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คานา
มคอ.3 นี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดาเนินการสอน ในรายวิชากลยุทธ์การ
วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planning Strategy) รหัสวิชา 3054504 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ย วกั บ แนวคิ ด และองค์ ค วามรู้ ด้ านสื่ อ โฆษณาและกลยุ ท ธ์ก ารวางแผนสื่ อ โฆษณา การจัด สรร
งบประมาณและสร้างตารางการกาหนดสื่อโฆษณา
รายละเอียดของรายวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรี ยน โดยผู้เรียนสามารถ
นาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3054504 ชื่อรายวิชา กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา
Media Planning Strategy
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์ ตอนเรียน A2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ความสาคัญและวัตถุประสงค์การวางแผนสื่อโฆษณา
1.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รู้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาในการจั ด ท าแผนสื่ อ โฆษณา องค์ ป ระกอบและ
กระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา ปัจจัยกาหนดการใช้สื่อโฆษณา
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อให้เกิดประสิทธิผล การกาหนดกลยุทธ์สื่อโฆษณา กลยุทธ์ส่วนผสมสื่อ
โฆษณา กลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการวางแผนและสร้างตารางการกาหนดสื่อโฆษณา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ น รายวิชาเน้ น ให้ บู รณาการความรู้ทางวิช าการสู่ การปฏิบัติจริง ประยุกต์มาใช้ในสถานการณ์ ด้าน
การตลาดและการโฆษณา การใช้สื่อใหม่ในการวางแผนรณรงค์การโฆษณา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์การวางแผนสื่อโฆษณา หลักเกณฑ์ การพิจารณาในการ
จัดทาแผนสื่ อโฆษณา องค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่ อโฆษณา ปัจจัยกาหนดการใช้สื่ อ
โฆษณา วิธีการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิผล การกาหนดกลยุทธ์สื่อโฆษณา กลยุทธ์ส่วนผสมสื่อโฆษณา กลยุทธ์
การจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนและสร้างตารางการกาหนดสื่อโฆษณา
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ อาจกาหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี
ค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิต และเข้าใจผู้อื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งต่อตนเองและสังคม
1.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององค์กรและสังคมให้ยอมรับในบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
1.2.4 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ จัด กิจ กรรมที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ กษามี ค วามเอื้ อเฟื้ อ เผื่ อ แผ่ เสี ยสละ
จิตสาธารณะ และมีค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิต
1.2.5 ยกตัวอย่างการวางแผนสื่อโฆษณา และตัวอย่างแผนงานโฆษณาที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
และตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม (ลูกค้าหรือเจ้าของสินค้าและผู้บริโภค)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการปรากฏกาย กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
1.3.4 ประเมินผลจากความถูกต้องเหมาะสมของชิ้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
1.3.5 ประเมิ น จากกระบวนการและผลสั ม ฤทธิ์ ข องการท างานเดี่ ย วและงานกลุ่ ม ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และองค์ความรู้ด้านสื่อโฆษณา และการวางแผนสื่อ
โฆษณา หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา ตลอดจนกลยุทธ์การวางแผน
สื่อโฆษณาและกลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา
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2.1.2 มีค วามสามารถก าหนดกลยุ ท ธ์ก ารวางแผนสื่ อโฆษณารวมทั้ งประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ โฆษณา
กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา การจัดทาตารางสื่อโฆษณาและการจัดสรร
งบประมาณสื่อโฆษณาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการบริหาร
จั ด การสื่ อ โฆษณา หลั ก จิ ต วิ ท ยา หลั ก การใช้ ภ าษา หลั ก ศิ ล ปะ หลั ก กฎหมายและจริย ธรรมสื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการบูรณาการ ได้แก่
การบรรยายสรุป (Lecture) กรณี ตัวอย่าง (Case Study) การเรียนการสอนแบบร่วมมือ (cooperative
learning groups) โดยการแบ่ งนั กนั กศึ กษาออกเป็ น กลุ่ ม เพื่ อการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยเน้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา หรือลักษณะเนื้อหาสาระของรายวิชา
2.2.2 จัดให้ มีการเรียนรู้จ ากสถานการณ์ จริง การฝึ กปฏิบัติ โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนาให้
คาปรึกษา มีการเพิ่มกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (Thinking)
นักศึกษาได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้ นพบสาระสาคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง ( Construct) อันเกิดจากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง และกิจกรรมที่นักศึกษาได้
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good Habit) เช่น ความรับผิดชอบ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความ
และ ลักษณะนิสัยในการทางานอย่างเป็นกระบวนการการทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับผู้อื่น
2.2.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อยเนื้อหาแต่ละบทเรียน
2.3.2 การสอบปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน หรือโครงการที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอผลรายงานการศึกษาค้นคว้า
2.3.6. ประเมินจากคุณภาพของชิ้นงานจากการฝึกทักษะทางวิชาชีพด้านต่าง ๆ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
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3.1.3 สามารถสามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา กลยุทธ์การ
วางแผนสื่อโฆษณา จากกรณีศึกษาและตัวอย่างการวางแผนสื่อโฆษณา
3.1.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสื่อ และประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะมาใช้สร้างสรรค์ช่องทาง
การสื่อสารที่สอดคล้องกับการตลาด แผนสื่อโฆษณา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ในการเรียนการสอนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย
เริ่มต้น จากปั ญ หาที่ง่าย และเพิ่มระดับ ความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ต้องจัดให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
รายวิชา นอกจากนั้น ทุกรายวิชาต้องฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม และคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2.2 จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้ รู้จักคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์จากตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง
3.2.3 การฝึกวิเคราะห์โดยอภิปรายกลุ่มจากกรณีปัญหาหรือกรณีตัวอย่าง (Case Studies)
3.2.4 ให้นักศึกษารับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้นากลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มทั้งใน
บทบาทการทางานและบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ในการสร้างผลงานกลุ่ม
3.2.5 ให้นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อโฆษณา และการจัดทาตารางสื่อโฆษณา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
3.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์เนื้อในรายงาน ผลงานสร้างสรรค์
3.3.3 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน ตลอดจนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์สื่อโฆษณา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.1.2 สามารถทางานประสานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับ ผู้ ร่ ว มงานในองค์ กร และบุ ค คลทั่ ว ไป ตลอดจนสามารถปรับ ตั ว เข้ากั บ สถานการณ์ สั งคม และ
วัฒนธรรมองค์กรได้
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ บทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมในการ
ทางานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ส่งเสริมให้นั กศึกษาเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม
หรือฝึกการทางานเป็นกลุ่มให้มีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทางานร่วมกับผู้อื่น

8

มคอ. 3
4.2.1 ให้นักศึกษารู้จักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
4.2.3 มีการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดและการนาเสนอความคิดเห็นผ่านสื่ออย่างสร้างสรรค์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษา
4.3.2 ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาในการทางานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มี ค วามรู้ ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ
ด้วยวัจนะและอวัจนะภาษา และเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับอาจารย์
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
5.1.2 มี ทั ก ษะ กลวิธี เทคนิ ค ในการสื่ อ สารอธิบ ายหลั ก การ สถานการณ์ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดอธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี และสื่อสมัยใหม่ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และนาเสนองานในชั้นเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการวางแผนสื่อโฆษณาและตารางสื่อโฆษณา
ได้อย่างเหมาะสม
นาข้อมูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพ ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ตลอดจนสามารถ
เลื อ ก และประยุ ก ต์ ใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ จ าเป็ น ในวิช าชี พ นิ เทศศาสตร์ได้ อ ย่างสร้างสรรค์ แ ละ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ งาน หรือ จั ด กิ จกรรมจากการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการเสริมสร้างหรือเพิ่มทักษะ
และความชานาญเชิงวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
5.2.2 การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสื่อสารจากสื่อต่างๆ
5.2.3 สืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 การมอบหมายงานที่ต้องนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจา ประกอบการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
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5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากความสามารถของนักศึกษาในการใช้ทักษะ เทคนิค รูปแบบการเลือกใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้จากความสามารถในการใช้ภาษาอธิบายขยายความ เพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และทักษะการนาเสนอผลงานต่าง ๆ ทั้ งภายใน และ
ภายนอกชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / Learning Outcome

1-2

แนะนาเนื้อหารายวิชาการจัดการเรียน
การสอน และเกณฑ์การประเมิน
หัวข้อการสอน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อโฆษณา และ
การวางแผนสื่อโฆษณา
- ความหมาย ความสาคัญ
- ป ระเภ ท สื่ อโฆ ษ ณ าแ ล ะก าร
วิเคราะห์สื่อโฆษณา
- วัต ถุป ระสงค์ข องการวางแผนสื่ อ
โฆษณา
- หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาในการ
วางแผนสื่อโฆษณา
Learning Outcome
1) ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายความหมาย
ความสาคัญของการสื่อโฆษณา และการ
วางแผนสื่อโฆษณา
2) ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายประเภทสื่ อ
โฆษณา และสามารถวิเคราะห์ประเภท
สื่อโฆษณา
3) ผู้เรียนสามารถกาหนดวัตถุประสงค์
การวางแผนสื่อโฆษณา
4) ผู้เรีย นสามารถอธิบ ายหลั ก เกณฑ์
การพิจารณาในการวางแผนสื่อ

จานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน
(1) แนะนาจุดประสงค์ แนวการ
สอน เกณฑ์การประเมิน
และแหล่งสืบค้นข้อมูลและ
การเรียนรู้
(2) การบรรยายเนื้อหา
(3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(4) การทดสอบก่อนเข้าสู่
บทเรียน

สื่อการสอน
(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) คลิปวิดโี อ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.4
3.1.2,3.1.3
5.1.5

ผู้สอน
ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ / Learning Outcome

2-3

หัวข้อการสอน
องค์ประกอบและกระบวนการวางแผน
สื่อโฆษณา
Learning Outcome
1) ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
องค์ประกอบและกระบวนการวางแผน
สื่อโฆษณาการวางแผนสื่อโฆษณา
2) ผู้เรียนสามารถวางแผนสื่อโฆษณา
ตามกระบวนการ
หัวข้อการสอน
คาสาคัญ/ศัพท์เฉพาะในการวางแผนสื่อ
โฆษณา
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ
คาสาคัญ/ศัพท์เฉพาะในการวางแผนสื่อ
โฆษณาทั้งคาในด้านทฤษฎีและด้านกล
ยุทธ์
หัวข้อการสอน
ปัจจัยกาหนดการใช้สื่อโฆษณา
Learning Outcome
ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายและวิ เคราะห์
ปัจจัยกาหนดการใช้สื่อโฆษณา

4

5

จานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน
(1) การทดสอบก่อนเรียน
(2) บรรยายเนื้อหา
(3) แบ่งกลุ่มอภิปราย
(4) มอบหมายงานกลุ่ม/งาน
รายบุคคล

สื่อการสอน
(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) คลิปวิดีโอ

4

(1) การบรรยายเนื้อหา
(1) ตารา
(2) การแบ่งกลุ่มสืบค้นคาสาคัญ (2) PowerPoint
(3) เกมส์
(3) อุปกรณ์เกมส์
(4) การทดสอบ ก่ อ นความ รู้
เกี่ยวกับคาสาคัญ/ศัพท์เฉพาะใน
การวางแผนสื่อโฆษณา

4

(1) การบรรยายเนื้อหา
(2) แบ่ ง กลุ่ ม อภิ ป รายร่ ว มกั น
ในชั้นเรียน
(3) ติ ด ตามความคื บ หน้ า งาน
กลุ่ม/รายบุคคลที่มอบหมาย

(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) คลิปวิดีโอ
(4) กรณีศึกษาการใช้สื่อ
ที่ล้มเหลวและการใช้สื่อ
ที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.5

ผู้สอน
ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.4
3.1.2,3.1.3
5.1.5

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.5

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
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จานวน
ชั่วโมง
8

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(1) ตารา
1.1.2,1.1.5
ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
(2) PowerPoint
2.1.1,2.1.2,2.1.4
(3 ) ตั วอ ย่ างแ ผ น ก า ร
3.1.2,3.1.3
ประเมินสื่อ
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

สัปดาห์ที่

หัวข้อ / Learning Outcome

6 -7

หัวข้อการสอน
การใช้ประเมินประสิทธิภาพในการใช้สื่อ
- การประเมินความถี่ การเข้าถึง
- ผลกระทบและความต่อเนื่องในการใช้สื่อ
- การค านวณ การใช้ ง บประมาณ ในการ
เลือกใช้สื่อโฆษณา
Learning Outcome
1) ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการประเมิ น
ประสิทธิภาพการใช้สื่อ
2) ผู้เรียนสามารถประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้สื่อและคานวณการใช้งบประมาณ

8

หัวข้อการสอน
การกาหนดกลยุทธ์การวางแผนสือ่ โฆษณา
Learning Outcome: ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ
กาหนดกลยุทธ์สื่อโฆษณา

4

(1) การบรรยายเนื้อหา
(2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) ตัวอย่าง
(4) การแบ่งกลุ่มอภิปราย

(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) ตัวอย่างกลยุทธ์การ
วางแผนสื่อโฆษณา

9 -10

หัวข้อการสอน
การจัดทาตารางสื่อโฆษณา
Learning Outcome:
1) ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบตารางสื่อ
โฆษณา
2) ผู้เรียนเข้าใจปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้
รูปแบบตารางสื่อโฆษณา

8

(1) การบรรยายเนื้อหา
(2) การแบ่งกลุ่มอภิปราย/แบ่งกลุ่ม
จัดทาตาราง
(3) ฝึกปฏิบัติการจัดทาตาราง
(4) ติดตามงานกลุ่มที่มอบหมาย

(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) ตัวอย่างรูปแบบตาราง
สื่อโฆษณา

กิจกรรมการเรียนการสอน
(1)
(2)
(3)
(4)

การบรรยายเนื้อหา
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ตัวอย่าง
การแบ่งกลุ่มอภิปราย

สื่อการสอน

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5
1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

13
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สัปดาห์ที่
11

12

13

หัวข้อ / Learning Outcome
(3) นักศึกษาสามารถจัดทาตารางสื่อโฆษณา
หัวข้อการสอน
กลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา
Learning Outcome:
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา
2) ผู้เรียนสามารถตัดสิน ใจเลือกใช้รูป แบบ
กลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณาใน
การวางแผนสื่อโฆษณา
หัวข้อการสอน
การบรรยาย “กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา
ในสถานการณ์สื่อใหม่”
Learning Outcome : ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา
หัวข้อการสอน
การจัดกิจกรรม workshop หัวข้อ “ เทคนิค
การใช้ สื่ อ โฆ ษณ าเพื่ อการวางแผ นที่ มี
ประสิทธิภาพ”
Learning Outcome: ผู้ เ รี ย น มี
ทักษะความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การใช้สื่อ
โฆษณา

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

(1) การบรรยายเนื้อหา
(1) ตารา
(2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(2) PowerPoint
(3) ติ ด ตาม งานที่ ม อบ หม ายและ
นาเสนอปัญหาหรือเสนอแนวทางการ
ทางานที่พบจากการทางานกลุ่ม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

4

(1) การบรรยายโดยวิทยากรภายนอก (1) กรณีศึกษา
(2) การอภิ ป รายและเปลี่ยนความรู้ ใน (2) PowerPoint
ชั้นเรียนกับวิทยากร
(3) คลิปวิดีโอ
(4) เอกสารประกอบการ
บรรยาย

2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2
5.1.5

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

4

(1) การบรรยายเนื้ อ หา/กิ จ กรรม (1) เอกสาร workshop(
workshop จากวิทยากรหรืออาจารย์ 2) PowerPoint
(2) อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
(3) แบบทดสอบความรู้
(3) การฝึกปฏิบัติ
(4) นาเสนอหน้าชั้นเรียน

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์

14

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ / Learning Outcome

14

หัวข้อการสอน
การน าเสนอรายงานกลุ่ ม ในการจั ด ท าการ
วางแผนสื่อโฆษณา
Learning Outcome: ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดทาแผนสื่อโฆษณา
หัวข้อการสอน
สรุปบทเรียน
Learning Outcome: ผู้เรียนมีค วามรู้ความ
เข้าใจบทเรียน

15

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

(1) การบรรยายเนื้อหา
(2) การนาเสนอผลงานกลุ่ม (การ
จัดทาแผนสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ
หรืออื่นๆ)
(3) อภิปรายร่วม
(1) การบรรยายเนื้อหา/การซักถาม
(2) PowerPoint
(3) ทดสอบความรู้

(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) การนาเสนอในชั้นเรียน
(1) ตารา
(2) PowerPoint
(3) แบบทดสอบ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1.2,1.1.5
ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4 ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์
3.1.2,3.1.3

15

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
การเข้าชั้นเรียน

1.1.2,1.1.5

การมีส่วนร่วม อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน

3.1.2,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

การน่าเสนอในชั้นเรียน

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

การฝึกปฏิบัติ

1.3, 2.1, 2.2,
,3.2, 3.3, 4.1,
4.2, 5.1, 5.3

การวิเคราะห์กรณีศึกษา

2.1.1,2.1.2,2.1.4

การน่าเสนอผลงาน
Final Project

1.1.2,1.1.5
2.1.1,2.1.2,2.1.4
3.1.1,3.1.3
4.1.2,4.1.4
5.1.2,5.1.5

สอบปลายภาค

2.1.1,2.1.2,2.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

- การตรงเวลา
- ความสม่าเสมอในการ
เข้าชั้นเรียน
- ความกระตือรือร้น
- สามารถร่วมงานกับ
ผู้อืนได้
- สามารถสื บ ค้ น ผ่ า น
ระบบอินเทอร์เน็ตได้
- สามารถใช้อุปกรณ์
เครืองมือน่าเสนอได้
- การตรงต่อเวลา
- น่าเสนอเนื้อหาได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
- มีทักษะในการ
นาเสนองานที่ดี
- การตรงต่อเวลา
- น่าเสนอเนื้อหาได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
- ความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์นาเสนอ
- การวิเคราะห์กลยุทธ์
ได้ถูกต้อง
- การตรงต่อเวลา
- น่าเสนอเนื้อหาได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
- ความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์นาเสนอ
ข้อสอบปลายภาคอัตนัย
หรือปรนัย

ตลอดภาคการศึกษา

10%

ตลอดภาคการศึกษา

5%

11 และ 13

10%

9

15%

1, 4, 6, 12

10%

15

25%

ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย

30%

16
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รรินทร วสุนันต์ (2560). ตำรำ วิชำกลยุทธ์กำรวำงแผนสื่อโฆษณำ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล. (2555). คู่มือสื่อใหม่ศึกษา. กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส
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เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด.
ชลาลั ย นาควิไล. (2545). สถานภาพการวางแผนสื่ อ โฆษณากั บ แนวคิ ดการสื่ อ สารการตลาดแบบ
ผสมผสาน. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์. (2554). แนวทางการกากับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี . วารสารนัก
บริหาร. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงทพ. ฉบับที่ 4. ปีที่ 31. น. 129.
ณัฐกานต์ กุลรัตนมณี. (2550). บทบาทการให้บริการในการวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณาของบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ . วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต . คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทัศนั ย สุ น ทรวิภ าต. (2550). การจั ด การโฆษณา. (พิมพ์ ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ส านักพิ มพ์ มหาวิทยาลั ย
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมิน ผลความพึ งพอใจของผู้ เรียนในเรื่องคุณ ภาพการสอนและสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้
แต่ละด้าน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา มี
การประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมิน ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา 70% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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