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รายละเอียดของรายวชิา 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะนิเทศศาสตร์/สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
CS103 การออกแบบสารและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 
            (Message Design and Writing for Public Relations I) 

2. จ านวนหนว่ยกติ   
3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ และอาจารย์ จ ารัส จันทนาวิวัฒน์     

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
8 สิงหาคม 2559 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับสาร เพื่อสามารถออกแบบสารที่ใช้ในการส่ือสารกับผู้รับสารหลากหลายกลุ่มผ่านทาง
งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ และค าบรรยายใต้ภาพ เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์ผู้รับสารและออกแบบเนื้อหาสารประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย ฝึกการคิดและวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์เพื่อผลิตงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ บท
สัมภาษณ์ ค าบรรยายภาพ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ 
2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
(3 ชม.x 15 สัปดาห์) 

- - 
45 ชั่วโมง 

(3 ชม.x 15 สัปดาห)์ 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนประกาศเวลาใหค้ าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน และจดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือกลุ่ม 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ที่ห้องพักอาจารย์  

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีคุณธรรมและจรยิธรรมต่อการท างานและต่อผู้อ่ืน อาทิ มีวินยั มคีวามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มจีิตสาธารณะ อดทน 
และเข้าใจมนษุย ์

2. มีทัศนคติทีด่ีและความภาคภูมิใจในวชิาชีพ 
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกจิหรือองค์กร 
1.2 วิธีการสอน  

1. มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานอย่างชัดเจน 
2. สอดแทรกทัศนคติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประชาสัมพันธ ์
3. สอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประชาสัมพันธ์ 



1.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยมีการเช็คชื่อทุกครั้งที่เข้าสอน และการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลงานนักศึกษา (ไม่ลอกงานเพื่อน และจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์) 
3. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ  

1. มีความรู้ดา้นนิเทศศาสตร์แบบหลอมรวมและสร้างสรรค์ 
2.2 วิธีการสอน 

1.    สอนโดยใช้แบบฝึกหัดที่สร้างสรรค์และทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 

1.    ประเมินจากผลงานนักศกึษา 

2.    ประเมินจากการสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่้องพฒันา 

1. สามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ โดยเน้นหนักด้านนวัตกรรมส่ือสารมวลชน และ/หรือการส่ือสารเชิง    
กลยุทธ ์

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ รวมทั้งสามารถวางแผนงานหรือแก้ไขปัญหาได้ 

3. สามารถประยุกต์ความรู้ในทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติได้ รวมทั้ง สามารถประยุกต์ความรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสถานการณ์จริง 

3.2 วิธีการสอน 

1. ให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ร่วมกับอินเทอร์เน็ตในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 

3. มอบหมายโครงการให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และฝึกแก้ปัญหา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานนักศึกษาทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 

2. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา  

1. สามารถรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 



2. สอนให้นักศึกษาแบง่หน้าทีค่วามรับผิดชอบภายในกลุ่ม 

3. ฝึกให้นักศกึษาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างตนเองและกลุ่ม และระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม 
4.3 วิธีการประเมินผล     

1. ประเมินจากการพฤติกรรมของนักศึกษาขณะท างานกลุ่มในชั้นเรียน 

2. พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       

1. สามารถใช้ทักษะการส่ือสาร ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้รับสารท่ีแตกต่างกันได้ 
5.2 วิธีการสอน       

1. ให้นักศึกษาฝึกวิธีการเขียนท่ีหลากหลาย รวมทั้งฝึกการอ่านข่าวออกเสียงหน้าชั้นเรียน  

2. ให้นักศึกษาฝึกสรุปประเด็นจากการฟังและการอ่าน และน าเสนอเนื้อหาให้เหมาะกับผู้รับสารท่ีแตกต่างกันได้ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1. พิจารณาจากผลงานของนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือ่ที่ใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) และการเขียนเพื่อการ
ประสัมพันธ ์

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

2 
 

การวเิคราะห์ผู้รับสาร 
(กลุม่เปา้หมายหลักและ
ส่ือมวลชน) และการออกแบบสาร  

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

3 
 

การสรุปข่าว (Synopsis) 
กฤตภาค (News clipping) 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

4 
 

ข่าวปฏิทินกิจกรรม (Calendar 
news) การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     



5 
 

ข่าวซุบซิบ (Gossip news) 3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

6 
 

การเขยีนภาพข่าวประชาสัมพันธ ์ 3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

7 
 

การเขยีนพาดหวัขา่ว (Headline) 
และความน าขา่ว (Lead) 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

สอบกลางภาค (ไม่มี) 
8 
 

การเขยีนข่าวประชาสัมพันธ ์ 3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

9 
 

การเขยีนข่าวประชาสัมพันธ ์ 3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

10 
 

การเขยีนข่าวประชาสัมพันธ์แนว
ไลฟ์สไตล์ 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

11 
 

การเขยีนบทสัมภาษณเ์พื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

12 
 

การเขยีนบทสัมภาษณเ์พื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

13 
 

การเขยีนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง
ส่ือวิทยุกระจายเสียง 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

14 
 

การเขยีนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง
ส่ือวิทยุโทรทัศน ์

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหัด, กิจกรรม 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

15 ทบทวน 3 - บรรยาย 
- ถาม-ตอบ 

- ดร.พิชญ์พธู ไวยโชต ิ
- อ.จ ารัส จันทนาวิวฒัน์     

สอบปลายภาค 
 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 
3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 
5.2 

การท ากิจกรรมทัง้เดี่ยวและกลุ่ม การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรยีน การเข้าชั้นเรียนและความเอาใจ
ใส่ในชั้นเรียน  

ตลอดภาค
การศึกษา 

60 % 

2 
2.1 3.1 3.2 3.3 5.1 
5.2 

การสอบปลายภาค 
 

สัปดาห์ท่ี 
16 

 

40% 



  รวม  100% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ. 2553. การเขยีนเพื่อการประชาสัมพนัธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์แหง่มหาวิทยาลัย.  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 
Bivins, T. H. 2011. Public Relations Writing: The Essentials of Style and Format. 8th ed. New York: McGraw-Hill.  
Scott, D. M. 2011. The New Rules of Marketing & PR. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 
Wilcox, D. L. & Reber, B. H. 2013. Public relations writing and media techniques. 7th ed. Upper Saddle River, NJ:   
                  Pearson. 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การสนทนาระหว่างผู้สอนและนักศึกษาในชั้นเรียน ทางอีเมล และเฟซบุ๊กของกลุ่มเรียน 

2. การสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. การท าแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1. การให้นักศึกษาท าแบบประเมินผู้สอน 
2. การพิจารณาจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
1. เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา ผู้สอนด าเนินการประมวลความคิดของนักศึกษา ประเมินการสอน และสรุปปัญหา อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา และแบบฝึกหัดให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ตรวจพิจารณาข้อสอบปลายภาค และผลการวัดผลการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนข้อสอบ และท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบฝึกหัดชุดพิเศษ และการสังเกต 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ีควร

ปรับปรุง และวิธีการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเอง จากข้อ 2 มาประมวล โดยจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อสรุป

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 


