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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยเนื้อหาแบง
ออกเปน 7 หมวด ไดแก หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะ
และการดําเนินการ หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และทั้งหมดเปนแนวทางที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติเพื่อ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดของรายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
(มคอ.3) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา คณาจารย นําไปเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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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
8
10
10
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรนิเทศศาสตร (นศ.บ) คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3034302 การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
: นางบุศรินทร ชื่นศิลป
อาจารยผูสอน
: อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2559
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 101 ศูนยระนอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มีนาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ความหมาย และวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
1.2 เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธทางการตลาดและรูปแบบของการประชาสัมพันธ
เชิงการตลาด
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- ไมมี -
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมาย วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด เครื่องมือที่ใชในการ
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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
๗๕ ชั่วโมง

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม (1.1)
- มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ จิตสาธารณะ ทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมีคานิยมที่ดีในการ
ดําเนินชีวิต และเขาใจผูอื่น (1.2)
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด (1.3)
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกแนวความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยม จิตสํานึกสาธารณะในกระบวนการ
เรียนการสอน กิจกรรม และสถานการณจริงในสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห การอภิปราย และพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้น เรีย น และในโอกาสต า งๆ ที่ เ กี่ ยวของทางดานคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดานการ
ประชาสัมพันธ
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงงาน
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- ประเมินจากกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของการทํางานเดี่ยวและงานกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และองคความรูดานความหมาย วัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธการตลาด รูปแบบและขอบเขตของการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาด
- สามารถวิเคราะหงานและนําเสนอการประชาสัมพันธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม (2.2)
2.2 วิธีการสอน
- เนนการเรียนการสอนแบบรวมมือ (cooperative learning groups) โดยการแบงนักศึกษา
ออกเปนกลุม เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
รวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยเนนใหนักศึกษา
คิด วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น และศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง เปนตน
- เนนการเรียนการสอนแบบฝกปฏิบัติโดยมีอาจารยเปนผูคอยแนะนําใหคําปรึกษา และที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด นักศึกษาไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ กิจกรรมที่
ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติ
จริงโดยเนนความรับผิดชอบตอสังคม และการทํางานเปนทีม
2.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น
- การทํางานกลุม
- การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห วิพากษ แสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษาและตัวอยางการประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาดได (3.1)
- สามารถประยุกตความรูดานการประชาสัมพันธทางการตลาด จากองคความรูมาประยุกตเพื่อ
สรางสรรคสังคมไดอยางเปนรูปธรรมได (3.4)
3.2 วิธีการสอน
- บรรยายเนื้อหาใหนักศึกษามีความรู
- ฝกคิด วิเคราะหและอภิปรายงานประชาสัมพันธเพื่อการตลาด จากกรณีศึกษา (case study)
- การฝกปฏิบัตินําเสนองานประชาสัมพันธทางการตลาดโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดจนวิเคราะห แสดงความคิดเห็น
ตอตัวอยางกรณีศึกษา
- งานเดี่ยวและงานกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (4.1)
- สามารถแสดงบทบาทของผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีมในการทํางานเพื่อหาขอสรุปเชิงวิเคราะห
และการวางแผน(4.3)
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม (4.4)
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับผูอื่น
- Group Discussion แสดงความคิดเห็น วิเคราะห อภิปรายตอกรณีศึกษาและตัวอยางผลงานการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียนความสนใจใฝรู และความตรงตอเวลา
- ประเมินจากรายงานกลุมและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณงานกลุมที่มอบหมาย
- ประเมินจากการประมวลความรูนําไปประยุกตใช
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
- สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และเลือกใช
รูปแบบของสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยเหมาะสมกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียน (5.1)
- สามารถเลือกใชเทคโนโลยี และสื่อสมัยใหมในสรางสรรคผลงานประชาสัมพันธเพื่อการตลาดทาง
สื่อประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสม (5.2)
5.2 วิธีการสอน
- การวิเคราะหกรณีศึกษา/ตัวอยางงานประชาสัมพันธเพื่อการตลาด โดยใชสารสนเทศเปนขอมูล
- การมอบหมายงานโดยการสืบคนขอมูล และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด
- การมอบหมายงานที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอทั้ ง ในรู ป ที่ เ ป น เอกสารและวาจา ประกอบการใช
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา/ตัวอยางงานประชาสัมพันธ
- ประเมินจากผลงานที่สืบคนและใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประชาสัมพันธ
- ประเมินจากผลงานกลุมที่นําเสนอดวยเอกสารรายงาน การใชสื่อและการนําเสนอหนาชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาหที่

1

- ชี้แจงแนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผล
- ทบทวนความรูพื้นฐาน
ดานการประชาสัมพันธ

2

-ทบทวนความรูการตลาด
-เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางการประชาสัมพันธ
และการตลาด
ความหมาย วัตถุประสงค
ประเภทและขอบเขตของ
การประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด
กระบวนการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด

3

4

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน

3

- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน
- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณรวมกัน
- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study)
- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study)
- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study)

3

๓

5-6

เครื่องมือและสื่อในการ
ประชาสัมพันธการตลาด

6

7-8

รูปแบบ (Proactive Mpr.
& Reactive Mpr.) วิธีการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด

6

ผูสอน

8

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

9-10

-การบริหารแผนการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
การตลาด
-กลยุทธการประชาสัมพันธ
เพื่อการตลาด

6

11

สื่อออนไลนกับการ
ประชาสัมพันธทาง
การตลาด

12-14

ศึกษางานประชาสัมพันธ
เพื่อการตลาดแนวใหม

15

สรุปบทเรียน และประเมิน
ผูสอน

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1.1, 1.2,1.3

2
3
4

2.1, 2.3, 3.1

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study)/
เรียนรูงานประชาสัมพันธ
การตลาดจากองคกร
ภายนอก
๓
- บรรยายสรุปเนื้อหา
โดยใช PowerPoint
- วิเคราะหตัวอยาง
กรณีศึกษา (case study)
- เรียนรูงานประชาสัมพันธ
๙
เพื่อการตลาดกับองคกร
ภายนอก
- นศ.นําเสนอผลงาน
อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู
รวมกัน
3
- บรรยายสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด
- นักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย
สอบปลายภาค
วิธีการประเมิน

การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และวินัยใน
การเรียน ความรับผิดชอบ

การวิเคราะหกรณีศึกษาการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
2.2, 3.1, 3.4, 4.1,4.3, ผลงานหรือชิ้นงานที่นศ.ผลิต
4.4,5.1, 5.2
เพื่อการประชาสัมพันธทาง
การตลาด
2.1,2.3,3.1
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

4-11

20%

9-14

40%

16

30%
9

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุตตมา แสงวิเชียร. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นิตยสาร Marketeer และนิตยสาร BrandAge
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิรัช ลภิรัตนกุล.(2544) .นิเทศศาสตรกับการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรี ยน สิ่งสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรีย นรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน โดยนักศึกษาและการสังเกตการณของกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิช า แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กํ าหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยผูสอนทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และแกไขปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรแตงตั้งอาจารยผูประสานงานรายวิชาในการจัดทําขอสอบในรายวิชาที่มีอาจารยผูสอน
หลายทานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมขอสอบขอเขียนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมี ระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยใหอาจารยผูส อนจัดทําสรุปผล และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอคณะ เพื่อ
พิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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