รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รหัสวิชา 3034302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Public Relations for Marketing

อาจารยผูสอน
(1) อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร
(2) ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง การสอนใน รายวิชาการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยเนื้อหาแบงออกเปน 7
หมวด ไดแก หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและ วัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการ
ดําเนินการ หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และทั้งหมดเปนแนวทางที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติเพื่อ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดของรายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
(มคอ.3) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา คณาจารย นําไปเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สุตตมา แสงวิเชียร
อาจารยผูสอน
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
13
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3034302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Public Relations for Marketing
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร
อาจารยผูสอน
(1) อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร ตอนเรียน A
(2) ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ตอนเรียน B
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2562 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
- ไมมี 7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
- ไมมี –
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค เครื่องมือ รูปแบบและ
ขอบเขตของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด
1.2 นักศึกษามีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะหผูรับสาร สถานการณหรือประเด็นปญหาทางสังคม
ที่เกิดขึ้น และสามารถสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.3 นักศึกษา สามารถนําความรูไปประยุกต สรางสรรคสื่อประชาสัมพันธเพื่อการตลาดไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- ไมมี –

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมาย วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด เครื่องมือที่ใชใน
การประชาสัมพันธการตลาด รูปแบบและขอบเขตของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด
Study concepts, meaning and objectives of public relations for marketing, public
relations for marketing tools, forms and scopes of marketing public relations.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา ( Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และ
ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท E-mail , Face book และLine

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (1)
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมผูอื่น (2)
1.1.3 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ จิตสาธารณะ ทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมีคานิยมที่ดีใน
การดําเนินชีวิตและเขาใจ
1.1.4 มีความตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (4)
1.1.5 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย (6)
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม
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1.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับในบทบาท
สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
1.2.4 สงเสริม สนับสนุนใหจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษามีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละ จิตสาธารณะ และมีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการ แสดงออก กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
1.3.4 ประเมินผลจากความถูกตองเหมาะสมของชิ้นงาน และการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และองคความรูดานความหมาย วัตถุประสงคของ
การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธการตลาด รูปแบบและขอบเขตของ
การประชาสัมพันธเชิงการตลาด (1)
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนําความรู
ดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพไดอยาง
เหมาะสม (2)
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เนนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ( cooperative learning groups) โดยการแบงนักศึกษา
ออกเปนกลุม เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
รวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยเนนใหนักศึกษา
คิด วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น และศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง เปนตน
2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง การฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.3 จัดใหมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร บรรยายให
ความรูพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากความสมบูรณและคุณภาพของเนื้อหารายงาน การนําเสนองาน หรือโครงการที่
นักศึกษาจัดทํา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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3.1.1 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน (2)
3.1.2 สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกตใช
ทักษะทางสื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค (3)
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักคิดวิเคราะห
สรางสรรคจากตัวอยางหรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
3.2.2 การอภิปรายกลุมจากกรณีปญหาหรือกรณีตัวอยาง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหาในรายงาน ผลงานสรางสรรค
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมและ
โลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ (1)
4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรมองคกรได (2)
4.1.3 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใน
ปจจุบัน และอนาคต (4)
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวมหรือฝกการทํางานเปนกลุม
4.2.2 ใหนักศึกษารูจักความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
4.2.3 สงเสริมการพัฒนาความคิด และการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรค
4.2.4 สงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมกลุม ของ
นักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม (1)
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (2)
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธทางการตลาด
โดยใชเครื่องมือ อุปกรณการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆอยางสรางสรรค
7
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ตาง ๆ

5.2.2 การติดตาม วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารจากสื่อ

5.2.3 สืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากความสามารถของนักศึกษาในการใชทักษะ เทคนิค รูปแบบการเลือกใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินผลการเรียนรูจากความสามารถในการใชภาษาอธิบายขยายความเพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และทักษะการนําเสนอผลงานตาง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1. - ชี้แจงแนวการสอน กิจกรรมการเรียน
3
การสอนการประเมินผล และทบทวน
ความรูพื้นฐานดานการประชาสัมพันธ
- Learning Outcome
เขาใจกฎระเบียบ หลักเกณฑ และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
ตลอดจนสามารถปรับตัวและมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2. - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาด
3
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องแนวคิดทาง
การตลาด การสื่อสารทางการตลาด และ
กลยุทธทางการตลาด
3. - แนวคิดการประชาสัมพันธเพื่อ
3
การตลาด
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องวัตถุประสงค
วิธีการ เครื่องมือ รูปแบบและขอบเขต

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนําตัวและทํากิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
- เอกสารชี้แจงแนวการสอน 1.1
- กิจกรรมนันทนาการ

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1),(2)

- บรรยายสรุปเนือ้ หา
- ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน

(1),(2)

- บรรยายสรุปเนือ้ หา
- ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น

1.1,1.2
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการเรียน

(1),(2)
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การประชาสัมพันธทางการตลาด
4

- กระบวนการประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด และ
สามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
อภิปรายกรณีศึกษางานดานการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดได

3

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- เรียนรูศึกษาจากสถานการณ
จริงและหรือจากผูเชี่ยวชาญ
ดานการประชาสัมพันธทาง
การตลาดกับองคกรภายนอก
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)
- ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประชาสัมพันธทาง
การตลาดจากองคกร
ภายนอก (Active
learning)

(1),(2)

5-6

- เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธ
การตลาด
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด และ
สามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
อภิปรายกรณีศึกษางานดานการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดได ตลอดจน
ผลิตสื่อประชาสัมพันธทางการตลาดได
อยางสรางสรรค
- กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด

6

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา

- PowerPoint
1.1,1.2,1.3
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1),(2)

6

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห - PowerPoint
1.1,1.2,1.3
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ - เอกสารประกอบการเรียน

(1),(2)

7-8
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9-10

- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องกลยุทธการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด และ
สามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
วางแผนและประยุกตเลือกใชกลยุทธการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดไดอยาง
เหมาะสม
- รูปแบบและวิธกี ารประชาสัมพันธ
เพื่อการตลาด
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องรูปแบบและ
วิธีการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด และ
สามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
อภิปรายกรณีศึกษางานดานการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดได

11-12 - บทบาทของสื่อออนไลนตอการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องบทบาทของสื่อ
ออนไลนตอการประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด และสามารถนําความรูไปคิด
วิเคราะหอภิปรายกรณีศึกษางานดานการ

6

6

ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
ดวยตนเอง
- วางแผนกลยุทธการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา

- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- เรียนรูศึกษาจากสถานการณ
จริงและหรือจากผูเชี่ยวชาญ
วิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
ทางการตลาดกับองคกร
ภายนอก
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา
- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- เรียนรูศึกษาจากสถานการณ
จริงและหรือจากผูเชี่ยวชาญ
วิชาชีพดานการประชาสัมพันธ

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1),(2)

- PowerPoint
1.1,1.2,1.3
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)
- ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประชาสัมพันธทาง
การตลาดจากองคกร

(1),(2)
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ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดได
13-14 - เรียนรูงานประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาดแนวใหม
- Learning Outcome
มีความรูความเขาใจเรื่องงาน
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดแนวใหม
และสามารถนําความรูไปคิด วิเคราะห
วางแผนและผลิตสื่อการประชาสัมพันธ
เพื่อการตลาดไดอยางสรางสรรค
15 สรุปบทเรียน และประเมินผูสอน

6

3

ทางการตลาดกับองคกร
ภายนอก
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา
- เนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมดวยตนเอง
- ถอดบทเรียนสรุปเนื้อหา

ภายนอก (Active
learning)
- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน
- ตัวอยางกรณีศึกษา
(Case Study)

(1),(2)

บรรยายสรุปเนื้อหาทั้งหมด

- PowerPoint
1.1,1.2
- เอกสารประกอบการเรียน

(1),(2)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1.1.1,1.1.2,1.1.3,
1.1.4,1.1.5

1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

4-11

20%

6-14

40%

16

30%

2

2.1.1,2.1.2,3.1.1,
3.1.2

การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และวินัย
ในการเรียน ความรับผิดชอบ
การวิเคราะหกรณีศึกษาการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด

3

2.1.2, 3.1.1,3.1.2,
4.1.1,4.1.2
5.1.1,5.1.2
2.1.1,2.1.2

ผลงานหรือชิ้นงานที่นศ.ผลิต
เพื่อการประชาสัมพันธทาง
การตลาด
สอบปลายภาค

4

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุตตมา แสงวิเชียร. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นิตยสาร Marketeer และนิตยสาร BrandAge
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิรัช ลภิรัตนกุล.(2544) .นิเทศศาสตรกับการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น
นําเสนอผลงานของนักศึกษา

และการ
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3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงาน รายวิช าตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารยผูสอนรวมพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ และ ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ขอ ง
นักศึกษาในรายวิชา รวมถึงงานเดี่ยวและงานกลุม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ทบทวนเนื้อหาและกลยุทธการสอน นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูต รพิจารณาใหความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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