
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 3123209 การสัมมนาเพ่ืองานโฆษณาและงาน

ประชาสัมพันธ 

Seminar for Advertising and Public Relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



สารบัญ 

 

หมวดท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป       1 

หมวดท่ี  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค     2 

หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนินการ     2 

หมวดท่ี  4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา    3 

หมวดท่ี  5 แผนการสอนและการประเมินผล     7 

หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    9 

หมวดท่ี  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3123209 การสัมมนาเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 

(Seminar for Advertising and 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  3  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 และวัตถุประสงคการสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมถึงแนวคิดและหลักเกณฑใน

การสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธในแตละประเภท และแนวทางการจัดการสัมมนาโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ท่ีเหมาะสมกับหัวขอท่ีเลือกจัดการสัมมนา 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

สัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนการเตรียมความพรอมในการนําความรู ความเขาใจตางๆ 

เก่ียวกับการสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธไปใชในการจัดการสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการนําตัวอยางงานสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ จากท้ังใน

ประเทศและ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู ความเขาใจในการจัดการสัมมนาของนักศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

นักศึกษาบรรยายและอภิปรายถึงงานท่ีไดจากการศึกษาและคนควาดานโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธโดยการควบคุมของอาจารย เพ่ือเสริมสรางประสบการณแสดงความคิดเห็นอันจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในอนาคต และเชิญผู มีประสบการณดานการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธท่ีมีชื่อเสียงมาบรรยายหรืออภิปรายใหนักศึกษาซักถาม รวมถึงคําแนะนําในการ

ประกอบอาชีพทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ นอกจากนี้นักศึกษายังตองฝกปฏิบัติการจัด

ดําเนินงานสัมมนารวมกับกลุมหรือบุคคลภายนอก โดยดําเนินการตามข้ันตอนของการจัดการสัมมนา

ทางโฆษณาและประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

Presentations and discussions of studies on advertising and public relations in 

order to gain experience for use in future careers ; lectures from well-known experts 

in the fields, discussion, career guidelines ; arranging a seminar, following the 

processes of arranging advertising and public relations used when promoting a 

seminar 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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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.วิธกีารสอน 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 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 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.วิธกีารสอน 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. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข 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 

3123209 การสัมมนา

เพ่ืองานโฆษณาและ

งานประชาสัมพันธ 
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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 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

สัมมนา 

ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 

บรรยาย 

สไลด  2 2 5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 2-3 องคประกอบของการ

สัมมนา 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

สไลด  4 4 10 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 4-5 หลักการสัมมนาท่ัวไป บรรยาย 

ตอบคําถาม 

สไลด  4 4 10 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 6-7  บุคลากรท่ีเก่ียวกับการ

สัมมนา 

บรรยาย 

 

สไลด  4 4 10 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน  

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 8 สอบกลางภาค        

สัปดาหท่ี 9-

10 

กระบวนการจัดการสัมมนา

โฆษณาและประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางงาน

สัมมนา 

4 4 10 สังเกตพฤติกรรมในชั้น

เรียน และฝกปฏิบัติ  

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 11-

12 

เทคนิคการจัดการสัมมนา

โฆษณาและประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางงาน

สัมมนา 

4 4 10 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 13 งานเอกสารท่ีเก่ียวกับ

จัดการสัมมนาโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางเอกสาร

งานสัมมนา 

2 2 5 ผลงานการเตรียมเอกสาร

สัมมนา 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 14-

15  

กิจกรรมกลุมสัมพันธท่ีใชใน

การสัมมนาโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

การเขียนรายงานการจัดการ

สัมมนาโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

บรรยาย 

ฝกปฏิบัติ 

สไลด ตัวอยางขาว 4 4 10 ผลงานการเตรียมงาน

สัมมนา 

อ.ดร พัชราภา      

เอ้ืออมรวนิช 

สัปดาหท่ี 16 นศ. จัดการสัมมนาตาม

หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝกปฏิบัติ สไลด  2 2 5 ความสําเร็จในการจัดงาน

สัมมนา 

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 การจัดงานโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

16 30 

2,3 สอบกลางภาค 8 30 

2,3 สอบปลายภาค 17 30 

4,5 การมีสวนรวมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห 10 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

 ผศ.ดร.ไพพรรณ  เกียรติโชคชัย. การจัดการสัมมนาสูความเปนเลิศ 

    สมจิตร เกิดปรางค และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัต. การสัมมนา 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม   

 ตําราเก่ียวกับตัวอยางการจัดการสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ 
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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 

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


