
 
 
 

 

มคอ. 3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 

(Course Specification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัว  ชา 3123209  การสมัมนาเพือ่งานโฆษณาและงาน
ประชาสมัพนัธ ์

Seminar for Advertising and Public Relations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายว ชาน เ้ปนสวนหน ง่ของหลักสูตรว ชาน เทศศาสตร
บณัฑ ต  สาขาว ชาน เทศศาสตร ์

                    หลกัสตูรปรบัปรงุ   พ.ศ. 2555 

 คณะว  ทยาการจดัการ มหาว ทยาล ัยราชภฏัธนบ ุร  



 

 
 

สารบัญ 
 

 

หมวดท  1 ข  อมลูทัว่ไป 1 

หมวดท  2 จ ุดม ุงหมายและว ัตถ ุประสงค ์ 2 

หมวดท  3 ล ักษณะและการดาํเน  นการ 2 

หมวดท  4 การพ ัฒนาผลการเร  ยนร ูของน ักศ  กษา 3 

หมวดท  5 แผนการสอนและการประเม นผล 7 

หมวดท  6 ทร ัพยากรประกอบการเร  ยนการสอน 9 

หมวดท  7 การประเม นและปร ับปร ุงการดาํเน นการของรายว ชา 10 



มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 1  

 
 

รายละเอ  ยดของรายว  ชา 

Course Specification 
 

 

ช ื่อสถาบ ันอุดมศ  กษา  :   มหาว ทยาลยัราชภ ัฏธนบรุ  

คณะ/ภาคว  ชา :   ว  ทยาการจ ัดการ/หล ักสูตรน  เทศศาสตรบ ัณฑ ต 
 

 

หมวดท   1 ขอม ูลท ั่วไป 

1. รห ัสและช ื่อรายว ชา : 3123209   การส ัมมนาเพ ื่องานโฆษณาและงานประชาส ัมพันธ์ 

(Seminar for Advertising and Public Relations) 

2. จาํนวนหนวยก ต : 3 (2-2-5 ) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายว  ชา : 

เปนรายว  ชาบังค ับ ในหมวดว  ชาเฉพาะดาน กล ุมว  ชาช  พบังค ับ ในหล ักส ูตรน  เทศศาสตรบณฑ  ต 

สาขาว  ชา การโฆษณาและการประชาสมพ ันธ์ 

4. อาจารยผรู ับผ ดชอบรายว ชาและอาจารยผสูอน : 

4.1  อาจารยผรู ับผ  ดชอบรายว  ชา 

 
1)  อ.จุฑามาศ  ศร รัตนา 

สถานท ่ต ดตออาจารย ์   : ห องพักอาจารย์คณะว  ทยาการจ ัดการ  

โทร.  0818424898                                                             

E-mail.  JS. SRIRATANA @ GMAIL . COM  

               
      5. ภาคการศ  กษา/ช ั้นปท  ่เร  ยน :  ภาคการศ  กษา   2 ช ั้นปท  ่  3  ระบ ุตามแผนการศ  กษาของ 

หล ักส ูตร/ หร ือท  ่เปดจร  ง 

6. รายว  ชาท  ่ตองเร  ยนมากอน :   ไม  ม  

7. รายว  ชาท  ่ตองเร  ยนควบคกนั :   ไม  ม  

8.  สถานท  ่เร  ยน  :  มหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏธนบ ุร  

9. ว ันท  ่จัดท ําหร ือปร ับปร ุงรายละเอ  ยดของรายว  ชาคร ั้งล าสดุ : 10 พฤศจ  กายน  2558 
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หมวดท ่ 2 จ ุดม ุงหมายและว ัตถ ุประสงค ์

1. จ ุดม ุ งหมายของรายว ชา : เพื่อให น ักศ  กษาม  ความรู ความเขาใจเก ่ยวกับความหมาย 

ความส ําค ัญ และว ัตถ ุประสงคการส ัมมนาโฆษณาและประชาส ัมพ ันธ ์ รวมถ  งแนวค ดและหล ักเกณฑ์ใน 

การสัมมนาโฆษณาและประชาสมพ ันธ์ในแตละประเภท และแนวทางการจัดการส ัมมนาโฆษณาและ 

ประชาส ัมพ ันธ์ ท  ่เหมาะสมก ับห ัวขอท  ่เล ือกจ ัดการส ัมมนา 

2. ว ัตถประสงค์ในการพ ัฒนา/ปรับปรุงรายว  ชา : เพ ื่อใหน ักศ  กษาม  ความร ู พื้นฐานเก ่ยวก ับการ 

ส ัมมนาโฆษณาและประชาสมพนธ์ เป็นการเตร ยมความพร อมในการนําความรู  ความเข าใจต างๆ 

เก ่ยวก ับการส ัมมนาโฆษณาและประชาสมพ ันธ์ไปใช ในการจัดการสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพนธ์ 

ไดอยางม  ประส ทธ ภาพ โดยม การน ําต ัวอยางงานสัมมนาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต างๆ จากทั้งใน 

ประเทศและ เพ ื่อพ ัฒนาทักษะความรู  ความเขาใจในการจ ัดการส ัมมนาของนักศ กษา 
 

 
 

 

1. คาํอธ บายรายว  ชา 
หมวดท  ่ 3 ล ักษณะและการด ําเน นการ 

นักศ  กษาบรรยายและอภ ปรายถ งงานท ่ไดจากการศ  กษาและค นควาด านโฆษณาและการ 

ประชาส ัมพ ันธโดยการควบคุมของอาจารย์ เพื่อเสร  มสร างประสบการณแสดงความค ดเห็นอันจะเป็น 

ประโยชนตอการปฏ  บ ัต  งานในอนาคต และเช  ญผูม  ประสบการณด านการโฆษณาและการ 

ประชาสัมพ ันธท ่ม  ชื่อเส  ยงมาบรรยายหรืออภ  ปรายใหนักศ  กษาซักถาม รวมถ  งคำแนะนําในการ 

ประกอบอาช  พทางดานการโฆษณาและประชาส ัมพ ันธ์ นอกจากน ักศ  กษาย ังตองฝกปฏ  บ ัต  การจ ัด 

ดําเน นงานส ัมมนารวมก ับกล ุมหรือบุคคลภายนอก โดยด ําเน นการตามขั้นตอนของการจัดการสัมมนา 

ทางโฆษณาและประชาส ัมพ ันธ์ เพ ื่อเพ  ่มพ ูนความร ูและท ักษะดานการโฆษณาและการประชาส ัมพ ันธ์ 

2. จ ํานวนช ั่วโมงท  ่ใชต อภาคการศ  กษา  : 

จาํนวนชั่วโมงบรรยาย 30 ช ั่วโมง/ภาคการศ กษา 

จ ํานวนช ั่วโมงฝกปฏ  บัต การ 30 ช ั่วโมง/ภาคการศ กษา 

จ ํานวนช ั่วโมงการศ  กษาดวยตนเอง 75 ช ั่วโมง/ภาคการศ กษา 
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3. จ ํานวนช ั่วโมงตอส ัปดาหท  ่อาจารยใหค ําปร  กษาและแนะน ําทางว  ชาการแกน ักศ  กษาเปน 

รายบคคล 

วันพฤหัสบด   เวลา  13.00 – 15.00 น.   ห องพักคณะว ทยาการจัดการ  
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หมวดท  ่ 4 การพ ัฒนาผลการเร  ยนร ูของนกัศ  กษา 
 

 

1.การพ ัฒนาผลการเร  ยนรู  2.ว ธ การสอน 3.ว  ธ  การว ัดและประเม  นผล 

1. ด านคณุธรรม จร  ยธรรม (Ethics and Moral) 

 1.1 ตระหนักในค ุณคาของความม ค ุณธรรม 

จร ยธรรม เส  ยสละ และซ ื่อส ัตยส ุจร ต 

 1.2 ม  ว  นัย ตรงตอเวลา และความร ับผ  ดชอบตอ 

ตนเอง ว  ชาช  พ และส ังคม 

 1.3 ม  ภาวะผ ูนํา ผ ูตาม ท ํางานเปนท ม 

 1.4 เคารพส  ทธ  และร ับฟงความค  ดเห ็นของผู อ ื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบ ยบและข อบังค ับตาง ๆ ของ 

องคกรและสังคม 

1.6 ว  เคราะหผลกระทบจากการใชว  ชาช  พ 

 1.7 ม  จรรยาบรรณทางว ชาการและว  ชาช  พ 

1. อาจารยประพฤต ตนเปนแบบอยาง  (Role Model) 

2. การเร  ยนร ูโดยใชกรณ  ศกษา case study 

3. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต  Performance Based 

Learning 

4. การเร  ยนร ูโดยการใชส ื่อ Media Learning 

5. การเร  ยนร ูโดยใชปญหาเปนหล ักProblem Based 

Learning 

1. การอภ ปราย/รายงาน/การนําเสนอ/การตอบค ําถาม 

2. นักศ กษาประเม นเพือ่รวมก จกรรม 

3. นักศ  กษาประเม  นตนเอง 

2. ด านความร ู  (Knowledge) 

2.1 บ ูรณาการความรู ในสาขาว  ชา 

2.2 ต ดตามความกาวหนาทางว  ชาการ 

2.3 ความรู  ความเขาใจ และสนใจพ ัฒนาความรู  

2.4 ม  ความร ูในแนวล  ก รูกวางในศาสตรของ 

สาขาว  ชา 

 

1. บรรยาย 

2. ศ  กษาดวยตนเอง Self Directed Learning 

3. เขากล ุมแลกเปล  ่ยนเร ยนรู Co-operative  Learning 

4. การเร  ยนร ูโดยใชหล ักฐานเช  งประจ ักษ์ Evidence Based 

Learning 

 

1. การสอบว ัดระดับความรู   ความจํา ความเขาใจ 

2. การน ําเสนองานปากเปลา 

3. การรายงานการศ  กษาคนควาและการอางอ  ง 
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1.การพ ัฒนาผลการเร  ยนรู  2.ว ธการสอน 3.ว  ธ  การว ัดและประเม  นผล 

2.5 ม  การทดสอบมาตรฐานของขอสอบทุกรายว  ชา   

3. ด านทกัษะทางปญัญา (Cognitive Skills) 

 3.1 ค  ดอยางม  ว  จารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 ส ืบคน / ต ความ/ ประเม  นสารสนเทศเพื่อใช  

แกไขปญหา 

3.3 รวบรวม ศ  กษา ว  เคราะห์ สร ุปประเดน็ปญหา 

ความตองการ 

3.4 ประย ุกตความร ูและทักษะในการแก ไขปญหาได 

อยางเหมาะสม 

 

1. การเร  ยนร ูโดยใชปญหาเปนหล ักProblem Based 

Learning 

2. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต   Performance Based 

Learning 

 

 

1. การสอบข อเข  ยนในระดบัการว  เคราะห์ 

ส ังเคราะห์ การนําไปใช  การประเม  นคา 

2. ผลงานกล ุมในการว  เคราะหปญหา การแก ไข 

ปญหา และเสนอแนวทางใหม ในการแก ไข 

ปญหา 

4. ดานท ักษะความสัมพ ันธระหวางบ ุคคลและ 

ความรบัผ ดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 ส ื่อสารก ับคนหลากหลายและสนทนาท ั้ง 

ภาษาไทย / ภาษาตางประเทศ 

4.2 ใหความชวยเหล ือ / อ ํานายความสะดวกในการ 

แกปญหาสถานการณ์ตางๆ 

4.3 ใชความร ูในศาสตรน  ้มาช  ้นําส ังคมในประเด็นท ่ 

เหมาะสม 

4.4 ม  ความร ับผ  ดชอบในการกระทำของตนเอง / 

 
 
 
 

 

1. การเร  ยนร ูโดยใชกรณ  ศกษา case study 

2. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต   Performance Based 

Learning 

 
 
 
 
 
 

1. การอภ ปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

การตอบค ําถาม 

2. นักศ  กษาประเม  นเพื่อรวมกล ุมก  จกรรม 

3. นักศ  กษาประเม  นตนเอง 



มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 5 
 
 
 
 

1.การพ ัฒนาผลการเร  ยนรู  2.ว ธ การสอน 3.ว  ธ  การว ัดและประเม  นผล 

งานกล ุม 

4.5 เปนผ ูร  เร  ่มแสดงประเด็นในการแกไข 

สถานการณท์ ั้งสวนตัว / สวนรวม 

4.6 ม  ความร ับผ ดชอบการพ ัฒนาการเร  ยนรู ของ 

ตนเอง/ทางว  ชาช  พอยางตอเนื่อง 

  

5.  ดานท ักษะการว  เคราะหเช  งตวัเลข  การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลย  สารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 ท ักษะในการใชเคร ื่องม ือท  ่จ ําเปนตอการท ํางาน 

ท  ่เก  ่ยวก ับว  ชาช  พ 

5.2 สามารถแนะน ําประเด็นการแก ไขปัญหาโดยใช  

เทคน คทางสถ  ต  

5.3 การว  เคราะหทางคณตศาสตรตอปญหาท 

เก  ่ยวของทางน  เทศศาสตรอยางสรางสรรค์ 

5.4 ส ื่อสารอยางม  ประส  ทธ  ภาพ เล ือกใชร ูปแบบของ 

การน ําเสนออยางเหมาะสม 

5.5 ใชเทคโนโลย  สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 
 

 

1. บรรยาย 

2. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต   Performance Based 

Learning 

3. ศ  กษาดวยตนเอง self  Directed Learning 

 
 

 

1. การสอบในระดับความรู  ความจํา ความเขาใจ 

2. การน ําเสนอปากเปลา 

3. การรายงานศ  กษาคนควาและการอางอ ง 
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แผนท แ่สดงการกระจายความร ับผ ดชอบมาตรฐานผลการเร  ยนรู   (Curriculum Mapping) 

  หมายถ  ง  ความรับผ  ดชอบหล ัก    หมายถ  ง  ความรับผ ดชอบรอง  -  หมายถ  ง  ไม  กําหนดผลการเร ยนรู  
 
 

หมวดว  ชา รหสัและชือ่
รายว ชา 

1. คณุธรรมจร  ยธรรม 2. ความรู  3. ท ักษะทางปญญา 4. ท ักษะความส ัมพ ันธระหว างบ ุคคล 

และความรบัผ ดชอบ 

5. ทกัษะการว เคราะหเช งตวัเลข การ 

สอืสาร และการใช เทคโนโลย  

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 

เพ ื่องานโฆษณาและ 

งานประชาสัมพนัธ์ 
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1. แผนการจ ัดการเร  ยนรู  
หมวดท   5 แผนการสอนและการประเม นผล 

 
ส ัปดาหท ่/ 

(1) 

สาระ/เน ื้อหาการเร ยนร ู(Learning 

Contents) 

(2) 

ว ธสอนและก จกรรมการเร ยนรู  

(Method) 

(3) 

สือ่การเร ยนรู  

(Media) 

(4) 

จาํนวนช ั่วโมง 
 

 

(5) 

ว ธ การวดัและประเม  นผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช ื่อผ ูสอน 
 

 

(7) 

บรรยาย ปฏ  บ ัต  การ ศ กษาดวย 

ตนเอง 

สปัดาหท ่ 1 แนะนําแนวการสอน 

ความรูพ ื้นฐานเกยวก ับการ 

ส ัมมนา 

ศ  กษาว  เคราะหผ ูเร  ยน 

บรรยาย 

สไลด 2 2 5 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

อ.จุฑามาศ 
ศร รัตนา 

สปัดาหท ่ 2-3 องคประกอบของการ 

สัมมนา 

บรรยาย 

ตอบค ําถาม 

สไลด 4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

 

สปัดาหท  ่  4-5 หล ักการส ัมมนาท ั่วไป บรรยาย 

ตอบค ําถาม 

สไลด 4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

 

สปัดาหท ่ 6-7 บ ุคลากรท  ่เก  ่ยวก ับการ 

ส ัมมนา 

บรรยาย สไลด 4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร ยน 

 

สปัดาหท  ่  8 สอบกลางภาค        

สปัดาหท ่ 9- 

10 

กระบวนการจัดการสัมมนา 

โฆษณาและประชาส ัมพ ันธ์ 

บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

สไลด ตัวอยางงาน 

สมมนา 

4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในชั้น 

เร ยน และฝกปฏ  บ ัต  
 

สปัดาหท ่ 11- 

12 

เทคน คการจ ัดการสัมมนา 

โฆษณาและประชาส ัมพ ันธ์ 

บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

สไลด ตัวอยางงาน 

สมมนา 

4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในชั้น 

เร ยน และฝกปฏ  บ ัต  
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ส ัปดาหท ่/ 

(1) 

สาระ/เน ื้อหาการเร ยนร ู(Learning 

Contents) 

(2) 

ว ธ สอนและก จกรรมการเร ยนรู  

(Method) 

(3) 

สือ่การเร ยนรู  

(Media) 

(4) 

จาํนวนช ั่วโมง 
 

 

(5) 

ว ธ การวดัและประเม  นผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช ื่อผ ูสอน 
 

 

(7) 

บรรยาย ปฏ  บ ัต  การ ศ กษาดวย 

ตนเอง 

สปัดาหท  ่  13 งานเอกสารท  ่เก  ่ยวก ับ 

จ ัดการส ัมมนาโฆษณาและ 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

สไลด ตัวอยางเอกสาร 

งานสัมมนา 

2 2 5 ผลงานการเตร  ยมเอกสาร 

สัมมนา 
 

สปัดาหท  ่  14- 

15 

ก  จกรรมกล ุมส ัมพ ันธท ่ใชใน 

การส ัมมนาโฆษณาและ 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

การเข  ยนรายงานการจดัการ 

สัมมนาโฆษณาและ 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

สไลด ตัวอยางขาว 4 4 10 ผลงานการเตร  ยมงาน 

สัมมนา 
 

สปัดาหท ่ 16 นศ. จ ัดการส ัมมนาตาม 

ห ัวขอท  ่ไดร ับมอบหมาย 

ฝกปฏ  บัต  สไลด 2 2 5 ความส ําเร ็จในการจัดงาน 

สัมมนา 
 

สปัดาหท  ่  17 สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนช ั่วโมง 30 30 75   



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 9  

 
 

2.  แผนการประเม  นผลการเร  ยนรู  
 

ผลการเร  ยนรู  

Learning Outcome 

ว  ธ  การประเม  นผล ส ัปดาห ์

ท  ่ประเม  น 

ส ัดสวนของ 

การประเม  นผล 

1,2,3,4 การจ ัดงานโฆษณาและ 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

16 30 

2,3 สอบกลางภาค 8 30 

2,3 สอบปลายภาค 17 30 

4,5 การม  สวนรวมในช ั้นเร  ยน ท ุกส ัปดาห์ 10 

รวม 100% 

 
 
 

 

หมวดท   6 ทรพัยากรประกอบการเร ยนการสอน 

1. ต ําราและเอกสารหล ักท  ่ใชในการเร  ยนการสอน 

เกษกานดา สุภาพจน์. การจัดสัมมนา 

สมจ ตร เก  ดปรางค ์  และนุตประว  ณ  เล  ศกาญจนว ัต. การส ัมมนา 

2. เอกสารและขอมลส ําค ัญท  ่น ักศ  กษาจ ําเปนตองศ  กษาเพ  ่มเต  ม 

เอกสารการจดัการส ัมมนาโฆษณาและประชาส ัมพ ันธ์ของหนวยงานตางๆ 

            ข อมูลทางอ นเทอร์เน็ต 
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หมวดท   7 การประเม  นและปร ับปร ุงการด ําเน นการของรายว  ชา 
 

 

1. กลย ุทธการประเม  นประส  ทธ  ผลของรายว  ชาโดยน ักศ  กษา 

การประเม  นประส  ทธ  ผลในรายว  ชาน ท ่จัดทําโดยนักศ  กษา ไดจ ัดก  จกรรมในการนําแนวค ด 

และความค  ดเห็นจากน ักศ กษา ไดดังน 

- การสนทนากล ุมระหวางผ ูเร ยนและผ ูสอน 
- แบบประเม  นผู สอน 

2. กลยทุธก์ารประเม นการสอน 

ในการเก ็บขอม ูลเพื่อประเม  นการสอน ไดม  กลย ุทธดังน ้ 

- ผลการเร  ยนของนักศ  กษา 

3. การปร ับปร ุงการสอน 

หล ังจากผลการประเม นการสอนในข  อ 2  จ  งม การปรับปร ุงการสอน  โดยการจัดก จกรรมใน 

การระดมสมอง และหาข  อมูลในการปรบัปรุงการเร ยนการสอน โดยการว จัยในและนอกช ั้นเร ยน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลส ัมฤทธ  ์ของน ักศ  กษาในรายว  ชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายว  ชา ม  การทบทวนผลส ัมฤทธ ์ในรายห ัวขอ ตามท  ่คาดหว ัง 

จากการเร  ยนร ูในรายว  ชา ไดจากการสอบถามนักศ กษา หร ือการสุ มตรวจผลงานของน ักศกษา รวมถ ง 

พ  จารณาผลสอบของนักศ กษา 

5. การดำเน นการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประส  ทธ  ผลของรายว ชา 

จากผลการประเม  น ได ม  การวางแผนการปร ับปรุงการสอนและรายละเอ  ยดว  ชา เพ ื่อให เก ด 

คุณภาพมากข  ้น โดยเปล ่ยนสล ับอาจารยผู สอนหร ือเช  ญว  ทยากรผูเช  ่ยวชาญท  ่ม  ประสบการณตรง 

เพ ื่อใหนักศ  กษาม  ม ุมมองในเร ื่องการประย ุกตความร ูเพื่อน ําไปใชในการส ื่อขาวไดอยางม  ประส  ทธ  ภาพ 
 

 
 
 

ลงช ื่อ   …………………… อาจารยผรู ับผ  ดชอบรายว  ชา 

  (  อ. จุฑามาศ  ศรีรัตนา ) 
 

 

ลงช ื่อ   ……………………  อาจารยผรู ับผ  ดชอบหล ักส ูตร 

 (   อ. นิรมล  บางพระ  ) 


