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 รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๐๑๑๐๑ หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมวิชาเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อ.กิติวัฒน  กิติบุตร 
๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปที่ ๑ 
๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

๗. รายวชิาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอยีดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๕ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

      เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี กระบวนการ รวมไปถึงบทบาท อิทธิพล กฎหมาย 
จรรยาบรรณ และการเลือกใชเครื่องมือและกลุมเปาหมายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ     
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ เชน การโฆษณาชวน 
เชื่อ การโฆษณาเผยแพร การสารนิเทศ ฯลฯ สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ ความแตกตางของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธได รวมไปถึงสามารถเขาใจในทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เขาใจกระบวนการ บทบาท อิทธิพล ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องของกฎหมาย จรรยาบรรณ และการเลือกใชเครื่องมือและกลุมเปาหมายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ     

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการ บทบาท อิทธิพล กฏหมาย จรรยาบรรณ และการเลือกใชเครื่องมือและกลุมเปาหมายใน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศกึษา  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีจิตสาธารณะตอทองถิ่น และมีจิตวิญญาณของการเปนนักนิเทศ
ศาสตร รวมไปถึงการเปนผูนํา มีความสามัคคี สามารถทํางานเปนทีมได มีความเสียสละ ชวยเหลือผูอื่น ตลอดจนมีมนุษย
สัมพันธที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
   กําหนดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสศึกษาการโฆษณาและการประชาสัมพันธในสื่อมวลชนและพื้นที่ชุมชนทองถิ่น
ของตนและนําขอมูลมาทํารายงาน เพื่อผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธอยางงาย 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
   - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
              - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
              - ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมาย 
 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

นักศึกษามีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญ หลักการและองคประกอบของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 

๒.๒.   วธิีการสอน 
                - ใชสื่อการสอนประกอบการบรรยายพรอมยกตัวอยาง แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
                - มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ  
                - อภิปรายกลุม 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
     - สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ใฝรูของนักศึกษา 
                - ทดสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค 
                - ประเมินผลจากการดําเนินงานตามภาระงาน บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 นักศึกษามีความเขาใจการโฆษณาและการประชาสัมพันธ สามารถวิเคราะหผลกระทบของสื่อโฆษณาและการ
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ประชาสัมพันธ และใชความรูคิดวิเคราะห แกปญหา และสามารถประยุกตใชสื่อพื้นฐานในการโฆษณาและประชาสัมพันธได 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
     - มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
               - อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
               - ใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาสื่อทองถิ่น สามารถวิเคราะหและใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในทองถิ่นของตนได 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

              - ประเมินจากงานที่นักศึกษาไดศึกษาสื่อในทองถิ่นตน และประยุกตใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธในทองถิ่นตน
ไดอยางเหมาะสม 
              - ผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

             - นักศึกษามีความสามารถในการผลิตส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 
             - สามารถทํางานรวมกันเปนทีมในกลุม 
             - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน และระหวางผูเรียนกับผูสอนได 
๔.๒  วิธกีารสอน 

   - ใหนักศึกษาผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธใหกับทองถิ่นตน    
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

   - ประเมินผลจากการที่นักศึกษาไดศึกษา เรียนรู และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

              นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธเปนสื่อหลักในการประชาสัมพันธ และ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการคนควาและการนําเสนอ 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 - สงเสริมใหนักศึกษาไดใชความสามารถในการใชส่ือดานโฆษณาประชาสัมพันธ  
            - มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนําเสนอผลงาน   
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 - การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
            - การมสีวนรวมในการอภิปราย และวธิีการอภิปรายผล 
            - ผลจากการที่นักศกึษาไดใชความสามารถในการใชสื่อทางดานโฆษณาประชาสัมพันธ 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

     ๑ 

- ผูสอนแนะนาํตนเอง 
- ผูสอนและผูเรียนรวมกนัพิจารณาเพื่อหา
แนวทางในการเรียนอยางมีความสุข และเพือ่
สรางความเขาใจรวมกันกอเรียน 

๓ - ทดสอบกอนเรยีนเพ่ือวัด
ความรูพื้นฐาน 
- แนวการสอน  
- แบบทดสอบกอนเรียน 

อ.กิติวัฒน 

๒ 
บทท่ี ๑  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับการโฆษณา 
 

๓ - บรรยาย 
- Power Point  
- ตัวอยางโฆษณา 

อ.กิติวัฒน 

๓ 
บทท่ี ๒ หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
โฆษณา  
 

๖ - บรรยาย  
- Power Point  
- เอกสารประกอบการสอน 

อ.กิติวัฒน 

๔ 
บทท่ี ๓ องคประกอบธุรกิจโฆษณา 
บทท่ี ๔  พฤติกรรมผูบริโภคกับการโฆษณา 
 

๖ - บรรยาย  
- Power Point  
- เอกสารประกอบการสอน  

อ.กิติวัฒน 

๕ 

บทท่ี ๕  สื่อโฆษณา 
บทท่ี ๖ กระบวนการโฆษณา 
 
 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- เอกสารประกอบการสอน 
-โฆษณาทางสือ่มวลชน 

อ.กิติวัฒน 

๖-๗ 

บทท่ี ๗ งบประมาณ 
บทท่ี ๘ การสรางสรรคงานโฆษณา 
บทท่ี ๙ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และการ
ปฏิบัติตามกฏหมายของผูประกอบการโฆษณา 

๖ - ตัวอยางงานโฆษณา 
- Power Point  
- สื่อโฆษณา 

อ.กิติวัฒน 

๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๐ 
บทท่ี ๖ ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการ
ประชาสัมพนัธ 
 

๓ - บรรยาย และตอบขอ
ซักถาม 
- Power Point  

อ.กิติวัฒน 



 6 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- กิจกรรมกลุม 

๑๑ 

บทท่ี  ๗ เครือ่งมือในการประชาสัมพนัธ ๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- เอกสารประกอบการสอน 
 

อ.กิติวัฒน 

๑๒-๑๓ 

บทท่ี ๘ กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
และการสรางสรรคงานประชาสัมพันธ 
 

๓ - บรรยาย  
- กิจกรรมการผลิตส่ือ
โฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ 

อ.กิติวัฒน 

๑๔-๑๕ 
Final Project นําเสนองานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพนัธทองถิ่น 
- สรุปเนื้อหาวชิาและทบทวนบทเรยีน 

๖ กิจกรรมการนาํเสนองาน
โฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธทองถิน่ 

อ.กิติวัฒน 

๑๖ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วธิกีารประเมนิ สัปดาห  
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

 
 

 
๑.๑ 
๒.๑ ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 
 

 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ 
- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษา
วิเคราะหและแสดงความเหน็ 
- ทดสอบยอย 
 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
ทุกสัปดาห 
ทุกสัปดาห 
 
(ตามความ
เหมาะสม) 
๘ 
๑๖ 

๖๕% 
 
 
 

๑๐% 
 

๒๕% 
๓๐% 
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๒ 
การ

มอบหมาย
งาน 

 
๑.๔ 
๒.๓ ๒.๔ 
๓.๒ ๓.๓ 
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.๒ 

 
การทํางาน 
- การทํางานกลุมและผลงานการสรางสรรค
สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธทองถิ่น 
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- การเขาชั้นเรยีน 
- การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเหน็
ในชั้นเรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
-สุวรรณี โพธิศรี (2554). หลกัการโฆษณา. ลําปาง : มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง. 
-กรรณิการ  อัศวดรเดชา (2553). การสือ่สารของมนุษย กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั. 
-พรพรหม  ชมงาม (2549). หลกัการประชาสัมพันธ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
-กญัญรัตน  งามพริ้ง (2548). หลกัการประชาสัมพันธ กรุงทพฯ : มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิต. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ประชาสัมพนัธ จรรยาบรรณของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตบรษิัทเอเจนซีโ่ฆษณา เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ ฯลฯ สภาการหนังสือพิมพ  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธภิาพของ
การเรยีนการสอนที่ดําเนนิในแตละครั้ง 
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 ๑.๒  ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบขอควรปรับปรุง 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั พรอมทั้ง

ใหขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  ผลการสอบ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ยังไมมีการปรบัปรุงการสอน เนื่องจากเปนการสอนครั้งแรกของผูสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและการประเมนิผล 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน        

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวัดผลและประเมนิผล ฯลฯ ตามที่
ไดรับจากผลการประเมนิ 

 


