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หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3123205  การผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 

               (Advertising and Public Relations Production) 
2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชากลุมวิชาชีพบังคับ  ในหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศศาสตร  วิชาเอกการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ 
4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารยสุธาสินีเหลียวตระกูล 

สถานที่ติดตออาจารย  : คณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  095-2532663   E-mail.  Suta.poppy@gmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  [คลิกพิมพ]  

สถานที่ติดตออาจารย  : หอง[คลิกพิมพ]        
  โทร.  [คลิกพิมพ]    E-mail.  [คลิกพิมพ]  
  2)  [คลิกพิมพ]  

สถานที่ติดตออาจารย  : หอง[คลิกพิมพ]        
  โทร.  [คลิกพิมพ]    E-mail.  [คลิกพิมพ]  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา1 ชั้นปที่  3   
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  ไมม ี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี  
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด  :   17 มิถุนายน 2559 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   
 1.เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ 
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 2.เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทราบกระบวนการและสรางสรรคงานโฆษณาสําหรับสื่อประเภท
ตางๆ ได 
 3.เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :  ปรับเน้ือหาใหทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ  เพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหมในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา   

การกําหนดกลยุทธ การสรางสรรคและการถายทอดสูช้ินงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 
กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหไดภาพและขอความโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ สําหรับสื่อประเภทตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน 
สื่อผสม และภาพยนตร ปฏิบัติการสรางสรรคผลิตช้ินงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธประเภท
ตางๆ 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  :   / 
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 4 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบคุคล    อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคลหรอืรายกลุมตามความตองการ  1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห  (เฉพาะรายที่ตองการ) 
 3.1 วันจันทร เวลา 12.30 – 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ  โทร. 095-2532663  
 3.2  e-mail; suta.poppy@gmail.com  เวลา 20.00 - 21.00 น. ทกุวัน 
 
 

mailto:suta.poppy@gmail.com
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
     ใหอธิบายการพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่กําหนด (ปรับตารางเปนหนาขวางได) 

     ใหระบุ   - จาก curriculum Mapping ที่กําหนดหรือเลือกไว มาวางไวหนามาตรฐานผลการเรียนรูใหตรงกัน เชน 

 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตยสุจริต  

 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม 

 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

 (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัด์ิศรีของความเปน
มนุษย 

 (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม 

 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ตอสังคมที่มุงทางดานวิชาชีพที่มีตอดานคุณธรรม

 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตอง
ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม        
มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกผลงานของผูอ่ืน  เปนตน นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม 
เสียสละ 
 

1.กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม 

2.ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

3.ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

4.ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

5.ประเมินจากการสังเกตการแสดงพฤติกรรม
ระหวางผูเรียนรวมกับผูสอน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
จริยธรรม 

 (7) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานความรู (Knowledge) 
 (1)สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรูในศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางนิเทศศาสตรรวมทั้ง
ประยุกต  ความรู  ทักษะ  และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกปญหา 
 (2)สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ

 
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. ขอสอบอัตนัย 
5. แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
การวิจัยทางนิเทศศาสตร  รวมทั้งการนําไปประยุกต 

 (3)ความรู  ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรู  
ทางดานนิเทศาสตรอยางตอเน่ือง 

 (4)มีความรูในแนวลึก รูกวางในศาสตรของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของระบบสื่อสารมวลชน 

(5)การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการ
ทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร            

 
 
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 (2)สามารถสืบคน  ตีความ  และประเมนิภาวะ
เศรษฐกิจเพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
 (3)สามารถรวบรวม ศึกษา  วิเคราะห  และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ 
(4)สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไข
ปญหาทางนิเทศศาสตรไดอยางเหมาะสม 
 
 

1. การสาธิต  
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  
สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 
2. ผลงานกลุมในการวิเคราะหปญหา การแกไข 
  ปญหา และเสนอแนวทางใหมในการแกไข 
  ปญหา 
3. การนําเสนอปากเปลา 
4. สอบการผลติสื่อเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
กับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกปญหาสถานการณตางๆทั้ง ในบทบาทของ
ผูนํา  หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็น
ที่เหมาะสม 

 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุม 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อที่นักศึกษาทําการผลิต 
5. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 
(5) สามารถเปนผู ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 
 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง
และตรงตามมาตรฐานสากล 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
(1)มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบัน
ตอการทํางานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหทางดานนิเทศ
ศาสตร 
 (2)สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช
เทคนิคทางสถติิ   
(3)การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาที่เกี่ยวของ
ทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 
 (4)สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา
และการเขียนพรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 (5)สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 
 

1. การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนอปากเปลา 
3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
4. การประเมนิการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 
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แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ตระหนักในคุณ
คาและคุณ

ธรรม จริยธรรม 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ 

3. มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม 

4. เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

5. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

6. วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

7. มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. บูรณ
การความรูในสาขาวิชา 

2. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

3. ความรูความเขาใจและสนใจพัฒ
นาความรู 

4. มีความรูในแนวลึก  รูกวางในศาสตรของสาขาวิชา 

5. มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทกุรายวิชา 

1. คิดอยางมีวิจารณ
ญ

าณ
และอยางเปนระบบ 

2. สืบคน/ตีความ /ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกไขปญ
หา 

3. รวบรวม ศกึษา วิเคราะห /สรุปประเดน็ปญหา/ความตองการ 

4. ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญ
หาทาง 

ไดอยางเหมาะสม 

1.สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้งภาษาไทย/
ภาษาตางประเทศ 

2. ใหความชวยเหลือ/อํานวย 
ความสะดวกในการแกปญ

หาสถานการณ
ตางๆ 

3. ใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4. มีความรบัผิดชอบในการกระทําของตนเอง/งานกลุม 

5. เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ
ทั้ง

สวนตัว/สวนรวม 

6. มีความรับผิดชอบการพัฒ
นาการเรียนรูของตนเอง/ทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานที่
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

2.สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญ
หาโดยใชเทคนิค

ทางสถิต ิ

3.การวิเคราะหทางคณิ
ตศาสตรตอปญ

หาที่เกี่ยวของทาง
นิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

4. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม 

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

3123205 การผลิตงานโฆษณาและ         
งานประชาสมัพันธ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที/่ 
 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

-  แนะนํากระบวนการเรียน
การสอน   
-  ลักษณะการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
-  ความเขาใจเบ้ืองตนเรื่อง
ของการผลิตงานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ  
- ความหมายและ
ความสําคัญของการผลิต
งานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ 

ปฐมนิเทศ 
ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 
บรรยาย  ตอบคําถาม 

 
 
 

 

ผูบรรยาย 4   การสังเกต 
การสัมภาษณ   

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 2 กระบวนการสรางสรรคและ
ผลิตสิ่งโฆษณา   
     

การบรรยาย 
ตอบคําถาม 
แบบฝกหัด 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบจากแบบฝกหัด 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 3 การใชภาษาเพ่ือการโฆษณา  
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 
สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหที่ 4 การเขียนบทโฆษณา การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 5 การออกแบบโฆษณา 
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 
 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 6 การสรางสรรคและผลิตงาน
โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพและ
สื่อกลางแจง  
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2 1 การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 7 การสรางสรรคและผลิตงาน
โฆษณาทางสื่อโทรทัศน 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2 1 การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่8 การสรางสรรคและผลิตงาน
โฆษณาทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานโฆษณา 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 9 สอบกลางภาค   2 2  การสังเกต อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 
สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

 การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

สัปดาหที่ 10-11 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตสื่อ
เพ่ืองานประชาสัมพันธ 
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

สื่อสาร 
- สื่อประเภทตางๆในงาน

ประชาสัมพันธ 
     

 

การบรรยาย 
ตอบคําถาม 
แบบฝกหัด 

ตัวอยางงานประชาสัมพันธ 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบจากแบบฝกหัด 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่12 กระบวนการผลิตงาน
ประชาสัมพันธ 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานประชาสัมพันธ 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 13-14 การผลิตเอกสารสิ่งพิมพเพ่ือ
การประชาสัมพันธ 
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานประชาสัมพันธ 2 2 1 การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที่ 15 การผลิตงานประชาสัมพันธ
เพ่ือเผยแพรทางสื่อมวลชน 
 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 

ตัวอยางงานประชาสัมพันธ 2 2 1 การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 
สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

ฝกปฏิบัติ 
สัปดาหที่ 16 การผลิตงานประชาสัมพันธ

เพ่ือเผยแพรทางสื่อสังคม 
(Social Media) 

การบรรยาย 
ศึกษากรณีตวัอยาง 
อภิปรายวิเคราะห 
ฝกปฏิบัติ 

ตัวอยางงานประชาสัมพันธ 2 2  การสังเกต 
การสัมภาษณ   
แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 
 

อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 

สัปดาหที ่17 สอบปลายภาค       อ.สุธาสินี เหลียวตระกูล 
รวมจํานวนชั่วโมง 30 30 4   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    
  

ผลการเรยีนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ที่ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

1.1     การเขาช้ันเรียน  
การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-8 
10-16 

10% 

1.7  2.2   3.3  4.5  4.6  
5.2   5.4  5.5 

การสอบกลางภาค 9 20% 

1.2 1.4 1.5 1.7 3.3 4.5 
4.6 

การมีสวนรวมกิจกรรมในช้ันเรียนและ
การนําเสนองาน/การรายงาน 

1-8 
10-16 

40% 

1.7  2.2   3.3  4.5  4.6  
5.2   5.4  5.5 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน   

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การสรางสรรคและผลิตสิ่งโฆษณา หนวยที่ 1 – 8 นนทบุรี: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. 

 - มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. การสรางสรรคและผลิตสิ่งโฆษณา หนวยที่ 9 – 15 นนทบุรี: 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การผลิตงานประชาสัมพันธ หนวยที่ 1 – 8 นนทบุร:ี โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2547. 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การผลิตงานประชาสัมพันธ หนวยที่ 9 – 15 นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2547. 

 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม   

[คลิกพิมพ]  ใหระบุหนังสือ วารสารรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตาง ๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม  

(ใหเขียนตามแบบการเขียนบรรณานุกรมใหเปนระบบเดียวกันทั้งแบบฟอรม) 
3. เอกสารและขอมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

ตัวอยางงานโฆษณาและงานประชาสัมพนัธ ในหนงัสือพิมพ นิตยสาร สื่อมวลชนอ่ืนๆ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
1.1  แบบประเมินผูสอน 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน :  ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน้ี 
 -  ผลการเรียนของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรงุการสอน  :  หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดย
การจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาขอมูลในการปรบัปรุงการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน
นอกช้ันเรียนเพ่ิมเติม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ในระหวางกระบวนการสอน
รายวิชา มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการ
สอบถามนักศกึษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษาในที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสตูรนิเทศศาสตร 
 
 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา :  จากผลการ
ประเมิน ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดย
เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอนหรอืเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงเพ่ือใหนักศึกษามีมุมมอง
ในเรื่องการประยุกตความรูเพ่ือนําไปใชในการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
       
 
ลงชื่อ        อ.สุธาสนิี เหลียวตระกูล                                อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อ.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช                             อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 


