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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3123202 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

(Writing for Public Relations) 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อ.ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช 

สถานท่ีติดตออาจารย  : คณะวิทยาการจัดการ       

  โทร.  0818438312   E-mail.  Jojoe.pat@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2 ช้ันปท่ี  2  ระบุตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร/ หรือท่ีเปดจริง 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2 พฤศจิกายน 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย 

ความสําคัญ ของการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ มีการฝกพัฒนาการเขียนขาวประชาสัมพันธใน

ลักษณะตางๆ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนการเตรียมความพรอมในการนําความรู ความเขาใจตางๆ เก่ียวกับ

การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธไปใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการนําตัวอยางขาวประชาสัมพันธ

ประเภทตางๆ จากท้ังในประเทศและตางประเทศ มาใชในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะความรู 

ความเขาใจของนักศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

หลักการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ การเขียนเพ่ือการ

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน การเขียนเพ่ือนําออกอากาศ การเขียนโปสเตอร การเขียนใบปลิว 

การเขียนประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เอกสารประชาสัมพันธ ปาย

ประชาสัมพันธ ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่ออ่ืนๆ 

Principles of writing for public relations ; Characteristics of public relations 

media ; writing for public relations through various forms of media – broadcasting, 

posters, leaflets, newspapers, magazines, printed media for public relations, display 

media, movies, radio broadcasting, television broadcasting, etc. 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

  

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล    

 3.1 วันจันทร พุธ ศุกร เวลา 15.00 - 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 

 3.2  e-mail; jojoe.pat@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง (Role Model) 

2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 

5. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวมกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 บูรณาการความรูในสาขาวิชา 

2.2 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

2.3 ความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนาความรู 

2.4 มีความรูในแนวลึก รูกวางในศาสตรของ

สาขาวิชา 

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง Self Directed Learning 

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูCo-operative Learning 

4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ Evidence Based  

Learning 

 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนองานปากเปลา 

3. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 



4                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทุกรายวิชา 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 สืบคน / ตีความ/ ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช

แกไขปญหา 

3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา 

ความตองการ 

3.4 ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

 

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

 

 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  

สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 

2. ผลงานกลุมในการวิเคราะหปญหา การแกไข 

  ปญหา และเสนอแนวทางใหมในการแกไข 

  ปญหา 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 สื่อสารกับคนหลากหลายและสนทนาท้ัง

ภาษาไทย / ภาษาตางประเทศ 

4.2 ใหความชวยเหลือ / อํานายความสะดวกในการ

แกปญหาสถานการณตางๆ 

4.3 ใชความรูในศาสตรนี้มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ี

เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง / 

 

 

 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

งานกลุม 

4.5 เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณท้ังสวนตัว / สวนรวม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเอง/ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง   

 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 ทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนตอการทํางาน

ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช

เทคนิคทางสถิติ 

5.3 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาท่ี

เก่ียวของทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

5.4 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

3. ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 

 

 

 

1. การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

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 

3123202 การเขียน

เพ่ือการประชาสัมพันธ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 1 

 

แนะนําแนวการสอน 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

วัตถุประสงคของการเขียน

เพ่ือการประชาสัมพันธ 

ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 

บรรยาย 

สไลด  2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 2 ความหมายของการเขียน

เพ่ือการประชาสัมพันธ 

ความแตกตางของการเขียน

เพ่ือการประชาสัมพันธและ

การเขียนประเภทอ่ืนๆ 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

สไลด  2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 3 ประเภทของการเขียนเพ่ือ

การประชาสัมพันธ 

หลักเกณฑในการเขียนเพ่ือ

การประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

สไลด  2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 4  หลักการเขียน และการใช

ภาษาในการเขียนเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด  2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน และฝกปฏิบัติ 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 5  ประเภทของขาว

ประชาสัมพันธ 

โครงสรางของขาว

ประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

สไลด  2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 6-7 ข้ันตอนการเขียนขาว

ประชาสัมพันธ 

องคประกอบของขาว

ประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ตอบคําถาม  

สไลด 4 4 10 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน และฝกปฏิบัติ 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 8 สอบกลางภาค        

สัปดาหท่ี 9 การเขียนขาวประชาสัมพันธ

เพ่ือเผยแพรทาง

หนังสือพิมพ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางขาว

ประชาสัมพันธทาง

หนังสือพิมพ 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน และฝกปฏิบัติ 

ผลงานการเขียนขาว 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 10 การเขียนคําบรรยายภาพ

ขาวประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางขาว 2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน และฝกปฏิบัติ 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 11-

12 

การเขียนขาวประชาสัมพันธ

ทางวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางขาวทาง

วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน 

4 4 10 ผลงานการเขียนขาว อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 13-

14  

การเขียนขาวเพ่ือสื่อสิ่งพิมพ

ท่ีผลิตข้ึนเอง 

การเขียนเพ่ือการพูด 

หลักการเขียนในรูปแบบ

ตางๆท่ีมีในงาน

ประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางขาว 4 4 10 ผลงานการเขียนขาว อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 15  การเขียนโดยซ้ือเนื้อท่ีในสื่อ

สิ่งพิมพเพ่ือการโฆษณา

ประชาสัมพันธ และการจัด

งานแถลงขาว 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางขาว 2 2 5 ผลงานการเขียนขาว อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 16 จรรยาบรรณของนักประขา

สัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด และตัวอยางขาว

ท่ีผิดจรรยาบรรณ 

2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน  

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 17 สอบปลายภาค        
รวมจํานวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู  
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ท่ีประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

1,2,3,4 ชิ้นงานขาวประชาสัมพันธ

ตางๆ 

16 30 

2,3 สอบกลางภาค 8 30 

2,3 สอบปลายภาค 17 30 

4,5 การมีสวนรวมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห 10 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

 รุงรัตน ชัยรัตน. การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ.  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม   

 Website ขาวตางๆ อาทิเชน www.prthailand.com เปนตน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ไดดังนี้ 

-  การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผูสอน 

-  แบบประเมินผูสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน    

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกชั้นเรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวัง

จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาผลสอบของนักศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 จากผลการประเมิน ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิด

คุณภาพมากข้ึน โดยเปลี่ยนสลับอาจารยผูสอนหรือเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง

เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูเพ่ือนําไปใชในการสื่อขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

 

ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


