
เอกสารหมายเลข มคอ.3/1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา1มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1วทิยาการจดัการ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา1 
3113208 การบรหิารงานวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
จ านวน 3 หน่วยกติ (2-2-5) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา1 
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตร ์
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน1 
 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน1 
2/2558 ชัน้ปีที ่3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน1 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ1 
1 พฤศจกิายน 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา1 
                เพื่อใหน้ักศกึษาทราบหลกัการบรหิารงานสถานีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ด้านการ
บรหิารงานบุคคล การจดัองคก์ร การเงนิและงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนปญัหาดา้นการบรหิารงาน
ของสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์   
 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา1 

เพือ่ใหน้กัศกึษาทราบหลกัการบรหิารงานสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ ดา้นการ
บรหิารงานบุคคล การจดัองคก์ร การเงนิและงบประมาณ วสัดุอปุกรณ์ ตลอดจนปญัหาดา้นการบรหิารงาน
ของสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์   

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
            หลกัการบรหิารงานสถานีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ด้านการบรหิารงานบุคคล การจดั
องค์กร การเงินและงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนปญัหาด้านการบริหารงานของสถานี
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์   
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา 
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา
เฉพาะรายกรณี 

- การศกึษาดว้ยตวัเอง    
3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล1 

อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความตอ้งการ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา1 

พฒันาใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ทราบถงึหลกัการบรหิารงานสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 
ตลอดจนบทบาทหน้าที ่และจรยิธรรมของการเป็นสือ่มวลชน เพือ่กา้วไปสูก่ารเป็นนกัสือ่มวลชนทีด่ใีน
อนาคต 
     1.2 วิธีการสอน1 

- บรรยาย 
- ยกตวัอยา่งประกอบ 
- น าเสนอหน้าชัน้ 

     1.3 วิธีการประเมินผล1 
- การเขา้ชัน้เรยีนและการท ากจิกรรม   
- ประเมนิผลการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค        

2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั1 

นกัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการบรหิารงานสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ ในดา้น
การบรหิารงานบุคคล การจดัองคก์ร การเงนิและงบประมาณ วสัดุอปุกรณ์ ตลอดจนปญัหาดา้นการ
บรหิารงานของสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 
     2.2 วิธีการสอน1 
           บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ และน าเสนอหน้าชัน้ 
     2.3 วิธีการประเมินผล1 

- ประเมนิผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 
     3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา1 

พฒันาศกัยภาพในการบรหิารงานสถานี ตลอดจนปญัหาดา้นการบรหิารงานของสถาน ี
     3.2 วิธีการสอน1 

- บรรยาย        - ยกตวัอยา่งประกอบ         - น าเสนอหน้าชัน้ 
     3.2 วิธีการประเมินผล1 

- การเขา้ชัน้เรยีนและการท ากจิกรรม   
- ประเมนิผลการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค        

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

1พฒันาทกัษะความรู ้ความเขา้ใจในการเป็นผูบ้รหิารสือ่นกัสื่อทีด่ ีตลอดจนทราบอทิธพิลของสื่อ 
เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการสือ่สาร และการรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 



     4.2 วิธีการสอน1 
- ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มระดมสมองรว่มกนั และสง่ตวัแทนมาน าเสนอหน้าชัน้ 

     4.3 วิธีการประเมินผล1 
- ประเมนิจากการรายงานรายบุคคล 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- ทกัษะในการสือ่สารทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา 
- ทกัษะในการคดิวางแผน การบรหิาร 

     5.2 วิธีการสอน1 
- มอบหมายงานศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และสือ่สารโดยใชส้ือ่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

     5.3 วิธีการประเมินผล1 
- ประเมนิจากการน าเสนอหน้าชัน้และการสือ่สารโดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์ 

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

111 
 

ปฐมนิเทศรายวชิา วธิกีาร
เรยีนการสอน หวัขอ้
รายงาน และหนงัสอือา่น
ประกอบ  
ความหมายและความส าคญั
ของวทิยกุระจายเสยีง 

4 แนะน าหลกัสตูร วธิกีาร
สอน กจิกรรม และ
ประเมนิผล 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

 

2 
 

ความส าคญัขององคก์รใน
ฐานะผูเ้ผยแพรส่ือ่ : เน้นสือ่
วทิยกุระจายเสยีง 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

 
13 
 

โครงสรา้งและการท าหน้าที่
ขององคก์รสือ่
วทิยกุระจายเสยีง 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

4 บทบาทหน้าทีข่อง
วทิยกุระจายเสยีง 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

5 
1 

อทิธพิลและประสทิธภิาพ
ของวทิยกุระจายเสยีง 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

6 
 

การจดัองคก์ร
วทิยกุระจายเสยีง 
  - การเงนิและงบประมาณ     
  - การบรหิารวสัดุอปุกรณ์  

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

17 
 

การจดัและวางแผนรายการ
วทิยกุระจายเสยีง 
กฏเกณฑใ์นการน าเสนอ
รายการ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
- น าเสนอหน้าชัน้ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

 

888 สอบกลางภาค 4 - ประเมนิผลกลางภาค อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

19 ความหมายและความส าคญั
ของวทิยโุทรทศัน์ 
 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

10 
1010 

ความส าคญัขององคก์รใน
ฐานะผูเ้ผยแพรส่ือ่ : เน้นสือ่
วทิยโุทรทศัน์ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
- น าเสนอหน้าชัน้ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 



11 โครงสรา้งและการท าหน้าที่
ขององคก์รสือ่วทิยโุทรทศัน์ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

12 บทบาทหน้าทีข่องวทิยุ
โทรทศัน์ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

13 อทิธพิลและประสทิธภิาพ
ของวทิยโุทรทศัน์ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

14 การจดัองคก์รวทิยโุทรทศัน์ 
  - การเงนิและงบประมาณ     
  - การบรหิารวสัดุอปุกรณ์ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

15 การจดัและวางแผนรายการ
วทิยโุทรทศัน์ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

16 กฏเกณฑใ์นการน าเสนอ
รายการ 

4 - บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.ดรษุ  
ประดษิฐท์รง 

17 สอบปลายภาค 
    

4 - ประเมนิผลปลายภาค อ.ดรษุ 
ประดษิฐท์รง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล 

1 - การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 1-16 10 % 
2 - ทดสอบยอ่ย 7 10 % 
3 - คน้ควา้และท ารายงาน 10,11 20 % 
4 - สอบกลางภาค 8 20 % 
5 - สอบปลายภาค 17 40 % 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั1 
                 ไพเราะ เลศิวริาม. เปิดเบือ้งลึกบ๊ิกทีวีไทย. กรงุเทพฯ : น าอกัษรการพมิพ,์ 2546. 
             วภิา อตุมฉนัท.์ โลกของการกระจายเสียงจากจดุเร่ิมต้นสู่ยคุโลกาภิวตัน์. กรงุเทพฯ :      
หา้งหุน้สว่นจ ากดัภาพพมิพ,์ 2546. 
              สนิิทธ ์สทิธริกัษ์. ก าเนิดโทรทศัน์ไทย (พ.ศ. 2493-2500). พมิพค์รัง้ที ่3. ปทมุธานี :  
ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์  2543. 
              สรุตัน์ เมธกีลุ. การปฏิรปูส่ือในยคุสงัคมไร้พรมแดน. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2545. 
               เอกสารการสอนชดุวชิา การจดัรายการวิทยกุระจายเสียง. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ : 
ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2534. 
               เอกสารการสอนชดุวชิา การจดัรายการวิทยโุทรทศัน์. พมิพค์รัง้ที ่4. กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2538. 
               เอกสารการสอนชดุวชิา ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวิทยแุละโทรทศัน์. พมิพค์รัง้ที ่13. 
กรงุเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดัโรงพมิพช์วนพมิพ,์ 2542 
              สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร. (2551). การบริหารงานส่ือสารมวลชน. กรงุเทพฯ : โรงพมิพป์ระสทิธิ ์ 
ภณัฑแ์อนพริน้ติง้.  
              เอกสารการสอนชดุวชิา การบริหารงานวิทยกุระจายเสียง. (หน่วยที1่ – 8). มหาวทิยาลยั  
สโุขทยัธรรมมาธริาช.  
              เอกสารการสอนชดุวชิา การบริหารงานวิทยโุทรทศัน์. (หน่วยที1่ – 8). มหาวทิยาลยัสโุขทยั  
ธรรมมาธริาช.  
              อบุลรตัน์ ศริยิวุศกัดิ.์ (2540).ระบบวิทยแุละโทรทศัน์ไทย: โครงสรา้งทางเศรษฐกจิการเมอืง  
และผลกระทบต่อเสรภีาพ. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั1 
                       
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3/8 



หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมนิประสทิธภิาพในรายวชิานี้ ไดจ้ดักจิกรรมทีน่ าแนวคดิและความคดิเหน็จากนกัศกึษา ไดด้งันี้ 

- ประเมนิจากการท ากจิกรรมฝึกปฏบิตัริะหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 
- แบบประเมนิของผูส้อน 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธด์งันี้ 

- ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
3. การปรบัปรงุการสอน 
      หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจดักจิกรรม และหาขอ้มลู
เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทบทวนผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรู้
ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศกึษาหรอืประเมนิจากผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณาผลสอบของ
นกัศกึษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากการประเมนิไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพมากขึน้ 
โดยเปลีย่นสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรอืเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรง เพือ่ใหน้กัศกึษามมีมุมองใน
เรือ่งการประยกุตค์วามรูเ้พือ่น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 


