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มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 1  

 
 

รายละเอ  ยดของรายว  ชา 

Course Specification 
 

 

ช  ่อสถาบ ันอุดมศ ึกษา  :   มหาว ทยาลยัราชภ ัฏธนบุร  

คณะ/ภาคว ชา :   ว ทยาการจ ัดการ/หลกัส ูตรน เทศศาสตร ์บณัฑ  ต 
 

 

หมวดท   1 ขอม ูลท ั่วไป 

1. รห ัสและชอรายว ชา : 3123302   การน  าเสนองานโฆษณาและงานประชาส ัมพ ันธ์ 

Advertising and Public Relations Presentation 

2. จ านวนหนวยก ต : 3 (2-2-5) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายว  ชา : 

เปนรายว  ชาบังคับ ในหมวดว  ชาเฉพาะดาน กล ุมว  ชาช  พบังค ับ ในหล ักส ูตรน  เทศศาสตรบัณฑ  ต 

สาขาว  ชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

4. อาจารยผรู ับผ ดชอบรายว  ชาและอาจารยผสูอน : 

4.1  อาจารยผรู ับผ  ดชอบรายว  ชา 

1)  อาจารย์ จุฑามาศ  ศร รัตนา 

สถานท ่ต ดตออาจารย์  :คณะว ทยาการจัดการ 

โทร.  0818424898 E-mail.   Js.sriratana @gmail.com 

5. ภาคการศ ึกษา/ช ั้นปท  ่เร  ยน :   ภาคการศ ึกษา1  ช ั้นปท  3  ระบ ุตามแผนการศ ึกษาของ 

หล ักส ูตร/ หร  อท  ่เปดจร  ง 

6. รายว  ชาท  ่ตองเร  ยนมากอน :   ไม ม   

7. รายว  ชาท  ่ตองเร  ยนควบคู กนั :   ไม  ม  

8.  สถานท  ่เร  ยน  :  มหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏธนบ ุร    
9. ว ันท  ่จัดท  าหร  อปร ับปร ุงรายละเอ  ยดของรายว  ชาคร ั้งล าสดุ : 15 ม  ถ ุนายน 2559 



มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 2  

 
 

หมวดท ่ 2 จ ุดม ุงหมายและว ัตถ ุประสงค ์

1. จดุมุ งหมายของรายว ชา : เพ  ่อใหน ักศึกษาม  ความร ู ความเข าใจเก ่ยวก ับขนบประเพณ   และ 

มารยาทในสังคม ฝกทักษะการส อ่สาร พ ัฒนาบุคล กภาพ เพ  ่อเป  นนักประชาสัมพันธ์และน ักโฆษณาท ่ 

ด  
 
 

2. ว ัตถปุระสงคในการพ ัฒนา/ปร ับปร ุงรายว  ชา :   เพ  ่อใหนักศ ึกษาม  ความรูพ  ้นฐานเก ่ยวกับการเปน 
นักโฆษณาและนักประชาส ัมพ ันธท  ่ด   ฝ  กฝนมารยาท บ ุคล  กภาพ การแตงกาย รวมถ ึงท ักษะการ 
ส  ่อสารตางๆ 

 

 
 

 

1. คำอธ บายรายว  ชา 
หมวดท   3 ล ักษณะและการด  าเน นการ 

การเร ยนรูและฝกฝนขนบธรรมเน ยม มารยาทในส งคมและธุรก  จ ทกัษะการส ่อสาร การวาง 

ทวงท อ  ร ยาบถ การแตงกาย ฯลฯ ซึ่งจะชวยพ ัฒนาบุคล กภาพ เพ ่อสรางความม ั่นใจและความพร อมท ่ 

จะเป  นนักประชาส ัมพ ันธและนักโฆษณาท  ่ด  

2. จ  านวนช ั่วโมงท  ่ใชต  อภาคการศ ึกษา  : 

จ านวนชั่วโมงบรรยาย 30 ช ั่วโมง/ภาคการศกึษา 

จ  านวนช ั่วโมงฝกปฏ  บัต การ 30 ช ั่วโมง/ภาคการศึกษา 

จ  านวนช ั่วโมงการศ ึกษาดวยตนเอง 75 ช ั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
 

3. จ  านวนช ั่วโมงตอส ัปดาห ์ท อ่าจารยใหค  าปร ึกษาและแนะน  าทางว  ชาการแกน ักศ ึกษาเปน 
รายบคุคล 

3.1 ว ันจันทร  เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะว  ทยาการจ ัดการ 

3.2 e-mail  Js.sriratana @ gmail.com 



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 3 
 
 
 
 

หมวดท   4 การพ ัฒนาผลการเร  ยนร ูของนกัศ ึกษา 
 

 

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

1. ด  านคณธรรม จร  ยธรรม (Ethics and Moral) 

 1.1 ตระหนกในค ุ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 ูน า ผ ูตาม ท  างานเปนท  ม 

 1.4 เคารพส  ทธ  และร ับฟงความค  ดเห  นของผอ  ่น 

 1.5 เคารพกฎระเบ ยบและขอบังค ับตาง ๆ ของ 

องคกรและสงคม 

 1.6 ว  เคราะหผลกระทบจากการใชว  ชาช  พ 

 1.7 ม  จรรยาบรรณทางว  ชาการและว  ชาช  พ 

1. อาจารยประพฤต ตนเปนแบบอยาง  (Role Model) 

2. การเร  ยนร ูโดยใชกรณ  ศึกษา 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/การน าเสนอ/การตอบค  าถาม 

2. นักศึกษาประเม นเพ อ่รวมก  จกรรม 

3. นักศึกษาประเม  นตนเอง 

2. ด านความร ู   (Knowledge) 

2.1 บ ูรณาการความร ู ในสาขาว  ชา 

2.2 ต ดตามความกาวหนาทางว  ชาการ 

2.3 ความร ู  ความเขาใจ และสนใจพ ัฒนาความร ู  

2.4 ม  ความร ูในแนวล ึก รกูวางในศาสตรของ 

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   ความจ า ความเขาใจ 

2. การน  าเสนองานปากเปลา 

3. การรายงานการศ ึกษาคนควาและการอางอ  ง 



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 4 
 
 
 
 

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

2.5 ม  การทดสอบมาตรฐานของขอสอบท ุกรายว  ชา   

3. ด  านทกัษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 ค  ดอยางม  ว  จารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 ส  บคน / ต ความ/ ประเม  นสารสนเทศเพ ่อใช   

แกไขปญหา 

3.3 รวบรวม ศ ึกษา ว  เคราะห สร ุปประเด นปญหา 

ความตองการ 

3.4 ประย ุกตความร ูและท ักษะในการแกไขปญหาได 

อยางเหมาะสม 

 

1. การเร  ยนร ูโดยใชปญหาเปนหล ักProblem Based 

Learning 

2. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต   Performance Based 

Learning 

 

 

1. การสอบข อเข  ยนในระดับการว  เคราะห์ 

ส ังเคราะห์ การนาไปใช   การประเม  นคา 

2. ผลงานกล ุมในการว  เคราะหปญหา การแก ไข 

ปญหา และเสนอแนวทางใหม ในการแกไข ป
ญหา 

4. ดานท ักษะความสมพ ันธระหวางบ ุคคลและ 

ความร ับผ ดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 ส  ่อสารก ับคนหลากหลายและสนทนาท ั้ง 

ภาษาไทย / ภาษาตางประเทศ 

4.2 ใหความชวยเหล  อ / อ  านายความสะดวกในการ 

แกปญหาสถานการณ์ตางๆ 

 
 
 
 

 

1. การเร  ยนร ูโดยใชกรณ  ศึกษา case study 

2. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต   Performance Based 

Learning 

 
 
 
 
 
 

1. การอภ  ปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 

การตอบค  าถาม 

2. นักศ ึกษาประเม  นเพ  ่อรวมกล ุ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 

4.3 ใชความร ูในศาสตรน  ้มาช  ้น าส ังคมในประเด นท ่ 

เหมาะสม 

4.4 ม  ความร ับผ  ดชอบในการกระทำของตนเอง / 

งานกล ุม 

4.5 เปนผ ูร  เร  ่มแสดงประเด นในการแกไข 

สถานการณท ั้งสวนตัว / สวนรวม 

4.6 ม  ความร ับผ  ดชอบการพ ัฒนาการเร  ยนรู ของ 

ตนเอง/ทางว  ชาช  พอยางตอเน ่อง 

  

5.  ดานท ักษะการว  เคราะหเช  งตวัเลข  การส อ่สาร 

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 สามารถแนะนาประเด นการแกไขปัญหาโดยใช  

เทคน คทางสถ  ต  

5.3 การว  เคราะหทางคณ ตศาสตรตอปัญหาท ่ 

เก  ่ยวของทางน  เทศศาสตร ์อยางสรางสรรค ์ 

5.4 ส  ่อสารอยางม  ประส  ทธ  ภาพ เล  อกใชร ูปแบบของ 

 
 

 

1. บรรยาย 

2. การเร  ยนร ูโดยการปฏ  บ ัต   Performance Based 

Learning 

3. ศ ึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 

 
 

 

1. การสอบในระดบัความร ู  ความจ า ความเขาใจ 

2. การน  าเสนอปากเปลา 

3. การรายงานศ ึกษาคนควาและการอางอ ง 



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 6 
 
 
 
 

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

การน  าเสนออยางเหมาะสม 

5.5 ใชเทคโนโลย  สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

  



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 7 
 
 
 
 

แผนท    แสดงการกระจายความร ับผ ดชอบมาตรฐานผลการเร  ยนรู  (Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผ  ดชอบหล ัก    หมายถ ึง  ความรับผ ดชอบรอง  -  หมายถ ึง  ไม  ก  าหนดผลการเร ยนรู   
 
 

หมวดว  ชา รห ัสและช  ่อ 
รายว ชา 

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

และความร ับผ  ดชอบ 

5. ทกัษะการว เคราะหเ์ช  งต ัวเลข การ 

ส  ่อสาร 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 

 3123302 

 การน าเสนองานโฆษณาและ

งานประชาสัมพันธ ์

                           



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 8 
 
 
 
 

 

1. แผนการจ ัดการเร  ยนร ู  
หมวดท   5 แผนการสอนและการประเม นผล 

 
ส ัปดาหท ่/ 

(1) 

สาระ/เน  ้อหาการเร ยนร ู(Learning 

Contents) 

(2) 

ว ธสอนและกจกรรมการเร ยนรู  

(Method) 

(3) 

ส อ่การเร ยนรู  

(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

 

(5) 

ว ธ การวดัและประเม  นผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช  ่อผสูอน 
 

 

(7) 

บรรยาย ปฏ  บ ัต  การ ศกึษาดวย 

ตนเอง 

สปัดาหท  ่  1 แนะน าแผนการเร  ยน 

ความร ูเบ  ้องตนเก  ่ยวก ับการ 

โฆษณาและการ 

ประชาส ัมพ ันธ 

ศ ึกษาว  เคราะหผ ูเร  ยน 

บรรยาย 

สไลด 2 2 5 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน    

อ.จุฑามาศ 

 

 

สปัดาหท  ่  2 การน  าเสนอ 

ความส  าค ัญของการน าเสนอ 

บรรยาย 

ตอบค  าถาม 

สไลด 2 2 5 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

อ.จุฑามาศ 

สปัดาหท ่ 3-4 โครงสรางการส  ่อสารเพ  ่อ 

การน  าเสนอ 

ว  ธ  การน  าเสนอ 

บรรยาย 

ตอบค  าถาม 

สไลด 4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

  อ. จุฑามาศ 

  

สปัดาหท ่ 5-6 ลกษณะและร ูปแบบการ 

น  าเสนอ 

ส  ่อท  ่ใชในการน  าเสนอ 

บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

สไลด 

ตัวอยางการน  าเสนอ 

4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร ยน และฝกปฏ  บ ัต  

อ. จุฑามาศ 

 

สปัดาหท ่ 7-8 คณุสมบัต  ของนักโฆษณา 

และนักประขาส ัมพ ันธ 

บรรยาย 

ตอบค  าถาม 

สไลด 4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

อ.จุฑามาศ 

 



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 9 
 
 
 
 

ส ัปดาหท ่/ 

(1) 

สาระ/เน  ้อหาการเร ยนร ู(Learning 

Contents) 

(2) 

ว ธสอนและกจกรรมการเร ยนร ู

(Method) 

(3) 

ส อ่การเร ยนร 

(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

 

(5) 

ว ธ การวดัและประเม  นผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช  ่อผสูอน 
 

 

(7) 

บรรยาย ปฏ  บ ัต  การ ศกึษาดวย 

ตนเอง 

สปัดาหท ่ 9- 

10 

บ ุคล  กภาพในการน  าเสนอ 

งานโฆษณาและงาน 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

ความส  าค ัญของบคล  กภาพ 

และการส ่อสาร 

บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

สไลด 4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร ยน และฝกปฏ  บัต  

อ.จุฑามาศ 

 

สปัดาหท  ่  11- 

12 

ประเภทของบ ุคล  กภาพ 

ลักษณะของบุคล กภาพ 

 

 

บรรยาย สไลด ตัวอยางขาวทาง 

ว  ทย ุกระจายเส  ยง 

4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร  ยน 

อ.จุฑามาศ 

 

สปัดาหท ่ 13- 

14 

การพ ัฒนาบุคล  กภาพของ 

น ักโฆษณาและนัก 

ประชาส ัมพ ันธ 

ข ั้นตอนการน  าเสนองาน 

โฆษณาและงาน 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

บรรยาย บทขาว 

ว  ทย ุกระจายเส  ยง 

4 4 10 ส ังเกตพฤต กรรมในช ั้น 

เร ยน และฝกปฏ  บ ัต  

อ.จุฑามาศ 

 

สปัดาหท ่ 15 น  าเสนอผลงานโฆษณา บรรยาย 

ฝกปฏ  บัต  

ผลงานการน  าเสนอ 2 2 5 ผลงานการน  าเสนอ อ.จุฑามาศ 

 



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 10 
 
 
 
 

ส ัปดาหท/ 

(1) 

สาระ/เน  ้อหาการเร ยนร ู(Learning 

Contents) 

(2) 

ว ธสอนและกจกรรมการเร ยนรู  

(Method) 

(3) 

ส อ่การเร ยนรู  

(Media) 

(4) 

จ านวนช ั่วโมง 
 

 

(5) 

ว ธ การวดัและประเม  นผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช  ่อผสูอน 
 

 

(7) 

บรรยาย ปฏ  บ ัต  การ ศกึษาดวย 

ตนเอง 

สปัดาหท  ่  16 น  าเสนอผลงาน 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

ฝกปฏ  บัต  ผลงานการน  าเสนอ 2 2 5 ผลงานการน  าเสนอ อ.จุฑามาศ 

 

สปัดาหท ่ 17 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนช ั่วโมง 30 30 75   



มคอ.3 รายละเอ  ยดของรายว  ชา 11  

 
 

2.  แผนการประเม  นผลการเร  ยนร ู  
 

ผลการเร  ยนร 

Learning Outcome 

ว  ธ  การประเม  นผล ส ัปดาห 

ท  ่ประเม  น 

ส ัดสวนของ 

การประเม  นผล 

1,2,3,4 การน  าเสนองานโฆษณา 15 30 

1,2,3,4 การน  าเสนองาน 

ประชาส ัมพ ันธ์ 

16 30 

2,3 สอบปลายภาค 17 30 

4,5 การม  สวนรวมในช ั้นเร  ยน ท ุกส ัปดาห์ 10 

รวม 100% 

 
 
 

 

หมวดท   6 ทรัพยากรประกอบการเร ยนการสอน 

1. ต  าราและเอกสารหล ักท  ่ใชในการเร  ยนการสอน 

รศ. ปด วรัดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.  การพ ัฒนาบ ุคล  กภาพในการประชาส ัมพ ันธ ์ 

ชลลดา  ทว คูณ. เทคน คการพัฒนาบุคล กภาพ. 

2. เอกสารและข อม ูลส  าค ัญท  ่น ักศ ึกษาจ  าเปนตองศ ึกษาเพ  ่มเต  ม 
              เอกสารเทคน คการน าเสนอของ จอห์น โรเบ สตร ์ พาวเวอร ์

3. เอกสารและข  อม ูลแนะน  าท  ่น ักศ ึกษาควรศ ึกษาเพ  ่มเต ม 
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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 ่จัดท าโดยนักศ ึกษา ไดจ ัดก  จกรรมในการน าแนวค ด 

และความค  ดเห นจากน ักศ ึกษา ไดดังน ้ 

- การสนทนากล ุมระหวางผ ูเร ยนและผ ูสอน 
- แบบประเม นผ ู สอน 

2. กลยทุธการประเม นการสอน 

ในการเก  บขอม ูลเพ ่อประเม  นการสอน ไดม  กลย ุทธดังน ้ 

- ผลการเร  ยนของนักศ ึกษา 

3. การปร ับปร ุงการสอน 

หล ังจากผลการประเม นการสอนในขอ 2  จ ึงม การปร ับปร ุงการสอน  โดยการจ ัดก  จกรรมใน 

การระดมสมอง และหาข อมูลในการปรับปรุงการเร ยนการสอน โดยการว  จยัในและนอกช ั้นเร ยน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลส ัมฤทธ  ์ของน ักศ ึกษาในรายว  ชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายว  ชา ม  การทบทวนผลส ัมฤทธ ์ในรายห ัวขอ ตามท  ่คาดหวัง 

จากการเร  ยนร ูในรายว  ชา ไดจากการสอบถามน ักศกษา หร  อการส ุ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถ ึง 

พ  จารณาผลสอบของนกศกึษา 

5. การดำเน  นการทบทวนและการวางแผนปร ับปร ุงประส  ทธผลของรายว  ชา 

จากผลการประเม  น ได ม  การวางแผนการปร ับปรงการสอนและรายละเอ ยดว  ชา เพ  ่อใหเก  ด 

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

เพ  ่อใหนักศ ึกษาม  ม ุมมองในเร  ่องการประย ุกตความร ูเพ ่อน  าไปใชในการพัฒนาบุคล กภาพไดอยางม  

ประส  ทธ  ภาพ 
 

 
 
 

ลงช  ่อ  อาจารยผรู ับผ  ดชอบรายว  ชา 

          (  อ. จุฑามาศ   ศรีรัตนา) 
 
 

ลงช  ่อ  อาจารยผรู ับผ  ดชอบหล ักส ูตร 

        (  อ.ดร. พัชราภา  เอือ้อมรวนิช) 


