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คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชากลยุทธการ
วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planning Strategy) รหัสวิชา 3054504 โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ ยวกั บ แนวคิ ดและองค ความรู ด านสื่อ โฆษณาและกลยุท ธก ารวางแผนสื่อ โฆษณา การจัดสรร
งบประมาณและสรางตารางการกําหนดสื่อโฆษณา
รายละเอียดของรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฏีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน โดยผูเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดจากการรายวิชาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดในอนาคต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3054504 ชื่อรายวิชา กลยุทธการวางแผนสื่อโฆษณา
Media Planning Strategy
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุม วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.รรินทร วสุนันต
อาจารยผสู อน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2563 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคการวางแผนสื่อโฆษณา
1.2 เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได รู ห ลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาในการจั ด ทํ า แผนสื่ อ โฆษณา องค ป ระกอบและ
กระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา ปจจัยกําหนดการใชสื่อโฆษณา
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชสื่อใหเกิดประสิทธิผล การกําหนดกลยุทธสื่อโฆษณา กลยุทธสวนผสมสื่อ
โฆษณา กลยุทธการจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณาไดอยางเหมาะสม
1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการวางแผนและสรางตารางการกําหนดสื่อโฆษณา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาเนนใหบูรณาการความรูทางวิชาการสูการปฏิบัติจ ริง ประยุกตมาใชในสถานการณ ดาน
การตลาดและการโฆษณา การใชสื่อใหมในการวางแผนรณรงคการโฆษณา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคการวางแผนสื่อโฆษณา หลักเกณฑการพิจารณาในการ
จัดทําแผนสื่อ โฆษณา องคประกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา ปจจัยกําหนดการใชสื่อ
โฆษณา วิธีการใชสื่อใหเกิดประสิทธิผล การกําหนดกลยุทธสื่อโฆษณา กลยุทธสวนผสมสื่อโฆษณา กลยุทธ
การจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนและสรางตารางการกําหนดสื่อโฆษณา
Study meaning. importance, and objectives of advertising media planning. This course
includes components and processes of media planning, media selecting to effectiveness
and efficiency, media mix strategy, budget allocation and implementation.
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา (Office Hour) ที่แบบออนไลนและออฟไลนกับ
อาจารยผูสอน สัปดาหละ 6 ชั่วโมง โทรศัพทเคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ
เชน LINE นอกจากนี้อ าจกําหนดชอ งทางใหนักศึก ษาติดตอที่หลักสูตรฯ โดยกําหนดใหคําปรึก ษาดัง นี้
ออนไลน ทุกวันพุธ 9.00-12.00 น. และออฟไลน ทุกวันพฤหัส เวลา 9.00-12.00 น. หอง 333 อาคาร 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟอเผือ่ แผ เสียสละ จิตสาธารณะ และทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมี
คานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต และเขาใจผูอื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองและผูอ ื่น
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม
1.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับในบทบาท สิทธิ
หนาที่ของตนเองและผูอื่น
1.2.4 สง เสริ ม สนั บ สนุนให จัดกิจ กรรมที่ก ระตุนใหนัก ศึก ษามีความเอื้อ เฟอเผื่อ แผ เสียสละ
จิตสาธารณะ และมีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
1.2.5 ยกตัวอยางการวางแผนสื่อโฆษณา และตัวอยางแผนงานโฆษณาที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
และตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม (ลูกคาหรือเจาของสินคาและผูบริโภค)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอ เวลาของนัก ศึก ษาในการเขาชั้ นเรียน การสง งานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการปรากฏกาย กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
1.3.4 ประเมินผลจากความถูกตองเหมาะสมของชิ้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
1.3.5 ประเมินจากกระบวนการและผลสัม ฤทธิ์ของการทํางานเดี่ยวและงานกลุมตามที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และองคความรูดานสื่อโฆษณา และการวางแผนสื่อ
โฆษณา หลักเกณฑ องคประกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา ตลอดจนกลยุทธการวางแผน
สื่อโฆษณาและกลยุทธการจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา
2.1.2 มีความสามารถกํ าหนดกลยุท ธก ารวางแผนสื่อ โฆษณารวมทั้ง ประยุก ตใชสื่อ โฆษณา
กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธการวางแผนสื่อโฆษณา การจัดทําตารางสื่อโฆษณาและการจัดสรร
งบประมาณสื่อโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของได
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการบริหาร
จัดการสื่อ โฆษณา หลั ก จิตวิท ยา หลั ก การใชภาษา หลัก ศิล ปะ หลัก กฎหมายและจริย ธรรมสื่ อ นํามา
ประยุกตใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได
2.1.4 มีความสามารถในการศึก ษาคนควา และพัฒนาความรู ความเขาใจของตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการบูรณาการ ไดแก
การบรรยายสรุป (Lecture) กรณีตัวอยาง (Case Study) การเรียนการสอนแบบรวมมือ (cooperative
learning groups) โดยการแบง นัก นัก ศึกษาออกเปนกลุม เพื่อ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบรวมกันทัง้ ในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนด โดยเนนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น และศึกษาคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา หรือลักษณะเนื้อหาสาระของรายวิชา
2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานการณจริง การฝกปฏิบัติโ ดยมีอาจารยเ ปนผูคอยแนะนําให
คําปรึกษา มีการเพิ่มกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด (Thinking)
นักศึกษาไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเอง ( Construct) อันเกิดจากการ แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง และกิจกรรมที่นักศึกษาได
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พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good Habit) เชน ความรับผิดชอบ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความ
และ ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอื่น การยอมรับผูอื่น
2.2.3 จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอยเนื้อหาแตละบทเรียน
2.3.2 การสอบปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากความสมบูรณของเนื้อหารายงาน หรือโครงการที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากการนําเสนอผลรายงานการศึกษาคนควา
2.3.6. ประเมินจากคุณภาพของชิ้นงานจากการฝกทักษะทางวิชาชีพดานตาง ๆ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสรางสรรคและสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน
3.1.3 สามารถสามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอการเลือกใชส่ือโฆษณา กลยุทธการ
วางแผนสื่อโฆษณา จากกรณีศึกษาและตัวอยางการวางแผนสื่อโฆษณา
3.1.4 สามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสื่อ และประยุกตใชความรู ความเขาใจ แนวคิด ทักษะมาใชสรางสรรคชองทาง
การสื่อสารที่สอดคลองกับการตลาด แผนสื่อโฆษณา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ในการเรียนการสอนฝกกระบวนการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษา โดย
เริ่ม ตนจากปญหาที่งาย และเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อ ยๆ ทั้ง นี้ ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอ งกับ
รายวิชา นอกจากนั้น ทุกรายวิชาตองฝกการคิดเชิงวิเคราะห เชน วิเคราะหสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม และคิดเชิงสรางสรรค
3.2.2 จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักคิดวิเคราะห
สรางสรรคจากตัวอยาง หรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
3.2.3 การฝกวิเคราะหโดยอภิปรายกลุม จากกรณีปญ
 หาหรือกรณีตัวอยาง (Case Studies)
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3.2.4 ใหนักศึกษารับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูนํากลุมหรือสมาชิกกลุมทั้งใน
บทบาทการทํางานและบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุม ในการสรางผลงานกลุม
3.2.5 ใหนักศึกษาการฝกปฏิบัตกิ ารวางแผนสื่อโฆษณา และการจัดทําตารางสื่อโฆษณา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
3.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหเนื้อในรายงาน ผลงานสรางสรรค
3.3.3 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน ตลอดจนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรู ความเขาใจในกลยุทธสื่อโฆษณา สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในทาง
การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล
4.1.2 สามารถทํางานประสานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กับ ผูรวมงานในองคก ร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ สถานการณ สังคม และ
วัฒนธรรมองคกรได
4.1.3 สามารถใชความรู ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะชี้นําสังคม
ไดอยางเหมาะสม
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ บทบาทของผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีมในการ
ทํางานและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวม
หรือฝกการทํางานเปนกลุมใหมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับผูอื่น
4.2.1 ใหนักศึกษารูจัก ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ตลอดจนมีก ารสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
4.2.3 มีการเสริมสรางบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
4.2.4 สงเสริมการพัฒนาความคิดและการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษา
4.3.2 ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มี ค วามรู ทั ก ษะการใชภ าษาในการสื่ อ สารอย า งเป น ทางการและไม เ ปน ทางการ
ดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และเลือกใชรูปแบบของสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับอาจารย
และเพื่อนรวมชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี และสื่อสมัยใหมในการศึกษาคนควา การนําเสนอแผนงานใน
ชั้นเรียน การปฏิบัติการวางแผนสื่อโฆษณาและตารางสื่อโฆษณาไดอยางเหมาะสม
5.1.4 นําขอ มูลที่ไดจากการวิเคราะห การทําประชามติ การทําโพลมาใชในวิชาชีพ ทางดาน
นิเทศศาสตร
5.1.5 มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตางๆ ตลอดจนสามารถ
เลือ ก และประยุ ก ต ใช โ ปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพ นิเทศศาสตรไดอ ยางสรางสรรคและ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 กลยุ ท ธ ก ารจั ดการเรี ยนการสอนใหนัก ศึก ษาไดป ฏิบัติง าน หรือ จัดกิจ กรรมจากการใช
เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่จําเปนสําหรับการเสริมสรางหรือเพิ่มทักษะ
และความชํานาญเชิงวิชาชีพอยางสรางสรรค
5.2.2 การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารจากสื่อตางๆ
5.2.3 สืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 การมอบหมายงานที่ตองนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจา ประกอบการใชเทคโนโลยี
การสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากความสามารถของนักศึกษาในการใชทักษะ เทคนิค รูปแบบการเลือกใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ - การวิเคราะหตัวเลขการใชงบประมาณในการเลือกใชสอื่ โฆษณา
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5.3.2 ประเมินผลการเรียนรูจากความสามารถในการใชภาษาอธิบายขยายความ เพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และทักษะการนําเสนอผลงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่สืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวางแผนสื่อโฆษณาและตารางสื่อ
โฆษณา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ / Learning Outcome

1

แนะนําเนื้อหารายวิชาการจัดการเรียน
การสอน และเกณฑการประเมิน
บทที่ 1 บทนํา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สื่อโฆษณา และการวางแผนสื่อโฆษณา
- ความหมายสื่อโฆษณา ความสําคัญ
- ความหมายการวางแผนสื่อโฆษณา
ความสําคัญ
บทที่ 1 (ตอ) ประเภทสื่อโฆษณา
- ประเภทสื่อโฆษณา และการวิเคราะห
สื่อโฆษณา
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
แยกประเภทสื่อโฆษณา และวิเคราะหสื่อ
โฆษณาได

2

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

(1) ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) ตัวอยางสื่อ
โฆษณา
(5) WBSC
(1) ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(1) ตํารา/เอกสาร
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ ประกอบการสอน
(2) PowerPoint
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom
(3) กรณีศึกษา
(3) มอบหมายงานการวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ผาน (4) ตัวอยางสื่อ
โฆษณา
ระบบ WBSC
(5) WBSC
ศึกษาตัวอยางสื่อโฆษณาประเภท
ตางๆ ผานระบบ WBSC
(1) แนะนําจุดประสงค แนวการสอน
เกณฑการประเมิน และแหลงสืบคน
ขอมูลและการเรียนรู ผานระบบ
WBSC
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2

ผศ.ดร.ขนิษฐา
ปาลโมกข

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.ดร.ขนิษฐา
ปาลโมกข

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ / Learning Outcome

3

บทที่ 1 (ตอ) ประเภทสื่อโฆษณา
- วัตถุประสงคของการวางแผนสื่อ
โฆษณา
- หลักเกณฑการพิจารณาในการวางแผน
สื่อโฆษณา
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
วัตถุประสงคของการวางแผนสื่อได

4

5

6

บทที่ 2 การวางแผนสื่อโฆษณา
- องคประกอบการวางแผนสื่อโฆษณา
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
เขาใจองคประกอบการวางแผนสื่อโฆษณาได
บทที่ 2 (ตอ)
- ขั้นตอนการวางแผนสื่อโฆษณา
- ปญหาการวางแผนสื่อโฆษณา
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
วางแผนสื่อโฆษณา
บทที่ 2 (ตอ)
- ขั้นตอนการวางแผนสื่อโฆษณา
- ปญหาการวางแผนสื่อโฆษณา

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
(1) ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom
(3) มอบหมายงานการวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ผาน
ระบบ WBSC
(4) ศึกษาตัวอยางสื่อโฆษณาประเภท
ตางๆ ผานระบบ WBSC
(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom

สื่อการสอน
(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) ตัวอยางสื่อโฆษณา
(5) WBSC

4

1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom
(3) วิเคราะหกรณีศึกษาการวางแผนสื่อ
ของสินคาหรือบริการ

(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) WBSC
(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษาสื่อโฆษณา
(4) WBSC

4

1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom

(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint

4

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ขอ 1
ขอ 2

ขอ 1
ขอ 2

ผูสอน

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
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สัปดาหที่

7

8

หัวขอ / Learning Outcome
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
วางแผนสื่อโฆษณา
บทที่ 3 คําสําคัญ/ศัพทเฉพาะในการวางแผน
สื่อโฆษณา
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถใช
ศัพทเฉพาะในการวางแผนสื่อโฆษณา
บทที่ 4 การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา
- กระบวนการวางแผนซื้อสือ่ โฆษณา
- หลักการซื้อสื่อโฆษณา
- เทคนิคการซื้อสื่อโฆษณา
- ขั้นตอนการทํา Monthly Brief
- มีเดียบรีฟ (Media Brief)
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
การทํา Monthly Brief และมีเดียบรีฟ
(Media Brief)

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
(3) วิเคราะหกรณีศึกษาการวางแผนสื่อ
ของสินคาหรือบริการ
(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom
(3) มอบหมายงานกลุมสืบคนคําสําคัญ/คํา
ศัพทฯ ผานระบบ WBSC
(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom
(3) ศึกษาตัวอยาง Monthly Brief,
Media Brief

สื่อการสอน
(3) กรณีศึกษาสื่อโฆษณา
(4) WBSC
(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) WBSC
(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) ตัวอยาง Monthly Brief,
Media Brief
(4) WBSC

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
โมกข

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข
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สัปดาหที่

หัวขอ / Learning Outcome

9

บทที่ 4 การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา (ตอ)
- กระบวนการวางแผนซื้อสือ่ โฆษณา
- หลักการซื้อสื่อโฆษณา
- เทคนิคการซื้อสื่อโฆษณา
- ขั้นตอนการทํา Monthly Brief
- มีเดียบรีฟ (Media Brief)
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
การทํา Monthly Brief และมีเดียบรีฟ
(Media Brief)

10

บทที่ 5 การใชประเมินประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลในการใชสื่อ
- กระบวนการติดตามผล
- องคประกอบในการพิจารณาประเมินแผน
สื่อโฆษณา
- การวัดผลสื่อโฆษณา (ความถี่ การเขาถึง
ผลกระทบ ความตอเนื่อง)
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
ประเมินผลแผนสื่อโฆษณาดานความถี่ การ
เขาถึง ผลกระทบ และความตอเนื่อง

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาผานแอฟพลิ
เคชั่น LINE Group หรือ Zoom
(3) ศึกษาตัวอยาง Monthly Brief,
Media Brief

(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) ตัวอยาง Monthly Brief,
Media Brief
(4) WBSC

(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาในชั้นเรียน
(3) การวิเคราะหกรณีศึกษา (จากสัปดาห
ที่ 5)
(4) การแบงกลุมกําหนดกลยุทธการ
วางแผนสื่อโฆษณาสินคาหรือบริการ

(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) ตัวอยางแผนการประเมินสื่อ
(4) WBSC

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ขอ 3

ผูสอน
ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข
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สัปดาหที่

หัวขอ / Learning Outcome

11

บทที่ 5 (ตอ)
- การประเมินประสิทธิภาพสื่อโฆษณา
(การใชงบประมาณ)
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อและคํานวณ
การใชงบประมาณ
บทที่ 7 การจัดทําตารางสื่อโฆษณา
Learning Outcome: นักศึกษาสามารถ
จัดทําตารางสื่อโฆษณา

12

13

14

การจั ด กิ จ กรรม บรรยายพิ เ ศษ หั ว ข อ
“บทบาทและแนวโนมกลยุทธการวางแผนสื่อ
โฆษณา”
Learning Outcome: นักศึกษามี
ทักษะความรูความเขาใจในการวางแผนสื่อ
โฆษณา
การนําเสนอรายงานกลุมในการจัดทํากลยุทธ
การวางแผนสื่อโฆษณา

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา (1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาในชั้นเรียน
สอน
(3) การวิเคราะหกรณีศึกษา (สัปดาหที่ 5) (2) PowerPoint
(3) ตัวอยางแผนการประเมินสื่อ
(4) WBSC

4

(1) สรุปทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ผานมา
(2) การบรรยายสรุปเนื้อหาในชั้นเรียน
(3) การแบงกลุมจัดทําตารางสื่อโฆษณา

4

4

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ 3
ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

(1) การบรรยายเนื้อหาจากวิทยากรหรือ
อาจารย
(2) อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
(3) การฝกปฏิบัติ

(1) ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน
(2) PowerPoint
(3) ตัวอยาง
(4) WBSC
(1) เอกสารบรรยาย
(2) PowerPoint
(3) แบบทดสอบความรู
(4) WBSC

ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข

(1) การใหคาํ แนะนําการนําเสนอผลงาน
กลุม
(2) การนําเสนอผลงานกลุม (การจัดทํา
กลยุทธการวางแผนสื่อโฆษณา)

(1) ตํารา
(2) PowerPoint
(3) การนําเสนอในชั้นเรียน
(4) WBSC

ขอ 3

ผศ.ดร.
ขนิษฐา
ปาล
โมกข
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สัปดาหที่
15

หัวขอ / Learning Outcome
สรุปบทเรียน

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
(3)
(1)
(2)
(3)

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
การบรรยายสรุปเนื้อหาในภาพรวม
PowerPoint
ทดสอบความรู

หมายเหตุ : แผนกาสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ

17

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
ก า ร เ รี ย น ผ า น ร ะ บ บ 1.1, 1.2
ออนไ ล น แ ละ เ ข า ชั้ น
เรียน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

10%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

10-12

10%

14

30%

13

10%

ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย

30%

การเขารวมฟงบรรยาย
พิเศษ

1.3, 2.1, 2.2, ,
3.2, 3.3, 4.2,
5.1,

- การตรงเวลา
- ความสมํ่าเสมอในการ
เรียนผานระบบออนไลน
ไดแก WBSC, LINE
Group/Zoom และ
การเขาชั้นเรียน
- ความกระตือรือรน
- สามารถรวมงานกับ
ผูอื่นได
- สามารถสื บ ค น ผ า น
ระบบอินเทอรเน็ตได
- สามารถใชอุปกรณ
เครื่องมือนําเสนอได
- การตรงตอเวลา
- นําเสนอเนื้อหาได
ถูกตอง ครบถวน
- มีทักษะในการ
นําเสนองานที่ดี
- การตรงตอเวลา
- นําเสนอเนื้อหาได
ถูกตอง ครบถวน
- ความสามารถในการ
ใชเครื่องมือและอุปกรณ
นําเสนอ
- การวิเคราะหกลยุทธ
ไดถูกตอง
- การตรงตอเวลา
- นําเสนออภิปราย
- การตอบชอซักถาม

สอบปลายภาค

2.1, 2.3, 3.3

ขอสอบปลายภาค

การมีสวนรวม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นผาน
ระบบออนไลน ไดแก
WBSC, LINE
Group/Zoom และ
ในชั้นเรียน
การนําเสนอในชั้นเรียน

4.1,4.2,
5.1,5.3

1.1, 1.2, 1.5,
4.1, 5.1, 5.3

การวิเคราะห
1.3, 2.1, 2.2,
การฝ กปฏิ บ ัต ิ (นําเสนอ ,3.2, 3.3, 4.1,
4.2, 5.1, 5.3
แผนงาน)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน และนอกหองเรียน (ผานระบบ WBSC) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู
และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินผลความพึง พอใจของผูเ รียนในเรื่อ งคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู
แตละดาน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา มี
การประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา 70% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย
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ผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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