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1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอยีดของรายวชิา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะวทิยาการจัดการ 

หมวดที ่1 ข้ อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา1 

    3102108 หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
2. จานวนหน่วยกติ1 

    3(3-0-6) 
 

3. หลกัสู ตรและประเภทของรายวชิา 
    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

4. อาจารย์ ผู้ รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ ผู้สอน 

    อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีรี่ยน 

    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 ชั้นปี ท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) 
    ไม่มี 

 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้ อมกนั (Co-requisites) (ถ้ าม)ี 1 

    ไม่มี 

8. สถานทีเ่ รียน 

     มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 

9. วนัทจีดัท าหรือปรับปรุ งรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่ าสุ ด 

     15 มิถุนายน 2559 



2 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

   1 

    เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายววิฒันาการของการประชาสมัพนัธห์ลกัการและ 
บทบาทของการประชาสมัพนัธต่์อระบบเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง วธิการด าเนินงานการ 
สรา้งความสมัพนัธก์บัสือ่มวลชนกลุ่มประชาชนเป้าหมายเทคนิคและเครื่องมอืงาน 

ประชาสมัพนัธล์กัษณะการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานประเภทต่ างๆ ความสาคญัของ 
ประชามตต่ิอการประชาสมัพนัธ ์การส ารวจประชามตแิละจรรยาบรรณของนกัประชาสมัพนัธ ์

และศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎแีละวธิกีารโฆษณา บทบาทและอทิธพิลของการโฆษณาการ 
วางแผนโฆษณาการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคในฐานะทีเ่ป็นผูร้บ้สารการวเิคราะหส์ิง่ทีจ่ะเป็น 

แรงจงูใจผูบ้รโิภคการวเิคราะหก์ระบวนการของการตลาดทีม่ผีลต่อการด าเนินงานโฆษณา 
การเลอืกสือ่ การก าหนดงบประมาณ การประเมนิผลกฎหมายและจรรยาบรรณทีเ่กยีวขอ้งกบั 

การโฆษณา 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เหตุการณ์ 

เพื่อใหร้ายวชิามคีวามทนัสมยั ทนัต่อ 



3 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. คาอธิบายรายวชิา 
   ววิฒนาการของการประชาสมัพนัธ์ หลกัการและบทบาทของการประชาสมัพนัธ์ต่อ 

   ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง วธีิการดาเนินงานการสร้างความสมัพนัธ์กบส่ื อมวลชน กลุ่ม 

ประชาชนเป้ าหมาย เทคนิคและเคร่ื องมืองานประชาสมัพนัธ์ ลกัษณะการประชาสมัพนัธ์ของ 
หน่วยงานประเภทต่างๆ ความสาคญัของประชามติต่อการประชาสมัพนัธ์ การส ารวจประชามติ 

และจรรยาบรรณของนกัประชาสมัพนัธ์ และศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีและวธีิการโฆษณา บทบาทและ 
อิทธิพลของการโฆษณา การวางแผนโฆษณา การวเิคราะห์ผบริ โภคในฐานะท่ีเป็ นผรัูบสาร การ 
วเิคราะห์ส่ิงท่ีจะเป็ นแรงจูงใจผบูริ โภคการวเิคราะห์กระบวนการของการตลาดท่ีมีผลต่อการ 
ดาเนินงานโฆษณา การเลือกส่ื อ การกาหนดงบประมาณ การประเมินผลกฎหมายและ 

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎ ี สอนเสริม การฝึ กปฏิบตั/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึ กงาน 

- 

การศึกษาด้ วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชวัโมงต่อ 

ภาคการศึกษา 
ตามความตอ้งการ 
ของผูเ้ รี ยน 

ศึกษาคน้ควา้ อิสระ 

6 ชวัโมงต่อสปัดาห่์ 

3. จ านวนช่ั วโมงต่ อสั ปดาห์ ทีอ่าจารย์ ให้ ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่ นกัศึกษาเป็ นรายบุคคล 

1 

   3.1 ใหน้กัศึกษาติดต่อทางโทรศพัท ์

       081 8424898 



4 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

3.2 ใหน้กัศึกษาติดต่อทางEmail Adress 
    JS.SRIRATANA@GMAIL.COM 

3.3 วนัองัคาร เวลา 13.00-15.00 น. หอ้งพกัอาจารยส์าขานิเทศศาสตร์ 



4 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา 

      1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม 
1.2 มีวนย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบัิ 
1.3 มีภาวะผูนา ผตูาม ทางานเป็ นทีม้้ 
1.4 เคารพสิ ทธิ /รับฟังความคิดเห็นของผอ่ืูน้ 
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ชาชีพิ 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

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

2.วิธีการสอน 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็ นแบบอยา่ง 
2. การเรี ยนรู้โดยการใชส่ื้อ 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรี ยน 
2. ส่ งงานท่ีมอบหมายให้ทนกาหนด ั
3. การอภิปราย/การนาเสนอ/ การตอบคาถาม 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง 
3. การทาแบบฝึ กหัด 
4. อภิปรายกรณี ศึกษา 

1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช้ 
2. การนาเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณี ศึกษา 



5 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 

3. ด้ านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอยา่งมีวจารณญาณและอยา่งเป็ นระบบิ 
3.2 สื บคน้/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแ้กไ้ข 
ปัญหา 
3.3 รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์/สรุ ปประเด็นปัญหา/ความ 
ตอ้งการ 
3.4 ประยกุตค์วามรู ้้และทกัษะในการแกไ้ขปั ญหาไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

4. ด้ านทักษะความสั มพนัธ์ ระหว่ างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
4.1 ส่ื อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง 
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 
4.2 ให้ความช่วยเหลือ/อานวยความสะดวกในการ 
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.3 ใชค้วามรู ้้ในศาสตร์ มาช้ีนาสังคมในประเด็นท่ี 
เหมาะสม 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง 
3. การเรี ยนรู้โดยใชก้รณี ศึกษา 
4. อภิปรายกรณี ศึกษา 

1. การทดสอบวดัระดบัความรู้ และการประยกุตใ์ช้ 
2. การนาเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณี ศึกษา 

1. จดักิจกรรมเป็ นรายบุคคล และกลุ่มในการ 
วเิคราะห์กรณี ศึกษา 
2. ปฏิบติกิจกรรมเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม ั
3. การนาเสนอรายงาน 

1. การทากิจกรรมรายบุคคล 
2. การทากิจกรรมกลุ่ม 
3. การสังเกต/การนาเสนอรายงาน 



6 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

    1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 
มีความรับผดิชอบในการกระทาของตนเอง/งานกลุ่ม 

เป็ นผูริ้เร่ิ มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ้์ 
ส่ วนตวั/ส่ วนรวม 
4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรี ยนรู้ของตนเอง/ 
ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ื อง 

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การส่ื อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทกษะในการใชเ้คร่ื องมือท่ีจาเป็ นต่อการทางานทั่ี 
เก่ียวกบัวชิาชีพ 
5.2 สามารถแนะนาประเด็นการแกไ้ขปั ญหาโดยใช้ 
เทคนิคทางสถิติ 
5.3 การวเิคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ ต่อปั ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทางนิเทศศาสตร์ อยา่งสร้างสรรค ์
5.4 ส่ื อสารอยา่งมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใชรู้ปแบบของส่ื อ 
การนาเสนออยา่งเหมาะสม 
5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทา 
รายงาน โดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ื อถือ 
2. นาเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบและเคร่ื องมือท่ี 
เหมาะสม 

1. การทารายงานและรู ปแบบการนาเสนอ 
2. การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 



7 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 แผนทีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping) 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั หมายถึง ความรับผดิชอบรอง - หมายถึง ไม่กาหนดผลการเรี ยนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 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 

         



8 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ 

สัปดาห์ ที ่
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ ้
  (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ื อการเรียนรู้ 
 (4) 

บรรยาย 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
ปฏิบัติการ          ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

1 ปฐมนิเทศรายวชิาบรรยาย /อภิปราย/                      ศึกษา เอกสาร 
แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณาและการ               ประกอบการสอน 
ประชาสัมพนัธ์                                                                   

ประวติัและพฒันาการของการโฆษณา 
และการประชาสัมพนัธ์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การนาเสนอ 
แนวคิด 

การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การนาเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

อ.จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

2 3 0 6 อ.จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

13 บทบาท อิทธิพลและความรับผิดชอบ                 บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ของการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์              ประกอบการสอน 
ต่อสังคมเพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 อ.จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 



9 

สัปดาห์ ที ่
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ ้
  (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ื อการเรียนรู้ 
 (4) 

บรรยาย 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
ปฏิบัติการ           ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

1สส4 อุตสาหกรรมการโฆษณา บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา  
    เอกสาร                                                      
    ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
   ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
    ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
    ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
    ประกอบการสอน 

3 0 6 การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด 

การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 

อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

5555432     องคป์ระกอบของการโฆษณา 
   5 

3 0 6 อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

6 กลุ่มเป้ าหมายของการโฆษณา 3 0 6 อ. จุฑามาศ 
 ศรี รัตนา 

7 กระบวนการโฆษณา 3 0 6 อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

8 ส่ื อโฆษณา 3 0 6 อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 



10 

สัปดาห์ ที ่
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ ้
  (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ื อการเรียนรู้ 
 (4) 

บรรยาย 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
ปฏิบัติการ             ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

เพาเวอร์พอยด์ แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

แบบทดสอบ อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

9 การทดสอบกลางภาค 

10 อุตสาหกรรมการประชาสัมพนัธ์ 

บรรยายสรุ ปสาระสาคญั เพาเวอร์พอยด์ 
ของเน้ื อหา 
ทดสอบคร่ึ งเน้ือหา 

 
บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
   ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
   ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
ดว้ยตนเองประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 

11 องคป์ระกอบของการประชาสัมพนัธ์ 3 0 6 

12 กลุ่มผมีูส่วนไดส่้วนเสี ย 3 0 6 

การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การนาเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 

อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 



11 

สัปดาห์ ที ่
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ ้
  (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ื อการเรียนรู้ 
 (4) 

บรรยาย 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

รับมอบหมาย 

113 กระบวนการประชาสัมพนัธ์ บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
    ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

 
บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
   ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
  ประกอบการสอน 
    เพาเวอร์พอยด์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด 

 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

 
การสังเกต การตอบ 
ค าถาม การน าเสนอ 
แนวคิด การส่ งงานท่ี 
รับมอบหมาย 

อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

14 ส่ื อประชาสัมพนัธ ์ 3 0 6 

15 ความสาคญัของการวิจยัต่อการโฆษณา 
และการประชาสัมพนัธ์ 

3 0 6 อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 

16 จริ ยธรรมวชิาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง              บรรยาย /อภิปราย/ศึกษา เอกสาร 
กบัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์                    ประกอบการสอน 
      เพาเวอร์พอยด ์

3 0 6 อ. จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 



12 

สัปดาห์ ที ่
(1) 

สาระ/เนือหาการเรียนรู้ ้
  (2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ื อการเรียนรู้ 
 (4) 

บรรยาย 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

จานวนช่ัวโมง 
(5) 
ปฏิบัติการ              ศึกษาด้วยตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ช่ือผู้สอน 

(7) 

17 การสอบปลายภาค สรุ ปเน้ื อหา เอกสาร 
ประกอบการสอน 

รวมจานวนช่ัวโมง 

แบบทดสอบ 

45 0 90 

อ.จุฑามาศ 
ศรี รัตนา 



13 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

2. แผนการประเมนิผลการเรี ยนรู้ ใหร้ะบุวธีิการประเมินผลการเรี ยนรู หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ 

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสู ตร (มคอ.2) สปัดาห์ท่ีประเมินและสดัส่ วนของการประเมิน 

          ผลการเรียนรู้ 
       Learning Outcome 
1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 

จริ ยธรรม 

1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ 

1.3 มีภาวะผูน้ า ผูต้าม ท างานเป็ นทีม 

1.4 เคารพสิ ทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผอูื่น 

1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

1.6 วเิคราะห์ผลกระทบจากการใชว้ิชาชีพ 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

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

รายวชิา 
 

 

 

3.1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็น 

ระบบ 

 

3.2 สื บคน้/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ เพือ่ 

ใชแ้กไ้ขปั ญหา 
3.3 รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์/สรุ ปประเดน็ 

ปั ญหา/ความตอ้งการ 
3.4 ประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการแกไ้ข 

ปั ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วธีิการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรี ยน 

2. ส่งงานท่ีมอบหมายให ้

ทนัก าหนด 

3. มีส่วนร่ วมในการ 
อภิปราย/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 

สัปดาห์ 

ทีป่ระเมิน 

 

ทุกสัปดาห์ 

 สัดส่ วนของการ 
 ประเมินผล 
 

-เขา้ชั้นเรี ยนและ 
ตรงต่อเวลา 10% 

-รายงาน 30% 

-ทดสอบกลาง 
ภาค 20% 

-ทดสอบปลาย 
ภาค 40% 

1. การทดสอบวดัระดบั 

ความรู้ และการ 
ประยกุตใ์ช ้

ทดสอบกลาง 
ภาคสัปดาห์ท่ี 9 
และทดสอบ 

ปลายภาค 

สัปดาห์ท่ี 17 

1. การน าเสนองาน 

2. การอภิปรายกรณี ศึกษา 
ทุกสัปดาห์ 



14 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

วธีิการประเมินผล 

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบติ 

(พฤติกรรม ทศันคติ 

จริ ยธรรม) 

สัปดาห์ 

ทปีระเมิน 
 

ทุกสัปดาห์ 

สัดส่ วนของการ 
ประเมินผล 

           ผลการเรียนรู้ 
        Learning Outcome 
4.1 ส่ื อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและ 
สนทนาทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 

4.2 ใหค้วามช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวก 

ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.3 ใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมใน 

ประเดน็ท่ีเหมาะสม 

มีความรับผดิชอบในการกระทาของ 
ตนเอง/งานกลุ่ม 

เป็ นผริูเร่ิ มแสดงประเดน็ในการแกไ้ข 

สถานการณ์ส่วนตวั/ส่วนรวม 

4.6 มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรี ยนรู้ 
ของตนเอง/ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

5.1 มีทกษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาเป็ นต่อ 

การทางานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 

5.2 สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปั ญหา 
โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ 

5.3 การวเิคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ต่อปั ญหาท่ี 

เก่ียวขอ้งทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์

5.4 ส่ื อสารอยา่งมีประสิ ทธิภาพ เลือกใช ้

รู ปแบบของส่ื อการนาเสนออยา่งเหมาะสม 

5.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

              รวม 

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบตัิ 

(พฤติกรรม ทศันคติ 

จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์ 

100% 



15 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาราหลกั1 

   วมิลพรรณ อาภาเวท. (2546). หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์. บริ ษท บุค พอยท ์จากดั. 
2. เอกสารและข้ อมูลสาคญั1 

   กลัป์ ยกร วรกลุลฏัฐานียและพรทิพย ์สมัปั ตตะวนิช. (2551). การโฆษณาเบ้ืองตน้. 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ . 
   วไิลลกัษณ์ ซ่อนกล่ินและสิ ริชย สุ วรรณประภา. ( 2550 ) . การโฆษณา. 
     สานกัพิมพศู์นยส่์งเสริ มอาชีวะ. 

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา1 

   การศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต และหอ้งสมุด 

   นิตยสาร Band Age และ Marketeer 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์ การประเมนิประสิ ทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       นกัศึกษาทุกคนประเมินผสูอนเก่ียวกบัประสิ ทธิผลของรายวชิา ในดา้นต่อไปน้้ี 

   1.1 ดา้นวธีิการสอน 

   1.2 การจดักิจกรรมในและนอกหอ้งเรี ยน 

   1.3 ส่ิ งสนบัสนุนการเรี ยนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ 
   1.4 ผลการเรี ยนรู้ท่ีไดรั้บ 

   1.5 ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งรายวชิา 
       ดว้ยระบบเครื อข่ายของมหาวทิยาลยั 
 

 

2. กลยุทธ์ การประเมนิการสอน 

      สงัเกตจากการฝึ กปฏิบติั 

      การมีส่วนร่ วมจากกิจกรรมกลุ่ม 

      ผลการเรี ยนของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุ งการสอน 

      นาผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุ ง 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
   กรรมการบริ หารคณะพิจารณาอนุมติผลการใหร้ะดบัคะแนน 

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวชิา 
   น าผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุ งการเรี ยนการสอนรุ่ นถดัไป 

ลงช่ือ 

(อ.จุฑามาศ ศรีรัตนา) 

ลงช่ือ 

(อาจารย์ ดร. พชัราภา  เอือ้อมรวนิช) 

อาจารย์ ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

อาจารย์ ผู้รับผดิชอบหลกัสู ตร 


