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พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

APR2101/BUS2101

ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย)
สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิ จ
(ภาษาอังกฤษ) Business Information and Communication

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาหฟกแหฟแกป

วัน เวลา สถานที่เรียน

W 09:30 -11:20 น.

อาจารย์ผส้ ู อน

อ.ปิ ยวัฒน์ ปิ่ นประชาสรร และ อาจารย์ ปุณณะ คงสว่าง

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกี่ ยวกับสารสนเทศและการติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิ จในรู ปแบบต่างๆ การใช้ศพั ท์เทคนิ คทาง
ธุ รกิจ การวิเคราะห์อย่างลึ กซึ้ งเกี่ ยวกับความเข้าใจในสานวน และเนื้ อหาที่เกี่ยวกับธุ รกิจจากสื่ อต่างๆ เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาบริ หารธุ รกิจ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
BUS2101/APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ แต่งโดย รศ.ดร. สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ขอแนะนาให้นักศึกษาเข้าฟั งบรรยายในทุกครัง้ เพื่อความเข้าใจในเนื้อ และประเด็นที่อาจารย์
นามาบรรยาย เพื่อจะได้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจสามารถนาไปใช้ได้ในอนาคต หากนักศึกษาไม่สะดวก
เข้าฟั งบรรยายได้ในวันและเวลาตามที่ตารางกาหนดไว้ ขอให้นักศึกษาดูการบรรยายใน Course On
Demand เพื่อจะได้เข้าใจในเนื้อหาและขอให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผสู้ อนเพื่อจะได้เพิม่ แนวทางในการ
ทาความเข้าใจและหาวิธที างทีด่ ที ส่ี ุดในการให้ความรูก้ บั นักศึกษา

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
เข้ากรุ๊ปไลน์เพื่อติดต่อผูส้ อน
Email Address:
Piyawat.p@rumail.ru.ac.th
p_kongsawang@hotmail.com
รหัส Google Classroom
llpz3um
Office Hour:
M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.
(แนะนาให้นดั หมายผูส้ อนก่อนเข้าพบ เพื่อความสะดวกของนักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อน)

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา BAP3102 (APR3102)
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) หลักการและวิชาชีพการโฆษณา
(ภาษาอังกฤษ) Principles and Profession of Advertising

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

วัน เวลา สถานที่เรียน ทุกวันพุธ เวลา ๑๑:๓๐-๑๓:๒๐ น. ห้องเรียน Google Classroom
อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นลิน ตั้งพานิชย์
คาอธิบายรายวิชา การศึกษาลักษณะและบทบาทของการโฆษณาในธุรกิจและสังคม วิวัฒนาการของการโฆษณา
หลักการวางแผน การดาเนินงานและการประเมินผลการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้ม
ของการโฆษณา ประเด็นที่หน่วยงานซึ่งมีบทบาทในการกากับและดูแลงานโฆษณาใช้ในการกากับงานโฆษณา
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางRU-mail
แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อรับคาเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ทั้งนี้ อาจารย์จะแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบไว้ใน Google Classroom
นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคาเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้ ๒ ช่องทาง
ช่องทางที่ ๑ Link >> https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7

ช่องทางที่ ๒ QR >>
๒. นักศึกษาต้องใช้ RU-mail ในการติดต่อกับอาจารย์ และควรเช็คinboxทุกวัน
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ส่งe-mailมาที่ nalin.t@rumail.ru.ac.th หรือติดต่อผ่านทางเลขาภาคฯ
***วิชานี้ไม่มีกรุ๊ปไลน์

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

APR3103

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ทฤษฎีการจูงใจ
(ภาษาอังกฤษ) Motivation Theory
วัน เวลา สถานที่เรียน

อ. 09:30-11:20.

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง

แกป

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ
ค่านิยม ความเชื่อ สภาพแวดล้อมในการโน้มน้าวใจ ทฤษฎีการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ติดต่ออาจารย์เพื่อรับเอกสารประกอบการสอน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนให้ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ให้ศึกษาจาก Course on
Demand และ ควรติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนและการสอบ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

095-245-5196
drhin
punna.kong@ruamil.ru.ac.th
o26wgq2
ห้องเรียน
http://line.me/ti/g/ErGWtrXMRI GG classroom
พฤ.09:00-12:00, ศ.09:00-12:00

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา BAP3105 (APR3104)
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(ภาษาอังกฤษ) Media for Advertising and Public Relations

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

วัน เวลา สถานที่เรียน ทุกวันพฤหัส เวลา ๙:๓๐-๑๑:๒๐ น. ห้องเรียน Google Classroom
อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นลิน ตั้งพานิชย์
คาอธิบายรายวิชา ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสื่อประเภทต่างๆ แนวคิด หลักการ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผนสื่อ หลักการและเทคนิคการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ การซื้อสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึง หลักการและวิธีการวัดประสิทธิผลการใช้สื่อ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารการตลาดและ
ด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมสนับสนุนนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางRU-mail
แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อรับคาเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ทั้งนี้ อาจารย์จะแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบไว้ใน Google Classroom
นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคาเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้ ๒ ช่องทาง
ช่องทางที่ ๑ Link >> https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7

ช่องทางที่ ๒ QR >>
๒. นักศึกษาต้องใช้ RU-mail ในการติดต่อกับอาจารย์ และควรเช็คinboxทุกวัน
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ส่งe-mailมาที่ nalin.t@rumail.ru.ac.th หรือติดต่อผ่านทางเลขาภาคฯ
***วิชานี้ไม่มีกรุ๊ปไลน์

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

APR3105/BAP3106

วัน เวลา สถานที่เรียน

TH 13:30- 15:20 น.

อาจารย์ผส้ ู อน

อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่ นประชาสรร

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย) การผลิ ตเครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพัภาพหฟกแหฟแกป
นธ์
(ภาษาอังกฤษ) Production Technique for Advertising and Public Relations

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาหลักการ และกระบวนการในการผลิตสื่ อและวัสดุเพื่อใช้กบั สื่ อประเภทต่างๆ ได้แก่สิ่งพิมพ์ สื่ อวิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และองค์ประกอบในการผลิตเครื่ องมือเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน
APR3105/BAP3106 การผลิตเครื่ องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แต่งโดย รศ.ดร. สุ รเสกข์
พงษ์หาญยุทธ
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ขอแนะนำให้นักศึกษำเข้ำฟั งบรรยำยในทุกครัง้ เพื่อควำมเข้ำใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
นำมำบรรยำย เพื่อจะได้มคี วำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจสำมำรถนำไปใช้ได้ในอนำคต หำกนักศึกษำไม่สะดวก
เข้ำฟั งบรรยำยได้ในวันและเวลำตำมที่ตำรำงกำหนดไว้ ขอให้นักศึกษำดูกำรบรรยำยใน Course On
Demand เพื่อจะได้เข้ำใจในเนื้อหำและขอให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนเพื่อจะได้เพิม่ แนวทำงในกำร
ทำควำมเข้ำใจและหำวิธที ำงทีด่ ที ส่ี ุดในกำรให้ควำมรูก้ บั นักศึกษำ

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
092-426-4625
(เวลำ 08:30-19:00น. วันจันทร์ถงึ วันศุกร์)
ID. Line
Pipinprachasan
Email Address:
Piyawat.p@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom
5o2rw2y
Office Hour:
M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.
(แนะนำให้นดั หมำยผูส้ อนก่อนเข้ำพบ เพื่อควำมสะดวกของนักศึกษำและอำจำรย์ผสู้ อน)

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

APR3206/BAP4114

ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย) การโฆษณาผ่านสื่อดิ จิทลั
(ภาษาอังกฤษ) Digital Media Advertising
วัน เวลา สถานที่เรียน

W 13:30- 15:20 น.

อาจารย์ผส้ ู อน

อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่ นประชาสรร

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

คาอธิ บายรายวิ ชา
การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย พฤติกรรมการใช้สื่อ และรู ปแบบวิธีการใช้ชีวิต การวางแผนและออกแบบการ
โฆษณาผ่านสื่ อ ดิจิทลั ทั้งในรู ปแบบข้อความ ภาพ เสี ยง เอกสาร และวิดีโอ อย่างเหมาะสม การโฆษณาผ่าน
Google และ Facebook การกาหนดงบประมาณ การตั้งค่า และการประเมินผล
ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน
PowerPoint จากอาจารย์ผสู ้ อน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ขอแนะนำให้นักศึกษำเข้ำฟั งบรรยำยในทุกครัง้ เพื่อควำมเข้ำใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
นำมำบรรยำย เพื่อจะได้มคี วำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจสำมำรถนำไปใช้ได้ในอนำคต หำกนักศึกษำไม่สะดวก
เข้ำฟั งบรรยำยได้ในวันและเวลำตำมที่ตำรำงกำหนดไว้ ขอให้นักศึกษำดูกำรบรรยำยใน Course On
Demand เพื่อจะได้เข้ำใจในเนื้อหำและขอให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนเพื่อจะได้เพิม่ แนวทำงในกำร
ทำควำมเข้ำใจและหำวิธที ำงทีด่ ที ส่ี ุดในกำรให้ควำมรูก้ บั นักศึกษำ

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
092-426-4625
(เวลำ 08:30-19:00น. วันจันทร์ถงึ วันศุกร์)
ID. Line
Pipinprachasan
Email Address:
Piyawat.p@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom
fj35mwz
Office Hour:
M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.
(แนะนำให้นดั หมำยผูส้ อนก่อนเข้ำพบ เพื่อควำมสะดวกของนักศึกษำและอำจำรย์ผสู้ อน)

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

APR3305/BAP4115

ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิ จิทลั
(ภาษาอังกฤษ) Digital Media Public Relations
วัน เวลา สถานที่เรียน

TH 09:30- 11:20 น.

อาจารย์ผส้ ู อน

อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่ นประชาสรร

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

คาอธิ บายรายวิ ชา
การวิเคราะห์องค์กรและกลุ่มเป้ าหมาย การกาหนดภาพลักษณ์ที่เหมาะสม การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
ผ่า นสื่ อดิ จิตลั การสร้ า งเพจองค์ก รในFacebook การออกแบบและเผยแพร่ เว็บ ไซต์ใ ห้น่า เชื่ อถื อ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นYouTube การออกแบบการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย การสื่ อสารกับโปรแกรมเมอร์
ในการดาเนินการด้านเว็บ การประเมินผล และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน
PowerPoint จากอาจารย์ผสู ้ อน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ขอแนะนำให้นักศึกษำเข้ำฟั งบรรยำยในทุกครัง้ เพื่อควำมเข้ำใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
นำมำบรรยำย เพื่อจะได้มคี วำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจสำมำรถนำไปใช้ได้ในอนำคต หำกนักศึกษำไม่สะดวก
เข้ำฟั งบรรยำยได้ในวันและเวลำตำมที่ตำรำงกำหนดไว้ ขอให้นักศึกษำดูกำรบรรยำยใน Course On
Demand เพื่อจะได้เข้ำใจในเนื้อหำและขอให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนเพื่อจะได้เพิม่ แนวทำงในกำร
ทำควำมเข้ำใจและหำวิธที ำงทีด่ ที ส่ี ุดในกำรให้ควำมรูก้ บั นักศึกษำ

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
092-426-4625
(เวลำ 08:30-19:00น. วันจันทร์ถงึ วันศุกร์)
ID. Line
Pipinprachasan
Email Address:
Piyawat.p@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom
vt6fdsm
Office Hour:
M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.
(แนะนำให้นดั หมำยผูส้ อนก่อนเข้ำพบ เพื่อควำมสะดวกของนักศึกษำและอำจำรย์ผสู้ อน)

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

APR4210/BAP4116

วัน เวลา สถานที่เรียน

TH 11:30- 13:20 น.

อาจารย์ผส้ ู อน

อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่ นประชาสรร

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย) การรณรงค์โฆษณาและโครงการประชาสัมพันธ์
ภาพหฟกแหฟแกป
(ภาษาอังกฤษ) Advertising Campaign and Public Relations Project

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุ ปสรรคในการดาเนิ นกิ จกรรมขององค์กร การทาความ
เข้าใจพฤติกรรมการสื่ อสารและจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
การวางแผนรณรงค์โฆษณาและทาโครงการประชาสัมพันธ์
ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรียน
ตารา APR4210 การรณรงค์โฆษณา.........รศ.ดารณี พานทอง พาลุสุข
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ขอแนะนำให้นักศึกษำเข้ำฟั งบรรยำยในทุกครัง้ เพื่อควำมเข้ำใจในเนื้อ และประเด็นที่อำจำรย์
นำมำบรรยำย เพื่อจะได้มคี วำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจสำมำรถนำไปใช้ได้ในอนำคต หำกนักศึกษำไม่สะดวก
เข้ำฟั งบรรยำยได้ในวันและเวลำตำมที่ตำรำงกำหนดไว้ ขอให้นักศึกษำดูกำรบรรยำยใน Course On
Demand เพื่อจะได้เข้ำใจในเนื้อหำและขอให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนเพื่อจะได้เพิม่ แนวทำงในกำร
ทำควำมเข้ำใจและหำวิธที ำงทีด่ ที ส่ี ุดในกำรให้ควำมรูก้ บั นักศึกษำ

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
092-426-4625
(เวลำ 08:30-19:00น. วันจันทร์ถงึ วันศุกร์)
ID. Line
Pipinprachasan
Email Address:
Piyawat.p@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom
ynczydb
Office Hour:
M 09:00-12:00น./ TU 13:00-16:00น.
(แนะนำให้นดั หมำยผูส้ อนก่อนเข้ำพบ เพื่อควำมสะดวกของนักศึกษำและอำจำรย์ผสู้ อน)

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา APR4309
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการประชาสัมพันธ์
(ภาษาอังกฤษ) Public Relations Management

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

วัน เวลา สถานที่เรียน ทุกวันอังคาร เวลา ๙:๓๐-๑๑:๒๐ น. ห้องเรียน Google Classroom
อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นลิน ตั้งพานิชย์
คาอธิบายรายวิชา ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้างของงานด้านการประชาสัมพันธ์ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริหารธุรกิจที่ให้การบริการด้านการประชาสัมพันธ์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางRU-mail
แนวทางการวัดผล ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อรับคาเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ทั้งนี้ อาจารย์จะแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบไว้ใน Google Classroom
นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคาเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้ ๒ ช่องทาง
ช่องทางที่ ๑ Link >> https://forms.gle/tAGdXyf4NsCcMP5g7

ช่องทางที่ ๒ QR >>
๒. นักศึกษาต้องใช้ RU-mail ในการติดต่อกับอาจารย์ และควรเช็คinboxทุกวัน
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ส่งe-mailมาที่ nalin.t@rumail.ru.ac.th หรือติดต่อผ่านทางเลขาภาคฯ
***วิชานี้ไม่มีกรุ๊ปไลน์

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

แกป

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาลั ก ษณะขอบเขตและวิ วั ฒ นาการของการประชาสั ม พั น ธ์ ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การ
ติดต่อสื่อสาร ความสาคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นาไปประยุกต์กับองค์ก ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
บทบาท และหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรและสังคม คุณสมบัติที่สาคัญของนักประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่า งเหมาะสมกับสถานการณ์ การประยุกต์ใ ช้หลักมนุษย
สัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ งานด้านประชาสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคคล ตลอดจน การวิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของผู้ประกอบอาชีพด้านนี้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ติดต่ออาจารย์เพื่อรับเอกสารประกอบการสอน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบ Short Answer 10ข้อ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนให้ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ให้ศึกษาจาก Course on
Demand และ ควรติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนและการสอบ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

095-245-5196
drhin
punna.kong@ruamil.ru.ac.th
zuotwkd
ห้องเรียน
http://line.me/ti/g/J3u8xCup7o GG classroom
พฤ.09:00-12:00, ศ.09:00-12:00

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

แกป

คาอธิบายรายวิชา
ศิลปะและประสาทสัมผัส องค์ประกอบการออกแบบ สี เส้น พื้นที่ รูปร่าง พื้นผิว ตัวอักษร ขนาด
แนวคิดการออกแบบ หลักการออกแบบ ความสอดคล้องกัน สมดุล จุดเด่นและการเน้น สัดส่วน การตัดกัน
การประยุกต์หลักศิลปะและการออกแบบในงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ติดต่ออาจารย์เพื่อรับเอกสารประกอบการสอน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
นักศึกษาควรเข้าชั้นเรียนให้ครบทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ให้ศึกษาจาก Course on
Demand และ ควรติดต่ออาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนและการสอบ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

095-245-5196
drhin
punna.kong@ruamil.ru.ac.th
6wwmfql
ห้องเรียน
http://line.me/ti/g/gWZX96S-1l GG classroom
พฤ.09:00-12:00, ศ.09:00-12:00

