
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
3123303 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการพฒันาสังคม 
2.จ านวนหน่วยกติ 
จ านวน 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
นิเทศศาสตร์บณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อ.โปรแกรมนิเทศศาสตร์ 
5.ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
2/2559ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 1 
1 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  วทิยาการจัดการ 



 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
             เพื่อใหน้กัศึกษาทราบเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย การวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อสร้าง
จิตสาธารณะในการมรส่วนร่วมพฒันาสังคมดว้ยความรับผดิชอบ  การรักษาเสถียงภาพของสังคม
วฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัโดยใชก้ารโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ เพื่อการ
พฒันาสังคม 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
         เพื่อใหน้กัศึกษาทราบเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย การวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อ
สร้างจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมดว้ยความรับผดิชอบ การรักษาเสถียรภาพของ
สังคมวฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัโดยใชก้ารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อการพฒันาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
          ศึกษาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย การวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะ
ในการมรส่วนร่วมพฒันาสังคมดว้ยความรับผดิชอบ การรักษาเสถียรภาพของสังคมวฒันธรรมของ
ชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัโดยใชก้ารโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ เพื่อการพฒันาสังคม 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 30ชั้วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะรายกรณี 

- การศึกษาดว้ยตวัเอง 3 
ชั้วโมงต่อสัปดาห์ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฎบิัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกเป็นรายบุคคล  
               อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งการ 



 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาใหน้กัศึกษามีความรู้ ทราบถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย การวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อ
สร้างจิตสาธารณะในการส่วนร่วมพฒันาสังคมดว้ยความรับผดิชอบโดยใชก้ารโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อพฒันาสังคม 

1.2 วธีิการสอน 
-บรรยาย  
- ยกตวัอยา่งประกอบ 
- น าเสนอหนา้ชั้น 

1.3 วธีิการประเมินผล 
- การเขา้ชั้นเรียนและการท ากิจกรรม 
- ประเมินผลการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
     นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย การวเิคราะห์ประเมิน
สถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมดว้ยความรับผดิชอบ การ
รักษาเสถียรภาพของสังคม วฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัโดยใช้
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการพฒันา 

 2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ และน าเสนอหนา้ชั้น 

2.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินผมจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
          พฒันาศกัยภาพในการวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วม
พฒันาสังคมดว้ยความรับผดิชอบ โดยใชก้ารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อการพฒันาสังคม 
3.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย              - ยกตวัอยา่งประกอบ                - น าเสนอหนา้ชั้น 



 

3.3 วธีิการประเมินผล 
- การเขา้ชั้นเรียนและการท ากิจกรรม 
- ประเมินผลการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
                       พฒันาทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ สร้างจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมดว้ยความ
รับผดิชอบ โดยใชก้ารโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ เพื่อการพฒันาสังคม 

เอกสารหมายเลข มคอ.3/4 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

- ทกัษะในการส่ือสารทั้งวจันภาษาและอวจันภาษา 

- ทกัษะในการคิดวางแผนการวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

5.2 วธีิการสอน 

- มอบหมายงานศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง และส่ือสารโดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจารการน าเสนอหนา้ชั้นและการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

  

 

 

 

 



 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา วธีิการ
เรียนการสอน หวัขอ้ 
รายงาน และหนงัสืออ่าน 
ประกอบ  
ความหมายและความส าคญั 
ของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อการ
พฒันาสังคม 

3 แนะน าหลกัสูตร วธีิการสอน 
กิจการรม และประเมินผล 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

2 ความเขา้ใจเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมไทย 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

3 การวเิคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ 

3 -บรรยายและตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

4 การสร้างจิตสาธารณะในการ
มีส่วนร่วมพฒันาสังคม 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

5 ความหมายของบทบาท
หนา้ท่ี หลกัการและ
จริยธรรมขององคก์ารต่อ
สังคม 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

6 ความส าคญัของบทบาท
หนา้ท่ี หลกัการและ
จริยธรรมขององคก์ารต่อ
สังคม 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

7 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์าร 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
-น าเสนอหนา้ชั้น 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

8 สอบภาคกลาง 3 -ประเมินผลกลางภาค อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์
     



 

9 การรักษาเสถียรภาพของ
สังคม วฒันธรรมของชาติ 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง 
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

10 การรักษาเสถียรภาพของ
สังคม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
-น าเสนอหนา้ชั้น 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

11 กรณีศึกษาการโฆษณาและ
การประชาสัมพนัธ์ เพื่อการ
พฒันาสังคมขององคก์ารไม่
แสวงหาก าไร (NGO) 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

12 กรณีศึกษาการโฆษณาและ
การประชาสัมพนัธ์ เพื่อการ
พฒันาสังคมของภาคเอกชน 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

13 กรณีศึกษาการสร้างจิต
สาธารณะในการมีส่วนร่วม
พฒันาสังคมของภาคเอก 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

14 กรณีศึกษาการสร้างจิต
สาธารณะในการมีส่วยร่วม
พฒันาสังคมดว้ยความ
รับผดิชอบ 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

15 กรณีศึกษาการวเิคราะห์
ประเมินสถานการณ์การ
โฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อการ
พฒันาสังคม 

3 -บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

16 
 

น าเสนอแผนงานการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อ
การพฒันาสังคม 

 
3 

-บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.พงศธ์วชั จนัทบูลย ์

17 สอบปลายภาค 3 -ประเมินผลปลายภาค  
 

 



 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 - การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 1-16 10% 

2 - ทดสอบย่อย 7 10% 

3 - ค้นคว้าและท ารายงาน 10,11 20% 

4 - สอบกลางภาค 8 20% 

5 - สอบปลายภาค 17 40% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลงั 
- อ าไพ หม่ืนสิทธ์ิ.มนุษย์กบัสังคม.บริษทั ทร๊ิปเพิล้ เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั.กรุงเทพฯ2553 
- C.K. Prahalad&AllenHammond.CSR.Harvard Business School Publishing 

Corporation. 1998 
- พรชยัศรีประไพ.วา่ดว้ยเร่ืองCSR.มูลนิธิรักษไ์ทย.กรุงเทพ.2555 
- สัญญา สัญญาววิฒัน์.สังคมวทิยาองคก์าร.ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

กรุงเทพ.2551 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

3. เอกสารและข้อมูลและน า 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
  การประเมินประสิทธิภาพในรายวชิาน้ี ไดจ้ดักิจกรรมท่ีน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนกัศึกษา 
ไดด้งัน้ี 

- ประเมินจากการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
- แบบประเมินของผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 

- ผลการเรียนของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
   หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรม และหา
ขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา  
   ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนกัศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากการประเมินไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมาก
ข้ึนโดยเปล่ียนสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรือเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง เพื่อใหน้กัศึกษา
มีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 


