  อาจารยNผู�สอน          อาจารยN ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ 
           ผู�ชBวยศาสตราจารยN อรวี บุนนาค 
 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันป8ท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ /ทุกช้ันปu 
๕.๒ จํานวนผู�เรียนท่ีรับได�  ๕๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต!องเรียนมาก2อน (Pre-requisite)  

ไมBมี 
 

๗.  รายวิชาที่ต!องเรียนพร!อมกัน  
  ไมBมี 

 
๘.  สถานที่เรียน   คณะศิลปศาสตรN มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล2าสุด   

วันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ2งหมายและวัตถุประสงค' 
 
๑.   จุดมุ2งหมายของรายวิชา 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงคNเพ่ือพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคNตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๒ 
ด�าน ได�แกB ในด�าน T – Shaped breadth & depth คือ นักศึกษาจะได�เรียนรู�แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�งและ
ภาวะวิกฤติ บทบาทของสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาเพื่อจัดการความขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะ
วิกฤติองคNกร กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือจัดการความขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติองคNกร รวมท้ังกลวิธีการใช�ภาษา
เพ่ือส่ือสารภาพลักษณNบุคคลและองคNกรในสถานการณNความขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติขององคNกรภายใน
กรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทยผBานการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน และกรณีศึกษา  

ในด�าน Entrepreneurially Minded คือ นักศึกษาสามารถนําความรู�ดังกลBาวมาประยุกตNใช�เพ่ือจัดการความ
ขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติองคNกรในเบ้ืองต�นได�อยBางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให�เกิดประโยชนNตBอตนเอง องคNกรท่ี
นักศึกษาเปnนสมาชิก และสังคมสBวนรวม โดยใช�กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
๒.   วัตถุประสงค'ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค'ของรายวิชา (Course Objectives) 
  ๑. นักศึกษามีความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ 
  ๒. นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาไทยในการจัดการ 

            ความขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติองคNกร 
  ๓. นักศึกษาสามารถวิเคราะหNและประยุกตNใช�ภาษาไทยในสถานการณNความขัดแย�งระหวBางบุคคลและวิกฤติ 

    องคNกรได�อยBางเหมาะสมภายในกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
๔. นักศึกษาสามารถวิเคราะหNและประยุกตNใช�ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารภาพลักษณNในสถานการณNความขัดแย�ง 
    ระหวBางบุคคลและวิกฤติองคNกรได�อยBางเหมาะสมภายในกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
๕. นักศึกษาแสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการได�อยBางเหมาะสม 
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๔ 

 

๒.๒ ผลลัพธ'การเรียนรู!ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   

     ๑. CLO1 อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�งและภาวะวิกฤติได�      
  ๒. CLO2 วิเคราะหNกลวิธีการใช�ภาษาไทยและกลวิธีการใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารภาพลักษณNท่ีปรากฏ 

  ใช�ในการจัดการความขัดแย�ง ระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติองคNกรได�   
๓. CLO3 อธิบายบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาไทยเพื่อการจัดการความ 
            ขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติ    

  ๔. CLO4 ประยุกตNใช�ภาษาไทย และใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารภาพลักษณNในสถานการณNความขัดแย�งและ 
            ภาวะวิกฤติได�อยBางเหมาะสมภายในกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย   

  ๕. CLO5 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการได�อยBางเหมาะสม 
    

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ กลวิธีการใช�ภาษาเพื่อการจัดการความขัดแย�งระหวBางบุคคล
และภาวะวิกฤติองคNกร ภาษาเพื่อการส่ือสารภาพลักษณNเพ่ือการจัดการความขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติองคNกร 
กลวิธีการใช�ภาษาเพื่อการส่ือสารในกรณีความขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติขององคNกรผBานส่ือตBาง ๆ ป�จจัยทาง
สังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาเพ่ือการจัดการความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ 
  Concepts, theories about conflict and crisis management; the language strategies using to solve 
conflict among people and crises in organization; the language strategies using for communication in 
case of personal conflicts and organizational crisis through different media; social and cultural factors 
affecting the use of languages in managing conflicts and crises.   
๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใช!ต2อภาคการศึกษา 

บรรยาย (ช่ัวโมง) การฝ[กปฏิบัติ (ช่ัวโมง) การศึกษาด!วยตนเอง (ช่ัวโมง) 
๔๕ ช่ัวโมง 

(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหN) 
๐ ช่ัวโมง 

 
๙๐ ช่ัวโมง 

(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหN) 
๓. จํานวนช่ัวโมงต2อสัปดาห'ที่อาจารย'ให!คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก2นักศึกษาเป]นรายบุคคล 
 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาหN 
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๕ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู!ของนักศึกษา 
 
๑. สรุปส้ัน ๆ เก่ียวกับความรู! หรือทักษะที่รายวิชามุ2งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs) 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ      
     ๑. CLO1 อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�งและภาวะวิกฤติได�      
  ๒. CLO2 วิเคราะหNกลวิธีการใช�ภาษาไทยและกลวิธีการใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารภาพลักษณNท่ีปรากฏ 

  ใช�ในการจัดการความขัดแย�ง ระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติองคNกรได�   
๓. CLO3 อธิบายบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาไทยเพื่อการจัดการความ 
            ขัดแย�งระหวBางบุคคลและภาวะวิกฤติ    

  ๔. CLO4 ประยุกตNใช�ภาษาไทย และใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารภาพลักษณNในสถานการณNความขัดแย�งและ 
            ภาวะวิกฤติได�อยBางเหมาะสมภายในกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย   

  ๕. CLO5 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการได�อยBางเหมาะสม 
 
๒. วิธีการจัดประสบการณ'การเรียนรู!เพ่ือพัฒนาความรู! หรือ ทักษะ ในข!อ ๑ และการวัดผลลัพธ'การเรียนรู!ของรายวิชา 

CLO วิธีการจัดการสอน / 
ประสบการณ'การเรียนรู! 

วิธีการวัดผลลัพธ'การเรียนรู! 

CLO1: อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับความ
ขัดแย�งและภาวะวิกฤติได� 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธN - ทําแบบฝ�กหัด 

CLO2: วิเคราะหNกลวิธีการใช�
ภาษาไทยและกลวิธีการใช�ภาษาไทย
เพ่ือส่ือสารภาพลักษณNท่ีปรากฏใช�ใน
การจัดการความขัดแย�งระหวBางบุคคล 
และวิกฤติในองคNกรได� 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาและวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุBมยBอย และกลุBมใหญB 

- แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- แบบฝ�กหัด 
- สอบข�อเขียนกลางภาค 
- นําเสนองาน 

CLO3: อธิบายบทบาทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาและวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุBมยBอย และกลุBมใหญB 

- นําเสนองาน 
- สอบข�อเขียนปลายภาค 
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๖ 

 

CLO วิธีการจัดการสอน / 
ประสบการณ'การเรียนรู! 

วิธีการวัดผลลัพธ'การเรียนรู! 

ภาษาไทยเพ่ือการจัดการความ          
ขัดแย�งและภาวะวิกฤติ  
CLO4: ประยุกตNใช�ภาษาไทย และใช�
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารภาพลักษณN
ในสถานการณNความขัดแย�งและภาวะ
วิกฤติได�อยBางเหมาะสมภายในกรอบ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย  

- ใช�บทบาทสมมติ 
- ศึกษาและวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุBมยBอย และกลุBมใหญB 

- งานท่ีได�รับมอบหมาย 
- นําเสนองาน 
 

CLO5: แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทาง
วิชาการได�อยBางเหมาะสม 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

- งานท่ีได�รับมอบหมาย 
- การนําเสนองาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
รหัสวิชา  ศศศศ ๑๖๗      
 
 

๗ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห'ที่ หัวข!อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช! 

ผู!สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา 
- เน้ือหารายวิชา ข�อตกลง
เบ้ืองต�น การวัดและการ
ประเมินผล 
ทดสอบกBอนเรียน 
สํารวจความมุBงหวังตBอการเรียน
การสอนในรายวิชา 

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

ผศ. อรวี บุนนาค 
อ.ดร. ฐิติภา 

๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความ
ขัดแย�ง 
- ความหมาย กระบวนการเกิด
ความขัดแย�ง สาเหตุ ประเภท 
องคNประกอบ และแนวคิด ทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข�อง 

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

อ.ดร. ฐิติภา 

๓ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือการจัดการ
ความขัดแย�งระหวBางบุคคล 
- กลวิธีการใช�ภาษา 
- ป�จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
มีผลตBอกลวิธีการใช�ภาษา 
 

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหN
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
- แบบฝ�กหัด 

อ.ดร. ฐิติภา 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
รหัสวิชา  ศศศศ ๑๖๗      
 
 

๘ 

 

สัปดาห'ที่ หัวข!อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช! 

ผู!สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๔ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือการส่ือสารใน
กรณีความขัดแย�งระหวBางบุคคลผBานส่ือ
ตBางๆ อาทิ การแถลงขBาวผBาน
ส่ือมวลชน การสัมภาษณNทางโทรทัศนN 
การเขียนแถลงการณN ส่ือสังคมออนไลนN 
เปnนต�น (๑) 

๓ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- นําเสนองาน 

อ.ดร. ฐิติภา 

๕ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือการส่ือสารใน
กรณีความขัดแย�งระหวBางบุคคลผBานส่ือ
ตBาง ๆ อาทิ การแถลงขBาวผBาน
ส่ือมวลชน การสัมภาษณNทางโทรทัศนN 
ส่ือสังคมออนไลนN เปnนต�น (๒) 

๓ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- นําเสนองาน 
- ใช�บทบาทสมมติ 

อ.ดร. ฐิติภา 

๖ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือส่ือสาร
ภาพลักษณNบุคคลเพ่ือการจัดการความ
ขัดแย�ง 
- ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับภาพลักษณN 
ได�แกB ความหมาย กระบวนการเกิด
ภาพลักษณN ประเภทภาพลักษณN ป�จจัย
ท่ีมีผลตBอภาพลักษณN (๑) 
- ภาพลักษณNบุคคล และป�จจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตBอการ
นําเสนอภาพลักษณN  
 

๓ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- นําเสนองาน 

อ.ดร. ฐิติภา 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
รหัสวิชา  ศศศศ ๑๖๗      
 
 

๙ 

 

สัปดาห'ที่ หัวข!อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช! 

ผู!สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๗ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือส่ือสาร
ภาพลักษณNบุคคลเพ่ือการจัดการความ
ขัดแย�ง (๒) 
- กลวิธีการใช�ภาษาเพื่อนําเสนอ
ภาพลักษณNเพ่ือการจัดการความขัดแย�ง
ระหวBางบุคคล  

๓ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- นําเสนองาน 
- การใช�บทบาทสมมติ 

อ.ดร. ฐิติภา 

๘ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะวิกฤติ
องคNกร 
- ความหมายของภาวะวิกฤติ 
วัตถุประสงคNของการจัดการในภาวะ
วิกฤติ รูปแบบและท่ีมาของภาวะวิกฤติ 
และแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

๓ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

ผศ. อรวี 
บุนนาค 

สอบกลางภาค 
๙ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือการจัดการภาวะ

วิกฤติองคNกร 
- กลวิธีการใช�ภาษา 
- ป�จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผล
ตBอกลวิธีการใช�ภาษา 
 

๓ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหNกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- แบบฝ�กหัด 

ผศ. อรวี 
บุนนาค 

 

 

 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
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๑๐ 

 

สัปดาห'ที่ หัวข!อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช! 

ผู!สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๑๐ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤติผBานส่ือตBาง ๆ อาทิ การ
แถลงขBาวผBานส่ือมวลชน การสัมภาษณN
ทางโทรทัศนN การเขียนแถลงการณN ส่ือ
สังคมออนไลนNเปnนต�น (๑) 

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหN
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
- นําเสนองาน 

ผศ. อรวี บุนนาค 

๑๑ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤติผBานส่ือตBาง ๆ อาทิ การ
แถลงขBาวผBานส่ือมวลชน การสัมภาษณN
ทางโทรทัศนN การเขียนแถลงการณN ส่ือ
สังคมออนไลนNเปnนต�น (๒) 

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหN
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
- นําเสนองาน 
- ใช�บทบาทสมมติ 

ผศ. อรวี บุนนาค 

๑๒ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือส่ือสาร
ภาพลักษณNองคNกรในภาวะวิกฤติ (๑) 
- ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับภาพลักษณN
องคNกร ได�แกB ความหมาย และ
ความสําคัญ ประเภทภาพลักษณN 
ภาพลักษณNกับกระบวนการส่ือสาร 
- ภาพลักษณNองคNกร และป�จจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตBอการ
ส่ือสารภาพลักษณNองคNกร  

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหN
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
- นําเสนองาน 

ผศ. อรวี บุนนาค 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
รหัสวิชา  ศศศศ ๑๖๗      
 
 

๑๑ 

 

 

สัปดาห'ที่ หัวข!อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช! 

ผู!สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ[ก
ปฏิบัติ 

๑๓ กลวิธีการใช�ภาษาเพ่ือส่ือสาร
ภาพลักษณNองคNกรในภาวะวิกฤติ (๒) 
- กลวิธีการใช�ภาษาเพื่อส่ือสาร
ภาพลักษณNองคNกรในภาวะวิกฤติ  

๓ ๐ - การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธN 
- ศึกษาวิเคราะหN
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
- นําเสนองาน 
- ใช�บทบาทสมมติ 

ผศ. อรวี บุนนาค 

๑๔ นําเสนองานของนักศึกษา ๓ ๐ - นําเสนองาน 
- อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

ผศ. อรวี บุนนาค 
อ.ดร. ฐิติภา 

๑๕ สรุปและทบทวน ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธN ผศ. อรวี บุนนาค 
อ.ดร. ฐิติภา 

สอบปลายภาค 
 รวม ๓๐ ๐  

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ'การเรียนรู!ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู! 
       ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู! (Formative Assessment) 
       พิจารณาจากการปฏิสัมพันธNในช้ันเรียน การอภิปราย การถามตอบในช้ันเรียน แบบฝ�กหัด 
 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
รหัสวิชา  ศศศศ ๑๖๗      
 
 

๑๒ 

 

       ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู! (Summative Assessment) 
            (๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ'การเรียนรู! 

 
วิธีการวัดผล 

นํ้าหนักการประเมินผล 
(ร�อยละ) 

CLO1: อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�ง
และภาวะวิกฤติได� 

แบบฝ�กหัด ๕ ๕ 

CLO2: วิเคราะหNกลวิธีการใช�ภาษาไทยและ
กลวิธีการใช�ภาษาไทยเพ่ือกรส่ือสาร
ภาพลักษณNท่ีปรากฏใช�ในการจัดการความ
ขัดแย�งระหวBางบุคคล และวิกฤติในองคNกรได� 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน         
๕ 

 
๓๕ แบบฝ�กหัด 

นําเสนองาน ๕ 
สอบข�อเขียนกลางภาค ๑๕ 

CLO3: อธิบายบทบาทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาไทยเพื่อ
การจัดการความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ 

นําเสนองาน ๕ ๒๕ 

สอบข�อเขียนปลายภาค ๒๐ 

CLO4: ประยุกตNใช�ภาษาไทย และ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารภาพลักษณNใน
สถานการณNความขัดแย�งและภาวะวิกฤติได�
อยBางเหมาะสมภายในกรอบของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

งานท่ีได�รับมอบหมาย ๒๐ ๒๕ 

นําเสนองาน ๕ 

CLO5: แสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการได�อยBางเหมาะสม  

งานท่ีได�รับมอบหมาย ๕ ๑๐ 

การนําเสนองาน ๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๓ 

 

   (๒) การตัดสินผล 
เกณฑNการประเมินผลเปnนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใช�หลักการอิงเกณฑNและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณN O, S และ U ดังน้ี 
คะแนน (ร!อยละ) สัญลักษณ' ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเดBน 
๖๕-๘๔ S พอใจ 
๐-๖๔ U ไมBพอใจ 

 
 นักศึกษาจะผBานเกณฑNการประเมินรายวิชาน้ีเม่ือได�คะแนนร�อยละ ๖๕ (สัญลักษณN S) ข้ึนไป  
 

 

(๓) การสอบแก�ตัว (ถ�ารายวิชากําหนดให�มีการสอบแก�ตัว) 
   ไมBมีการสอบแก�ตัว  
 

๓.  การอุทธรณ'ของนักศึกษา 
              กรณีนักศึกษาเกิดข�อสงสัยเรื่องการให�คะแนนในสBวนตBางๆ สามารถเขียนคําร�องท่ีห�อง One Stop 
Service เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได� โดยคณะศิลปศาสตรNจะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของคณะ
ศิลปศาสตรN มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๔ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
กฤษดาวรรณ หงศNลดารมภN และธีรนุช โชคสุวณิช. (2551). วัจนปฏิบัติศาสตร'. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรBผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตรN จุฬาลงกรณNมหาวิทยาลัย. 
จรรยา พุคยาภรณN (ผู�แปล). (2549). กลยุทธ'หยุดความขัดแย!ง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพNแทคกรอ – ฮิล. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2547). เทคนิคการแก!ไขความขัดแย!ง. กรุงเทพฯ: ฟอรNพาส พับลิชช่ิง เฮ�าสN. 
ฐิติภา คูประเสริฐ. (2560). กลวิธีการนําเสนอภาพลักษณ'ของบุคคลสาธารณะในการตอบคําถามของส่ือมวลชน: กรณี 

ความขัดแย!ง. วิทยานิพนธNอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ณัฐพร พานโพธ์ิทอง. (2556). วาทกรรมวิเคราะห'เชิงวิพากษ'ตามแนวภาษาศาสตร': แนวคิดและการนํามาศึกษาวาทกรรม 

ในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ดครงการเผยแพรBผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตรN จุฬาลงกรณNมหาวิทยาลัย. 
ทรงธรรม อินทจักร. (2549). แนวคิดพ้ืนฐานด!านวัจนปฏิบัติศาสตร'. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตรN คณะศิลปศาสตรN  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรN 
บรรพต ต�นธีรวงศN (ผู�แปล). (2553). พลวัตการจัดการความขัดแย!ง. กรุงเทพฯ: คบไฟ. 
ปรียากร กมุทชาต. (2559). การจัดการความขัดแย!งทางการแพทย'. สารนิพนธNวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะสาธารณะสุขศาสตรN มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ไพโรจนN บาลัน (ผู�แปล). (2550). การจัดการภาวะวิกฤติ. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอรNเน็ท. 
พจนN ใจชาญสุขกิจ. (2548). พลังแห2งภาพลักษณ'. กรุงเทพฯ: ฐานมีเดีย. 
วันชัย วัฒนศัพทN. (2547). ความขัดแย!ง: หลักการและเคร่ืองมือแก!ปjญหา. นนทบุรี: ศูนยNสันติวิธีและธรรมาภิบาล  

สถาบันพระปกเกล�า. 
วไลพร สวัสดิมงคล (บรรณาธิการ). (2551). การส่ือสารและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ. นนทบุรี: กองสุขศึกษา  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข. 
สุจริตลักษณN ดีผดุง. (2549). วัจนปฏิบัติศาสตร'เบ้ืองต!น. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาชนบท  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
อรวี บุนนาค. (2561). กลวิธีการกลบเกล่ือนในการส่ือสารในภาวะวิกฤตผBานเฟซบุ�กองคNกรธุรกิจ. วารสารวรรณวิทัศน', ๑๘  

(๑). ๑๓๘ - ๑๖๕. 
๒.  เอกสารและข!อมูลสําคัญ 

ไมBมี 
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๑๕ 

 

๓.  เอกสารและข!อมูลแนะนํา 
บทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธNท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ การใช�ภาษาจัดการ

ความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ และการใช�ภาษานําเสนอภาพลักษณNบุคคลและองคNกร 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
๑.  กลยุทธ'การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       สอบถามความเห็นของนักศึกษาตBอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช�แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวข�อตBอไปน้ี 
               ๑.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
                 ๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
       ๑.๓  ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตBละคาบ 
                ๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตBอการเรียนการสอนรายวิชา  
๒. กลยุทธ'การประเมินการสอน 

นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคBาและแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน 
ท้ังรายวิชา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผู�สอนนําผลจากแบบประเมินมาหาข�อสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผู�สอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงข�อมูลและให�ผู�เรียนเห็นถึงประโยชนNท่ีจะประยุกตNใช�ได� 

 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ 
เพ่ือหาแนวทางแก�ไขป�ญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรBวมกัน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับข�อสอบ รายงาน 
โครงการ และการให�คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       เมื่อส้ินสุดทุกปuการศึกษา อาจารยNผู�รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดตBอขอความคิดเห็นจากอาจารยNท่ีรBวมสอน 
รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให�มีการ
ปรับปรุงในการศึกษาตBอไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 



 
 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป                                   ระดับปริญญาตรี                                                             
ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย!งและภาวะวิกฤติ         คณะศิลปศาสตร' 
รหัสวิชา  ศศศศ ๑๖๗      
 
 

๑๖ 

 

ภาคผนวก 
 

ความสอดคล!องระหว2างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางท่ี ๑ ความสัมพันธNระหวBาง CLOs และ MU-GE Module Los (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

รหัสวิชา ศศศศ ๑๖๗ 
ผลลัพธ'การเรียนรู!หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Module Los) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1: อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับความ
ขัดแย�งและภาวะวิกฤติได� 

1.1         

CLO2: วิเคราะหNกลวิธีการใช�ภาษาไทย
และกลวิธีการใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาพลักษณNท่ีปรากฏใช�ในการจัดการความ
ขัดแย�งระหวBางบุคคล และวิกฤติในองคNกร
ได� 

1.1 
1.3 
1.4 

2.2 
 

 

3.1 
 
 

4.1 
4.2 

 

 6.1 7.1 
7.3 

8.1 
8.2 

9.1 
9.2 

CLO3: อธิบายบทบาทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทยท่ีมีผลตBอการใช�ภาษาไทย
เพื่อการจัดการความขัดแย�งและภาวะ
วิกฤติ 

1.1 
 

2.2 3.1 4.1  6.1 7.1 
7.3 

8.1 
8.2 

9.1 
9.2 

CLO4: ประยุกตNใช�ภาษาไทย และ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารภาพลักษณNใน
สถานการณNความขัดแย�งและภาวะวิกฤติ
ได�อยBางเหมาะสมภายในกรอบของสังคม
และวัฒนธรรมไทย 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 5.1 
 

6.1 
 

7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 

9.1 
9.2 

CLO5: แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทาง
วิชาการได�อยBางเหมาะสม  

      7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 

9.1 
9.2 
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๑๗ 

 

ตารางท่ี ๒ คําอธิบาย MU-GE Los และ Sub Los ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique and 
evaluate the logic & validity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of 
learned issues/topics 
1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate 
technology to find, evaluate, and ethically use 
information  

collect, analyse, synthesize data, & evaluate 
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate 
information and ideas from multiple sources 
relevant to issues/problems 

1.4 synthesize information to arrive at logical 
reasoning 

MLO2 select & use techniques and methods to 
solve open-ended, ill-defined and multistep 
problems 

2.2 make judgement & decision through correct 
analysis, inferences, and evaluations on 
quantitative basis and multiple perspectives 

2.3 apply concept of process management to 
solve problems 

MLO3 acquire specific strategies & skills within a 
particular discipline and adapt them to a new 
problem or situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas 
or solutions within a particular framework 
3.2 integrate alternative, divergent, or 
contradictory perspectives or ideas in the 
solution of a problem or question 

MLO4 create a novel or unique ideas, question, 
format, or product within a particular framework 

4.1 Create an original explanation or solution to 
the issues/problems  
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๑๘ 

 

MU-GE LOs Sub LOs 
4.2 articulate the rationale for & consequences 
of his/her solution- identify opportunities & risk 

MLO5 explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectual 
perspectives 

5.1 demonstrate cultural competencies and 
adaptabilities in different working environments 

MLO6 act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, codes, and 
values 

6.1 demonstrate an understanding of the 
principles upon which sustainable ecosystems 
and societies are built 

MLO7 apply ethical frameworks or principles and 
consider their implications in his/her decision-
making and interacting with others 

7.1 identify ethical issues and recognize 
different viewpoint and ideologies 
7.2 guide & lead others 
7.3 apply principle of ethical leadership, 
collaborative engagement,   and respect 
diversity   

MLO8 use a variety of means/ technologies to 
communicate effectively and purposefully-  e.g., 
share information/ knowledge, express ideas, 
demonstrate or create individual & group 
product, etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both 
oral & written forms, proper to a range of 
audience groups, such as verbal discussion with 
peers, project report.   
8.2 prepare a purposeful oral presentation 
designed to increase knowledge, to foster 
understanding, or to promote change in the 
listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors 

MLO9 collaborate and work effectively as part of 
a student group/team member to arrive at the 
team shared-goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a 
responsible team member to achieve team 
goals in time 
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๑๙ 

 

MU-GE LOs Sub LOs 
9.2 interact with others respectfully, whether as 
a team member or leader, to create a 
productive teamwork 

 


