
                                                                                                                         มคอ. 3 

                                                      รายละเอยีดของรายวชิา   

Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควชิา    :  วทิยาการจัดการ/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  :   3123204 การใช้ส่ือเพือ่การโฆษณา (Utilization of Media for Advertising) 

2. จํานวนหน่วยกติ  :   3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  : 

เป็นรายวชิาบงัคบั ในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาชีพบงัคบั ในหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิา วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน :  

 4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

 ผศ. ศศิธร  เทียมถนอม 

       สถานท่ีติดต่ออาจารย ์ :คณะวทิยาการจดัการอาคาร3 ชั้น 2 

   

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา1 ช้ันปีที ่ 3  ระบุตามแผนการศึกษาของ

หลกัสูตร/ หรือท่ีเปิดจริง 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ   

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   1 มิถนุายน 2559 

 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวางแผนการใช้

ส่ือเพ่ือการโฆษณาในสินค้าแตล่ะประเภท การซือ้ส่ือ กลยทุธ์การซือ้ส่ือ การเขียนแผนงานซือ้ส่ือ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา   :  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั

การวางแผนการใช้ส่ื อเพ่ือการโฆษณาในสินค้าแตล่ะประเภท การซือ้ส่ือ กลยทุธ์การซือ้ส่ือ การ

เขียนแผนงานซือ้ส่ือ เป็นการเตรียมความพร้อมในการนําความรู้ ความเข้าใจตา่งๆ ไปใช้การใช้ส่ือ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการนําตวัอยา่งส่ือประเภทตา่งๆ จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ ความเข้าใจของนกัศกึษา 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา   

วิธีการวางแผนการใช้ส่ือโฆษณาสําหรับสินค้าแตล่ะประเภทในสภาวะของการตลาดท่ี

แตกตา่งกนัออกไป หลกัการเลือกใช้ส่ือ การซือ้ส่ือในตลาดโฆษณา การกําหนดกลยทุธ์การเลื อก

ซือ้ส่ือ การเขียนแผนงานซือ้ส่ือ การให้การสนบัสนนุแผน การคํานวณยอดการเข้าถึงความถ่ี การ

วดัประสิทธิภาพการใช้ส่ือ การใช้ส่ือเพ่ือการเข้าถึงตลาด การใช้ส่ือในกรณีท่ีงบประมาณจํากดั 

The planning methodology for the utilization of advertising media to promote a 

particular product in a variety of market conditions ; principle of media selection ; buying 

media in the advertising market ; setting buying strategies ; writing and supporting 

buying plans ; calculating Gross Rate Points (GRPs) ; measurement of efficiency in 

using media ; using media for market access ; using media on a limited budget. 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชัว่โมงบรรยาย                   30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

 จํานวนชัว่โมงฝึกปฏิบตักิาร   30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

 จํานวนชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง 75 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

  

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา

เป็นรายบุคคล    

 3.1 วนัองัคาร  พธุ พฤหสับดี เวลา 09.00 - 16.30 น. คณะวิทยาการจดัการ 

 3.2   โทรศพัท์   0894892860  ทกุวนั 

 

 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 ตระหนกัในคณุคา่ของความมีคณุธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต   

 1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่

ตนเอง วิชาชีพ และสงัคม 

 1.3 มีภาวะผู้ นํา ผู้ตาม ทํางานเป็นทีม 

  1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ

องค์กรและสงัคม 

1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง (Role Model) 

2. การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ Media Learning 

3. การทํารายงานกลุม่ การรายงาน 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/การตอบคําถาม 

2. นกัศกึษาประเมินเพ่ือนร่วมกิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 

 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1 บรูณาการความรู้ในสาขาวิชา 

2.2 ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2.3 ความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพฒันาความรู้ 

2.4 มีความรู้ในแนวลกึ รู้กว้างในศาสตร์ของ

สาขาวิชา 

 

1. บรรยาย 

2. ศกึษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 

3. เข้ากลุม่แลกเปล่ียนเรียนรู้Co-operative Learning 

4. การเรียนรู้โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ Evidence 

Based  Learning 

 

1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 

2. การนําเสนองานปากเปลา่ 

3. การรายงานการศกึษาค้นคว้าและการอ้างอิง 



1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของข้อสอบทกุรายวิชา 

 

 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

3.2 สืบค้น / ตีความ/ ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้

แก้ไขปัญหา 

3.3 รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ สรุปประเดน็ปัญหา 

ความต้องการ 

3.4 ประยกุต์ความรู้และทกัษะในการแก้ไขปัญหา

ได้อยา่งเหมาะสม 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัProblem Based 

Learning 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิ Performance Based 

Learning 

 

 

1. การสอบข้อเขียนในระดบัการวิเคราะห์  

สงัเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินคา่ 

2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 

  ปัญหา และเสนอแนวทางใหมใ่นการแก้ไข 

  ปัญหา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 ส่ือสารกบัคนหลากหลายและสนทนาทัง้

ภาษาไทย / ภาษาตา่งประเทศ 

4.2 ให้ความชว่ยเหลือ / อํานายความสะดวกใน

การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ 

 

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษา case study 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิ Performance Based 

Learning 

 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 

2. นกัศกึษาประเมินเพ่ือร่วมกลุม่กิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 



1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4.3 ใช้ความรู้ในศาสตร์นีม้าชีนํ้าสงัคมในประเดน็

ท่ีเหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง / 

งานกลุม่ 

4.5 เป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการแก้ไข

สถานการณ์ทัง้สว่นตวั / สว่นรวม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ของ

ตนเอง/ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง   

 

 

 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 ทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นตอ่การ

ทํางานท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ 

5.2 สามารถแนะนําประเดน็การแก้ไขปัญหาโดย

ใช้เทคนิคทางสถิติ 

5.3 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ตอ่ปัญหาท่ี

เก่ียวข้องทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์ 

5.4 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบ

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิ Performance Based 

Learning 

3. ศกึษาด้วยตนเอง self Directed Learning 

 

 

 

1. การสอบในระดบัความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 

2. การนําเสนอปากเปลา่ 

3. การรายงานศกึษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

 



1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

ของการนําเสนออยา่งเหมาะสม 

5.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลกั      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกํ่าหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวิชา รหัสและ

ช่ือรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 

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 5.4 5.5 

3123204 การใช้ส่ือ

เพ่ือการโฆษณา 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ท่ี/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้(Method) 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัตกิ

าร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ท่ี 1 

 

แนะนําแผนการเรียน 

แนวคดิของการโฆษณา 

ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 

บรรยาย 

Power point 2 2 5 สงัเกตพฤตกิรรมในชัน้

เรียน 

ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 2 ประเภท และบทบาทของ

การโฆษณา 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

Power point 2 2 5 สงัเกตพฤตกิรรมในชัน้

เรียน 

ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 3-

4 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัส่ือ

โฆษณา 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

Power point 4 4 10 ทําแบบฝึกหดั ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 5  ปัจจยัทัว่ไปในการเลือกส่ือ

โฆษณา 

บรรยาย 

ตอบคําถาม 

Power point 2 2 5 วิเคราะห์ส่ือ ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 6-

7  

การซือ้ส่ือโฆษณาในส่ือ

ตา่งๆ 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

Power point 4 4 10 สงัเกตพฤตกิรรมในชัน้

เรียน และฝึกปฏิบตักิาร

ซือ้ส่ือตา่งๆ 

ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 



สัปดาห์ท่ี/ 

 (1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้(Method) 

(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัตกิ

าร 

ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ท่ี 8 สอบกลางภาค 

 

       

สัปดาห์ท่ี 9-

11 

การวางแผนส่ือโฆษณา บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

Power point ตวัอยา่ง

ส่ือโฆษณา 

6 6 15 ฝึกปฏิบตัวิางแผนส่ือ ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 

12-14 

กลยทุธ์และกลวิธีในการ

วางแผนส่ือโฆษณา 

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ

Power point ตวัอยา่ง

การวางแผนส่ือ

โฆษณา 

6 6 15 ฝึกปฏิบตักิารวางแผน

ตามกลยทุธ์และกลวิธี 

ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 

15-16 

การวิเคราะห์คูแ่ขง่ บรรยาย 

นําเสนองาน 

Power point ตวัอยา่ง

สินค้าชนิดตา่งๆ 

4 4 10 ฝึกปฏิบตัวิิเคราะห์คูแ่ขง่ ผศ.ศศธิร 

เทียมถนอม 

สัปดาห์ท่ี 17 สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนช่ัวโมง 30 30 75   

 



2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    

  

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 

ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1,2,3,4 ชิน้งานและการนําเสนอ 16 40 

1,2,3,4 เก็บคะแนนในชัน้เรียน 16 20 

2,3 สอบปลายภาค 17 30 

4,5 การมีสว่นร่วมในชัน้เรียน ทกุสปัดาห์ 10 

รวม 100% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน   

                 . กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย์, ผศ. พรทิพย์ สมัปัตตะวนิช การโฆษณาเบือ้งต้น 

             BrandAge. Media Agency in Digital Age. 

 พรจิต สมบตัพิานิช. ยุทธวิธีการวางแผนส่ือโฆษณา. 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญท่ีนักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเตมิ   

 www. Adintrend.com 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 

 สโุขทยัธรรมาธิราช   การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา. 

 สกลธ์  ภู่งามดี. การวางแผนในงานโฆษณา. 


