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พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา  APR2101/BUS2101     

ช่ือกระบวนวิชา(ภาษาไทย)  สารสนเทศและการส่ือสารทางธรุกิจ    
 (ภาษาองักฤษ)   Business Information and Communication 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน W 09:30 -11:20 น. 

อาจารยผ์ูส้อน อ.ปิยวฒัน์ ป่ินประชาสรร และ อาจารย ์ปณุณะ คงสว่าง  

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกบัสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศพัท์เทคนิคทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัความเขา้ใจในส านวน และเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจจากส่ือต่างๆ เพื่อ
ฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาบริหารธุรกิจ 
 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
BUS2101/APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกจิ แต่งโดย รศ.ดร. สุรเสกข ์พงษ์หาญยทุธ 

แนวทางการวดัผล 
 ขอ้สอบปรนยั 100 ขอ้ 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ขอแนะน าให้นักศกึษาเขา้ฟังบรรยายในทุกครัง้เพื่อความเขา้ใจในเนื้อ และประเด็นที่อาจารย์
น ามาบรรยาย เพื่อจะไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจสามารถน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต หากนักศกึษาไม่สะดวก
เขา้ฟังบรรยายได้ในวนัและเวลาตามที่ตารางก าหนดไว้ ขอให้นักศกึษาดูการบรรยายใน Course On 
Demand เพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนื้อหาและขอใหน้ักศกึษาตดิต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อจะไดเ้พิม่แนวทางในการ
ท าความเขา้ใจและหาวธิทีางทีด่ทีีสุ่ดในการใหค้วามรูก้บันกัศกึษา 

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:   เขา้กรุ๊ปไลน์เพื่อตดิต่อผูส้อน 
 Email Address:   Piyawat.p@rumail.ru.ac.th 
                                                  p_kongsawang@hotmail.com 
 รหสั Google Classroom          llpz3um    
 Office Hour:   M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.  
        (แนะน าใหน้ดัหมายผูส้อนก่อนเขา้พบ เพื่อความสะดวกของนกัศกึษาและอาจารยผ์ูส้อน) 
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาหฟกแหฟแกป 

 
 

mailto:Piyawat.p@rumail.ru.ac.th
mailto:p_kongsawang@hotmail.com


พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา BAP3102 (APR3102) 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) หลักการและวิชาชีพการโฆษณา 

                    (ภาษาอังกฤษ) Principles and Profession of Advertising 

วัน เวลา สถานที่เรียน ทุกวันพุธ เวลา ๑๑:๓๐-๑๓:๒๐ น. ห้องเรียน Google Classroom 

อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นลิน ตั้งพานิชย์ 

ค าอธิบายรายวิชา การศึกษาลักษณะและบทบาทของการโฆษณาในธุรกิจและสังคม วิวัฒนาการของการโฆษณา 
หลักการวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งแนวโน้ม
ของการโฆษณา ประเด็นที่หน่วยงานซึ่งมีบทบาทในการก ากับและดูแลงานโฆษณาใช้ในการก ากับงานโฆษณา 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางRU-mail 

แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

๑. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพ่ือรับค าเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ทั้งนี้ อาจารย์จะแจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบไว้ใน Google Classroom 
นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพ่ือรับค าเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้ ๒ ช่องทาง 
ช่องทางที่ ๑ Link >>  https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7 

ช่องทางที่ ๒ QR >>  
 

๒. นักศึกษาต้องใช้ RU-mail ในการติดต่อกับอาจารย์ และควรเช็คinboxทุกวัน 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ส่งe-mailมาท่ี nalin.t@rumail.ru.ac.th หรือติดต่อผ่านทางเลขาภาคฯ 

***วิชานี้ไม่มีกรุ๊ปไลน์ 

 
 

 

ภาพอาจารย ์

2 น้ิว 

https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7
mailto:nalin.t@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา APR3103     

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ทฤษฎีการจูงใจ                   
 (ภาษาอังกฤษ) Motivation Theory    

วัน เวลา สถานที่เรียน อ. 09:30-11:20.      

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง       

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ สภาพแวดล้อมในการโน้มน้าวใจ ทฤษฎีการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 ติดต่ออาจารย์เพื่อรับเอกสารประกอบการสอน       

แนวทางการวัดผล 
 ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ          

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนให้ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ให้ศึกษาจาก Course on 
Demand และ ควรติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนและการสอบ  

 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:   095-245-5196   
 ID. Line   drhin    
 Email Address:   punna.kong@ruamil.ru.ac.th 
 รหัส Google Classroom o26wgq2   
 ลิงค์ Group line   http://line.me/ti/g/ErGWtrXMRI 
 Office Hour:   พฤ.09:00-12:00, ศ.09:00-12:00    

แกป 

ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา BAP3105 (APR3104) 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) เครื่องมือเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

                    (ภาษาอังกฤษ) Media for Advertising and Public Relations 

วัน เวลา สถานที่เรียน ทุกวันพฤหัส เวลา ๙:๓๐-๑๑:๒๐ น. ห้องเรียน Google Classroom 

อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นลิน ตั้งพานิชย์ 

ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสื่อประเภทต่างๆ แนวคิด หลักการ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผนสื่อ หลักการและเทคนิคการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ การซื้อสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึง หลักการและวิธีการวัดประสิทธิผลการใช้สื่อ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารการตลาดและ
ด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมสนับสนุนนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการ  

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางRU-mail 

แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

๑. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพ่ือรับค าเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ทั้งนี้ อาจารย์จะแจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบไว้ใน Google Classroom 
นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพ่ือรับค าเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้ ๒ ช่องทาง 
ช่องทางที่ ๑ Link >>  https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7 

ช่องทางที่ ๒ QR >>  
 

๒. นักศึกษาต้องใช้ RU-mail ในการติดต่อกับอาจารย์ และควรเช็คinboxทุกวัน 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ส่งe-mailมาท่ี nalin.t@rumail.ru.ac.th หรือติดต่อผ่านทางเลขาภาคฯ 

***วิชานี้ไม่มีกรุ๊ปไลน์ 

 
 

 

ภาพอาจารย ์

2 น้ิว 

https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7
mailto:nalin.t@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา APR3105/BAP3106 

ช่ือกระบวนวิชา(ภาษาไทย) การผลิตเคร่ืองมือเพ่ือการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
 (ภาษาองักฤษ) Production Technique for Advertising and Public Relations 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน TH 13:30- 15:20 น. 

อาจารยผ์ูส้อน                         อาจารยปิ์ยวฒัน์ ป่ินประชาสรร 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลกัการ และกระบวนการในการผลิตส่ือและวัสดุเพื่อใชก้บัส่ือประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุ
โทรทศัน์ ภาพยนตร์ และองคป์ระกอบในการผลิตเคร่ืองมือเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ 
ต ำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน 
APR3105/BAP3106 การผลิตเคร่ืองมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ แต่งโดย รศ.ดร. สุรเสกข ์
พงษห์าญยทุธ 
แนวทางการวดัผล 
        ขอ้สอบอตันยั 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ขอแนะน ำให้นักศกึษำเขำ้ฟังบรรยำยในทุกครัง้เพื่อควำมเขำ้ใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
น ำมำบรรยำย เพื่อจะไดม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจสำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นอนำคต หำกนักศกึษำไม่สะดวก
เขำ้ฟังบรรยำยได้ในวนัและเวลำตำมที่ตำรำงก ำหนดไว้ ขอให้นักศกึษำดูกำรบรรยำยใน Course On 
Demand เพื่อจะไดเ้ขำ้ใจในเนื้อหำและขอใหน้ักศกึษำตดิต่ออำจำรยผ์ูส้อนเพื่อจะไดเ้พิม่แนวทำงในกำร
ท ำควำมเขำ้ใจและหำวธิทีำงทีด่ทีีสุ่ดในกำรใหค้วำมรูก้บันกัศึกษำ 

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:            092-426-4625 
                                    (เวลำ 08:30-19:00น. วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร)์ 
 ID. Line            Pipinprachasan 
 Email Address:   Piyawat.p@rumail.ru.ac.th 
 รหสั Google Classroom 5o2rw2y 
 Office Hour:   M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.  
        (แนะน ำใหน้ดัหมำยผูส้อนก่อนเขำ้พบ เพื่อควำมสะดวกของนกัศกึษำและอำจำรยผ์ูส้อน) 
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

 
 



พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา APR3206/BAP4114 

ช่ือกระบวนวิชา(ภาษาไทย) การโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั 
 (ภาษาองักฤษ) Digital Media Advertising  

วนั เวลา สถานท่ีเรียน W 13:30- 15:20 น. 

อาจารยผ์ูส้อน                         อาจารยปิ์ยวฒัน์ ป่ินประชาสรร 

ค าอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการใช้ส่ือ และรูปแบบวิธีการใชชี้วิต การวางแผนและออกแบบการ
โฆษณาผา่นส่ือ ดิจิทลั ทั้งในรูปแบบขอ้ความ ภาพ เสียง เอกสาร และวิดีโอ อยา่งเหมาะสม การโฆษณาผา่น 
Google และ Facebook การก าหนดงบประมาณ การตั้งค่า และการประเมินผล 
ต ำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน 
PowerPoint จากอาจารยผ์ูส้อน 
แนวทางการวดัผล 
        ขอ้สอบอตันยั 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ขอแนะน ำให้นักศกึษำเขำ้ฟังบรรยำยในทุกครัง้เพื่อควำมเขำ้ใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
น ำมำบรรยำย เพื่อจะไดม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจสำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นอนำคต หำกนักศกึษำไม่สะดวก
เขำ้ฟังบรรยำยได้ในวนัและเวลำตำมที่ตำรำงก ำหนดไว้ ขอให้นักศกึษำดูกำรบรรยำยใน Course On 
Demand เพื่อจะไดเ้ขำ้ใจในเนื้อหำและขอใหน้ักศกึษำตดิต่ออำจำรยผ์ูส้อนเพื่อจะไดเ้พิม่แนวทำงในกำร
ท ำควำมเขำ้ใจและหำวธิทีำงทีด่ทีีสุ่ดในกำรใหค้วำมรูก้บันกัศึกษำ 

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:            092-426-4625 
                                    (เวลำ 08:30-19:00น. วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร)์ 
 ID. Line            Pipinprachasan 
 Email Address:   Piyawat.p@rumail.ru.ac.th 
 รหสั Google Classroom fj35mwz 
 Office Hour:   M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.  
        (แนะน ำใหน้ดัหมำยผูส้อนก่อนเขำ้พบ เพื่อควำมสะดวกของนกัศกึษำและอำจำรยผ์ูส้อน) 
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

 
 



พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา APR3305/BAP4115 

ช่ือกระบวนวิชา(ภาษาไทย) การประชาสมัพนัธผ์่านส่ือดิจิทลั 
 (ภาษาองักฤษ) Digital Media Public Relations  

วนั เวลา สถานท่ีเรียน TH 09:30- 11:20 น. 

อาจารยผ์ูส้อน                         อาจารยปิ์ยวฒัน์ ป่ินประชาสรร 

ค าอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะห์องคก์รและกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสม การวางแผนงานประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือดิจิตลั การสร้างเพจองค์กรในFacebook การออกแบบและเผยแพร่เว็บไซต์ให้น่าเช่ือถือ การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นYouTube การออกแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย การส่ือสารกบัโปรแกรมเมอร์
ในการด าเนินการดา้นเวบ็ การประเมินผล และประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต ำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน 
PowerPoint จากอาจารยผ์ูส้อน 
แนวทางการวดัผล 
        ขอ้สอบอตันยั 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ขอแนะน ำให้นักศกึษำเขำ้ฟังบรรยำยในทุกครัง้เพื่อควำมเขำ้ใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
น ำมำบรรยำย เพื่อจะไดม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจสำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นอนำคต หำกนักศกึษำไม่สะดวก
เขำ้ฟังบรรยำยได้ในวนัและเวลำตำมที่ตำรำงก ำหนดไว้ ขอให้นักศกึษำดูกำรบรรยำยใน Course On 
Demand เพื่อจะไดเ้ขำ้ใจในเนื้อหำและขอใหน้ักศกึษำตดิต่ออำจำรยผ์ูส้อนเพื่อจะไดเ้พิม่แนวทำงในกำร
ท ำควำมเขำ้ใจและหำวธิทีำงทีด่ทีีสุ่ดในกำรใหค้วำมรูก้บันกัศึกษำ 

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:            092-426-4625 
                                    (เวลำ 08:30-19:00น. วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร)์ 
 ID. Line            Pipinprachasan 
 Email Address:   Piyawat.p@rumail.ru.ac.th 
 รหสั Google Classroom vt6fdsm 
 Office Hour:   M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.  
        (แนะน ำใหน้ดัหมำยผูส้อนก่อนเขำ้พบ เพื่อควำมสะดวกของนกัศกึษำและอำจำรยผ์ูส้อน) 
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

 
 



พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา APR4210/BAP4116 

ช่ือกระบวนวิชา(ภาษาไทย) การรณรงคโ์ฆษณาและโครงการประชาสมัพนัธ์ 
 (ภาษาองักฤษ) Advertising Campaign and Public Relations Project 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน TH 11:30- 13:20 น. 

อาจารยผ์ูส้อน                         อาจารยปิ์ยวฒัน์ ป่ินประชาสรร 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร การท าความ
เขา้ใจพฤติกรรมการส่ือสารและจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม 
การวางแผนรณรงคโ์ฆษณาและท าโครงการประชาสัมพนัธ์ 
ต ำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน 
ต ารา APR4210 การรณรงคโ์ฆษณา.........รศ.ดารณี พานทอง พาลุสุข 
แนวทางการวดัผล 
        ขอ้สอบอตันยั 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ขอแนะน ำให้นักศกึษำเขำ้ฟังบรรยำยในทุกครัง้เพื่อควำมเขำ้ใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
น ำมำบรรยำย เพื่อจะไดม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจสำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นอนำคต หำกนักศกึษำไม่สะดวก
เขำ้ฟังบรรยำยได้ในวนัและเวลำตำมที่ตำรำงก ำหนดไว้ ขอให้นักศกึษำดูกำรบรรยำยใน Course On 
Demand เพื่อจะไดเ้ขำ้ใจในเนื้อหำและขอใหน้ักศกึษำตดิต่ออำจำรยผ์ูส้อนเพื่อจะไดเ้พิม่แนวทำงในกำร
ท ำควำมเขำ้ใจและหำวธิทีำงทีด่ทีีสุ่ดในกำรใหค้วำมรูก้บันกัศึกษำ 

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:            092-426-4625 
                                    (เวลำ 08:30-19:00น. วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร)์ 
 ID. Line            Pipinprachasan 
 Email Address:   Piyawat.p@rumail.ru.ac.th 
 รหสั Google Classroom ynczydb 
 Office Hour:   M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.  
        (แนะน ำใหน้ดัหมำยผูส้อนก่อนเขำ้พบ เพื่อควำมสะดวกของนกัศกึษำและอำจำรยผ์ูส้อน) 
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

 



พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา APR4309 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการประชาสัมพันธ์ 

                    (ภาษาอังกฤษ) Public Relations Management 

วัน เวลา สถานที่เรียน ทุกวันอังคาร เวลา ๙:๓๐-๑๑:๒๐ น. ห้องเรียน Google Classroom 

อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นลิน ตั้งพานิชย์ 

ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้างของงานด้านการประชาสัมพันธ์ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริหารธุรกิจที่ให้การบริการด้านการประชาสัมพันธ์ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางRU-mail 

แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

๑. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพ่ือรับค าเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ทั้งนี้ อาจารย์จะแจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบไว้ใน Google Classroom 
นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพ่ือรับค าเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้ ๒ ช่องทาง 
ช่องทางที่ ๑ Link >>  https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7 

ช่องทางที่ ๒ QR >>  
 

๒. นักศึกษาต้องใช้ RU-mail ในการติดต่อกับอาจารย์ และควรเช็คinboxทุกวัน 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ส่งe-mailมาท่ี nalin.t@rumail.ru.ac.th หรือติดต่อผ่านทางเลขาภาคฯ 

***วิชานี้ไม่มีกรุ๊ปไลน์ 

 
 

 

ภาพอาจารย ์

2 น้ิว 

https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7
mailto:nalin.t@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา BAP3101/APR3101     

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) หลักการและวิชาชีพการประชาสัมพันธ์   
 (ภาษาอังกฤษ) Principles and Profession of Public Relations 

วัน เวลา สถานที่เรียน พฤ. 13:30-15:20 SBB306      

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง       

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะขอบเขตและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร ความส าคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้น าไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
บทบาท และหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรและสังคม คุณสมบัติที่ส าคัญของนักประชาสัมพันธ์ 
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การประยุกต์ใช้หลักมนุษย
สัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ งานด้านประชาสัมพันธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคคล ตลอดจน การวิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 ติดต่ออาจารย์เพื่อรับเอกสารประกอบการสอน       

แนวทางการวัดผล 
 ข้อสอบ Short Answer 10ข้อ          

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนให้ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ให้ศึกษาจาก Course on 
Demand และ ควรติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนและการสอบ  

 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:   095-245-5196   
 ID. Line   drhin    
 Email Address:   punna.kong@ruamil.ru.ac.th 
 รหัส Google Classroom zuotwkd   
 ลิงค์ Group line   http://line.me/ti/g/J3u8xCup7o 
 Office Hour:   พฤ.09:00-12:00, ศ.09:00-12:00    

แกป 

ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา BAP3104/APR3201     

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) หลักศิลป์และการออกแบบเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Principles of Art & Design for Advertising and Public 
Relations 

วัน เวลา สถานที่เรียน อ. 11:30-13:20.      

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง       

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศิลปะและประสาทสัมผัส องค์ประกอบการออกแบบ สี เส้น พื้นที่ รูปร่าง พื้นผิว ตัวอักษร ขนาด 
แนวคิดการออกแบบ หลักการออกแบบ ความสอดคล้องกัน สมดุล จุดเด่นและการเน้น สัดส่วน การตัดกัน 
การประยุกต์หลักศิลปะและการออกแบบในงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 ติดต่ออาจารย์เพื่อรับเอกสารประกอบการสอน       

แนวทางการวัดผล 
 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ          

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนให้ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ให้ศึกษาจาก Course on 
Demand และ ควรติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนและการสอบ  

 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:   095-245-5196   
 ID. Line   drhin    
 Email Address:   punna.kong@ruamil.ru.ac.th 
 รหัส Google Classroom 6wwmfql   
 ลิงค์ Group line   http://line.me/ti/g/gWZX96S-1l 
 Office Hour:   พฤ.09:00-12:00, ศ.09:00-12:00    

แกป 

ห้องเรียน  
GG classroom 

 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

