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คํานํา 
 

              รายวิชาการจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ รหัสวิชา 3003601 เปนรายวิชาบังคับของหลักสูตร 
นิเทศศาสตร โดยมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจสื่อ รวมท้ังการศึกษาดานโครงสรางการบริหารงาน
ตลอดจนกรณีศึกษาการดําเนินธุรกิจสื่อ ซ่ึงกอใหเกิดความรู และประสบการณตรงแกนักศึกษาอันเปน
ประโยชนในการตอยอดการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาในภาคเรียนตอไป 

 
          คณะผูสอน 
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สารบัญ 
 

 
หมวด                 หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป                        4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค             5 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ             5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา            5 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล                      9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน            11 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา          12 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา               หลักสูตรนิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3003601  การจัดการการตลาดธุรกิจสื่อ(Marketing  Management for Media  Business)                 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร   นิเทศศาสตรบัณฑิต  
3.2 ประเภทของรายวิชา  วิชา บังคับ       

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา    ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ  
4.2 อาจารยผูสอน     ผศ.ดร.ชมพุนุช นุตาคม / ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ/ 

ดร.สุวลักษณ  หวงเย็น     
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / 58  ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

16 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดดานการตลาดของธุรกิจสื่อ 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงแนวทางการจัดการธุรกิจสื่อ การจัดองคกรของธุรกิจสื่อ 

การบริหารงานและการดําเนินงานธุรกิจสื่อ 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหการดําเนินธุรกิจสื่อขององคกรธุรกิจสื่อได และมองเห็น

ทิศทางการฝกประสบการณวิชาชีพของตนเอง   
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
      เปนรายวิชา ศึกษาหลักการ แนวคิดดานการตลาดและการจัดการธุรกิจสื่อ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาด  บทบาทของการตลาดตอธุรกิจสื่อ บทบาท
หนาท่ีดานการจัดการตลาด ระบบตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด  และการแขงขันทางการตลาด
ของธุรกิจสื่อ การจัดองคกรทางการตลาดของธุรกิจสื่อ การวางแผนการตลาด  การพยากรณทางการตลาด  
กลยุทธการตลาด  แนวโนมการตลาดของธุรกิจสื่อ 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  
บรรยาย การฝก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45  ชัว่โมง ไมมี ไมมี 90  ชั่วโมง 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
3 ชั่วโมง / สัปดาห 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอผูรวม
วิชาชีพและผูอ่ืน (1) 

2) มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม (2) 
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาหรือขอ

ขัดแยง (3) 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
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เปนมนุษย (4)  
5) สามารถวิเคราะหผลการตลาดธุรกิจสื่อท่ีสงผลกระทบตอสังคม (5) 
6) เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม  โดยตระหนักในคุณคาของ

ความเปนมนุษย (6) 
 

1.2 วิธีการสอน 
1) ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม 

หรือ แสดงความคิดเปนท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ   
2) เนนการมีสวนรวมของนักศึกษา มีการปฏิบัติงานเปนกลุม เพ่ือสรางภาวะผูนํา และเรียนรู

การเปนผูตามท่ีดี ตลอดจนพยายามกระตุนจิตสํานึก และความคิดเชิงวิเคราะหในเรื่องการตลาดธุรกิจสื่อท่ีมี
ความเก่ียวของกับจริยธรรม 

3) มอบหมายงานใหนักศึกษาไดทําการศึกษาองคกรธุรกิจสื่อตามความสนใจ 
4) การศึกษาดูงานองคกรธุรกิจสื่อ 
5) เรียนรูวิธีการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน พฤติกรรมกลุม 
2) ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะหการนําเสนอ 
 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการการจัดการองคกรและการตลาดธุรกิจสื่อ 
(1)  

2) สามารถวิเคราะหตลาดและวางแผนการตลาดธุรกิจสื่อไดอยางเหมาะสม (2) 
3) สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน  หลักการบริหาร

จัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใชภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม เปนตน  นํามาประยุกตใช
เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได (3) 
      
          2.2 วิธีการสอน 

1) ใชการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co- Operative  
Learning)  ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูล
เพ่ิมเติม ใหเรียนรูวิธีการวางแผนหรือการตัดสินใจบนฐานของขอมูลท่ีไดมาจากการวิจัยและการคนควา 

2) เพ่ิมการสอนนอกหองเรียน โดยศึกษาจากประสบการณจริงเพ่ือสรางความเขาใจในองคกร
ธุรกิจสื่อ 

 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
               ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาทางพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย 
ประเมินจากการสอบ การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํารายงานท้ังรายกลุมและรายบุคคล 
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3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1) มีความใฝรู  รอบรู  รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง  สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน (2) 

2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ ประยุกตความรูและทักษะ
กับการการศึกษากรณีศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสืบคน ตีความ  และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนางานอยางสรางสรรค (3) 

4) มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ รวมท้ังรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  และประยุกตใชความรู  ความเขาใจ  แนวคิด  
ทักษะมาใชสรางสรรคชองทางการสื่อสารท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน  สังคม  และสถานการณ
ปจจุบัน  หรือเพ่ือการประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ (4)     

 
 3.2 วิธกีารสอน 

1) ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการ
แกไขปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีกําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีมีความนาเชื่อถือและความเปนไปได 

 
         3.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุม 
2) ประเมินจากรายงานกลุม 
3) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลาย 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
1) สามารถการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ (1) 
2) สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมนุษย

สัมพันธ และแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแกไขปญหา ตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม (2) 

3) สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาท่ี  และมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายใน
ปจจุบัน  และอนาคต (4) 

 
4.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานกลุม เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  

2) การแสดงความคิดเห็นตอประเด็น สถานการณหรือกรณีศึกษาในหองเรียน  
 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางาน 
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2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน  
3) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ ในและนอกชั้นเรียน 
4) ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานท่ีมอบหมาย 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
1) สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 

เลือกใชรูปแบบของสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูรับสาร (1)  
2) สามารถเลือกใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม (2) 
3) มีทักษะการประยุกตใชขอมูลทางสถิติเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานหรือการแกปญหาท่ี

เก่ียวของอยางสรางสรรค (4) 
 

5.2 วิธีการสอน 
1) การวิเคราะหกรณีศึกษา/ประเด็นปญหา โดยใชสารสนเทศเปนขอมูล 
2) การมอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูล  
3) การมอบหมายงานท่ีตองนําเสนอท้ังในรูปเอกสารและดวยวาจา ประกอบการใชเทคโนโลยี

การสื่อสาร 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหาหรือการวิเคราะหกรณีศึกษา 
2) ประเมินจากรายงานกลุมท่ีนําเสนอดวยการเขียนเปนเอกสารรายงาน การใชสื่อและการ

นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน   
 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 ความหมายและ
ความสําคัญของตลาด 

3 ชี้แจงการเรียน/ บรรยาย/ 
แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
ขอมูล  
 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 

2 - 3 การจัดการตลาด 6 บรรยาย/ ยกตัวอยาง / อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 

4-5 การบริหารจัดการองคกร 6 บรรยาย/ ยกตัวอยางอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น /ให
นักศึกษาทํางานกลุมในชั้นเรียน 
 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 

6-7 การวิเคราะหโอกาสทาง
การตลาด (SWOT) 

6 บรรยาย/ ยกตัวอยาง 
อภิปรายแลกเปลี่ยน/ ซักถาม 
 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

8 – 9  การแบงสวนทางการตลาด 
(STP) 

6 บรรยาย / ซักถาม / ยกตัวอยาง 
/ใหนักศึกษาทํางานกลุมในชั้น
เรียน 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 

10 -11  การวิเคราะห
กลุมเปาหมาย  

6 บรรยาย / ซักถาม / ยกตัวอยาง 
/ มอบหมายงานกลุม 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 

12-13 การบริหารเชิงยุทธ 
 

6 บรรยาย / ซักถาม / ยกตัวอยาง 
/ อภิปราย  

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 

14-15 แนวโนมการตลาดของ
ธุรกิจสื่อและการนําเสนอ
งานวิเคราะหธุรกิจสื่อ 
จริยธรรมสื่อและการ
กํากับดูแลกันเองของ
วิทยุ/โทรทัศน 

6  นักศึกษาเสนอรายงานดวยวาจา 
เอกสารและสื่อท่ีสรางสรรค 
อาจารยใหขอมูลยอนกลับ 

ผศ.ดร.ชมพูนุช 
นุตาคม 
ดร.กฤษณพร 
ประสิทธิ์วิเศษ 
ดร.สุวลักษณ 
หวงเย็น 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 1.4, 1.5, 2.1, 
3.1,  3.4,  5.3 

การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
วินัยในการเรียน และความ
รับผิดชอบ 

1-15 10% 

2 1.2, 1.6, 2.1, 2.2 
3.1, 3.2, 4.1, 
5.2, 5.4 

งานเดี่ยว/รายงานเดี่ยว  3-10 20% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,  1.6, 2.1, 
2.2, 3.1, , 3.2, 
3.4, 4.1, 4.2,  
4.3, 5.1, 5.2, 5.3 

รายงานกลุมในชั้นเรียน  
การวิเคราะหและสรุปผลจาก
การศึกษาดูงานธุรกิจสื่อ โดย
นําเสนองานดวยเอกสาร วาจา
และสื่อ 
 

13-15 30% 

4 1.5, 2.1, 2.2, 
3.1, 3.4, 4.2 

การสอบปลายภาค 16 40% 

 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  หนังสือ ตํารา และเอกสารการสอนหลัก 
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3. เอกสาร และขอมูลแนะนํา 
สุรพงษ  โสธนะเสถียร.(2551) .การบริหารงานส่ือสารมวลชน.: โรงพิมพประสิทธิภัณฑแอนด 

             ปริ้นติ้ง. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมประเมินประสิทธิผลของการนําเสนอกรณีศึกษาองคกรธุรกิจสื่อ

เพ่ือเกิดการรับรูและเขาใจการดําเนินงานของธุรกิจสื่อ  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน  โดยนักศึกษาและ การสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาค
การศึกษา รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพ่ือหารือปญหาการ
เรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อาจารยผูสอนรวม พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบขอเขียนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา รวมถึงงานเดี่ยวและงานกลุม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
ผลการประเมินจากอาจารยผูสอน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบขอเขียน การรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ี
สอนและกลยุทธการสอนโดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร  เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 

 


