
          รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

 3122201 การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

     

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (2 – 2 – 5) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขานิเทศศาสตร์   

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

      ผศ.  ศศิธรเทียมถนอม 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี  2/58 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

9. คร้ังทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

30  ตุลาคม 2558 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส่ื้อเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 



2) นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการใชส่ื้อเพื่องานประชาสัมพนัธ์ 

3) นกัศึกษาสามารถนาํทกัษะและความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่องานประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะต่าง ๆ 

ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาในสาขาวชิาวชิานิเทศศาสตร์  และเพิ่มศกัยภาพในการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา  ตลอดจนการปรับประยกุตห์ลกัการ ใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายหลกัของหน่วยงาน/องคก์ร  เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

  

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาบทบาท การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารประเภทต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน

ประชาสัมพนัธ์ ทั้งในดา้นทฤษฏีและภาคปฏิบติั โดยมุ่งใหน้กัศึกษามีความสามารถในการเลือกใชแ้ละผลิต

ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ  

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย )คาบ(  ฝึกปฏิบัติ )คาบ(  ศึกษาด้วยตนเอง (คาบ) สอนเสริม 

32 32 48 ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 - อาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการตลอดจนเร่ืองราวการเรียนตอนทา้ยชัว่โมงเรียน และ

ในชัว่โมงท่ีไม่มีสอน ท่ีหอ้งพกัอาจารย  ์

      

หมวดท่ี 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา ( 1.1,1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.7) 

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพดงันี ้

- ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต  

- มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม  

- มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดบั 



ความสําคญัของงาน  

- รับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน ทัง้ในกลุม่และนอกกลุม่ 

- มีวินยัตอ่การเรียนเข้าเรียนตรงเวลา สง่มอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีกําหนด 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัการวางแผนใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

- ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีการตัง้คําถามหรือตอบคําถาม  หรือ 

   แสดงความคดิเห็นในชัน้เรียนในโอกาสตา่งๆ 

- ฝึกหดัจดัทําแผนการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ประเภทตา่งๆ 

- กําหนดให้นกัศกึษาหาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง,เขียนโครงการวางแผนใช้ส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในชัน้เรียนและในโอกาสท่ีสาขาวิชาฯ /คณะจดักิจกรรม 

- พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 

            - นกัศกึษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ ท่ีต้องได้รับ  

นกัศกึษามีความรู้ในเร่ืองหลกัการและเทคนิคการใช้เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์(2.1, 2.2 ) 

 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอโครงงาน และมอบหมายให้ค้นคว้าหา ข้อมลูท่ี

เก่ียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางรวมทัง้ฝึกปฏิบตั ิ

2.3 วิธีการประเมินผล 

-  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

- ทํารายงานรายกลุม่  

            -  จดัวางแผนการใช้เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญา ท่ีต้องพัฒนา (3.3) 

- สามารถคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหาทัง้ในและนอกชัน้เรียน  

- สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพ่ือประยกุต์ให้เข้ากบัสถานการณ์จริง   

3.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 

- มอบหมายงานกลุม่ 

- ฝึกปฏิบตั ิ



3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน  ทัง้รายบคุคลและกลุม่ 

- รายงานกลุม่ ผลงานการวางแผนโครงการใช้ส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์ 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีต้องพัฒนา(4.4) 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 

- พฒันาความเป็นผู้ นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

-พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กําหนดเวลา       

4.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 

- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล  

- ฝึกหดัทําแผนการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่ของนกัศกึษา  

- ให้นกัศกึษาประเมินสมาชิกในกลุม่ ทัง้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและด้านความ 

  รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีต้องพัฒนา   

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูเพ่ือใช้ในการเรียนและการทํารายงาน  (5.4) 

5.2 วิธีการสอน 

- ใช้PowerPoint ท่ีนา่สนใจ ชดัเจน ง่ายตอ่การตดิตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอนในชัน้เรียน 

- การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมลูจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือเป็นตวัอยา่งกระตุ้นให้ 

  นกัศกึษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทกัษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

- ประเมินทกัษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพดูจากการนําเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน  

- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 



 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียนการสอน   

ส่ือทีใ่ช้  

 ผู้สอน 

 

1 แนะนาํรายวชิาการเรียนการสอนของ

รายวชิา  ภาระงานและการประเมินผลโดย

นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 

4 บรรยาย อธิบาย  ร่วมกนั

อภิปราย  เสนอทางเลือก

ปฏิบติั 

 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

2-3 ทบทวนความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการ

ประชาสัมพนัธ์ ความหมาย วตัถุประสงค ์

ลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ ประเภท

และความสาํคญัของส่ือประชาสัมพนัธ์ 

8 - บรรยาย  อภิปราย  

ยกตวัอยา่งประกอบ   

- สรุปองคค์วามรู้และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

- มอบหมายงาน 

 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

4-5 หลกัการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ บทบาท

หนา้ท่ีของส่ือต่องานประชาสัมพนัธ์ 

8 - บรรยาย  อภิปราย  

ยกตวัอยา่งประกอบ   

- สรุปองคค์วามรู้และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

 

6-7 คุณลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ หลกัการ

พิจารณาเลือกใชส่ื้อ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกใชส่ื้อเพื่อประชาสัมพนัธ์ 

 

8 บรรยาย  อภิปราย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ   

- สรุปองคค์วามรู้และแสดง

ความคิดเห็น 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

 

8 สอบกลางภาคเรียน 4  ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

9-10 กระบวนการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ 8 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  อภิปราย 

- สรุปองคค์วามรู้และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

 



 

 

11-12 การใชส่ื้อเพื่อเผยแพร่งาน

ประชาสัมพนัธ์ 

8 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  อภิปราย 

- สรุปองคค์วามรู้และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

 

 

13-15 การใชส่ื้อเพื่อเผยแพร่งาน

ประชาสัมพนัธ์ 

12 -จดัทาํและนาํเสนอผลงาน 

การบูรณาการส่ือในงาน

ประชาสัมพนัธ์ 

- สรุปองคค์วามรู้และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

 

 

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 

 

 

16 สอบปลายภาคเรียน 4   

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

งาน/กจิกรรมทีใ่ช้ในการประเมิน คร้ังที่ สัดส่วนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 

2.การปฏิบติังานเด่ียวและงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 40 

4.การทดสอบกลางภาค 8 20 

5.การทดสอบปลายภาค 16 30 

 

 



หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

             ศศิธร เทียมถนอม.   เอกสารการสอนการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์  

อรุณรัตน์ ชินวรณ์. (2553). ส่ือประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 

วรัิช  ลภิรัตนกุล. (2546). การประชาสัมพนัธ์. (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์. (2556). คิด พูด ทาํ ประชาสัมพนัธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ. กรุงเทพฯ.  

บุค๊ส์ ทู ย.ู 

2. แหล่งข้อมูลเพิม่เติม 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2) การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 

3) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

4) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนทาํเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้

ข้ึน  โดยการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการวจิยัชั้นเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

1) ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวดัและ

ประเมินผลผา่นแลว้ 

2) การใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยในระหวา่งและหลงัจากส้ินสุดการสอน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 4 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้ /ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจาํวชิาน้ี 
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