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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา   : วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา :  3113207 การผลิตงานกราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
            (Graphic for Television) 
2. จ านวนหน่วยกิต :  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

เป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1) ดร.ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ 
  โทร. 081-559-3339  E-mail. danaivanich@hotmail.com 
 4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1) ดร.ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ 
  โทร. 081-559-3339  E-mail. danaivanich@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  : ภาคการศึกษา 1/2559 ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
8. สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :  1 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของวัสดุ
กราฟิกท่ีมีต่องานวิทยุโทรทัศน์ 
 1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Computer Graphic ที่ใช้ในงานวิทยุ
โทรทัศน์ อาทิ Proshow Producer, Adobe Premier Pro และ Adobe After Effect เป็นต้น 
 1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ และบริบททางสังคม รวมถึงเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา : 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของวัสดุกราฟิกที่มีต่องานวิทยุโทรทัศน์ การฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและผลิตวัสดุกราฟิกประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานวิทยุโทรทัศน์ 

Meaning, scopes and importance of graphical materials towards television 
program production; practice the design and production of various types of graphical 
materials used in TV production.  
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา :   
   จ านวนชั่วโมงบรรยาย            30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล :  

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยท าการแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ ดังนี้ 
 3.1 วันศุกร์ เวลา 12.00 – 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ โทร. 081-559-3339  
 3.2 e-mail; danaivanich@hotmail.com เวลา 8.00 - 15.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
 1.3 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม มีทักษะการท างานเป็นทีม 
 1.4 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.5 เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมและมีความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 
1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model)  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning) 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning) 

 
1. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน
เพ่ือนร่วมร่วมกิจกรรม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีของเนื้อหา 
 2.2 วิเคราะห์ปัญหา อธิบาย และประยุกต์ใช้ความรู้
ได้ 
 2.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงการแก้ไข

 
1. การบรรยาย (Description) 
2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning)  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า และความเข้าใจ 
2. การอภิปรายและการน าเสนอรายงาน 
3. การฝึกตีความจากกรณีศึกษา 
4. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
ปัญหาได้อย่างมีทักษะ  
 2.4 มีความก้าวหน้าทางวิชาการตามวิวัฒนาการของ
การเปลี่ยนแปลง 
 2.5 รู้และสนใจในการพัฒนาความรู้ 
 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของรายวิชาที่ศึกษา 
 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ความรู้ 
 2.8 บูรณาการความรู้ที่ศึกษาได้ 
 2.9 มีการทวนสอบมาตรฐานของข้อสอบ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
 3.2 สืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการได้ 
 3.4 ประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) 
2. การเรยีนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning) 
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

 
1. การสอบวัดระดับการวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ และการน าไปใช้ 
2. การฝึกตีความและการตอบค าถาม 
3. การน าเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.2 ให้ความช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 4.3 ใช้ความรู้ในศาสตร์ชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม  
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
งานกลุ่ม 
 4.5 เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง/ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning)  
2. การเรียนรู้โดยการใช้โครงงาน (Project Based 
Learning) 
 

 
 
 
1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ
น าเสนอรายงาน และการท าแบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
2. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบค าถาม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน
เพ่ือนร่วมร่วมกิจกรรม 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
ตรงตามมาตรฐานสากล  
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  
 5.2 แนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์/การแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.3 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ
เลือกรูปแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
1. การบรรยาย (Description) 
2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ(Performance Based 
Learning) 
4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

 
 
 
 
1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ
น าเสนอรายงาน และการตอบค าถาม 
2. การท าแบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึง  ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัส
และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรบัผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 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 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
3113207 การ
ผลิตงาน
กราฟิกเพื่อ
งานวิทยุ
โทรทัศน ์
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 - แนะน าแนวการเรียนการสอน 
- ความคิดรวบยอดรายวิชา 
- ความหมาย ขอบข่าย และ
ความส าคัญของวัสดุกราฟิกที่มีตอ่งาน
วิทยุโทรทัศน ์

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 
 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- คอมพวิเตอร์ 

2 2 5 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การยกตวัอยา่ง และการตอบ
ค าถาม 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 

สัปดาห์ที่ 2 - วิทยุโทรทัศน ์
- ระบบแพร่ภาพและเสียงของวิทยุ
โทรทัศน์ 
- Digital Broadcasting & Smart 
TV 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา (ความ
เหมือน/แตกต่าง, ข้อดี/ข้อเสีย ของ 
Digital Television แต่ละระบบ) 
- การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ใบงาน 

2 2 5 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การวิเคราะห์ การยกตัวอยา่ง 
และการตอบค าถามจากใบงาน 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 

สัปดาห์ที่ 3 - Digital Files 
- Digital Image 
- Digital Sound 
- Video 
- Resolution 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา (ความ
ละเอียดของหน้าจอมอนิเตอร์แต่ละ
ประเภท) 
- การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ใบงาน 

2 2 5 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การวิเคราะห์ การยกตัวอยา่ง 
และการตอบค าถามจากใบงาน 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 

สัปดาห์ที่ 4-5 - เทคโนโลยกีารบีบอัดไฟลว์ิดีโอ 
- อัตราสว่นการแสดงผลของจอภาพ
มาตรฐานต่างๆ 
- การแปลงไฟล์วิดีโอ 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 
- การเรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ(การแปลง
ไฟล์วิดีโอให้เหมาะสมต่อการใช้งาน) 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- ใบงาน 

4 4 10 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงานตามโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย 
- การประเมินตนเอง 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 6-7 - การผลิตวิดีโอจากภาพนิ่ง  
- โปรแกรมสร้างภาพสไลด์โชว์แบบ
มัลติมีเดีย (Proshow Producer) 
- ความสามารถของโปรแกรม 
- การประยกุต์ใช้โปรแกรม 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 
- การเรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ(ผลิตงาน
สไลด์โชว์ในหัวข้อ “วันแม่”) 
- มอบหมายกิจกรรมรายบุคคล 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- ใบงาน 

4 4 10 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงาน (รายบุคคล) 
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 
- การประเมินโดยเพื่อน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค 

สัปดาห์ที่ 9-12 - การใช้โปรแกรม Adobe Premier 
Pro CS6 
- เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม 
- ความสามารถของโปรแกรม 
- การประยกุต์ใช้โปรแกรม 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
- การเรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ(ผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ) 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- กรณีศึกษา (รายการโทรทัศน์
ประเภทต่างๆ) 
- ใบงาน 

8 8 20 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 
- การน าเสนอผลงาน (กลุ่ม) 
- การตอบค าถามจากใบงาน 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 

สัปดาห์ที่ 13-16 - การใช้โปรแกรม Adobe After 
Effect CS6 
- เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม 
- ความสามารถของโปรแกรม 
- การประยกุต์ใช้โปรแกรม 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
- การเรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ(ผลิตไตเติ้ล
รายการโทรทัศน์) 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- กรณีศึกษา (รายการโทรทัศน์
ประเภทต่างๆ) 
- ใบงาน 

8 8 20 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 
- การน าเสนอผลงาน (กลุ่ม) 
- การตอบค าถามจากใบงาน 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแกว้ 

สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 

รวมจ านวนชั่วโมง 30 30 75   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 
3.1, 3.3, 4.2, 4.4 

การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8 

การสอบกลางภาค 8 20% 

1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.4, 5.1, 5.3, 5.4 

การน าเสนอชิ้นงาน 6 ชิ้นงาน 
4, 6, 10, 

12, 14, 16  
40% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ปิยะบุตร  สุทธิดารา.  (2553).  เรียนรู้การท างานกราฟิกดไีซน์แบบมืออาชีพ.  นนทบุรี: ไอดีซี  
       พรีเมียร์. 
ศิวัช  กาญจนชุบ, วิชาญ  หงส์บิน.  (2553).  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์.  กรุงเทพมหานคร: พัฒนา 
       วิชาการ 
จุฑามาศ  จิวะสังข์, พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร.  (2556).  ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมือ 
      อาชีพด้วย Premier Pro & After Effect CS6 ฉบบัสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: รีไวว่า 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
Adobe Creative Suite 6 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล.  (ม.ป.ป.)  เข้าถึงได้จาก: https://docs.google.com/file/d/0B-p6c4- 
      SjqXleDhWUjh3dUNwejQ/edit  (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2559). 

https://docs.google.com/file/d/0B-p6c4-
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
- แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลงานของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน    
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาผลสอบของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิด
คุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 


