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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1.รหัสและรายช่ือรายวิชา : 3102109 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

      (Principles of Broadcasting)     

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ หลักสูตรนิเทศศาสตร  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยเขมนิจ  มาลาเว 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       

  โทร.  095-9501687  E-mail. jenbossa@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยเขมนิจ  มาลาเว 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2             

  โทร.  095-9501687  E-mail.  jenbossa@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559 ชั้นปท่ี 2   

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2556 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   

 1.นักศึกษาทราบประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 



2                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชเปนพ้ืนฐานการศึกษาวิชาข้ันสูงและการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  : ไมมี 

 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

 ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล 

เครื่องมือ เทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง  6 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล   อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 3.1 วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.30 น. โทร 095-9501687 

 3.2  e-mail :  jenbossa@gmail.com 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

    

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง (Role Model) 

2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 

5. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวมกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

โดยพิจารณาจากงานท่ีใหฝกปฏิบัติ การนําเสนองาน 

การสุมสัมภาษณ การประเมินตนเอง และการประเมิน

โดยเพ่ือน สะทอนความกาวหนาของผูเรียน 

 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 บูรณาการความรูในสาขาวิชา 

2.2 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

2.3 ความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนาความรู 

2.4 มีความรูในแนวลึก รูกวางในศาสตรของ

สาขาวิชา 

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง Self Directed Learning 

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูCo-operative Learning 

4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ Evidence Based  

Learning 

 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนองานปากเปลา 

3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีใหไป รวมถึงการ

รายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทุกรายวิชา 

 

 

 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 สืบคน / ตีความ/ ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช

แกไขปญหา 

3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา 

ความตองการ 

3.4 ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

 

1. บรรยายและยกตัวอยางท่ีเก่ียวของ 

2. วิเคราะหเหตุการณบานเมือง ดวยแนวคิดทฤษฏีตางๆท่ี

เก่ียวของ 

 

 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  

สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 

2. การตอบคําถามและอภิปราย ผานผลงานกลุมในการ

วิเคราะหปญหา การแกไข 

  ปญหา และเสนอแนวทางใหมในการแกไข 

  ปญหา 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 สื่อสารกับคนหลากหลายและสนทนาท้ัง

ภาษาไทย / ภาษาตางประเทศ 

4.2 ใหความชวยเหลือ / อํานายความสะดวกในการ

แกปญหาสถานการณตางๆ 

 

 

 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study มอบเปน

รายงานบุคคล และรายงานกลุม 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning การนําเสนอผลงาน 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม ท้ังการ

ประเมินตนเองและเพ่ือนดวยประเด็นท่ีกําหนด 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4.3 ใชความรูในศาสตรนี้มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ี

เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง / 

งานกลุม 

4.5 เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณท้ังสวนตัว / สวนรวม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเอง/ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง   

 3. ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคนควา 

 

 

 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 ทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนตอการทํางาน

ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช

เทคนิคทางสถิติ 

5.3 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาท่ี

เก่ียวของทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

5.4 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของ

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

3. ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 

4. การเรียนรูโดยใชโครงงาน 

 

 

 

1. การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 

3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 

4. การประเมินโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

การนําเสนออยางเหมาะสม 

5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี 

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 

3102109 หลัก

วิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที ่1 

 
แนะนํากระบวนการเรยีนการสอน 

ความคิดรวบยอดรายวิชา ความหมายและ

ความสําคญัของวิทยุกระจายเสยีงและ

วิทยุโทรทัศน 

บรรยาย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

คะแนนสอบ Pre- test 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 2 คุณลักษณะของสื่อวิทยุและโทรทัศนโดย

เปรียบเทียบกับสื่อมวลชนชนิดอ่ืนๆ 

แบบจําลองการสื่อสารของ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

การบรรยาย การศึกษาดวย

ตนเอง การอภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

การนําเสนอ การอภิปรายกลุม 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 3-4 ประวัติและวิวัฒนาการของ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 

(มอบหมายงาน) 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

6 0 12 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารยเขมนิจ มาลาเว 
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 5 บทบาทหนาท่ีของวิทยุกระจายเสยีงและ

วิทยุโทรทัศน 

บรรยาย 

แบงกลุมฝกปฏบิัติการวิเคราะห 

 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร แบบฝก

ปฏิบัติการ 

 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 6 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 7 ประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน 

รูปแบบรายการวิทย ุ

รูปแบบรายการโทรทัศน 

บรรยาย 

การอภปิรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาหที่ 9-10 กระบวนการผลติรายการ

วิทยุกระจายเสียง 

หองผลิตรายการ/อุปกรณ 

บุคลากรในการผลิตวิทยุกระจายเสียง 

บรรยาย 

การระดมสมอง 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

 

6 0 12 การสังเกต การซักถาม  

การนําเสนองาน 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 11-12 กระบวนการผลติรายการโทรทัศน บรรยาย 

 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

 

6 0 12 การสังเกต การซักถาม  

 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 13 อุปกรณในการผลติรายการโทรทัศน 

ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน 

ศัพทเบ้ืองตนเก่ียวกับการผลติ 

บรรยาย 

 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 14 จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน บรรยาย 

การอภปิรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การประเมินโดยเพือ่นรวมชั้น

เรียน 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที่ 15 สรุป ทบทวนเน้ือหาและแนวคิดตางๆ บรรยาย อภปิราบ ซักถาม สไลดจากคอมพิวเตอร 3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน

นําเสนอ 

 

อาจารยเขมนิจ มาลาเว 

สัปดาหที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง 45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

1.3  มีภาวะผูนํา ผูตามทํางานเปนทีม 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

การประเมินโดยเพือ่นรวมชั้น

เรียน 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

1-15 การเขาและการมี

สวนรวมในชั้นเรียน

10 % 

การสอบกลางภาค 

30% 

ผึกปฏิบัติ 20% 

การสอบปลายภาค 

40% 

 

2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและ

ทฤษฎีที่สําคัญส่ือสารมวลชน สามารถบรูณาการ

ความรูทําใหเกิดองคความรูใหมๆ 

2.2  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการที่

เกิดขึ้นในส่ือสารมวลชน 

2.3  มีความรูความเขาใจและสามารถพฒันาองค

ความรูใหมเกี่ยวกับส่ือสารมวลชนและสามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริง   

2.4  สามารถนําความรูเกี่ยวกับส่ือสารมวลชนไป

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทึกรายวิชา 

การสังเกต 

งานนําเสนอ 

การอภปิรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

โครงการที่ปรากฏ 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห และ

สัปดาหของงาน

นําเสนอ 

รวมทั้งลง

ภาคสนามติดตาม

ประเมินโครงการที่

ปรากฏ 

3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดย

ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

  3.4 สามารถประยุกตความรูและทกัษะในศาสตร

ตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 

งานนําเสนอ 

การอภปิรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

โครงการที่ปรากฏ 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห และ

สัปดาหของงาน

นําเสนอ 

รวมทั้งลง

ภาคสนามติดตาม

ประเมินโครงการที่

ปรากฏ 

 4.1 ส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

  4.2 ใหความรวมมืออาํนวยความสะดวกในการแกไข

ปญหาสถานการณตางๆ 

  4.3 ใชความรูในศาตรมีชี้นําประเด็นที่เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ

การอภปิรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

โครงการที่ปรากฏ 

 

ทุกสัปดาห และ

สัปดาหของงาน

นําเสนอ 

รวมทั้งลง

ภาคสนามติดตาม

ประเมินโครงการที่
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งานกลุม 

4.5 เปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ

ทั้งสวนตัวและสวนรวม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ปรากฏ 

5.1 มีทักษะการใชเคร่ืองมือที่จําเปนตอการทํางานที่

เกี่ยวกบัวิชาชีพ  

5.2 สามารถนาํประเด็นแกไขปญหาโดยใชเทคนิคทาง

สถิติ 

5.3 วิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาที่เกี่ยวของกับ

ทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

5.4 ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพเลือกใชรูปแบบของ

การส่ือสารนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

การนําเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห และ

สัปดาหของงาน

นําเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

รศ.พนา ทองมีอาคม, ทีวีดิจิตอล ไมรูไมไดแลว, 2557 

ดร.สุทิติ ขัตติยะ, หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน, 2555 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน,2554. 

2. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

รศ.ดร. วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์, พลังและผลกระทบของการส่ือสารดิจิทัล, 2557 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เชน  ใหนักศึกษาทุกคนประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับ ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

รายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังดานวิธีการสอน   

1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   

1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรู 

1.4 ผลการเรียนรูท่ีไดรับ 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู

สังเกตการณสอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาภายหลัง

การเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน

สอบจากคะแนนขอสอบ งานท่ีมอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําขอมูลท่ีไดจาก

การประเมินผลมาใชในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  

  

 

      

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

            (อาจารยเขมนิจ  มาลาเว) 

 

ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


