รายละเอียดหลักสูตร Communication Channel Management
บทนา
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนทาให้
หลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถอยูร่ อด และเติบโตต่อไปได้อย่างยังยื
่ นดังนัน้ การวางแผนบริหาร
การสื่อสารทางการตลาด รวมทัง้ กลยุทธ์การใช้ส่อื โฆษณาประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการอย่างมีแบบแผน
ควบคู่ ไปกับการจัดการองค์กรอย่างเป็ นระบบจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการเป็ นเครือ่ ง มือทีท่ รงอานุภาพ
ทัง้ ในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิ จสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ในฐานะองค์กรวิชาชีพ จึงมีนโยบายในการ
พัฒนาหลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel Management) โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึง การบริหารช่องทางสื่อสารแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมทัง้ ด้านการจัดการ การ
วิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบตั แิ บบครบวงจร และรอบด้าน รวมไปถึงองค์ความรูท้ างด้านทฤษฎี และการ
ปฏิบตั ผิ ่านกรณีศกึ ษา โดยจัดเป็ นหลักสูตรระยะสัน้ แบบเข้มข้น ทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ ข้าร่วมในโครงการสามารถนา
แนวคิดของการสื่อสาร และตัวอย่างจากกรณีศกึ ษานาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง โดยเนื้อหาใน
หลักสูตรแบ่งเป็ น13หัวข้อ ทีน่ กั วางแผนกลยุทธ์การใช้ส่อื จาเป็ นต้องเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้งานได้จริง
ในการทางานสายวิชาชีพนี้
หลักสูตรการบริ หารช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดความรูโ้ ดย วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากองค์กรชัน้ นาทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะในด้านการ
บริหารช่องทางการสื่อสาร
ซึง่ จะมาร่วมสนับสนุนและสอนด้วย
ประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองทีห่ ลากหลายทันสมัย เพื่อช่วยจุดประกายความคิด แนวทางรวมถึงการปฏิบตั ิ
อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ ข้าร่วมอบรมในหลัก สูตรได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้จดั ขึน้ เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการบริหาร ช่องทางการสื่อสารตลอดจนองค์ความรู้
ทีส่ าคัญด้านการบริหาร การจัดการ การวิเคราะห์ รวมทัง้ การปฎิบตั ทิ ส่ี าคัญและจาเป็ นต่อการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรทัง้ หมด ซึง่ ผูร้ บั การอบรมสามารถนากรอบแนวคิดและกรณีศกึ ษาไปประยุกต์สาหรับการ
ดาเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริงและทันยุคทันสมัย
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผูไ้ ด้รบั การอบรมตามหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารช่องทางการสื่อสาร และสามารถนา
กรอบแนวคิดรวมทัง้ ความรูไ้ ปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างแท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มประสิทธิผล

สัปดาห์ท่ี
1.

วัน/เดือน
19 May

2.

19 May

3.

26 May

4.

26 May

หัวข้อการบรรยาย
Building High Impact Communication เปิ ดเผยถึง
ภาพรวมของตลาดสือ่ โฆษณาและวิธกี ารทางานของชาว
มีเดียเอเจนซี่ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมสือ่ โฆษณา รวมถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทใน ชีวติ ของผูบ้ ริโภคมากขึน้ ทาให้บทบาทของสือ่
โฆษณาต่างๆ ก็เปลีย่ นแปลงตามไปเช่นกัน อธิบายให้เห็น
ถึงความแตกต่าง ระหว่าง Media Planning และ
Communication Planning พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็น
ถึงการตัง้ เป้ าหมายและกลยุทธ์เพื่อให้ สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดภายในงบประมาณทีไ่ ด้ตงั ้ เอาไว้
Media Terminology อธิบายถึงความหมาย ทีม่ าทีไ่ ปของ
คาศัพท์เฉพาะของวงการมีเดีย รวมไปถึงวิธกี ารคานวณและ
แบบฝึกหัดในการคานวณค่าทางสถิตติ ่างๆทีใ่ ช้กนั สาหรับ
สือ่ Offline เช่น GRP, CPRP, CPM เพื่อให้ผรู้ บั การอบรม
เกิดความเข้าใจในคาศัพท์ต่างๆทีใ่ ช้ในการทางานจริง
รวมทัง้ ผูอ้ บรม ควรมีความเข้าใจเบือ้ งต้นใน ZMOT และ
Paid-Owned-Earned Media จากพฤติกรรมและความคิด
ของผูบ้ ริโภคเป้ าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการใช้เลือกใช้สอ่ื
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Important of the Brief เรียนรูว้ ธิ กี ารรับ Brief จากลูกค้า
และการเขียน Brief ทีด่ วี ่าควรมีสงิ่ ใดบ้างใน Brief หรือสิง่ ที่
ควรถามเมื่อได้รบั Brief รวมถึงตัวอย่างการรับ Brief จริง
จากลูกค้า
Competitive Analysis ศึกษาวิธกี ารอ่าน การสังเคราะห์
และวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขจริง มาทาเป็ น presentation เพื่อ
ประกอบการนาเสนองานในรูปแบบต่างๆ ทีน่ ่าสนใจและ
เข้าใจง่าย รวมทัง้ การสรุปประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากวิเคราะห์
สาหรับ ผูบ้ ริหาร โดยเน้นการสรุปใจความเป็ นเนื้อเรื่อง
ไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขสถิตติ ่างๆCompetitive
Analysis ศึกษาวิธกี ารอ่าน การสังเคราะห์ และวิเคราะห์
ข้อมูลตัวเลขจริง มาทาเป็ น presentation เพื่อประกอบการ
นาเสนองานในรูปแบบต่างๆ ทีน่ ่าสนใจและเข้าใจง่าย
รวมทัง้ การสรุปประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากวิเคราะห์สาหรับ

เวลา
9.30-12.00

วิทยากร
K.Tananporn
Udomjarumanee
(Starcom)

13.30-16.00

คุณกิตติวฒ
ั น์
ชีวะวรนันท์
ทีป่ รึกษาสมาคม

9.30-12.00

คุณมาลี กิตติพงศ์
ไพศาล
(Initiative)

13.30-16.00

TBC

5.

2 Jun

6.

2 Jun

7.

9 Jun

8.

16 Jun

ผูบ้ ริหาร โดยเน้นการสรุปใจความเป็ นเนื้อเรื่องไม่ใช่แค่การ
รายงานตัวเลขสถิตติ ่างๆ
Understand Target Audience & Develop Consumer
Insight ความสาคัญของ consumer insights ในการสือ่ สาร
การตลาดในยุค marketing 3.0 แหล่งข้อมูลทัวไปที
่ ใ่ ช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั เช่น Nielsen Media Research เป็ นต้นพร้อม
อธิบายถึงวิธกี ารทาวิจยั ผูบ้ ริโภคทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมถึงวิธกี ารหาข้อมูลเพิม่ เติมเฉพาะพร้อม
ตัวอย่างในการตีความข้อมูลทีไ่ ด้ จากการวิจยั มาเป็ น
Consumer Insight
Campaign Architecture & Role of Channels/Touch
Points เรียนรูก้ ระบวนการคิดวิเคราะห์ และวางแผนสือ่
โฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อการสือ่ สารให้มคี วามสอดคล้อง
และสนับสนุนเป้ าหมายทีว่ าง ไว้ศกึ ษาการพัฒนากลยุทธ์
และกลวิธกี ารใช้สอ่ื โฆษณาพร้อมตัวอย่างกลวิธที ใ่ี ช้ ในงาน
จริงเพื่อให้ตอบโจทย์ทม่ี อี ยู่ เช่น ควรใช้หนังโฆษณาความ
ยาวเท่าไหร่ 15วินาทีหรือ 30วินาที, กระจายการเข้าถึงหรือ
เน้นความถีใ่ นการเห็น, จานวนสัปดาห์การออกอากาศที่
เหมาะสม
Research Tool & IT Application สร้างความเข้าใจใน
ภาพรวมและ รายละเอียดในข้อมูลจากNielsen Software
ทัง้ หมด รวมทัง้ การฝึกฝนในการดึงและการเลือกข้อมูลมาใช้
งานจากโจทย์จริงเพื่อเตรียม พร้อมในการนาข้อมูลไปใช้ใน
การวิเคราะห์งานขัน้ ต่อไป นอกจากนี้ยงั รวมไปถึง
Software อื่นๆทีส่ ามารถใช้งานได้ในวงการมีเดีย เช่น TCube หรือเครื่องมือในการเจาะลึก เช่น Google Analytics,
ComScoreหรือเครื่องมือวัดการพูดถึงแบรนด์ต่างๆในโลก
ออนไลน์
Digital Landscape & Digital Planning อธิบายเจาะลึก
คาศัพท์เพิม่ เติมในสือ่ ใหม่อย่าง Online ทีใ่ ช้เป็ นมาตรฐาน
ในตลาด เช่น Click-Through-Rate (CTR), Unique IP
(UIP), Page Views (PV), Interaction Rate, Bounce Rate
รวมไปถึงความแตกต่างของคาศัพท์ทเ่ี หมือนและต่างกันใน
สือ่ Offline และ Online เช่นการวัดความคุม้ ค่าของ TV มัก
วัดด้วย CPRP แต่ใน Online มักใช้เป็ น CPM/CPC เป็ นต้น

9.30-12.00

K. Ekapong
Chantarklum
(Starcom)

13.30-16.00

TBC

9.30-16.00

K. Nattapon
Lertsrimongkol
(IPG Mediabrands)

9.30-12.00

TBC

9.

16 Jun

10.

23 Jun

11.

30 Jun

12.

30 Jun

13.

7 Jul

ทัง้ นี้เพื่อให้ผรู้ บั การอบรมเกิดความเข้าใจได้ครบทุกสือ่ ทัง้
Offline และ Online
Big Idea and Communication Context Strategy &
Brain Storming Techniques and Ideation Exercise
เรียนรูค้ วามสาคัญของ BIG Idea ในการวางแผนช่องทาง
ทางการสือ่ สาร ศึกษาถึงเทคนิค วิธกี าร แนวทาง และกรอบ
แนวความคิดในการหา BIG Idea พร้อมทัง้ ยกตังอย่าง
กรณีศกึ ษาเพื่อทาให้เข้าใจในวิธกี ารหา BIG Idea มากขึน้
Generating Idea to execution in both creative work
and media เรียนรู้ เทคนิดและวิธกี ารต่อยอด Big Idea
ในการวางแผนสือ่ และการคิด execution idea หรืองาน
สร้างสรรค์ผ่านสือ่ ต่างๆ เพื่อให้การสือ่ สารเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายโดยมีการเชื่อมโยงและถ่ายทอด Big Idea
อย่งชัดเจน
Budget Setting and Allocation ศึกษากระบวนการคิด
วิเคราะห์ และวางแผนซือ้ สือ่ โฆษณาให้มคี วามสอดคล้อง
และสนับสนุนแผนงานทีว่ างไว้ รวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ และ
กลวิธใี นการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เข้าใจในเรื่องความคุม้ ค่า
ของการซือ้ สือ่ โฆษณาว่าไม่ใช่เพียงแค่ ราคาทีถ่ ูกทีส่ ดุ จะดี
ทีส่ ดุ เสมอไป แต่เป็ นการซือ้ ให้ตรงโจทย์มากทีส่ ดุ เช่น การ
ซือ้ สือ่ เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคหลายๆกลุ่มภายในแผนเดียว
พร้อมยก ตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการวางแผนซือ้ สือ่
โฆษณา สาหรับสินค้า องค์กร และบริการรวมไปถึง
ข้อบังคับธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องการซือ้ ขายสือ่ ในแต่ละ
ประเภท
Setting Communication Goals & KPI Measurement
เป็ นการประเมินผลเปรียบเทียบกับ แผนทีว่ างไว้ โดยมี
ตัวชีว้ ดั KPI สอดคล้องกับแผนงานโดยรวม และแสดงให้
เห็นถึง KPI ประเภทต่างๆทีใ่ ช้ในการทางานจริง รวมถึง
ขัน้ ตอนในการประเมินผลและวิธกี ารวัดผลในรูปแบบต่างๆ
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ พร้อมตัวอย่างกรณีศกึ ษาในการประเมินผล
สาหรับสินค้า องค์กร และบริการ
Presentation Skill การเตรียมpresentationในแง่ของ
เนื้อหา รูปแบบทีจ่ ะนาเสนอ เทคนิคการพรีเซนต์ให้เกิด
ความประทับใจ และประสบความสาเร็จ

13.30-16.00

TBC

9.30-16.00

TBC

9.30-12.00

คุณรัฐกร สืบสุข
(GroupM)

13.30-16.00

คุณปรียดา วุฒภิ กั ดี
(Bright TV)

9.30-12.00

TBC

14.

7 July

15.

21 Jul

Account Management Skill สร้างความเข้าใจใน
ความสาคัญของตาแหน่งผูบ้ ริหารงานลูกค้า หน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ งานหลัก งานประจา และ เกร็ดเล็กๆน้อย
ของงานเล็กๆทีด่ เู หมือนไม่สาคัญ อยากได้งานดีมวี ธิ ี
อย่างไร รวมถึงจะเป็ น Super AE มีวธิ อี ย่างไร และtips ใน
การประชุม การแต่งกาย มารยาทต่างๆ ฯลฯ
Presentation and Commencement Ceremony
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมนาเสนอผลงาน Communication Planning
จากโจทย์ทไ่ี ด้รบั จากลูกค้าจริง ต่อหน้าผูอ้ บรม และลูกค้า
โดยรวบรวมความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอบรมทัง้ หมดมาใช้ใน
การนาเสนอผลงานเช่น การตัง้ วัตถุประสงค์, กลยุทธ์ และ
กลวิธใี นการใช้สอ่ื , BIG Idea, กลยุทธ์การซือ้ สือ่ โฆษณา,
การแบ่งงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ และการวัดผลแผนงานที่
นาเสนอ

13.30-16.00

คุณกุลฤดี ภาสุรกุล
(PR Consultancy)

9.30-16.00

Everyone
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