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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิานเิทศศาสตร 

หมวดที ่๑ ขอมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและชือ่รายวชิา 

๓๐๐๒๑๐๔  การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ                                         
๒. จาํนวนหนวยกติ 

๓(๒-๒-๓) 
๓. หลกัสตูร และประเภทรายวชิา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาเลือกเสรีของ
นักศึกษาไทยธุรกจิ 

๔. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 
รศ. สุวรรณี  โพธิศรี 

๕. ระดบัการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปที่ ๓ 

๖.รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
ไมมี 

๗. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี  
ไมมี 

๘. สถานทีเ่รยีน  
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

๙. วนัทีจ่ดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา หรอืวนัทีม่กีารปรบัปรุงครัง้ลาสดุ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวชิา 

๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจในความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและ
หลักเกณฑในการเลือกส่ือเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 
๓. เพื่อใหนักศึกษาสามารถผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธได 
๔. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประเมินผลสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 
เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานอาชีพการโฆษณา   และเพื่อใหสอดคลองกับ
สาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานดานนิ เทศศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

                                                 หมวดที ่๓ ลกัษณะการดาํเนนิการ 

๑. คาํอธบิายรายวชิา 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักเกณฑในการเลือกสือ่เพื่อการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ปฏิบัติการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ การประเมินผลส่ือเพือ่การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

๒. จํานวนชัว่โมงทีใ่ช/ภาคการศกึษา 
บรรยาย 
  ๔๘ ชั่วโมง  

สอนเสรมิ  
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย/
กลุม 

การฝกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน 
ไมมีการฝก
ปฏิบัติงาน/งาน

การศกึษาดวย
ตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 
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ภาคสนาม/การ
ฝกงาน 

 
๓. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแก
นกัศกึษาเปนรายบคุคล 

-  อาจารยประจํารายวิชาประกาศใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 
-  อาจารยจัดเวลาใหคาํปรกึษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ 
ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
 

                           หมวดที ่๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
๑. คณุธรรม จรยิธรรม 

๑.๑.  คณุธรรม จรยิธรรมทีต่องพฒันา 
            พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

  - เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย  

  -  เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอบังคับตาง ๆของ องคกรและสังคม 
  - ตระหนักในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล 
  - มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
  - มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได 
  -  สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการโฆษณาและประชาสัมพันธที่ขาด

ความรับผิดชอบตอสังคม 
 ๑.๒.  วธิกีารสอนทีจ่ะใชพฒันาการเรยีนรู  
   - บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมในงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ 
          - อภิปรายกลุม 
          - กําหนดใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เก่ียวของแลวนํามาวิเคราะหตาม
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ศาสตรและทฤษฎีที่เรียน พรอมกับแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
 ๑.๓.   วธิกีารประเมนิผล  
  - พฤติกรรมในการเรียน เชน การแตงกาย ตรงเวลา และสงงานที่มอบหมาย 
         - พฤติกรรมระหวางการทํางานกลุม การนําเสนอ อภิปรายกลุม 
         - ประเมินผลโดยการสอบ แบบฝกหัด กรณีศึกษา และรายงาน 
 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูทีต่องไดรบั  

ความรูและเขาใจในความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักเกณฑในการเลือก
ส่ือเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ตลอดจนกระบวนการผลิตและประเมินสื่อ
เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

๒.๒.   วธิกีารสอน 
                -  บรรยายประกอบสื่อ และการยกตัวอยาง 
                -  การทํางานกลุมและนําเสนอรายงานจากการคนควา 
                -  ฝกผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
                -  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
        -   สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
               -   ประเมินจากแบบฝกหัด  การทดสอบวัดความรูและทักษะ  และงานที่
ไดรับมอบหมาย 
               -   ทดสอบหลังเรียน  
๓. ทกัษะทางปญญา 
๓.๑.   ทกัษะทางปญญาทีต่องพฒันา 

       พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห 
สังเคราะหและประเมินคา ลกัษณะของขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหและสรางสรรค
ช้ินงานโฆษณาละประชาสัมพันธ  

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
                -  มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   คนควาและนําเสนอผลงานในชั้น
เรียน 
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                -  อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมนิผล  

                -  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
                -  ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการศึกษาคนควา 
                -  สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 
๔ ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ  
๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่องพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุมระหวางผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง เสริมสรางความสามัคคีในการทํางานกลุม และแบงหนาที่ในการบริหาร
จัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วธิกีารสอน 

 -  กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุม ดวยการรูจักการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 
การวางแผนในการทํางาน การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ในเนื้อหา
รายวิชา 
        -  การรวมกันวิเคราะหช้ินงานโฆษณา 
๔.๓  วธิกีารประเมนิ 

        -   ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
        -   ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
๕ ทกัษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ตองพฒันา 

 - พัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูด เขียน อาน การตีความ และการเสนอรายงานในชั้นเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอที่สอดคลองกับ
บริบทตาง ๆ และสามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

              - ใหศึกษาคนควาดวยตัวเองทางเว็บไซต แลววิเคราะหพรอมกับนําเสนอ 
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ทั้งแบบบรรยาย การยกตัวอยางกรณีศึกษา เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา พรอมกับบอก
แหลงอางอิง 
              - นําเสนอผลการศึกษาคนควา ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
              - กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมและรายบุคคล นําเสนอผลงาน จัดทํา
รายงานสงทั้งเปนเลมและใชเทคโนโลยีส่ือสารอยางอื่น (E-mail) 

๕.๓  วธิกีารประเมนิผล  
             -  ประเมินจากการสงรายงานและการนําเสนอในรูปของเทคโนโลยี
ทางการส่ือสาร 
             - ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผล
การศึกษา 
             - ประเมินผลการทํางานในรายงาน และตอบขอซักถามของอาจารย  
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สปัด
าหที ่

หวัขอ/รายละเอยีด จาํน
วน
ชัว่โ
มง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ทีใ่ช  

ผูสอน 

    ๑ 

- แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร 
วิธีการเรยีนการสอน กิจกรรม
ตลอดหลกัสูตร การวัดผล การ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
ประเมินผูเรียน 

๔ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุม
สัมพันธ 
- ซักถาม-ตอบ 

รศ. 
สุวรรณ ี

สปัด
าหที ่

หวัขอ/รายละเอยีด จาํน
วน
ชัว่โ
มง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ทีใ่ช  

ผูสอน 
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๒ 

การโฆษณาและองคกรโฆษณา 
สือ่โฆษณาและการเลอืกใชส่ือ
โฆษณา  ประเภทและ
คุณสมบัติส่ือโฆษณา 
           การเลือกสือ่โฆษณาใน
ภาพรวม 
           การเลือกสือ่โฆษณาหลัก
แตละชนิด 
 

๔ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
- แบงกลุมศึกษา
และนําเสนอ 
- ซักถาม-ตอบ 
- กิจกรรมทายบท 

รศ. 
สุวรรณ ี

๓ 

การวเิคราะหตราสนิคาและ
ผลติภณัฑ 
          แนวคิดพ้ืนฐานทาง
การตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ  
           การวางแผนกลยทุธทาง
การตลาด 

๔ - บรรยายโดยใช 
Power point 

- ฝกวิเคราะหตรา
สิ น ค า แ ล ะ
ผลิตภัณฑ 

- รายงานหนาช้ัน 

รศ. 
สุวรรณ ี

๔-๕ 

เทคนคิการสรางสรรคงาน
โฆษณา    
 ความคิดสรางสรรคกับงาน
โฆษณา 
          ลักษณะงานสรางสรรค
โฆษณา 
          แนวทางการสรางสรรค
งานโฆษณาตามแนวคิดของนัก
โฆษณา 
          Big Idea กับการ
สรางสรรคงานโฆษณา 
          วิธีการนาํเสนอ Big Idea 
ไปสูการรบัรูของผูบริโภค 
          ภาษาทีใ่ชในการโฆษณา 

๘ - บรรยายโดยใช 
Power point 

- ฝกสรางสรรค
โฆษณาโดยการ
หา Big Idea 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
นําเสนอ 

รศ. 
สุวรรณ ี
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๖-๘ 

การผลติงานโฆษณาในสือ่ตาง ๆ 
   
          การผลิตโฆษณาทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
          การผลิตโฆษณาทางสื่อ
ส่ิงพิมพ 
          การผลิตภาพยนตร
โฆษณา 
 

๓ -       บรรยายโดย
ใช Power Point 
-      ศึกษาโฆษณา
ตัวอยาง 
-       ฝกผลิตสื่อ
โฆษณา 

 

รศ. 
สุวรรณ ี

๙ สอบกลางภาค   
  

๒ ขอสอบลกัษณะ
ปรนัยและอัตนัย 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๐ 

สือ่กบัการประชาสมัพนัธ 
สือ่บคุคลเพือ่การประชาสมัพนัธ 
         ขอไดเปรียบและขอเสีย
เปรียบของสื่อบุคคล 
          โอกาสที่เหมาะในการใช
ส่ือบุคคล 
          รูปแบบของการใชส่ือ
บุคคลเพ่ือการประชาสัมพันธ 
          แนวทางในการเลือกสื่อ
บุคคล 
          การพฒันาส่ือบุคคลของ
หนวยงาน 
          บทบาทของนัก
ประชาสัมพันธตอผูบรหิาร 

๔ -       บรรยายโดย
ใช Power Point 
-        ฝกพูดเพ่ือ
การประชาสัมพันธ 

 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๑ 
การผลติสือ่วทิยกุระจายเสยีงเพือ่
การประชาสมัพนัธ  
     

๔ - บรรยายโดยใช 
Power  

รศ. 
สุวรรณ ี
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 การสรางสรรครายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
          วัตถุประสงคของการผลิต
รายการวทิยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
           ลักษณะของรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
           รูปแบบ รายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
           กลยุทธการสรางสรรค
รายการวทิยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
           กระบวนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

Point 
-  ฟงตัวอยางส

ปอตวิทย ุ
-  ฝกปฏิบัติทําส

ปอตวิทย ุ

๑๒ 

การผลติสือ่วทิยโุทรทศันเพือ่การ
ประชาสมัพนัธ การสรางสรรค
รายการวทิยุโทรทศันเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
          ความสาํคัญของการ
สรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน
เพื่อการประชาสัมพันธ 
          คุณลักษณะรายการวิทยุ
โทรทศันเพื่อการประชาสัมพันธ 
          กระบวนการสรางสรรค
รายการวทิยุโทรทศันเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

๔ - บรรยายโดยใช 
Power  

Point 
- ดูตัวอยางสปอต

โทรทศัน 
- ฝกเขียน story 

board 

รศ. 
สุวรรณ ี
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๑๓ 

การผลติสิ่งพิมพเฉพาะกิจเพือ่
การประชาสมัพนัธ
 หนังสือพิมพและนิตยสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ  
 โปสเตอร 
          แผนพับ 
          จดหมายสงตรงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
          จดหมายขาว 
          รายงานประจําป 
          ขั้นตอนการสรางสรรค
ส่ิงพิมพเฉพาะกิจเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

๔ - บรรยายโดยใช 
Power  

Point 
-      อภิปราย/
ซักถาม 
-      ฝกผลิตสื่อ
ส่ิงพิมพ 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๔ 

สือ่มวลชนสมัพันธ   
 ประเภทของสื่อมวลชน 
          ขอไดเปรียบและขอเสีย
เปรียบของสื่อมวลชน 
          รูปแบบของงาน
ประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน 
          การจัดทาํขาวแจก 
          การจัดทาํภาพขาว
ประชาสัมพันธ 
          การสรางความสัมพันธกับ
ส่ือมวลชน 
          การเลือกใชส่ือมวลชน
    

๔ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
-  ศึกษาตวัอยาง
ขาวและภาพขาว 
-  ฝกเขียนขาวและ
คําบรรยายภาพ
ขาว 

รศ. 
สุวรรณ ี

๑๕ 

การประเมนิผลสือ่เพือ่การ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ 
 การประเมินผลส่ือโฆษณา 
          การประเมินผลส่ือ

๔ - บรรยาย โดยใช 
Power point 
- ซักถาม-ตอบ 
 

รศ. 
สุวรรณ ี



 11 
 

ประชาสัมพันธ  
 
๒        แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ที ่

ผลการ
เรยีนรู วธิกีารประเมนิ 

สัปดาห
ที ่

ประเมนิ 

สัดสวนของ
การ      

ประเมนิผล
  

 ๖๐% 
- บรรยายตามตําราหลัก  และ

ถามตอบ 
ทุก

สัปดาห 
 

- ยกตัวอยางโจทยปญหา ให
นักศึกษาวิเคราะหและแสดง
ความเหน็ 

ทุก
สัปดาห 

 

- สอบกลางภาค            
๙ 

๓๐% 
 

-    สอบปลายภาค        ๑๖ ๓๐% 

       ๑ 
การสอน ๑.๑ 

๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

   
       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, 
๔.๒ 
๕.๒ 

 
-  วิเคราะหกรณีศึกษา การ
นําเสนอ รายงาน 
-  การทาํงานกลุมและผลงาน 
-  การทาํงานเดี่ยวและผลงาน 

 
ตลอด
ภาค

การศึก
ษา 

 
๓๐% 

 

   ๑๐% ๓ 
การมีสวน
รวมใน
ช้ันเรียน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓ ๒

- การเขาช้ันเรียนตรงตามเวลา ตลอด
ภาค

การศึก
ษา 
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๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การมีสวนรวมอภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอด
ภาค

การศึก
ษา 

 

 
 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
๑. ตาํราและเอกสารหลกั 
   สุวรรณี  โพธิศรี . (๒๕๕๑). การผลติสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ. ลาํปาง : 

มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง. 
๒. เอกสารและขอมลูสาํคญั 

ไมมี 
๓.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
      เว็บไซตที่เกี่ยวของ เชน www.kosanathai.com   www.adintrend.com  
www.sonthayaonline.com/tag/ 
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หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดาํเนนิการของรายวชิา 
๑. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศึกษาที่เรียนในแตละ
หมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑  ผูสอนจัดเวลาทายบทเรียนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนกัศึกษาได
ถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการเรยีนการสอนแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ 
เพื่อใหเกิดความกาวหนาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทาํงาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมิน
โดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค เพื่อใหผูสอนไดทราบและสามารถปรบัปรุงได
ในภาคการศกึษานั้น หากผลการประเมินพบวาควรมกีารปรับปรงุ 
๒. กลยทุธการประเมนิการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจัดทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลว

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันพรอมขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบ
กอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวฒุิพิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
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๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังนี้ 
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพ่ือรวมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนา
รายวิชา โดยนําผลการประเมินประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน 
ผลการสอบ และขอมูลอื่นทีเ่ก่ียวของ มาใชประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดใหมกีารวิจัยในชัน้เรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปน
ระยะๆอยางตอเนื่อง 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
 ๔.๑  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๒  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคณุวฒุิหรอืคณะกรรมการที่
แตงตั้ง 
 ๔.๓  การทวนสอบการวัดผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒหิรือคณะกรรมการ
ที่แตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดังกลาวแลวขางตน 
รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวิชา
น้ีมีคุณภาพอันนาํไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒุริะดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดมีการวางแผนการปรับปรงุการสอน ดังนี้ 
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหได
มุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธีการสอน 
วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 

 
 

ขอมลูการปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอน   
รายวชิา หลกัการโฆษณา 

 



 15 
 

1)   การดําเนินการสอนวิชานีใ้นภาคเรียนทีผ่านมา ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๓ พบวามีปญหาในประเด็นตอไปนี ้

        ก.  ดานผูเรยีน  นักศึกษาสงงานไมตรงตามกําหนด 
        ข.   ดานผูสอน                   - 
        ค.  ดานการทํากิจกรรมการเรยีนการสอน/เนื้อหาสาระ 
นักศึกษาบางคนขาดความรบัผิดชอบ ไมสงงานตามกําหนดเวลา 
2) แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ

รายวิชานี้ใน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ 
       ก.  ดานผูเรยีน  จูงใจดวยการใหคะแนนเพิ่มสําหรับผูสงงาน
ตามกําหนด 
       ข.  ดานผูสอน            - 
        ค.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน/เนื้อหาสาระ  กําหนด
ขอตกลงในคาบแรกของการเรียนการสอน เรื่องการสงงาน 

 
 

ขอมลูดานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ผูสอนได ดําเนินการ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน 
                      - 

๒. การแสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

                      - 
๓. การนําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู/งานวิจัย(ในขอ 1) 

มาใชสอน 
                      - 

๔. การนําความรูจากการบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับ
การสอนมาสอนนกัศึกษา 
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                      - 
๕. ดานการสงเสริมใหนักศึกษาที่สอนมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
    ๕.๑  ใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 
    ๕.๒  รวมวางแผนการเรียนรู 
    ๕.๓   ประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 


