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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
HH333  ภาษาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์สมุณฑา  ศกัด์ิขยัสมบรูณ์  อาจารย์ผู้สอน 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1/2558    นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมม่ี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ี 

8. สถานที่เรียน    
 ห้อง 21208 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

  10 สิงหาคม 2558 
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1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  1.เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
  2.เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถสร้างสรรค์งานเขียนประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่ง ๆ 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลกัการสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  การฝึกรวบรวมข้อมลู และการฝึกการเขียนในงาน
ประชาสมัพนัธ์ เชน่ การเขียนขา่ว ค าอธิบายภาพ บทความ ค าบรรยายสรุป แถลงการณ์ และบทวิทยแุละ
โทรทศัน์  

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ
เหมาะสม 

------ 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

-อาจารย์ผู้สอนประกาศเวลาท่ีก าหนดไว้ส าหรับการพบนกัศกึษาให้นกัศกึษาได้รับทราบในชัว่โมงแรก
ของการสอน 
           -อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความเหมาะสม ประมาณ 5 ชัว่โมงตอ่
สปัดาห์ท่ีห้องพกั หรือทาง FB กลุม่ของวิชาภาษาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
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     1)  มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
                2)  เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัขององค์กร 
                5)  มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
 1.2  วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
    1.สอนโดยเป็นต้นแบบท่ีดี เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่นกัศกึษา 

               2. มอบหมายงานให้นกัศกึษาท างานทัง้ท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุม่ โดยก าหนดเวลาส่งงาน   
                   ชดัเจน 
               3. บรรยาย/  ฝึกปฏิบตั/ิ  กรณีศกึษา/  กิจกรรม (activity base) 
 1.3   วิธีการประเมินผล  

   1) ไมค่ดัลอกงานจากเพ่ือนร่วมชัน้เรียน และ/หรือจากแหลง่ข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ 
    2) การสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
    3) การสง่งานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วน 

               4) มีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
 2) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทัง้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบตัิอยา่งกว้างขวาง  
     4) มีความรู้ในด้านคดิสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ในประเภทตา่งๆ 

   2.2   วิธีการสอน 
 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบตั ิ  ค้นคว้าการเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ฝึกวิเคราะห์ 
ผลงานวรรณกรรมประเภทตา่ง ๆ  และน าเสนอทัง้เป็นรายบคุคล และงานกลุม่  
 2.3. วิธีการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย  และการสอบปลายภาคเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

         1) มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 3.2   วิธีการสอน 
           โครงงาน อภิปรายกลุม่ ระดมสมอง 

3.3   วิธีการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบให้มีความคิดสร้างสรรค์งาน
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ประชาสมัพนัธ์ประเภทตา่งๆ 
               2.ประเมินจากการแบบฝึกหัด  การจัด กิจกรรมกลุ่ม เพ่ื อสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ื อการ
ประชาสมัพนัธ์  
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 1. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม 
4.2  วิธีการสอน 

 1.มอบหมายงานทัง้งานเด่ียว และงานกลุม่ และการน าเสนอผลงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
                1.ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

      2.ประเมินจากผลงาน  

 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            1. ทกัษะการสืบค้นข้อมลูจาก internet 

5.2  วิธีการสอน 
 1.มอบหมายงานให้นกัศกึษาฝึกเขียนด้วยตนเอง    
 2. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมลูจาก website  

    5.3  วิธีการประเมินผล   
           1.ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีประเภทตา่งๆ 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 

(Week 
Number) 

วันเดือนปี 

(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 

(Topics) 

จ านวนคาบ/ 

สัปดาห์ 
(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 

(Activities/Use of Instructional 
Media) 

1 17-21 สิงหาคม 
2558 

-แนะน ำรำยวชิำ 
-ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักำร
ประชำสัมพนัธ์ 
      -ควำมหมำยของกำร

3 -ประมวลรำยวชิำ 
-ใหน้กัศึกษำก ำหนดขอ้มูลและศึกษำ
รำยละเอียดเก่ียวกบัองคก์รท่ีตนเอง
สนใจ 
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ประชำสัมพนัธ์ 
      -ควำมส ำคญัของกำรประชำสัมพนัธ์ 
      -วตัถุประสงคข์องกำรประชำสัมพนัธ์ 
      -กระบวนกำรประชำสัมพนัธ์ 
      -ประเภทของกำรประชำสัมพนัธ์ 

 

2 24-28 สิงหาคม 
2558 

-ลกัษณะงำนประชำสัมพนัธ์ 
     -หนำ้ท่ีของหน่วยงำน
ประชำสัมพนัธ์ 
     -โอกำสในกำรประชำสัมพนัธ์ 
     -หนำ้ท่ีของนกัประชำสัมพนัธ์ 

3 -ใหน้กัศึกษำเก็บรวบรวมขอ้มูล
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนท่ี
ตนเองสนใจ 
- ใหน้กัศึกษำวำงแผนกำรด ำเนิน
ประชำสัมพนัธ์องคก์รท่ีตนเองสนใจ 

3 31 สิงหาคม – 
4 กนัยายน 
2558 

-กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ 
     -หลกักำรเขียนเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 
     -กำรใชภ้ำษำเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 
     -ประเภทของกำรเขียนเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 
     -ขอ้ควรค ำนึงในกำรเขียนเพื่อ
กำรประชำสัมพนัธ์ 
     -ส่ือเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ 

3 -ใหน้กัศึกษำวำงแผนกำรเขียนเพื่อ
กำรประชำสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อ
ประชำสัมพนัธ์องคก์ร 
 

4   7-11 กนัยายน 
2558 

-กำรเขียนข่ำวประชำสัมพนัธ์ 
-กำรเขียนภำพเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์และค ำบรรยำย
ภำพ 
 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนข่ำวประชำสัมพนัธ์
ท่ีอำจำรยก์  ำหนดให้ 

5 14-18 กนัยายน 
2558 

-ไปดูงำนท่ีแผนกประชำสัมพนัธ์ 
สถำนีโทรทศัน์ NBT 

3 -ไปดูงำนท่ีแผนกประชำสัมพนัธ์ 
สถำนีโทรทศัน์ NBT 

6  21-25 
กนัยายน 2558 

-กำรเขียนภำพเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์และค ำบรรยำย

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนภำพข่ำว
ประชำสัมพนัธ์สถำนีโทรทศัน์ NBT  
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ภำพ -ใหน้กัศึกษำเขียนภำพข่ำว
ประชำสัมพนัธ์องคก์รท่ีตนเองสนใจ 

7 28 กนัยายน  - 
 2 ตลุาคม 2558 

-กำรเขียนข่ำวประชำสัมพนัธ์ 
 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนข่ำวประชำสัมพนัธ์
องคก์รท่ีตนเองสนใจ 

8 12-17 ตุลาคม  
2558 

สอบกลำงภำค   

9  19-23 ตลุาคม 
2558 

-กำรเขียนค ำขวญั 
-กำรเขียนแผน่พบัเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนค ำขวญั 
-ใหน้กัศึกษำเขียนแผน่พบั
ประชำสัมพนัธ์องคก์รท่ีตนเอง 
สนใจ 

 
 
 

สัปดาห์ที่ 

(Week 

Number) 

วันเดือนปี 

(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 

(Topics) 

จ านวนคาบ/ 

สัปดาห์ 

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 

(Activities/Use of Instructional 

Media) 

10  26-30 ตลุาคม 
2558 

-กำรเขียนบทควำมเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนบทควำมเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์องคก์รท่ีตนเอง
สนใจ 

11  26-30 ตลุาคม 
2558 

-กำรเขียนบทควำมเพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนบทสัมภำษณ์เพื่อ
กำรประชำสัมพนัธ์องคก์รท่ีตนเอง
สนใจ  
-ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์หน่วยงาน
ภายนอก 

12 9-13 
พฤศจิกายน 
2558 

-กำรเขียนบทสัมภำษณ์เพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 
 
 

3 -เขียนบทสัมภำษณ์เพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

13  16-20 -กำรเขียนประกำศหรือ 3 -เขียนแถลงกำรณ์เพื่อกำร
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พฤศจิกายน 
2558 

แถลงกำรณ์เพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

ประชำสัมพนัธ์ 

14  23-27 
พฤศจิกายน 
2558 

-กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์
ทำงวทิยโุทรทศัน์ 
       -กำรแนะน ำองคก์ร 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนแนะน ำองคก์ร
เพื่อกำรประชำสัมพนัธ์หน่วยงำนท่ี
ตนเองสนใจ 

15  30 พฤศจิกายน 
– 

4 ธนัวาคม 
2558 

-กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์
ทำงวทิยโุทรทศัน์ 
       -บทสำรคดีโอกำสพิเศษ 
แบ่งงานกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน  แต่
ทุกคนต้องเขียนบทสารคดีพเิศษ
เอง 

3 -ใหน้กัศึกษำเขียนบทสำรคดีโอกำส
พิเศษเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ 

16  7-11 ธนัวาคม 
2558  

สรุปและทบทวน 3 -กำรบรรยำยสรุป 

17-18 14-26 
ธันวาคม 2558 

สอบปลำยภำค   

 
 
 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
สอบ 
 
-ปลายภาค 

สอบด้วยข้อสอบอตันยัเพ่ือ
วดัความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้การคิด วิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ 

 
 

17-18 

 
 

30% 
 

2 
แบบฝึกหดั 
 

-ตรวจให้คะแนนแบบฝึกหดั
ทกุชิน้  
 

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี
แบบฝึกหดั 

35% 

3 กิจกรรมกลุม่ 
- แบ่งกลุม่ ร่วมกนัท างาน
กลุม่และเขียนงาน

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี

20% 
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ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมกลุม่ 

4 รายงาน 

-แบ่งกลุม่ ให้ตัง้บริษัทเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ตามความ
สนใจของกลุม่  และน าเสนอ
ผลงาน 2 ครัง้ 

ก่อนสอบกลาง
ภาคและ 

ก่อนการสอบ
ปลายภาค 

10% 

5 การเข้าชัน้เรียน 
ตรวจสอบการเข้าชัน้เรียน
ของนกัศกึษาทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 5% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
บุณเณศร์  อ่ีชโรชน์. 2542. กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ 1. ส ำนกัพิมพม์หำวทิยำลยัรำมค ำแหง. 
 ม.ปท.. 
พชันี  เชยจรรยำ.  2534.  “กำรเขียนเอกสำรเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวชิาการเขียนเพ่ือ 
 การส่ือสารธุรกจิ.  หน่วยที ่ 9-15.  นนทบุรี :  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.   
พนัทิพำ  สังขเ์จริญ. 2542. ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรประชำสัมพนัธ์  คณะวทิยำศำสตร์  
 สถำบนัรำชภฎัสวนดุสิต. 
นภำภรณ์  อจัฉริยกุล.  2530.  “กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวชิาการผลติงาน 
 ประชาสัมพนัธ์.  หน่วยที ่ 1-6.  นนทบุรี :  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.   
รุ่งรัตน์  ชยัส ำเร็จ.  2546.  กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ส ำนกัพิมพ ์
 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

วจิิตร  ศรีสอำ้น. 2531.  “กำรส่ือสำรกบักลุ่มและเทคนิคกำรประชุม.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวชิาประสบการณ์ 
 วชิาชีพนิเทศศาสตร์.  หน่วยที ่ 8-15.  นนทบุรี :  มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.   
วรีพงษ ์ พลนิกรกิจ.  2545.  การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ : บริษทัเอดิสัน 
 เพรสโปรดกัส์ จ  ำกดั. 
เสำวนีย ์ สิกขำบณัฑิต.  2540.  การเขียนส าหรับส่ือการส่ือสาร.  พิมพค์ร้ังท่ี  3.  กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 
อรนุช  เลิศจรรยำรักษ.์  2541.  หลกัการเขียนบทโทรทัศน์.  กรุงเทพฯ : มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. 
อุบลวรรณ  ปิติพฒันะโฆษิต.  2542.  การเขียนในส่ือต่าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพนัธ์.  กรุงเทพฯ : บริษทัที. 
 พี.พร้ินท ์จ ำกดั. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

บทเรียนI-Tuneu วิชา ภาษาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์   

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - การส่ือสารผา่นอีเมลของผู้สอน 
   - การส่ือสารผา่นระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 
- แบบประเมินตนเอง  

3. การปรับปรุงการสอน  
- การปรับปรุงเนือ้หาวิชา กิจกรรมท่ีใช้ประกอบการสอนให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัระบบการ
ส่ือสารในยคุปัจจบุนั 
- การปรับปรุงการวดัผลและประเมินผล 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสอบถามนกัศกึษา 
- การแตง่ตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก เพ่ือสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนกัศกึษาโดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงบทเรียน  กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 

 


