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คํานํา 

 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน 

รายวิชาการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด  สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยเนื้อหาแบง
ออกเปน 7 หมวด ไดแก หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  หมวด 3 ลักษณะ
และการดําเนินการ  หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู  หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล    หมวด 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และท้ังหมดเปนแนวทางท่ีนักศึกษาจะตองปฏิบัติเพ่ือ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดของรายวิชาการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด  
(มคอ.3) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา คณาจารย นําไปเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สารบัญ 

 
หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป                   4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค                 4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ                 5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา                5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล       8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน               10 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา              10 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรนิเทศศาสตร (นศ.บ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3034302  การประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด 

2. จํานวนหนวยกิต 
          3(3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ กลุมวิชาเลือก 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
          อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  : นางบุศรินทร  ชื่นศิลป 
          อาจารยผูสอน     : อาจารยสุตตมา  แสงวิเชียร 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
          ภาคการศึกษาท่ี 1/ 2559 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
           ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
          ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
           หอง 101 ศูนยระนอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
           มีนาคม 2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด ความหมาย และวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด 
1.2 เพ่ือศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการประชาสัมพันธทางการตลาดและรูปแบบของการประชาสัมพันธ

เชิงการตลาด 
              
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - ไมมี - 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิด ความหมาย วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด เครื่องมือท่ีใชในการ

ประชาสัมพันธการตลาด รูปแบบและขอบเขตของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด  
  Study concepts, meaning and objectives of public relations for marketing, public 
relations for marketing tools, forms and scopes of marketing public relations. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 
 

ตามความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา 

- ๗๕ ชั่วโมง 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
            อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และ          
ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท E-mail: suttama.s@hotmail.com , Face book และLine 
 
                              

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

- มีวินัย  ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม (1.1) 
- มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เสียสละ  จิตสาธารณะ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได รวมท้ังมีคานิยมท่ีดีในการ

ดําเนินชีวิต  และเขาใจผูอ่ืน (1.2) 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด (1.3) 

   1.2 วิธีการสอน 
- สอดแทรกแนวความคิดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยม จิตสํานึกสาธารณะในกระบวนการ 

          เรียนการสอน กิจกรรม และสถานการณจริงในสังคม 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห การอภิปราย และพฤติกรรมท่ีแสดงออก        

ในชั้นเรียน และในโอกาสตางๆ ท่ีเก่ียวของทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดานการ
ประชาสัมพันธ  

- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงงาน 
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- ประเมินจากกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของการทํางานเดี่ยวและงานกลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2. ความรู 
    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

- ความรู และความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด และองคความรูดานความหมาย วัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด เครื่องมือท่ีใชในการประชาสัมพันธการตลาด รูปแบบและขอบเขตของการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาด   

- สามารถวิเคราะหงานและนําเสนอการประชาสัมพันธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม (2.2) 
 
    2.2  วิธีการสอน 
             - เนนการเรียนการสอนแบบรวมมือ (cooperative learning groups) โดยการแบงนักศึกษา
ออกเปนกลุม เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
รวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม เพ่ือใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยเนนใหนักศึกษา
คิด วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น และศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมดวยตนเอง  เปนตน 
            - เนนการเรียนการสอนแบบฝกปฏิบัติโดยมีอาจารยเปนผูคอยแนะนําใหคําปรึกษา และท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน  กิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด นักศึกษาไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ  กิจกรรมท่ี
ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง  อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติ
จริงโดยเนนความรับผิดชอบตอสังคม และการทํางานเปนทีม   
 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

- การมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น 
- การทํางานกลุม 
- การสอบปลายภาค  

 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

-  สามารถคิดวิเคราะห วิพากษ แสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษาและตัวอยางการประชาสัมพันธเพ่ือ
การตลาดได (3.1) 

-  สามารถประยุกตความรูดานการประชาสัมพันธทางการตลาด จากองคความรูมาประยุกตเพ่ือ
สรางสรรคสังคมไดอยางเปนรูปธรรมได (3.4) 
 
   3.2 วิธีการสอน 
         - บรรยายเนื้อหาใหนักศึกษามีความรู 
 - ฝกคิด วิเคราะหและอภิปรายงานประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด จากกรณีศึกษา (case study) 
 - การฝกปฏิบัตินําเสนองานประชาสัมพันธทางการตลาดโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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  3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดจนวิเคราะห แสดงความคิดเห็น

ตอตัวอยางกรณีศึกษา 
- งานเดี่ยวและงานกลุม 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ (4.1) 
- สามารถแสดงบทบาทของผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีมในการทํางานเพ่ือหาขอสรุปเชิงวิเคราะห 

และการวางแผน(4.3) 
- มีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายท้ังรายบุคคลและงานกลุม  (4.4) 
 

    4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานกลุม เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับผูอ่ืน  
- Group Discussion แสดงความคิดเห็น วิเคราะห อภิปรายตอกรณีศึกษาและตัวอยางผลงานการ

ประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด  
 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียนความสนใจใฝรู และความตรงตอเวลา 
- ประเมินจากรายงานกลุมและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน   
- ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณงานกลุมท่ีมอบหมาย 
- ประเมินจากการประมวลความรูนําไปประยุกตใช 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และเลือกใช
รูปแบบของสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยเหมาะสมกับอาจารยและเพ่ือนรวมชั้นเรียน (5.1) 

- สามารถเลือกใชเทคโนโลยี และสื่อสมัยใหมในสรางสรรคผลงานประชาสัมพันธเพ่ือการตลาดทาง
สื่อประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสม (5.2) 
 
   5.2 วิธีการสอน 

- การวิเคราะหกรณีศึกษา/ตัวอยางงานประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด โดยใชสารสนเทศเปนขอมูล 
- การมอบหมายงานโดยการสืบคนขอมูล และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประชาสัมพันธเพ่ือ

การตลาด 
- การมอบหมายงานท่ีใหนักศึกษานําเสนอท้ังในรูปท่ีเปนเอกสารและวาจา ประกอบการใช

เทคโนโลยกีารสื่อสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา/ตัวอยางงานประชาสัมพันธ 
- ประเมินจากผลงานท่ีสืบคนและใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประชาสัมพันธ 
- ประเมินจากผลงานกลุมท่ีนําเสนอดวยเอกสารรายงาน การใชสื่อและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

 

                                  หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     การ

สอน ส่ือท่ีใช (ถามี) 
ผูสอน 

1 
 
 

- ชี้แจงแนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 
- ทบทวนความรูพ้ืนฐาน
ดานการประชาสัมพันธ 

      3 
 

- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน 

 

2 
 

-ทบทวนความรูการตลาด 

-เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางการประชาสัมพันธ
และการตลาด 

      3 - บรรยายสรุปเนื้อหา 
โดยใช PowerPoint 
- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน 

 

3 
 
 

ความหมาย วัตถุประสงค
ประเภทและขอบเขตของ
การประชาสัมพันธเพ่ือ
การตลาด 

     3 - บรรยายสรุปเนื้อหา 
โดยใช PowerPoint 
- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน 

 

4 กระบวนการ
ประชาสัมพันธเพ่ือ
การตลาด 

๓ - บรรยายสรุปเนื้อหา  
โดยใช PowerPoint 
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study) 

 

5-6 เครื่องมือและสื่อในการ
ประชาสัมพันธการตลาด 
 

6 - บรรยายสรุปเนื้อหา 
โดยใช PowerPoint  
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study) 

 

7-8 รูปแบบ (Proactive Mpr. 
& Reactive Mpr.) วิธีการ
ประชาสัมพันธเพ่ือ
การตลาด 
 

6 - บรรยายสรุปเนื้อหา 
โดยใช PowerPoint  
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study) 
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สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

9-10 -การบริหารแผนการ
ประชาสัมพันธเพ่ือ
การตลาด 
-กลยุทธการประชาสัมพันธ
เพ่ือการตลาด 

6 - บรรยายสรุปเนื้อหา 
โดยใช PowerPoint   
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study)/
เรียนรูงานประชาสัมพันธ
การตลาดจากองคกร
ภายนอก 

 

11 สื่อออนไลนกับการ
ประชาสัมพันธทาง
การตลาด          

๓ 
 

- บรรยายสรุปเนื้อหา 
โดยใช PowerPoint   
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study) 

 

12-14 
 
 

ศึกษางานประชาสัมพันธ
เพ่ือการตลาดแนวใหม 

๙ 
 
 

- เรียนรูงานประชาสัมพันธ
เพ่ือการตลาดกับองคกร
ภายนอก 
- นศ.นําเสนอผลงาน 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู
รวมกัน 

 

15 สรุปบทเรียน และประเมิน
ผูสอน 

3 
 

-  บรรยายสรุปเนื้อหา 
  ท้ังหมด  
- นักศึกษาประเมินการเรียน 
  การสอนของอาจารย 

 

16 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
1 
 
 

1.1, 1.2,1.3 
 
 

การมีสวนรวมในการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็น และวินัยใน
การเรียน ความรับผิดชอบ 

1-15 
 
 

10% 
 
 

2 
 

2.1, 2.3, 3.1 
 

การวิเคราะหกรณีศึกษาการ
ประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด 

4-11 
 

20% 
 

3 
 
 

2.2, 3.1, 3.4, 4.1,4.3, 
4.4,5.1, 5.2 

ผลงานหรือชิ้นงานท่ีนศ.ผลิต
เพ่ือการประชาสัมพันธทาง
การตลาด 

9-14 
 
 

40% 
 
 

4 2.1,2.3,3.1 สอบปลายภาค 16         30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    สุตตมา  แสงวิเชียร. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
    นิตยสาร Marketeer และนิตยสาร BrandAge 
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
    วิรัช ลภิรัตนกุล.(2544) .นิเทศศาสตรกับการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
         

                         หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิของรายวิชา  ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับ และ
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน โดยนักศึกษาและการสังเกตการณของกรรมการบริหาร
หลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยผูสอนทําการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และแกไขปญหาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตรแตงตั้งอาจารยผูประสานงานรายวิชาในการจัดทําขอสอบในรายวิชาท่ีมีอาจารยผูสอน
หลายทานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมขอสอบขอเขียนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยใหอาจารยผูสอนจัดทําสรุปผล และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอคณะ เพ่ือ
พิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 


