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รหสัวิชา 3102108  หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์  
 

 
 

 
 
 

 
รายวิชาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต   

หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2555 
คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



สารบญั 
 
หมวดท่ี  1 ข้อมลูทัว่ไป        1 
หมวดท่ี  2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์      2 
หมวดท่ี  3 ลกัษณะและการด าเนินการ      3 
หมวดท่ี  4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     4 
หมวดท่ี  5 แผนการสอนและการประเมินผล     8 
หมวดท่ี  6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน            14 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  14 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

คณะวทิยาการจัดการ   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา1 
                3102108  หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
2. จ านวนหน่วยกติ1 
                3 ( 3 - 0 - 6 ) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา1 
                หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
                อ.จุฑามาศ  ศรีรัตนา 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน1 
                ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre- requisites)  
                ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน1 
                 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด1 
                 15  มิถุนายน  2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1 
 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายววิฒันาการของการประชาสมัพนัธ ์  หลกัการและ

บทบาทของการประชาสมัพนัธต่์อระบบเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง  วธิกีารด าเนินงานการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัสื่อมวลชน  กลุ่มประชาชนเป้าหมาย  เทคนิคและเครือ่งมอืงาน
ประชาสมัพนัธ ์  ลกัษณะการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานประเภทต่างๆ ความส าคญัของ
ประชามตต่ิอการประชาสมัพนัธ ์  การส ารวจประชามตแิละจรรยาบรรณของนกัประชาสมัพนัธ ์ 
และศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎแีละวธิกีารโฆษณา  บทบาทและอทิธพิลของการโฆษณา  การ
วางแผนโฆษณา  การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคในฐานะทีเ่ป็นผูร้บัสาร  การวเิคราะหส์ิง่ทีจ่ะเป็น
แรงจงูใจผูบ้รโิภค  การวเิคราะหก์ระบวนการของการตลาดทีม่ผีลต่อการด าเนินงานโฆษณา  
การเลอืกสื่อ  การก าหนดงบประมาณ  การประเมนิผลกฎหมายและจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การโฆษณา 

 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา       เพื่อใหร้ายวชิามคีวามทนัสมยั  ทนัต่อ
เหตุการณ์ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา1 

         ววิฒันาการของการประชาสัมพนัธ์  หลกัการและบทบาทของการประชาสัมพนัธ์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  วธีิการด าเนินงานการสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน  กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย  เทคนิคและเคร่ืองมืองานประชาสัมพนัธ์  ลกัษณะการประชาสัมพนัธ์ของ
หน่วยงานประเภทต่างๆ ความส าคญัของประชามติต่อการประชาสัมพนัธ์  การส ารวจประชามติ
และจรรยาบรรณของนกัประชาสัมพนัธ์  และศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีและวธีิการโฆษณา  บทบาทและ
อิทธิพลของการโฆษณา  การวางแผนโฆษณา  การวเิคราะห์ผูบ้ริโภคในฐานะท่ีเป็นผูรั้บสาร  การ
วเิคราะห์ส่ิงท่ีจะเป็นแรงจูงใจผูบ้ริโภค  การวิเคราะห์กระบวนการของการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานโฆษณา  การเลือกส่ือ  การก าหนดงบประมาณ  การประเมินผลกฎหมายและ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา1 
 

 
ทฤษฎี 

 
 

 
สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ตามความตอ้งการ 
ของผูเ้รียน 

- ศึกษาคน้ควา้ อิสระ 
6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 
          3.1  ใหน้กัศึกษาติดต่อทางโทรศพัท ์
                  081 8424898 
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          3.2  ใหน้กัศึกษาติดต่อทางEmail Adress  
                      JS.SRIRATANA@GMAIL.COM 
          3.3  วนัองัคาร เวลา 13.00-15.00 น.   ห้องพกัอาจารยส์าขานิเทศศาสตร์ 
 

mailto:JS.SRIRATANA@GMAIL.COM
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ 
 1.3 มีภาวะผูน้ า  ผูต้าม  ท างานเป็นทีม 
 1.4 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
 1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ชิาชีพ 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  
2. การเรียนรู้โดยการใชส่ื้อ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานท่ีมอบหมายใหท้นัก าหนด 
3. การอภิปราย/การน าเสนอ/ การตอบค าถาม 
 

2. ด้านความรู้  
 2.1 บูรณาการความรู้ในสาขาวชิา 
 2.2 ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
 2.3 ความรู้ความเขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ 
 2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กวา้งในศาสตร์ของสาขาวชิา 
 2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอ้สอบทุกรายวชิา 
 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การท าแบบฝึกหดั 
4. อภิปรายกรณีศึกษา 

 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  
 3.1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 3.2 สืบคน้/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ  เพื่อใชแ้กไ้ข
ปัญหา 
 3.3 รวบรวม  ศึกษา  วเิคราะห์/สรุปประเด็นปัญหา/ความ
ตอ้งการ 
 3.4 ประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
4. อภิปรายกรณีศึกษา 

 
1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช ้
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  
 4.1 ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 
 4.2 ใหค้วามช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวกในการ
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ   
 4.3 ใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม   

 
 
1. จดักิจกรรมเป็นรายบุคคล และกลุ่มในการ
วเิคราะห์กรณีศึกษา 
2. ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
3. การน าเสนอรายงาน 
 

 
 
1. การท ากิจกรรมรายบุคคล 
2. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การสังเกต/การน าเสนอรายงาน 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 
4.4 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง/งานกลุ่ม 
 
4.5 เป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์
ส่วนตวั/ส่วนรวม   
 4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง/
ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการท างานท่ี
เก่ียวกบัวชิาชีพ 
 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้
เทคนิคทางสถิติ 
 5.3 การวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์
 5.4 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  เลือกใชรู้ปแบบของส่ือ
การน าเสนออยา่งเหมาะสม 
 5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
1. มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท า
รายงาน  โดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
2. น าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบและเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม  
 

 
 
1. การท ารายงานและรูปแบบการน าเสนอ 
2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั      หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 
 

 
หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา 

 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

 
4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3102108  หลกัการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์    

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา 
แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด  

 อ.จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 

2 ประวติัและพฒันาการของการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

  อ.จุฑามาศ 
    ศรีรัตนา 

13 บทบาท อิทธิพลและความรับผดิชอบ
ของการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
ต่อสังคม 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

  อ.จุฑามาศ 
    ศรีรัตนา 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

14 
 

อุตสาหกรรมการโฆษณา บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด  

อ. จุฑามาศ 
 ศรีรัตนา 

5555432 
5 

องคป์ระกอบของการโฆษณา บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ. จุฑามาศ 
  ศรีรัตนา 

6 กลุ่มเป้าหมายของการโฆษณา บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ. จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 

7 กระบวนการโฆษณา บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

 อ. จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 

8 ส่ือโฆษณา บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ

 อ. จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

 เพาเวอร์พอยด์ แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

         
9 การทดสอบกลางภาค บรรยายสรุปสาระส าคญั

ของเน้ือหา 
ทดสอบคร่ึงเน้ือหา 

เพาเวอร์พอยด์    แบบทดสอบ  อ. จุฑามาศ 
  ศรีรัตนา 

10 อุตสาหกรรมการประชาสัมพนัธ์ บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

 อ. จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 

11 องคป์ระกอบของการประชาสัมพนัธ์ บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

  อ. จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 

12 กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี

  อ. จุฑามาศ 
    ศรีรัตนา 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

รับมอบหมาย 

113 
 

กระบวนการประชาสัมพนัธ์ บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด  

  อ. จุฑามาศ 
   ศรีรัตนา 

14 ส่ือประชาสัมพนัธ์ บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

  อ. จุฑามาศ 
    ศรีรัตนา 

15 ความส าคญัของการวจิยัต่อการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

   อ. จุฑามาศ 
    ศรีรัตนา 

16 จริยธรรมวชิาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

   อ. จุฑามาศ 
     ศรีรัตนา 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

17 การสอบปลายภาค สรุปเน้ือหา เอกสาร
ประกอบการสอน 

   แบบทดสอบ  อ.จุฑามาศ 
  ศรีรัตนา 

รวมจ านวนช่ัวโมง 45 0 90   

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ใหร้ะบุวธีิการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้
ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมนิผล สัปดาห์ 
ทีป่ระเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

 1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  
จริยธรรม 
 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
 1.3 มีภาวะผูน้ า  ผูต้าม  ท างานเป็นทีม 
 1.4 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
 1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ชิาชีพ 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน 
2. ส่งงานท่ีมอบหมายให้
ทนัก าหนด 
3. มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 
  

ทุกสปัดาห์ -เขา้ชั้นเรียนและ
ตรงต่อเวลา 10% 
-รายงาน 30% 
-ทดสอบกลาง
ภาค 20% 
-ทดสอบปลาย
ภาค 40% 

 2.1 บูรณาการความรู้ในสาขาวชิา 
 2.2 ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
 2.3 ความรู้ความเขา้ใจและสนใจพฒันา
ความรู้ 
 2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กวา้งในศาสตร์ของ
สาขาวชิา 
 2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอ้สอบทุก
รายวชิา 

1. การทดสอบวดัระดบั
ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้
 
 

ทดสอบกลาง
ภาคสปัดาห์ท่ี 9
และทดสอบ
ปลายภาค
สปัดาห์ท่ี 17 

 

 3.1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็น
ระบบ 
 3.2 สืบคน้/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ  เพื่อ
ใชแ้กไ้ขปัญหา 
 3.3 รวบรวม  ศึกษา  วเิคราะห์/สรุปประเด็น
ปัญหา/ความตอ้งการ 
 3.4 ประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. การน าเสนองาน 
2. การอภิปรายกรณีศึกษา 

ทุกสปัดาห์ 

 
 
 
 
 

   



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมนิผล สัปดาห์ 
ทีป่ระเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

 4.1 ส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและ
สนทนาทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 
 4.2 ใหค้วามช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวก
ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ   
 4.3 ใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม   
4.4 มีความรับผดิชอบในการกระท าของ
ตนเอง/งานกลุ่ม 
4.5 เป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ข
สถานการณ์ส่วนตวั/ส่วนรวม   
 4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้
ของตนเอง/ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

1. การสงัเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั 
(พฤติกรรม ทศันคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสปัดาห์  

 5.1 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อ
การท างานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 
 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหา
โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ 
 5.3 การวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์
 5.4 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  เลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม 
 5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1. การสงัเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติั 
(พฤติกรรม ทศันคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสปัดาห์  

รวม   100% 

 
 
 
 
 
 
 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั1 
        วมิลพรรณ  อาภาเวท. (2546). หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์.  บริษทั บุค๊ พอยท ์ จ  ากดั. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
        กลัป์ยกร  วรกุลลฏัฐานียแ์ละพรทิพย ์ สัมปัตตะวนิช. (2551). การโฆษณาเบ้ืองตน้.            
                        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
        วไิลลกัษณ์ ซ่อนกล่ินและสิริชยั  สุวรรณประภา. ( 2550 ) .   การโฆษณา.                          
                        ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมอาชีวะ. 
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
        การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และหอ้งสมุด 
        นิตยสาร  Band  Age  และ Marketeer 

 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
              นกัศึกษาทุกคนประเมินผูส้อนเก่ียวกบัประสิทธิผลของรายวชิา ในดา้นต่อไปน้ี  

1.1  ดา้นวธีิการสอน   
1.2  การจดักิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน   
1.3  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4  ผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
1.5  ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวชิา 
       ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝึกปฏิบติั 
           การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมกลุ่ม 
           ผลการเรียนของนกัศึกษา     
3. การปรับปรุงการสอน 
           น าผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
         กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมติัผลการใหร้ะดบัคะแนน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
         น าผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุ่นถดัไป   
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