รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3011105 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Advertising and Public Relation

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
มคอ.3 ของรายวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รหัสวิชา 3011105 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวการสอนประจาภาคเรียนที่ 1/2560 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยเนื้อหาเนื้อหา
ในรายวิชาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา บทบาทของการ
โฆษณาต่อสังคมเศรษฐกิจ การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สื่อโฆษณา กระบวนการโฆษณา
การวางแผนโฆษณา ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ และ หลักการประชาสัมพันธ์
กระบวนการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์และ
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ และจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
30 มิถุนายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
10
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 301105 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Advertising and Public Relation
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รายวิชา วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
ตอนเรียน A2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์การเรียนระนอง 2
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มิถุนายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ความหมาย หลักการสาคัญ เกี่ยวกับโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ที่มีต่อ
สังคมในหลายภาคส่วน
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สื่ อ โฆษณา วิ ธี ก ารและสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการโฆษณาและการวางแผนการ
โฆษณา
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการประชาสัมพันธ์ และการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์
6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการโฆษณาและประชาสัมพั นธ์ กระบวนการวางแผนการโฆษณา
และการประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ การโฆษณาและกลยุ ท ธ์ก ารโฆษณา สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์แ ละวิ ธีก ารในการ
ประชาสัมพันธ์ จริยธรรมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา บทบาทของการโฆษณาต่อสังคมเศรษฐกิจ
การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สื่อโฆษณา กระบวนการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ศึกษา
ความหมาย ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ และ หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์
คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์
Study meaning, concepts and theories of advertising, roles of advertising toward
society, economic, marketing, integrated marketing communication, advertising media, and
process. Study meanings, importance, and principles of public relations, public relations
process, target groups, tools, strategies, techniques and codes of ethics of public relations
personnel
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชม.

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชม.

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนมีข้อตกลงกับนักศึกษากาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์
ละ 6 ชั่ว โมง และแจ้งให้ ผู้ เรีย นทราบ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถติดต่อเครือข่ายระบบสื่อสารสนเทศ
(Facebook, Line) และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ( e-mail )
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ผู้เรียนมีวินัย การตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 1.1.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ในการทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
ของผู้อื่นด้วยการลอกเลียนงานของผู้อื่นและเพื่อนร่วมชั้น
 1.1.3 ผู้เรียนตระหนักถึงจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 1.1.4 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการทางานร่วมกับผู้อื่นและ
ส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1. สร้างวัฒนธรรมความมีวินัยในชั้นเรียนเพื่อปลูกจิตสานึกด้านความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มารยาท และการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ทางานแบบกลุ่มและงานเดี่ยว เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะ
การทางานผ่านกระบวนการกลุ่ม
3. นาตัวอย่างของการนาผลงานของผู้อื่นมาใช้อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักทาง
กฏหมาย พร้อมยกกรณีศึกษาของการละเมิดลิขสิทธิ์งานและผลงานของผู้อื่น และชี้ให้เห็นถึงผลเสียทั้งต่อ
ตนเองต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและสังคมส่วนรวม
4. นาตัวอย่างและกรณีศึกษาของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และขัดต่อกฏหมาย และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
5. มอบหมายงานที่ต้องทาผ่านกระบวนการทางานแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และเพื่อปลูกฝังการทางานในรูปแบบของจิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
2. ประเมินจากผลงาน และการร่วมแสดงความคิดเห็นในตัวอย่างและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงจรรยาบรรณของนักโฆษณา
และนักประชาสัมพันธ์
 2.1.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาบูรณาการใช้กับ
งานด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
การประกอบอาชีพได้ในอนาคต
2.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
และองค์ความรู้ เช่น ใช้การบรรยายประกอบสื่อการสอน การจัดกิจกรรม ศึกษาตัวอย่างงานโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธ์ที่มีจรรยาบรรณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองตามความเหมาะสม และฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการ
ค้ น คว้าข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองจากแหล่ งข้ อ มู ล ประเภทต่ าง ๆ ทั้ งในสถานศึ ก ษาและแหล่ งการเรี ย นรู้ น อก
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ผ่านการนาเสนอชิ้นงานและโครงงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การนาเสนอผลงาน และการ
ตอบคาถามในชั้นเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นาเสนอและการอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารต่างๆ ที่นามาใช้ในการทา
รายงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. ประเมินจากการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ บทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อตนเอง
สังคม ในด้านต่างๆ ทั้งเชิงบวกและลบ
 3.1.2 ผู้ เรี ย นสามารถค้ น คว้ า ตี ค วาม และประเมิ น ผลข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานได้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
 3.1.3 ผู้เรียนสามารถพัฒ นาทักษะทางปัญญาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
 3.1.4 ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดความรู้ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อ
ใช้ในการทางานได้ต่อไป
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา และสถานการณ์ ในประเด็นปัญหาด้านการโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเปิดให้มีการอภิปรายกลุ่ม การสอนแบบกิจกรรม active learning ให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์จริงมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมสมองเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความคิ ดที่กว้างไกล
มองประเด็นปัญหาต่างๆ ในแง่มุมที่หลากหลาย
2. การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุ่ ม โดยเน้นการสืบค้นข้อมูล การหาความรู้ใหม่ การ
วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ และนาข้อสรุปหรือความรู้ใหม่พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้นาเสนอในชั้น
เรียนเพื่อให้ผู้ร่วมชั้นเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
3. การใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
4. การใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย มีความรูปธรรม มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ และมีเป็น
สิ่งที่ปรากฏอยู่จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
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1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่มีการประยุกต์ความรู้ด้านการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3. ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่มหรือโครงงานกลุ่ม
4. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
5. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 การพั ฒ นาทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 4.1.2 เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เรียนด้วยความเต็ม
ใจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานและการอยู่ร่วมกัน
 4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนางาน พัฒนาความรู้ และพัฒนาตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.4 แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา
และรับผิดชอบต่อความความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและส่วนรวม
4.2 วิธีการสอน
1. การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุ่มให้รับผิดชอบโดยกาหนดรายละเอียดของงานและเวลา
ที่ต้องส่ง
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยเน้น Group Discussion กิจกรรม active learning ให้ผู้เรียนมี
กระบวนการกลุ่ มร่ว มกัน วางแผนและแก้ปั ญ หาในประเด็นที่ อาจารย์และนั กศึกษาร่ว มกันกาหนดและ
นาเสนอในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบ ในการเข้าชั้นเรียน
2. ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับ ผู้อื่น (ผู้สอนและเพื่อนร่วมงาน
เป็นผู้ประเมิน)
3. ประเมิน จากความสมบู ร ณ์ และการตรงต่อเวลาของของงานที่ มอบหมาย (ผู้ ส อนและเพื่อ น
ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน)
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน (ผู้สอนและเพื่อนร่วมงานเป็นผู้
ประเมิน)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 ผู้เรีย นสามารถสื่อสารเพื่ อแสดงความคิดเห็ น อภิ ปราย นาเสนอในชั้นเรียนอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการด้วยวัจนะและอวัจนภาษาได้อย่างเหมาะสม
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 5.1.2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการนาเสนอ
ผลงาน
 5.1.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสื่อสารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
นิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานเดี่ยวและกลุ่มที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นที่อาจารย์กาหนด โดยการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การนาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จาเป็นในการนาเสนอชิ้นงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสมบู รณ์ และความถูกต้องของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม ในประเด็นที่ให้
สืบค้น
2. ประเมินจากรูปแบบการนาเสนอรายงานด้วยเอกสาร การนาเสนอด้วยวาจา และการบรรยาย
ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

2

ปฐมนิเทศแนะนารายวิชา
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
หัวข้อการสอน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโฆษณา
Learning Outcome
- ความหมายของการ
โฆษณา
- วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
- แบบจาลองขบวนการตอบสนอง
- องค์ประกอบของขบวนการสื่อสาร
การโฆษณา
- กระบวนการสื่อสารแบบโต้ตอบ
- ประเภทของการโฆษณา
- บทบาทของการโฆษณาต่อ
เศรษฐกิจและสังคม
หัวข้อการสอน
องค์กรในธุรกิจการโฆษณา

3

1. การบรรยาย
2. กิจกรรมการสร้างแบบจาลองขบวนการ
สื่อสาร
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. การทาแบบฝึกหัดทบทวน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. สื่อหนังสือพิมพ์
นิตยสาร
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต

3

1. การบรรยาย
1. เอกสารประกอบการ
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
3. ผู้ เรี ย น ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เห็ น ก า ร 2. Power Point

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

1,2

1, 2

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์
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3

4

5

Learning Outcome
- ผู้โฆษณา
- บริษัทตัวแทนโฆษณา
- องค์กรสื่อ
- บริษัทให้บริการสื่อโฆษณา
- ธุรกิจสนับสนุนงานโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด
- ความเกี่ยวข้องขององค์กรใน
ธุรกิจการโฆษณา
หัวข้อการสอน
ผู้โฆษณาและหน่วยงานโฆษณา
Learning Outcome
- ความหมายและลั กษณะของผู้
โฆษณา
- ประเภทของผู้โฆษณา
- ความสาคัญของผู้โฆษณา
- โครงสร้ างการจั ด องค์ ก รของผู้
โฆษณา
- แผนกโฆษณาของผู้โฆษณา
หัวข้อการสอน
กระบวนการโฆษณา
Learning Outcome
- ขั้นตอนการดาเนินงานใน
กระบวนการโฆษณา
หัวข้อการสอน
การวางแผนการโฆษณา

เปลี่ย นแปลงองค์ ก รธุรกิ จการโฆษณาปั จ จุบั น
4. การทาแบบฝึกหัด

3

1. การบรรยาย
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ผู้เรียนจัดกลุม่ และแสดงบทบาทสมมติตาม
โครงสร้างองค์กร4. การทาแบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. สื่อหนังสือพิมพ์
นิตยสาร
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต

1, 2

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

3

1. การบรรยาย
2. การระดมสมองและคิดวิเคราะห์ในกิจกรรม
กลุ่ม
3. การนาเสนอ Map กระบวนการโฆษณา
4. การทาแบบฝึกหัด
1. การบรรยาย
2. การคิดวิเคราะห์และระดมสมองในกิจกรรม
กลุ่ม

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point

1, 2, 3, 4, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point

1, 2, 3, 4, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

3
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6

7

Learning Outcome
- ขั้นตอนการวางแผนการโฆษณา
- แรงจูงใจในโฆษณา
- ส่วนประสมของการสร้างสรรค์
- เทคนิ ค การน าเสนอเสนองาน
โฆษณา
หัวข้อการสอน
สื่อโฆษณา
Learning Outcome
- ความหมายของสื่อโฆษณา
- ความสาคัญของสื่อโฆษณา
- ประเภทของสื่อโฆษณา
- สื่อวิทยุกระจายเสียง
- สื่อโทรทัศน์
- สื่อหนังสือพิมพ์
- สื่อนิตยสาร
- สื่อโฆษณานอกสถานที่
หัวข้อการสอน
หลักการวางแผนสื่อโฆษณา
Learning Outcome
- ความหมายของการวางแผนสื่อ
โฆษณา ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
วางแผนสื่อโฆษณา
- หลักสาคัญในการซื้อสื่อโฆษณา
- การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
- วัตถุประสงค์ในการวางแผนสื่อ

3. การนาเสนอแผนการโฆษณา
4. การทาแบบฝึกหัดทบทวน

3. สื่อโฆษณาประเภท
ต่างๆ
4. ตัวอย่างแผนการ
โฆษณา

3

1. การบรรยาย
2. การนาเสนอ
3. การแสดงความคิดเห็นการเปลีย่ นแปลงสื่อ
โฆษณา
4. การทัศนศึกษาสื่อโฆษณานอกห้องเรียน
5. การทาแบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. DVD
4. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต

3,4.5

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

3

1. การบรรยาย
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง3. การระดมสมองและ
คิดวิเคราะห์ในกิจกรรมกลุ่ม
4. การทาแบบฝึกหัดทบทวน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. วีซีดี
4. ตัวอย่างการวางแผน
สื่อโฆษณา

1, 2, 3, 4, 5, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

12

มคอ. 3
โฆษณา
8

9

10

หัวข้อการสอน
การประเมินผลการโฆษณา
Learning Outcome
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
การโฆษณา
- ประเภทของการประเมินผลการ
โฆษณา
หัวข้อการสอน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
- ความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์
- วัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์
- หน้าที่และจุดมุ่งหมายของการ
ประชาสัมพันธ์
- ลักษณะของการประชาสัมพันธ์
- อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ในขบวนการสื่อสาร
- บทบาทของการประชาสัมพันธ์
หัวข้อการสอน
องค์กรและกลุ่มเป้าหมายของการ
ประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
- ประเภทขององค์กร

3

1. การบรรยาย
1. เอกสารประกอบการ
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
3. การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการระดมสมองใน 2. Power Point
กิจกรรมกลุ่ม
4. การทาแบบฝึกหัดทบทวน

1, 2, 3, 4, 5, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

3

1. การบรรยาย
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นบทบาทการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อออนไลน์
4. การทาแบบฝึกหัดทบทวน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. สื่ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ์
นิตยสารวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต

1, 2, 3, 4, 5, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

3

1. การบรรยาย
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นบทบาทนัก
ประชาสัมพันธ์
4. การทาแบบฝึกหัดทบทวน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. สื่อหนังสือพิมพ์
นิตยสาร

2

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

13
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11

12

- องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการท า
ประชาสัมพันธ์
- ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรทางธุรกิจ
- กลุ่ มเป้ าหมายการประชาสัมพั น ธ์
ของภาครัฐ
- หน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ น
องค์กร
- บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ประชาสัมพันธ์ในองค์กร
หัวข้อการสอน
กระบวนการและการวางแผน
ประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
- ขั้นตอนในกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์
- ขั้นตอนการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์
- หลักสาคัญของการติดต่อสื่อสาร
หัวข้อการสอน
เครื่องมือการประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
- วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค
ประชาสัมพันธ์
- สื่อประชาสัมพันธ์
- หลั ก การส าคั ญ ในการใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์

วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
4. ตั ว อ ย่ า ง ง า น ก า ร
ประชาสั ม พั นฺ ธ์ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน

3

1. การบรรยาย
2. การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการระดมสมองใน
กิจกรรมกลุ่มการวางแผนประชาสัมพันธ์
3. การอภิ ป รายแผนประชาสัม พั น ธ์ และสรุ ป
แผนเป็นผังภาพพร้อมนาเสนอ
4. การทาแบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. วีซีดี

1, 2, 3, 4, 5, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

3

1. การบรรยาย
2. การค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ก า ร อ ภิ ป ร า ย แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็ น สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นยุ ค การหลอมรวมสื่ อ และ
นาเสนอ
4. การทาแบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
2. Power Point
3. สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประเภทต่าง ๆ
4. ตั ว อย่ างการใช้ เทคนิ ค
ประชาสัมพั นธ์ การใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบหลอม

3

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์
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15

หัวข้อการสอน
3
คุณ ลักษณะและจรรยาบรรณของ
นักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
- คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง นั ก
ประชาสัมพันธ์
- จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
นักประชาสัมพันธ์
- คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากรใน
ธุรกิจงานโฆษณา
- จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา
- กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
โฆษณา
สอบปลายภาค
1.5

รวม
1. การบรรยาย
1. เอกสารประกอบการ
2. การระดมสมองและกิจกรรมกลุ่ม
สอนวิชาหลักการโฆษณาฯ
3. การอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น และการ 2. Power Point
นาเสนอ
3. สื่อหนังสือพิมพ์
4. การทาแบบฝึกหัด
นิตยสาร
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และสื่อ
อินเตอร์เน็ต

1, 2, 3, 4, 5, 6

ผศ.ดร.รริ
นทร
วสุนันต์

1, 2, 3, 4, 5, 6

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีวินัย มี
ความ
รับผิดชอบ
และมี
จรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักการของ
การโฆษณา
และ
ประชาสัมพันธ์
ความสามารถ
คิดวิเคราะห์
จากการ
ค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ
และสามารถ
นาเสนองาน
ได้อย่างเป็น
รูปธรรมทั้ง
งานที่ต้อง
รับผิดชอบเป็น
ทีมและงาน
ส่วนบุคคล
การสอบปลาย
ภาค

1.1.1,1.1.4, 4.1.1, - คุณภาพของงาน
4.1.2
- การสังเกตพฤติกรรม

1.1.4, 4.1.1,
- คุณภาพของงาน
4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 -ความถูกต้องสมบูรณ์
-การตรงต่อเวลา
การสังเกตพฤติกรรม

3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 แบบทดสอบปรนัยหรืออัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
2-14
10%

2, 4-13

รายงานบุคคล
25%
รายงานกลุ่ม
25%

16

40
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศิริมา คงทัพ (2558). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กมล ชัยวัฒน์. (2008). การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: : สานักพิมพ์แมคกรอฮิล.
ธีรพันธ์ โล่ทองคา และคณะ. (2544). BrandAge on Branding. กรุงเทพมหานคร: : ทิปปิ้ง พอยท์.
พรทิพย์ พิมลสินธุ์. (2545). การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: : ยงพลเทรดดิ้ง.
รดี สมบูรณ์. (2549). ขบวนการสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าสาหรับเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
วงหทัย ตันชีวะวงศ์. (2554). การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วารุณี ตันติวงศ์วานิช และคณะ (เรียบเรียง). (2545). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร:: เพียร์สัน เอ็ด
ดูเคชั่น อิน โดไช่น่า. (Philip Kotler, Gary Armstrong 2545, ผู้แต่ง)
วิมลพรรณ อาภาเวท. (2553). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
วิรชั ลภิรัตนกุล. (2544). การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2539). การบริหารงานโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: วิสิทธิ์
วัฒนา.
สกนธ์ ภู่งามดี. (2547). การวางแผนในงานโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์.
สมควร กวียะ. (2547). การประชาสัมพันธ์ใหม่. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
เสกสรร สายสีสด. (2545). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
เสรี วงษ์มณฑา. (2546). หลักการโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร.
เสรี วงษ์มณฑา. (2546). สื่อประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : ธรัชการพิมพ์.
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา. (2546). เอกสารประกอบการสัมมนา
“โฆษณาอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้บริโภค”. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.
องอาจ ปทะวานิช. (2555). การโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว.
William, W. (2006). Advertising Principle Effective IMC Practice. Singapore :
Prentice Hall Person Education.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.adassothai.com
www.businessthai.co.th
www.marketingoop.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารสอน การจั ด กิ จ กรรม
สภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้วยแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนและกลยุทธ์จากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ร่วมกับการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 รายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนและกลยุทธ์จากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาส่งหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิ จารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
2. อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตรเพื่อ
นาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้
ในปีการศึกษาถัดไป นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
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