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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาไทย                                                      

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
       HH334  ภาษาเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
                    Language for Advertising and Sales Promotion 
2. จ านวนหน่วยกติ 
       3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  หมวดวชิาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์  หวัหนา้สาขาวชิา 
       ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัท ์ ภคัภานนท ์ อาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     9 ธนัวาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการสร้างสรรคง์านเขียนเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสร้างสรรคง์านเขียนเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ ได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
        เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสร้างสรรคง์านเขียนเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และน่าสนใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการประกอบการงานอาชีพ โดยจะปรับแบบฝึกหดัและ
กิจกรรมใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงของการสร้างสรรคง์านเขียนเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
        หลกัการสร้างสรรคง์านเขียนเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ บทโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือวทิยุ
โทรทศัน์ แผน่พบั และป้ายประกาศ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
             30 ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ      
ตอ้งการของผูเ้รียน 

             30  ชัว่โมง 
 

             75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        ผูส้อนประกาศช่วงเวลาท่ีสามารถใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มในชัว่โมงแรกของการสอน   
ตามช่วงเวลาวา่งของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ประมาณ 4-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีห้องพกัอาจารย ์หรือส่ือสารผา่น
โทรศพัทมื์อถือไดต้ามความจ าเป็นในช่วงเวลาท่ีสะดวกจะใหค้  าปรึกษา   

       

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
 1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง (1.1) 
 2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม (1.2) 
 3)  มีจรรยาบรรณ และทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ (1.3) 

            4)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (1.5) 
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      1.2  วธีิการสอน 
             1)  ผูส้อนเป็นตน้แบบท่ีดีในดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่นกัศึกษา 

             2)  มอบหมายงานให้นกัศึกษาท าและก าหนดเวลาส่งงานอยา่งชดัเจน โดยเนน้ใหน้กัศึกษาสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ตนเอง ไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้น 
             3)  ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา และตกัเตือน
เม่ือนกัศึกษามีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
      1.3  วธีิการประเมินผล 

 1)  การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน  
 2)  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้นและตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 3)  ผลงานของนกัศึกษาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีส านึกในจรรยาบรรณวชิาชีพ  ไม่ละเมิดผลงานของผูอ่ื้น ซ่ึงถือ 

เป็นจรรยาบรรณ และจริยธรรมท่ีก าหนดใชใ้นองคก์รอาชีพต่าง ๆ 
 4)  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาและใหน้กัศึกษาท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้ 

    2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
            1)  มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการสร้างสรรคง์านเขียน และสามารถสร้างสรรค์ผลงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั
ประเภทต่าง ๆ ของงานเขียน (2.1) 
            2)  มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้งขวาง (2.4) 
    2.2  วธีิการสอน 

1)  ศึกษาผา่นระบบ e-classroom 
2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้ความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ี

ถูกตอ้งและทนัสมยั อีกทั้งน าไปสู่การปรับประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3)  จดัการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ โดยช้ีให้เห็นวา่การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี ผูส้ร้างสรรค์ตอ้งมีความรู้

ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้งขวาง  
    2.3  วธีิการประเมินผล 
            1)  การท าแบบฝึกหดัและกิจกรรม 
            2)  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
            3)  การสอบปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
           1)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (3.2) 
           2)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(3.3)         
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   3.2  วธีิการสอน 
           1)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้การวเิคราะห์ ตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น  

           2)  จดัการเรียนการสอนโดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการคิดและน าเสนอผลงานอยา่งสร้างสรรค ์

    3.3  วธีิการประเมินผล    
           1)  การท าแบบฝึกหดัและกิจกรรม ท่ีเนน้ความสามารถในการวเิคราะห์ ตีความ การคิดและการน าเสนอผลงาน
อยา่งสร้างสรรค ์
           2)  การสอบปลายภาค โดยใชข้อ้สอบอตันยัท่ีเนน้การวเิคราะห์  ตีความ และการคิดอยา่งสร้างสรรค ์
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

    4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1)  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน (4.1) 
           2)  ปลูกฝังความคิดในเร่ืองความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย (4.4) 
    4.2  วธีิการสอน 
           1)  จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
           2)  จดักิจกรรมการสอนท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานงานกบัผูอ่ื้น และการ
แกปั้ญหาร่วมกนั  
    4.3  วธีิการประเมินผล 
           1)  การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
           2)  ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
           1)  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม (5.1) 
           2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (5.2)     
    5.2  วธีิการสอน 

  1)  ฝึกการวเิคราะห์ ตีความและการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบททางวฒันธรรมท่ี 
ก าหนดให ้โดยใชก้ารเขียนเป็นทกัษะในการส่ือสาร 

  2)  ฝึกทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
    5.3  วธีิการประเมินผล 
           1)  ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบททาง
วฒันธรรมท่ีก าหนดให ้
           2)  การน าเสนอผลงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน     
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1  แนะน ารายวิชา 

 ประวติัการโฆษณาใน 
ประเทศไทย 

3  อ่านประมวลรายวิชาใน e-classroom 
 ดูภาพ/อ่านขอ้ความโฆษณาไทยใน
สมยัก่อน 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

2  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการ
โฆษณา 
 คุณลกัษณะทางประชากรท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค 

 ประเภทของส่ือท่ีใชใ้นการ
โฆษณา 

3  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตวัอยา่งงาน
โฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีตนเองช่ืนชอบ  
1 ประเภท โดยเกบ็ขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุ
โทรทศัน ์และอินเทอร์เน็ต 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

3  การสร้างสรรคง์านโฆษณา 
      กลยทุธ์ในการสร้างสรรค์
งานโฆษณา 
      กระบวนการสร้างสรรค์
งานโฆษณา 
      หลกัการสร้างสรรคง์าน
โฆษณา 

3  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ในสปัดาห์ท่ี
แลว้มาวิเคราะห์กลยทุธ์ในการสร้างสรรคง์าน
โฆษณา 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

4  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือส่ิงพิมพ ์
 

3  วิเคราะห์การสร้างสรรคโ์ฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพ ์(นิตยสาร) จากตวัอยา่งโฆษณาท่ี
ก าหนดให ้

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

5  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือส่ิงพิมพ ์(ต่อ) 
  

3  วิเคราะห์การใชภ้าษาโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพ ์(นิตยสาร) จากตวัอยา่งโฆษณาท่ี
ก าหนดให ้

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

6  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือส่ิงพิมพ ์(ต่อ)      

3  สร้างสรรคโ์ฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์ ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

7  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือส่ิงพิมพ ์(ต่อ) 
 

3  น าเสนอผลงานการสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือนิตยสาร / ซกัถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 
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8 สอบกลางภาค    

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

9  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือวิทยุ 
 

3  วิเคราะห์การสร้างสรรคโ์ฆษณาและการใช้
ภาษาโฆษณาในส่ือวิทยจุากตวัอยา่งโฆษณาท่ี
ก าหนดให ้

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

10  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือวิทย ุ(ต่อ)  

3  สร้างสรรคโ์ฆษณาในส่ือวิทย ุ ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

11  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือวิทย ุ(ต่อ)      

3  น าเสนอผลงานการสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือวิทย ุ/ ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

12  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือโทรทศัน ์ 
 

3  วิเคราะห์การสร้างสรรคโ์ฆษณาและการใช้
ภาษาโฆษณาในส่ือโทรทศันจ์ากตวัอยา่ง
โฆษณาท่ีก าหนดให ้

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

13  การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือโทรทศัน ์(ต่อ) 

3  สร้างสรรคโ์ฆษณาในส่ือโทรทศัน ์ ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

14   การสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือโทรทศัน ์(ต่อ) 
 

3  น าเสนอผลงานการสร้างสรรคโ์ฆษณาใน
ส่ือโทรทศัน ์/ ซกัถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

15  ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริม
การขาย 
      ความแตกต่างของการ
โฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย 

      เทคนิคและเคร่ืองมือ
ส่งเสริมการขาย 

3  วิเคราะห์เทคนิคและการใชภ้าษาโฆษณา
ส่งเสริมการขายในส่ือส่ิงพิมพ ์

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

16  ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริม
การขาย (ต่อ) 
 สรุปและทบทวน 

3  วิเคราะห์เทคนิคและการใชภ้าษาโฆษณา
ส่งเสริมการขายในส่ือโทรทศัน ์

ผศ.สุนนัท ์ภคัภานนท ์ 

17-18 สอบปลายภาค    
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.2,1.3,1.5,2.1,2.4,3.2,3.3, 
4.1,4.4,5.1,5.2 

การท าแบบฝึกหดัและ
กิจกรรม 

1-7, 9-14 
 

70% 

2 1.5, 2.1,2.4,3.2,3.3,5.1 การสอบปลายภาค 17-18 30% 
                รวม  100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
    --- 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    บทเรียน e-classroom  วชิา ภาษาเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
การส่งเสริมการขาย. [ออนไลน์]. 2 มกราคม 2559. เขา้ถึงจาก:  

ThaiFranchiseCenter : http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=519 
การสร้างสรรค์งานโฆษณา. [ออนไลน์]. 12 ธนัวาคม 2558. เขา้ถึงจาก: https://heajan2012.wordpress.com/ 
คุณลกัษณะของส่ือนอกอาคารสถานที.่ [ออนไลน]์. 26 พฤศจิกายน 2558. เขา้ถึงจาก:  
 http://free4marketingad.blogspot.com/2011/11/blog-post_1807.html 
ชิดชุดา จาดกอ้น. 2558. ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อบทความเชิงโฆษณาผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางใน 
 ส่ืออนิเทอร์เน็ต [ออนไลน]์. เขา้ถึงจาก:  

http://203.131.210.100/ejournal/wp-content/uploads/2013/03/JCIS-55008.pdf 
ธนาพงศ ์คุณะวริิยะวงศ.์ 2554. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตบางแค.” วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม. 
นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม. 2553. “อิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนอง 
 ของผูบ้ริโภค.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
แนวคิดเกีย่วกบัประชากรศาสตร์. [ออนไลน์]. 2 มกราคม 2559. เขา้ถึงจาก:  

http://www.ex-mba.buu.ac.th/research/Bkk/Mk-6-Bkk/51722215/05_ch2.pdf หนา้ 32-34. 
 

 

http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=519
https://heajan2012.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2-2/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%86/
http://www.ex-mba.buu.ac.th/research/Bkk/Mk-6-Bkk/51722215/05_ch2.pdf%20หน้า%2032-34
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ปรมะ สตะเวทิน. (2541). การส่ือสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์ภาพพิมพ.์ 
ประเภทและคุณสมบัติของส่ือโฆษณา. [ออนไลน์]. 23 กนัยายน 2550. เขา้ถึงจาก:  

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1181/homepage5/doc5_2.html 
ปนดัดา ธนสถิตย.์ 2531. แนวคิดหลกัการโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
สุนทรี แซ่ล้ิม. 2556. “ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแผน่ป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ในเขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม. 
เสกสรร สายสดสี. 2542. หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช.  
เสรี วงษม์ณฑา. 2540. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลมแ์ละไซเทก็ซ์.  
________. 2535. การวจัิยส าหรับนักโฆษณา. กรุงเทพฯ : สามคัคีสาส์น. 
________. 2540. การส่ือสารการตลาด: ส่วนประกอบทีข่าดไม่ได้ส าหรับความส าเร็จ. กรุงเทพฯ: บริษทั A.Nการพิมพ.์  
หน้าที่ของการโฆษณา. [ออนไลน์]. 23 กนัยายน 2550. เขา้ถึงจาก:  

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1181/homepage5/doc5_2.html 
อวยพร  พานิช. 2531. "การใชภ้าษาเพื่อการโฆษณา" ใน การสร้างสรรค์และผลติส่ิงโฆษณา. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
________ .  2531. "ภาษาโฆษณากบัส่ือ" ใน การสร้างสรรค์และผลติส่ิงโฆษณา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, หนา้ 199-200. 
อาภาพร อุดมพืช. 2552. “วิเคราะห์ลกัษณะโฆษณาแฝงท่ีปรากฏในรายการโทรทศัน์ไทย.” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
             มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
    1.1  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
    1.2  การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2.2  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    3.1  การปรับปรุงบทเรียน e-classroom  แบบฝึกหดัและกิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-
http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    4.1  การแต่งตั้งกรรมการทานคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของนกัศึกษา โดยตรวจสอบคะแนนและเกรดใน
รายวชิา 
    4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    5.1  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
    5.2  การเปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

ลงช่ือ:   …………………………………….. 
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัท ์ภคัภานนท ์

     อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน   
      9 ธนัวาคม 2558 

ลงช่ือ:   ……………………………………..    
 อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์ 

                อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
      9 ธนัวาคม 2558 


