
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3123204 การใชสื่อเพ่ือการโฆษณา 
           (Utilization of Media for Advertising) 
2. จํานวนหนวยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ หลกัสูตรนิเทศศาสตร                        
เอกโฆษณาและประชาสัมพันธ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ 

สถานที่ติดตออาจารย  :  หองพักอาจารยอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
สมุทรปราการ     โทร.  088-1937916  E-mail.dr.nut@msn.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ 

สถานที่ติดตออาจารย  :     หองพักอาจารยอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี         
  โทร.  088-1937916   E-mail.dr.nut@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา1/2559    ชั้นปท่ี  3   
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมม ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมม ี
8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี สมทุรปราการ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2555 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   
1) เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ กระบวนการการโฆษณา 
2) เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายและใชแนวคิด หลักการ กระบวนการและเทคนิคการ 
วางแผนการเลอืกใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อการโฆษณา 
3) เพื่อใหผูเรียนเขาใจแนวคิด หลกัการการซื้อสือ่ 
4) เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบาย แนวคิด หลักการวิธีการประเมินผลแผนการเลือกใช 
เครื่องมือสื่อสารเพื่อการโฆษณา 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   
ไมม ี

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา   

วิธีการวางเเผนการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคาเเตละประเภทในสภาวะของตลาดทีเ่เตกตาง
กันออกไป หลักการเลือกใชสื่อ การซื้อสือ่ในตลาดโฆษณา การกําหนดกลยุทธการเลือกซื้อ การเขียน
เเผนงานซือ้สื่อ การใหการสนับสนุนเเผน การคํานวณยอดการเขาถึงความถ่ี การวัด 
ประสิทธิภาพการใชสื่อ การใชสื่อเพื่อการเขาถึงตลาด การใชสื่อในกรณีทีง่บประมาณจํากัด 

The planning methodology for the utilization of advertising media topromote 
a particular product in a variety of market conditions; principles of media selection; 
buying media in the advertising market; setting buying strategies; writing and 
supporting buying plans; calculating Gross Rating Points (GRPs);measurement of 
efficiency in using media; using media for market access; using media on a limited 
budget 
 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                    30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ     30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง   75 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล   จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ัน
เรียน สปัดาหละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบใน
ช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน 
 วันพุธ เวลา 13.30 - 16.30 น. หองพักอาจารยอาคาร 9 มรธ.สป.  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีความรับผิดชอบ ความมีวินัยและตรงตอเวลา  
1.2 มีจรรยาบรรณ มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3 เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

1. การอธิบายพรอมยกตัวอยาง 
2. การเรียนรูโดยการปฎิบัติจริง 
3. การบรูณาการกับกจิกรรมอื่น ๆ 

1.สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียน 
2.สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงาน 
3.ประเมินผลการสงผลงานรายบุคคล รายกลุม  
4.ประเมินผลการทํางานในสถานการณจริง 
 

2. ดานความรู  
2.1  ความหมาย ความสําคัญ 
2.2  ศัพทเทคนิคทีเ่กี่ยวของ 
2.3  รูปแบบการจัดวางอปุกรณตางๆ   
2.4  วิธีการใชและการบํารงุรักษาอปุกรณในหองปฏิบัติการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
  

1. บรรยาย  อภิปราย  ฝกปฏิบัติ  และการเรียนรูแบบ
ลงมอืปฏิบัติจรงิในการทํางาน    
2. บรรยายและปฏิบัติการภาคสนามโดยใหนักศึกษา
ไดมีการเรียนรูกระบวนการทํางาน 

1. ทดสอบกอนเรียน/ หลงัเรียน   สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 
2. ประเมินจากการสงัเกตความสามารถในปฏิบัติงาน

การแกไขปญหาเฉพาะหนา   
3. การฝกปฏิบัติการการใชอปุกรณและเครื่องมือใน
หองปฏิบัติการ 

3. ดานทักษะทางปญญา  
3.1 พัฒนาการทํางานแบบชาญฉลาด  รูจักลําดับความสําคัญ
ของงาน  การวิเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  สามารถ
สืบคน ตีความและประเมินขอมลูขาวสารเพื่อนําไปประยุกตใช
อยางสรางสรรค 
3.2 มีความรูในเชิงวิชาการและวิชาชีพ  สามารถเช่ือมโยงและ
บูรณาการความรู 

 
1. การยกตัวอยางและฝกปฏิบัติ 
2. การปฎิบัติงานในสถานการณจรงิ 
 

 
1. การตรวจประเมินผลงาน 
2. การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
3. การประเมินจากช้ินงานของนักศึกษา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดเปนอยางดี โดยรวมกัน
แกปญหาที่เกิดข้ึนรวมกันตามบทบาทผูนําที่ดีหรือผูรวมงานที่ดี  
4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติภาคสนาม   
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพือ่รวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ทักษะในการสือ่สารทั้งการพูด  การฟง  และการเขียน 
5.2 ทักษะในการสบืคนขอมลูทางอินเทอรเน็ตและสื่ออื่นๆ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2. ฝกปฏิบัติการเขียนโฆษณาผานสื่อตาง ๆ 
 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
2. ตรวจผลงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัส 
และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล
และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 

3123204  
การใชสื่อ 
เพ่ือการโฆษณา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

แนะแนวการเรียนการสอน เกณฑการประเมินผล
การเรียน 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการโฆษณา  
 
 

- บรรยาย 
- แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  คะแนนสอบ Pretest 

อาจารย ดร.ณฐวัฒน 
 

สัปดาหที่ 2 ประเภทส่ือโฆษณา - บรรยาย 
- อภิปราย ซักถาม 

Power Point 2   2 5 -  สังเกตการซักถาม 
 

 

สัปดาหที่ 3 ส่ือโฆษณาหนังสือพิมพ - บรรยาย Power point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 4 ส่ือนิตยสาร - บรรยาย 
 

Power Point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 5 ส่ือวิทย ุ - บรรยายาย Power Point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 
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สัปดาหที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 
สื่อการเรียนรู 

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผูสอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 6 ส่ือโทรทัศน - บรรยาย  
 

 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 7 ส่ือโฆษณากลางแจง - บรรยาย 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที ่8 ส่ือโฆษณาทางไปรษณีย บรรยาย Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 9 ส่ือโฆษณา ณ แหลงขาย - บรรยาย 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 10 ส่ือภาพยนตร - บรรยาย 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 11 ส่ือการโฆษณาเคล่ือนที่ - บรรยาย 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 12 สอบกลางภาค -        
สัปดาหที่ 13 ส่ือโฆษณาบนอินเตอรเน็ต - บรรยาย 

 
Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 

-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 
 

สัปดาหที่ 14 ส่ือใหม - บรรยาย 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที่ 15 สรุปเนื้อหา - บรรยาย 
- อภิปราย ซักถาม 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  ฝกคิดอัตราการซ้ือส่ือ 

 

สัปดาหที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจํานวนชัว่โมง      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณคาของความมคีุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม  
1.4  เคารพสิทธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
1.5  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  
1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  
การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น
เรียน 
การมสีวนรวมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเขาและการมี
สวนรวมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

20% 
ฝกปฎิบัต ิ50% 

การสอบปลายภาค 
30% 

 
2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัของการใชสื่อเพ่ือการโฆษณา สามารถ
บูรณาการความรูทําใหเกิดองคความรูใหม ๆ 
2.2  สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการที่
เกิดขึ้นในสือ่สารมวลชน 
2.3  มีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาองค
ความรูใหมในการใชสื่อเพ่ือการโฆษณาและสามารถ
นําไปประยุกตใชไดจริง   
 2.4  สามารถนําความรูในการใชสื่อเพ่ือการ
โฆษณาไปประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 
2.5 มีการทดสอบมาตราฐานของขอสอบทุกรายวิชา 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหา
โดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 
3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตร
ตางๆที่เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
รวมทัง้ลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

4.1 สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้ง
ภาษาไทยภาษาตางประเทศ 
4.2 ใหความรวมมืออํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ  
4.3  ใชความรูในศาสตรมีชี้นําประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
งานกลุม 
4.5 เปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ
ทั้งสวนตวั/สวนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเอง/ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
 

ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

 

5.1 มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนตอการทํางาน
ที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
5.2 สามารถนําประเดน็แกไขปญหาโดยใชเทคนคิ
ทางสถติ ิ

การนําเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
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5.3 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาที่
เก่ียวของทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค  
5.4 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   
จุฑามาศ กิจเจริญ. สื่อโฆษณา. : สํานักพิมพสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2554 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เชน  ใหนักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกจิกรรมในและหองนอกเรียน สิง่สนับสนุนการ
เรียนการสอนทีส่งผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรบั ขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุง
รายวิชา ดวยระบบเครอืขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรยีนรู 
1.4  ผลการเรียนรูที่ไดรบั 

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู
สังเกตการณสอนทําการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมกีารประชุมเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสรจ็สิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนขอสอบ งานทีม่อบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผลมาใชในการปรบัการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  
       
ลงชื่อ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
      (อาจารย ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


