รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา.. 3053505 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบริหารจัดการงานโฆษณา
(ภาษาอังกฤษ) Advertising Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอี ย ดของรายวิ ช าการบริ ห ารจั ด การงานโฆษณา ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช เปนเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนใน วิชาการบริหารจัดการงานโฆษณา สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (นศ.บ.) โดยเนื้อหาแบงออกเปน 7 หมวด ไดแก หมวด 1ขอมูลทั่วไป หมวด
2จุดมุ งหมายและวัตถุป ระสงค หมวด 3 การพัฒ นาผลการเรียนรู หมวด 4 ลั กษะและการดําเนินการ
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ หมวด 6 การประเมินนักศึกษา และ หมวด 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และทั้งหมดเปน
แนวทางที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ เพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยาง
ยิ่งวารายละเอีย ดของรายวิช าการบริห ารจัดการงานโฆษณา (มคอ. 3) ฉบั บนี้ จะเปนประโยชนสํ าหรับ
นักศึกษา คณาจารยผูสอน โดยใชคูมือเปนแนวทางประกอบการ จัดการเรียนการสอน และบรรลุตามวัตถุ
ประสงคของการเรียนการสอน ตลอดจนเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 30535052 การบริหารจัดการงานโฆษณา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)การบริหารจัดการงานโฆษณา
(ภาษาอังกฤษ) Advertising Management
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระวิชาเลือก กลุมวิชาการดับปริญญาตรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์การเรียนระนอง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 มิถุนายน 2560

ตอนเรียน ……………

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและองคความรูดานการบริหารจัดการงานโฆษณา
1.2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานโฆษณาเชิงลึก
1.3 เพื่อสามารถนาแนวคิดและองคความรูดานการบริหารจัดการงานโฆษณามาประยุกตในการ
ดาเนินงานดานการโฆษณา
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนนศึกษาแนวคิดและองคความรูดานการบริหารจัดการงานโฆษณา ตลอดจนขั้นตอนการ
บริหารงาน โฆษณา การวางแผนเชิงกลยุทธตางๆ ตลอดจนการประเมินผลแผนการดาเนินงาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาความหมาย หลักการและบทบาทของการบริหารจัดการงานโฆษณา นโยบายการจัด หน
วยงานโฆษณาของบริษัทตั วแทนโฆษณาและผู โฆษณา หนาที่ คุณ สมบัติของบุค ลากรในหนวยงาน
โฆษณา การจั ด โครงสรางการด าเนิน งาน ขั้น ตอนการบริห ารงานโฆษณา การวางแผนเชิงกลยุทธ
เทคนิ ค การ บริ ห ารงานลู ก คา เทคนิ ค การน าเสนอ การจั ด การดานสรางสรรคสื่ อ โฆษณา การจั ด
อัตรากาลังงบประมาณ และการประเมินผลแผนการ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในการศึกษา
1.1.2 มีเจตคติคติที่ดีต่อสังคมและวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของการเป็น นักสื่อสารมวลชนที่ดี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิ ดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงในการปฏิบัติตนทั้งต่อสังคมและแวดวงวิชาชีพ
1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานโฆษณา ยกตัวอยางกรณีศึกษาการบริหารจัดการงานโฆษณาที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม
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1.2.2 อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสาคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ
การมีวินัยเรื่อง เวลา
1.2.3 การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.2.4 ให้มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น ผลจากการเข้ า ชั้ น เรี ย น ความตรงต่ อ เวลา ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห การอภิปราย และพฤติกรรมที่
แสดงออก ในชั้นเรียนและในโอกาสตางๆที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
1.3.3 การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสง
ผลงาน
1.3.4 ประเมินจากกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของการทางานเดี่ยวและงานกลุมตามที่ได
รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และองคความรูดานการบริหารจัดการงาน
โฆษณา
2.1.2 สามารถอธิบายถึงการวางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารจัดการงานโฆษณา ตลอดจน
กาหนด แนวทางกลยุทธการดาเนินงานดานการโฆษณา
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 การทํางานกลุ่มและการนําเสนองานจากการปฏิบัติ
2.2.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
2.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
2.2.5 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
2.2.6 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
2.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบปลายภาค
2.3.2- การวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3.3 การทารายงานกลุม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานดานการโฆษณา และแผน
เชิงกลยุ ทธ ในการบริห ารจั ดการงานโฆษณา ตลอดจนกําหนดแนวทางกลยุทธการดําเนินงานดานการ
โฆษณา
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3.1.2 สามารถประยุกตความรูดานการบริหารจัดการงานโฆษณาสู การวางแผนเชิงกลยุทธดาน
การ โฆษณาได
3.1.3 พัฒนาทัศนคติที่มีต่อสังคมและวิชาชีพ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
3.2.2 การทํางานกลุ่มและการนําเสนองานจากการปฏิบัติ
3.2.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
3.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
3.2.5 การอภิปรายกลุมยอย (Small - Group Discussion)
3.2.6 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
3.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริง
3.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.3.4 ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถแสดงบทบาทของผู นํา หรือบทบาทของผู รวมทีมในการทํางานเพื่ อการจัดทํ า
รายงาน
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับผู
อื่น
4.2.2Group Discussion แสดงความคิดเห็น วิเคราะห อภิปรายตอกรณีศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน และความตรงตอเวลา
4.3.2 ประเมินจากรายงานกลุมและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3.3 ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณงานกลุมที่มอบหมาย มีทักษะในการสื่อสารเพื่อ
สื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และ
เลือกใช รูปแบบของสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับอาจารยและเพื่อรวมชั้นเรียน
7
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5.1.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี และสื่อสมัยใหมในสืบคนและจัดทํารายงาน
มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
5.2.2 การทํางานกลุ่มและการนําเสนองานจากการปฏิบัติ
5.2.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
5.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
5.2.5 การวิเคราะหกรณีศึกษาใชสารสนเทศเปนขอมูล
5.2.6 การมอบหมายงานที่ต องมีการสืบคนขอมูล และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทํา
รายงาน
5.2.7 การมอบหมายงานที่ตองนําเสนอทั้งในรูปเอกสารรายงานและดวยวาจา ประกอบการใช
เทคโนโลยกีารสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา
5.3.2 ประเมินจากรายงานที่สืบคนและใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการนําเสนอ
5.3.3 ประเมินจากผลงานกลุ มที่นําเสนอดวยการพิมพเปนเอกสารรายงาน การใชสื่อและการ
นําเสนอ รายงานหนาชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
บทนา
- การบริหารจัดการงาน
โฆษณา
- ความหมายของการบริหาร
จัดการ
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/ความหมายของ
รายวิชา
- หัวข้อการสอน
- หลักการในการดาเนินธุรกิจ
- บทบาทของการบริหารจัดการ
งานโฆษณา
- การบริหารจัดการงาน
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/การดาเนินธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง ค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

บรรยายประกอบ
powerpoint

3

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง ค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้อง
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์

1,2

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์
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3-4

5-6

6
-บริษัทตัวแทนโฆษณาและผู
โฆษณา
- บริษัทตัวแทนโฆษณา
- ประเภทของบริษัทตัวแทน
โฆษณา
- บริษัทผูโฆษณา
- การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์โฆษณาได้
การจัดโครงสรางการดาเนินงาน 6
โฆษณา
- ประเภทการจัดโครงสร้างการ
ดาเนินงานโฆษณา - การจัด
โครงสรางของบริษัท ตัวแทน
โฆษณา
- กระบวนการดาเนินงาน
โฆษณา
- Learning Outcome

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

-บรรยายประกอบการยก 1 , 2
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน
/ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ

- บรรยายประกอบการยก 1 , 2, 3
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน
/ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ

-บรรยายประกอบการยก 1 , 2, 3
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์

นศ.แบ่งลักษณะขององค์โฆษณาได้
7

3
การวางแผนเชิงกลยุทธและ
เทคนิคการบริหารงานลูกคา
- การวางแผนเชิงกลยุทธ - การ
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8

9-10

วางแผนเชิงกลยุทธภายใน
- การวางแผนเชิงกลยุทธ
ภายนอก
- Learning Outcome
เข้าใจความสําคัญของแผนกล
ยุทธ์
3
-เทคนิคการบริหารงานลูกคา
Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/บอกได้ถึง
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/การติดต่อลูกค้าเพื่อให้
ได้งาน
เทคนิคการนาเสนองานโฆษณา 6
- การนาเสนองานโฆษณาโดย
การเขียน
- การนาเสนองานโฆษณาโดย
วาจาโฆษณาแบบ เปนทางการ
- การนาเสนองานโฆษณาแบบ
ไมเปนทางการ
- การใชเทคโนโลยี
ประกอบการ นาเสนองาน
โฆษณา
- การนาเสนองานโฆษณาให น

ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา

- บรรยายประกอบการยก 1 , 2, 3
ตัวอย่าง/การทํางานเดี่ยว
ด้วยการฝึกพูดหน้าชั้นเรียน
/แบบฝึกหัดทบทวน
ข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

-บรรยายประกอบการยก 1 , 2, 3
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน
/ศึกษากรณีศึกษา /ค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์
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11-12

13-14

าสนใจ
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/สามารถสื่อสารในการ
นําเสนอได้เหมาะสม
การจัดการดานการสรางสรรค 6
งานโฆษณา
- การศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง
- การวิเคราะหปญหาและ
โอกาส
- การกาหนดวัตถุประสงคของ
การโฆษณา
- การกาหนดกลยุทธและ
วิธีการ ปฏิบัติ
- Learning Outcome
นศ.มีความคิดสร้างสรรค์
การจัดอัตรากาลังงบประมาณLearning Outcome
- Learning Outcome
นศ.บริหารอัตรากาลังขององค์
ได้

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

- บรรยายประกอบการยก 1 , 2, 3
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน
ข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

- บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน
ข้อมูลเพิ่มจากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์
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15

16

การประเมินผลแผนการ
ดาเนินงาน
- วิธีกาหนดงบประมาณ
ดานการโฆษณา
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/รู้วิธีในการจัดสรร
งบประมาณ
สอบปลายภาค

3

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทํางานกลุ่มและ
การนําเสนองานจากการ
ปฏิบัติ/แบบฝึกหัดทบทวน

- Power point
- วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการสอน

1 , 2, 3

ผศ.ดร.
ฐานะวัฒนา
สุขวงศ์

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.แบบฝึกหัด

ผลการเรียนรู้
1.1, 1.2,1.3,

2.กิจกรรมในชั้นเรียน 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.3, 4.4,
5.1, 5.2

3.การเข้าชั้นเรียน,
ความประพฤติและ
การแต่งกาย
(พัฒนาขึ้น)

4.สอบปลายภาค

1.1,3.1,4.1

2.1,3.1,4.1,5.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %
- การมีสวนรวมในการ ตลอดภาค
อภิปราย แสดงความ การศึกษา
คิดเห็น และวินัยใน
การเรียน ความ
รับผิดชอบ - ทําแบบฝ
กหัดทายบท
20%
- รายงานเดี่ยว
ตลอดภาค
และกลุม การ
การศึกษา
วิเคราะหการ
ดําเนินงานโฆษณา
โครงสราง
บริษัทตัวแทนโฆษณา
กรณีศึกษาและอื่นๆ
- นําเสนอผลงานในชั้น
เรียน
10%
- ความสม่ําเสมอใน
ตลอดภาค
การเข้าชั้นเรียน
การศึกษา
- ความประพฤติดี แต่ง
กายถูกต้องตาม
ระเบียบ
- ความกระตือรือร้นใน
การทํากิจกรรม
60%
คะแนนสอบ
16

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ฐานะวัฒนา สุขวงศ และขนิษฐา ปาลโมกข
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหาร จัดการงาน
โฆษณา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นิตยสาร Marketeer, นิตยสาร BrandAge
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต
www.kosanathai.com
http://www.hongkiat.com/blog/28-nice-and-creative-tech-advertisements/
http://www.hongkiat.com/blog/60-creative-and-clever-advertisements/
http://www.hongkiat.com/blog/40-cool-and-creative-pepsi-advertisements/
http://article.kcnbrand.com/thinking/creative-thinking-thinking/7711

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรม ในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบ
2.2 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. การปรับปรุงการสอน
ใช้การสัมมนาระดมความเห็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงการ
สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหารายวิชาระหว่างการสอนกับนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
ทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ที่ใช้ สรุปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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