รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา....3053402................. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสรางสรรคงานโฆษณา
(ภาษาอังกฤษ) Advertising Creativity

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข

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

คํานํา
รายละเอียดของ รายวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน หนังสือหรือ ตํารา
เรียนในราย วิชาการสรางสรรคงานโฆษณา สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร (นศ.บ.) โดยเนื้อหาแบงออกเปน 7 หมวด ไดแก หมวด 1ขอมูลทั่วไป หมวด 2จุดมุงหมาย
และวัตถุประสงค หมวด 3 การพัฒนาผลการเรียนรู หมวด 4 ลักษะและการดําเนินการ หมวด 5
การวางแผนและการเตรียมการ หมวด 6 การประเมินนักศึกษา และ หมวด 7 การประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และทั้งหมดเปนแนวทางที่
นักศึกษาจะตองปฏิบัติ เพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตหวังเปนอยางยิ่งวา
รายละเอียดของรายวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา
(มคอ. 3) ฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา คณาจารย ผูสอน โดยใชคูมือเปนแนวทางประกอบการ
จัดการเรียนการสอน และ บรรลุตามวัตถุประสงคของ การเรียนการสอน ตลอดจน เปนไปตามระเบียบของ
สถาบัน
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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

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
19
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3053402 ราย วิชา (ภาษาไทย) การสรางสรรคงานโฆษณา
(ภาษาอังกฤษ) Advertising Creativity
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก กลุมวิชาการโฆษณา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / ชั้นปที่ …3……
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
…………………………ไมมี……………………………..
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
………………………ไมมี………………………..
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อศึกษาแนวคิด และองคความรูดานการสรางสรรคงานโฆษณา
1.2 เพื่อสามารถนําแนวคิด และองคความรูดานการสรางสรรคงานโฆษณามาประยุกตในการวางแผน
กลยุทธการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค การออกแบบและผลิตงานโฆษณา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการบรูณาการการทําวิจัยดานการบริหารจัดการงานโฆษณามาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของการสรางสรรค ขั้นตอนการคิด การวางแผนกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา
การกําหนดแนวคิดสรางสรรค หลักการออกแบบ ทฤษฎีสี กระบวนการสรางสรรคและออกแบบงานโฆษณา
ขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาและสื่อผสม ฝกปฏิบัติการสรางสรรคและผลิตงานโฆษณา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
30 นาที/สัปดาห
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถของสถาบันและสังคม ตลอดจนกฎกติกา
ของการเรียนการสอนรายวิชานี้
 (3) มีความสามารถสาทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้ง มีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต และเขาใจ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
 (4) ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการสรางสรรคงานโฆษณา และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพดานการโฆษณา
1.2 วิธีการสอน
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ การมีวินัยเรื่อง
เวลา การเขาชั้นเรียน ตลอดจนอธิ บายขอตกลงของการเรียนรายวิชานี้และ ขอปฏิบัติตามกฎระเบียบข อง
มหาวิทยาลัย
- เนนการมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นเนื้อหาและเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรมในการสรางสรรคงานโฆษณา
- การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เปนตน
- การใชตัวอยางและกรณีศึกษาการสรางสรรคงานโฆษณาและตัวอยางผลงานโฆษณาที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบและตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การมีสวนรวม และการ
สงผลงาน และคําถามทบทวนทายบท
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห การอภิปราย และพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และองคความรูดานการสรางสรรคงานโฆษณา
การกําหนดแนวคิดสรางสรรค หลักการออกแบบ ทฤษฎีสี กระบวนการสรางสรรคและออกแบบงานโฆษณา
ทางสื่อประเภทตางๆ
 (2) มีความสามารถคิดสรางสรรค และ กําหนดกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา รวมทั้ง
ประยุกตกระบวนการสรางสรรคและออกแบบงานโฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ ใชไดอยางเหมาะสมกับ
บริบทตางๆ ที่เกี่ยวของได
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน การเรียนการสอนแบบรวมมือ
(cooperative learning groups) โดยการแบงนักนักศึกษาออกเปนกลุม * เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยเนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง เปนตน
- จัดใหมีการเรียนรูการฝกดวยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีอาจารยเปนผูคอยแนะนําใหคําปรึกษา
มีการเพิ่มกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด (thinking) นักศึกษาได
ฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง
(construct) และกิจกรรมที่นักศึกษาไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (good habit) เชน ความรับผิดชอบ
ความขยัน ความมีระเบียบวินัย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสมบูรณผลงานที่ไดฝกปฏิบัติหรือรายงานการศึกษาคนควา*
- ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน*
- ประเมินจากการนําเสนอผลผลงานที่ไดฝกปฏิบัติหรือรายงานการศึกษาคนควา*
- การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) มีความคิดสรางสรรค และสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศ
ศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
 (3) สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกตใช
ทักษะทางสื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
- การอภิปรายกลุมยอย (small - group discussion) โดยใหนักศึกษารับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
ของตนเองในฐานะผูนํากลุมหรือสมาชิกกลุมทั้งในบทบาทการทํางานและบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุม ใน
การสรางขอความรูหรือผลงานกลุม
- กรณีศึกษา (case studies) โดยใหนักศึกษา ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจ
- การฝกปฏิบัติการ โดยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับเสริมสรางทักษะดานการ
สรางสรรคงานโฆษณาอยางมืออาชีพ อาทิ กิจกรรมการประกวดแขงขันสรางสรรคผลงาน หรือ ฝก
ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานโฆษณาผลิตภัณฑหรือบริการและองคกร ที่อาจารยประจําวิชามอบหมายในชั้น
เรียน หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ เปนตน และอาจารยมีการจัดกิจกรรมมุงเนนการ
เกิด Active learning คือ “แขงขัน ประชันไอเดีย” โดยอาจารย หรือลูกคา/เจาของสินคาใหโจทยจริงใน
การฝกทักษะการสรางสรรคงานโฆษณา และใหนักศึกษาไดแขงขันสรางสรรคผลงาน โดยมีอาจารยทางดาน
โฆษณาเปนผูตัดสินและมอบใบประกาศ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการวิเคราะห อภิปราย แสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษาและตัวอยางในชั้นเรียนทั้ง
รายบุคคลและกลุม
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
- การเขารวมกิจกรรมประกวดแขงขัน และ (หรือ) ฝกปฏิบัติการสรางสรรคผลงานโฆษณาผลิตภัณฑ
หรือบริการและองคกร ที่กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ และที่ อาจารยประจําวิชา
มอบหมายในชั้นเรียน รวมทั้งเขารวมกิจกรรม “แขงขัน ประชันไอเดีย”
- ผลฝกปฏิบัติสรางสรรคงานโฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) มีความรู ความเขาใจใน เชิงจิ ตวิทยาและพฤ ติกรรมมนุษย สามารถวิเคราะหสถานการณ
และปจจัย ที่เกิดขึ้นในสังคม การตลาดและ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล
กลุมบุคคลตอการทํางานเปนทีม
 (2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ เพื่อนใน
ชั้นเรียนและอาจารยผูสอน ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรมองคกรได
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับ เพื่อนในชั้น
เรียนและอาจารยผูสอน
- มีการจัดอภิปรายกลุม การนําเสนอผลงานจากการ ปฏิบัติการสรางสรรคงานโฆษณา อยาง
สรางสรรค การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห การอภิปรายตอกรณีศึกษาและตัวอยางผลงานโฆษณา
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติสรางสรรคงานโฆษณา
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานกลุม คุณภาพและความสมบูรณงานกลุมที่มอบหมาย การมี
มนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้นเรียน ตลอดจนบุคลิกภาพของนักศึกษา
- ประเมินจากความตรงตอเวลา การวางตน การแสดงออกทางการสื่อสาร และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และ
เลือกใชรูปแบบของการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับอาจารยและเพื่อรวมชั้นเรียน
 (2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร และสื่อสมัยใหมในการออกแบบ
สรางสรรคผลงานโฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนได อยาง
เหมาะสม
 (5) มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือก และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
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- การวิเคราะหกรณีศึกษา/ตัวอยางงานโฆษณา โดยใชสารสนเทศเปนขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูล และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการออกแบบ
สรางสรรคผลงานโฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ และการนําเสนอผลงาน
- การมอบหมายงานที่ตองสรางสรรคงานโฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ โดยใชโปรแรมคอมพิวเตอร
และนําเสนอทั้งในรูปเอกสารหรือผลงานสรางสรรคและดวยวาจา ประกอบการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
คอมพิวเตอรทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากวิเคราะหและการแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา/ตัวอยางงานโฆษณา
- ประเมินจากผลงานที่สืบคนและใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการ การออกแบบสรางสรรคผลงาน
โฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ และการนําเสนอผลงาน
- ประเมินจากผลงานกลุมที่นําเสนอดวยการพิมพเปนเอกสารรายงาน การใชสื่อและการนําเสนอ
ผลงานสรางสรรคทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

2

3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชั่วโมง
แนะนําเนื้อหารายวิชาแผนการ 4
เรียนการสอน และเกณฑการ
ประเมิน
- แนวคิดการสรางสรรคงาน
โฆษณา
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจแนวคิดการสรางสรรค
งานโฆษณา
- กระบวนการสรางสรรคงาน
4
โฆษณา
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ
กระกระบวนการสรางสรรค
งานโฆษณา
- กลยุทธการสรางสรรคงาน
4
โฆษณา
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค
เกณฑการวัดผล การประเมินผล และ
แนะนําหนังสือ
- บรรยาย ยกตัวอยาง
- แสดงความคิดเห็นและรวมอภิปราย
- ทําแบบคําถามทบทวน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ผูสอน
(ระบุลําดับ)
รายวิชา
ตัวอยางโฆษณาที่ 1.1 เพื่อศึกษาแนวคิด
1
มีการนําเสนอ
และองคความรูดาน
แนวคิดในการ
การสรางสรรคงาน
สรางสรรค
โฆษณา

- บรรยายสรุปเนื้อหา
- แสดงความคิดเห็นและรวมอภิปราย
- เนนการเรียนการสอนแบบรวมมือ
- ทําแบบคําถามทบทวน

ภาพแผนภูมิแสดง
กระบวนการ
สรางสรรคงาน
โฆษณา

- บรรยายสรุปเนื้อหา
- กรณีศึกษาและฝกคิด
- วิเคราะหกําหนดกลยุทธฯ
- ทําแบบคําถามทบทวน

กรณีศึกษา และ
1.1. และ
ตัวอยางโฆษณาทาง 1.2. เพื่อสามารถนํา
สื่อประเภทตางๆ
แนวคิดและองค

1.1

1

1

ความรูดานการ
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เขาใจ สามารถวิเคราะห
กลยุทธการสรางสรรคงาน
โฆษณา

4

5

- รูปแบบการนําเสนอเรื่องราว 4
ในงานโฆษณา
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจรูปแบบการนําเสนอ
เรื่องราวในงานโฆษณาและ
สามารถวิเคราะหรูปแบบการ
นําเสนอฯ ได
- สวนผสมในการสรางสรรค
4
งานโฆษณา
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจสวนผสมในการ
สรางสรรคงานโฆษณา และ
สามารถวิเคราะหตัวอยาง

- บรรยายสรุปเนื้อหา และอภิปรายกลุม
ยอย
- ศึกษาตัวอยางรูปแบบการนําเสนอฯ
- ทําแบบคําถามทบทวน

ตัวอยางรูปแบบ
การนําเสนอฯ
ทางสื่อประเภท
ตางๆ

- บรรยายสรุปเนื้อหา และอภิปรายกลุม
ยอย
- ตัวอยางโฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ
- ทําแบบคําถามทบทวน

ตัวอยางโฆษณา
ทางสื่อประเภท
ตางๆ

สรางสรรคงาน
โฆษณามาประยุกต
ในการวางแผน
กลยุทธการ
สรางสรรค
กระบวนการ
สรางสรรค การ
ออกแบบและผลิต
งานโฆษณา
1.1 และ 1.2

1

1.1 และ 1.2

1
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โฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ
6

7

8

- การเขียนโจทยในการ
4
สรางสรรคงานโฆษณา
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการเขียนโจทยในการ
สรางสรรคงานโฆษณา และ
สามารถเขียนโจทยในการ
สรางสรรคงานโฆษณาได
- การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ
และสามารถสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพได
- การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อ

- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการเขียนโจทยในการ

1.1 และ 1.2

1

1.1 และ 1.2

1

ตัวอยางโฆษณา 1.1 และ 1.2
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
สื่อวิทยุกระจายเสียง
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน

1

สรางสรรคฯ
- ทําแบบคําถามทบทวน

- กรณีศึกษา

และตัวอยาง
โจทยในการ
สรางสรรคฯ

ตัวอยางโฆษณา
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน
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9

-

10

-

11

-

วิทยุกระจายเสียง และ
สามารถสรางสรรคงาน
โฆษณาทางสื่อประเภท
วิทยุกระจายเสียง
การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อวิทยุ
โทรทัศน และสามารถ
สรางสรรคงานโฆษณาทาง
ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศนได
การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่ออินเทอรเน็ต
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อ
อินเทอรเน็ต และสามารถ
สรางสรรคงานโฆษณา
ประเภทสื่ออินเทอรเน็ตได
การสรางสรรคงานโฆษณาบน 4
โซเชียลเน็ตเวิรกหรือ

ตัวอยางโฆษณา
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อวิทยุ
โทรทัศน
สื่อวิทยุโทรทัศน
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน

1.1 และ 1.2

1

ตัวอยางโฆษณา
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อ
อินเทอรเน็ต
สื่ออินเทอรเน็ต
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน

1.1 และ 1.2

1

ตัวอยางโฆษณา 1.1 และ 1.2
ทางสื่อประเภทโซ

1

- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาบนโซ
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เครือขายสังคมออนไลน
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิรก
หรือเครือขายสังคมออนไลน
และสามารถสรางสรรคงาน
โฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิร
กหรือเครือขายสังคมออนไลน
ได
การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่อกลางแจง
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อกลางแจง
และสามารถสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อกลางแจง
ได
การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่อยานพาหนะ
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน

เชียลเน็ตเวิรกหรือเครือขายสังคม
ออนไลน
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน

เชียลเน็ตเวิรก
เครือขายสังคม
ออนไลน

ตัวอยางโฆษณา
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อสื่อ
กลางแจง
สื่อกลางแจง
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน

1.1 และ 1.2

1

ตัวอยางโฆษณา
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อ
ยานพาหนะ
สื่อยานพาหนะ
- นําเสนอผลงาน
- ทําแบบคําถามทบทวน

1.1 และ 1.2

1
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14

-

15

-

โฆษณาประเภทสื่อ
ยานพาหนะ
และสามารถสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อ
ยานพาหนะได
การสรางสรรคงานโฆษณา
4
ประเภทสื่อ ณ จุดซื้อ/ขาย
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจการสรางสรรคงาน
โฆษณาประเภทสื่อสื่อ ณ จุด
ซื้อ/ขาย และสามารถ
สรางสรรคงานโฆษณา
ประเภทสื่อสื่อ ณ จุดซื้อ/ขาย
ได
จริยธรรมในการสรางสรรค
งานโฆษณา
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจเรื่องจริยธรรมในการ
สรางสรรคงานโฆษณา และ
สามารถนํามาประยุกตใชใน
การสรางสรรคงานโฆษณา
ประเภทสื่อตางๆ ได

ตัวอยางโฆษณา 1.1 และ 1.2
- บรรยายสรุปเนื้อหา
- ปฏิบัติการสรงสรรคงานโฆษณาประเภท ประเภทสื่อณ จุด
ซื้อ/ขาย
สื่อ ณ จุดซื้อ/ขาย นําเสนอผลงาน,
- คําถามทบทวน

1

- บรรยายสรุปเนื้อหา
- อภิปราย แสดงความคิดเห็นอตัวอยาง
โฆษณาสงเสริมจริยธรรมและขัดแยง
ดานจริยธรรม
- ทําแบบคําถามทบทวน

1

- ตัวอยางโฆษณา 1.1 และ 1.2
สงเสริม
จริยธรรมและ
ขัดแยงดาน
จริยธรรม

15
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- สอบปลายภาค

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3
4

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

- การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และวินัยใน
การเรียน ความรับผิดชอบ
- ทําแบบคําถามทบทวน
1.1 (3), (4)
- รายงานกลุมการวิเคราะห
2.1 (1), (2)
แนวคิดสรางสรรคและกลยุทธ
3.1 (1), (3)
การสรางสรรคฯ และอื่นๆ
4.1, (1), (2)
- เขารวมกิจกรรมหรือฝก
5.1, (1) , (2), (5) ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
โฆษณาผลิตภัณฑหรือบริการ
และองคกรทางสื่อประเภท
ตางๆ ที่อาจารยประจําวิชา
มอบหมายในชั้นเรียน
เขารวมกิจกรรมการสง
ประกวดผลงาน/แขงขันการ
สรางสรรคงานโฆษณาที่จัดขึ้น
โดยองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ
และเจาของผลิตภัณฑหรือ
บริการและองคกร เปนตน
เรียน รวมทั้งเขารวมกิจกรรม
“แขงขัน ประชันไอเดีย”
4.1, (1), (2)
- นําเสนอผลงานสรางสรรคงาน
5.1, (1) , (2), (5) โฆษณาทางสื่อประเภทตางๆ
ในชั้นเรียน
2.1 (1), (2)
สอบปลายภาค
3.1 (1), (3)
1.1 (2), (3)

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
1-15
10%

3-7

10%

7-14

15%

7-14

15%

7-15

20%

16
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ขนิษฐา ปาลโมกข. (2560). การสรางสรรคงานโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟ
ฟคไซท มสด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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นิตยสาร Marketeer, นิตยสาร BrandAge
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/
Article Base KCNBRAND.COM Thailand Articles Center
http://article.kcnbrand.com/thinking/creative-thinking-thinking/7711
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา. (หนวย
ที่ 1-7) พิมพครั้งที่ 3.นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สัปดาหที่ 1-7)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา. (หนวย
ที่ 8-15) พิมพครั้งที่ 3.นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สัปดาหที่ 8-15)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552). เอกสารการสอนชุดการรณรงคและผลิตงานโฆษณา.
(หนวยที่ 1-7) พิมพครั้งที่ 2.นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สัปดาหที่
1-7)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552). เอกสารการสอนชุดการรณรงคและผลิตงานโฆษณา.
(หนวยที่ 8-15) พิมพครั้งที่ 2.นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สัปดาหที่ 815)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน โดยนักศึกษาและ การสังเกตการณของกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
18

มคอ. 3
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียน เชน การมีสวนรวม อภิปราย แสดงความคิดเห็น การเขาชั้นเรียน
ความสนใจ การสงงาน เปนตตน
4.2 การตรวจผลงานการปฏิบัติการสรางสรรคผลงานโฆษณาของนักศึกษารายกลุม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยใหอาจารยผูสอนจัดทําสรุปผล และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอคณะ เพื่อ
พิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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