
มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 1. ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1รหสัและช่ือรายวิชา 

SW404 การประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณาผา่นสือ่ออนไลน์ (Online Public Relation and Advertising) 
 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติ (Number of Credits)   3 
บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)   2 
ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   2 

1.3 หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
      1.3.1  หลกัสตูร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยเีวบ็และโมไบล ์
      1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

วชิา เอก-บงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

อาจารยช์รตัน์ เพช็รธ์งไชย 
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 ชัน้ปีที ่3 และ ปีที ่4 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 

ไมม่ ี
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี 

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 
     อาคาร 5 หอ้ง 601 
     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรงุเทพฯ 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 

8 มกราคม 2559 
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หมวดท่ี 2. จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
      เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจลกัษณะการประชาสมัพนัธแ์ละการท าโฆษณาผา่นสือ่ออนไลน์ในรปูแบบต่าง ๆ 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
      - 

 

หมวดท่ี 3. ลกัษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ลกัษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์ การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของสื่อออนไลน์ในการประชาสมัพนัธ์และโฆษณา 
หลกัการ กลยุทธ์ และเทคนิควธิกีารสรา้งสรรค์การประชาสมัพนัธ์และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การผลติผล
งานและเลอืกช่องทางการน าเสนอผลงานผ่านทางเว็บและสื่อต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรค ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

30 คาบ/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ 

 

หมวดท่ี 4. การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 คณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบมวีนิยัมจีรรยาบรรณวชิาชพีเคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล มี
ความซื่อสตัยก์บัความคดิและสทิธติ่างๆ ทีเ่กดิจากการประชาสมัพนัธ์บนโลกออนไลน์อยา่งมคีณุภาพ
โดยมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูรดงันี้ 
 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรมจรยิธรรมเสยีสละและซื่อสตัยส์จุรติ 
 มวีนิยัตรงต่อเวลาและความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามสามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 

 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
 มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

 มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
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(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
 พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
 ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจการประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางออนไลน์ 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยการบรรยายอภปิรายการท างานกลุ่มการน าเสนอผลงานการ
วเิคราะหก์รณีศกึษาพรอ้มน าเสนอและชีถ้งึปญัหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 

 การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student 
Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู
เพิม่เตมิ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
 ทดสอบยอ่ยสอบกลางภาคสอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
 วเิคราะหก์รณีศกึษา 
 โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 
 การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    50 % 
  - งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย              50 % 
                        และการน าเสนอ 
 คะแนนสอบกลางภาค   20 % 

คะแนนสอบปลายภาค   30 % 
4.3 ทกัษะทางปัญญา       

(1) การพฒันาทกัษะทางปัญญา 
พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมกีารคดิอยา่งเป็นระบบ 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานและน าเสนอผล 
 อภปิรายกลุ่ม 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหป์ญัหาแสดงแนวคดิในการสอบกลางภาคและปลายภาครวมถงึใหน้กัศกึษา
แสดงความคดิ อภปิรายในหอ้งเรยีน และน าเสนอโครงงาน 
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4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1)การพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
 พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 

 ทกัษะในการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
(2)กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 
 มอบหมายงานรายกลุ่ม 

 การน าเสนอรายงาน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 รายงานทีน่ าเสนอพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การพฒันาทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูต่่อการท างานทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดูการฟงัการแปลการเขยีนโดยการท ารายงานและน าเสนอในชัน้

เรยีน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สารเชน่การสง่งานทางอเีมลการปรกึษานดัหมายงาน

ผา่น Facebook Group 

 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบเครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

 น าเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การน าเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
(Student – Centered Approach) 
การบรรยาย (Lecture) การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปญัหา (Problem-based Learning) 
การฝึกปฏบิตั ิ(Practice) การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน(Project-based-Learning) 
การอภปิราย(Discussion) การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
การสมัมนา (Seminar) การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
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กรณีศกึษา (Case Study) อื่นๆ (Others) (Please specify) ……… 
 
 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
รปูภาพ (Pictures) สือ่น าเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
ของจรงิ (Authentic Material) สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD, DVD, e-book 

ฯลฯ 
อื่นๆ Others (Please specify) ……… 

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา(Student Activities) 
การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search) เกมส ์(Games) 
การระดมสมอง (Brainstorming) สถานการณ์จ าลอง(Simulation) 
การน าเสนอ (Presentation) การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play) การฝึกภาคสนาม (Field Work) 
การทดลอง (Experiment) การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify) 

 

หมวดท่ี  5. แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 - Course Outline 
- ภาพรวมของดจิทิลักบัการ
ประชาสมัพนัธ ์

บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

2 แนวคดิและบทบาทของเทคโนโลยแีละสือ่
ดจิทิลั 

บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

3 Online Consumer Behaviour พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคบนโลกออนไลน์ 

บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

4 การเลอืกใชแ้ละพฒันาสือ่ดจิทิลั บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

5 การเลอืกใชแ้ละพฒันาสือ่ดจิทิลั - Guest 
Speaker  

บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

6 SEO and AdWords Marketing บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

7 Mobile Marketing บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

 สอบกลางภาค 
 

  

8 Social Media Marketing บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

9 Social Media Marketing (ต่อ) บรรยาย / PowerPoint 
 

2-2 อ.ชรตัน์ 
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10 Content Marketing บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

11 Content Marketing – Guest Speaker บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

12 Online Crisis Management บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

13 Online Crisis Management (ต่อ) บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

14 Wrap-up บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ชรตัน์ 

 สอบปลายภาค   

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 
- สอบกลางภาค (Mid-term Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 
8 
16 

 
รอ้ยละ 50 

2 การท างานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- แบบฝึกหดั (Quiz), การน าเสนอ (Presentation) 

 
ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 50 
 

 
 
 

หมวดท่ี 6. ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
 ไม่ม ี
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 

- ปภาดา อมรนุรตัน์กลุ, SEO และการตลาดออนไลน์, Provision 
- ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, Content Marketing เล่าใหค้ลกิ พลกิแบรนดใ์หด้งั, Nation Books 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
1. หนงัสอืประกอบการคน้ควา้เพิม่เตมิ (ตามความเหมาะสม) 
2. เอกสารประกอบการบรรยายเพิม่เตมิ 
3. ขอ้มลูและตวัอยา่งจากอนิเทอรเ์นต 

 

 
 

หมวดท่ี 7. กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
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7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 
ใหน้ักศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยัและเสนอแนะเพื่อการ

ปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
จากการท ารายงาน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
หากพบปญัหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปญัหาดงักล่าวเขา้ในที่ประชุมสาขาฯ เพื่อประชุมหารอืปญัหาการ

เรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนักศกึษา เขา้ที่ประชุมในกลุ่มผู้ร่วม

สอน เพื่อวเิคราะห์ปญัหา ทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงการด าเนินการจะ
น าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


