
มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

คณะ/ภาควชิา 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

 

หมวดที ่1. ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 3113209   สัมมนาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์          

   

2. จํานวนหน่วยกติ (ชัว่โมงบรรยาย – ปฏิบติัการ - คน้ควา้ดว้ยตนเอง) 

 หน่วยกิต (3-2-5) 

3. หลกัสูตร และประเภทของรายวชิา 

 3.1 หลกัสูตร 

นิเทศศาสตร์บณัฑิต  

 3.2 ประเภทของรายวชิา (วชิาศึกษาทัว่ไป / วชิาเฉพาะ / วชิาเลือกเสรี) 

วชิาเฉพาะ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   ผศ. ศศิธร  เทียมถนอม อ.ธนพล  สมพลกรัง 

            อ.ดร. ณฐวฒัน์  คณารักสมบติั 

 4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ. ศศิธร  เทียมถนอม  อ.ธนพล  สมพลกรัง  อ.ดร. ณฐวฒัน์  คณารักสมบติั 

 

5. ภาคการศึกษา ช้ันปีทีเ่รียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

   (ไม่มี ) 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

    (ไม่มี) 

8. สถานทีเ่รียน 

   มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

แบบ มคอ.3 



 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา คร้ังล่าสุด 

      30  ตุลาคม  2558 

 

 

หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 

1)  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมายและความสาํคญัของการสัมมนา 

วตัถุประสงค ์ รูปแบบและกระบวนการสัมมนา      

2) ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการ  และเทคนิค เพื่อนาํไปจดัสัมมนาได้  

3) ผูเ้รียนสามารถจดักิจกรรมสัมมนาในสถานการณ์ท่ีกาํหนดได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงรายวชิา 

 

 

หมวดที ่3. ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

                 ความหมาย ความสาํคญั วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิค

การจดัสัมมนาเก่ียวกบัการดาํเนินงานวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  วเิคราะห์การดาํเนินงาน

ของวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรททศัน์เพื่อใหเ้ขา้ใจอุปสรรคและขอ้เทจ็จริง  ตลอดจนหาแนวทาง

ในการแกปั้ญหา  ฝึกปฏิบติัจากสถานการณ์จาํลอง  และหรือสถานการณ์การจดัสัมมนาจริง 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

บรรยาย 45 

ชัว่โมงต่อ 

ภาค

การศึกษา 

สอนเสริม 

สอนเสริม

ตามความ 

ตอ้งการของ

นกัศึกษา 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

 ฝึกปฏิบติัจดัสัมมนา 

การศึกษาด้วยตนเอง 

90 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา 



เฉพาะราย 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 

 รายบุคคล 

สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง  โดยอาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่นเวปไซดค์ณะ 

 

 

 

หมวดที ่4. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต้่องพฒันา ( 1.1,1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.7) 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  

- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

- มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั 

ความสาํคญัของงาน  

- รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

- มีวนิยัต่อการเรียนเขา้เรียนตรงเวลา ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีกาํหนด 

1.2 วธีิการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัสัมมนา 

- ใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งคาํถามหรือตอบคาํถาม หรือ 

   แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ 

- ฝึกหดัจดัสัมมนากลุ่มยอ่ย 

- กาํหนดใหน้กัศึกษาหาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง,วางแผนจดัสัมมนาในสถานการณ์จริง 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีสาขาวชิาฯ/คณะจดักิจกรรม 

- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

            - นกัศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ ทีต้่องได้รับ  

นกัศึกษามีความรู้ในเร่ืองหลกัการและเทคนิคการจดัสัมมนา ( 2.1, 2.2 ) 



 

2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอโครงงาน และมอบหมายใหค้น้ควา้หา 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางรวมทั้งฝึกปฏิบติั 

2.3 วธีิการประเมินผล 

-  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

- ทาํรายงานรายกลุ่ม  

            -  จดัสัมมนา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญา ทีต้่องพฒันา (3.3) 

- สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

- สามารถใชค้วามรู้ทางทฤษฏีเพื่อประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานการณ์จริง  

3.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

- ฝึกปฏิบติั 

3.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

- รายงานกลุ่ม ผลงานการจดัสัมมนา 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ทีต้่องพฒันา(4.4) 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

-พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนดเวลา       

4.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  

- ฝึกหดัจดัสัมมนา 

4.3 วธีิการประเมินผล 



- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

- ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 

- ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความ 

  รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีต้่องพฒันา   

 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการเรียนและการทาํรายงาน (5.4) 

5.2 วธีิการสอน 

- ใชP้owerPoint ท่ีน่าสนใจ ชดัเจน ง่ายต่อการติดตามทาํความเขา้ใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 

- การสอนโดยมีการนาํเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้ 

  นกัศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

- ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

- ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

หมวดที ่5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

  

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด  จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 แนะนาํรายวชิา การแบ่ง

คะแนน การประเมินผล 

กิจกรรม 

4 

 

-ผูส้อนอธิบายลกัษณะสาํคญั

ของรายวชิา รูปแบบและ

กิจกรรมการเรียนการสอน  การ

วดัและการประเมินผล  พร้อม

ใหผู้เ้รียนอภิปรายเสนอแนะ

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

   

ผศ.ศศิธร 

เทียมถนอม 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด  จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

-กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง ใชก้ารเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม โดยใหน้กัศึกษาร่วม

แสดงความคิดเห็นในกิจกรรม

การเรียนการสอน 

2-3 ประวติัความเป็นมาความหมาย  

และความสาํคญัของการ

สัมมนา 

4 

  

 

-ผูส้อนบรรยายพร้อมนาํเสนอ

ตวัอยา่งประกอบ 

-กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง โดยใหน้กัศึกษาร่วม

แสดงความคิดเห็นในประเด็น ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

4-5 -รูปแบบการจดัสัมมนา 

-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

-เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

8 บรรยายพร้อมนาํเสนอตวัอยา่ง

การสัมมนา  

-กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง ใหน้กัศึกษาสืบคน้

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ใน

หอ้งสมุด เพื่อใหไ้ดป้ระเด็นการ

สัมมนาท่ีสนใจ และนาํมา

แลกเปล่ียนในชั้นเรียน 

ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

6-7 -การจดัสถานท่ี 

-กระบวนการสัมมนา 

-การเขียนรายงานและการ

นาํเสนอ 

8 

 

 

- ผูส้อนบรรยายและยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

  

  

 ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

8-9 - รูปแบบและวธีิการเขียน

โครงการสัมมนา 

- ตวัอยา่งการจดัสัมมนาดา้น

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ 

- นาํเสนอร่างโครงการสัมมนา 

8 

 

 

-ผูเ้รียนนาํเสนอโครงร่างการ

สัมมนา ของตนเอง/กลุ่ม โดย

ผูส้อนวจิารณ์และให้

ขอ้เสนอแนะ  

-กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

 ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด  จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

-ฝึกหดัเขียนจดหมายเชิญ

วทิยากร/จดหมายขอบคุณ 

ในการแสดงความคิดเห็น  และ

การคิดโจทยก์ารจดัสัมมนาของ

ตนเอง/กลุ่ม  

 10 การแบ่งฝ่ายความรับผดิชอบ

ในการสัมมนา 

การประเมินผลการสัมมนา 

การทาํแบบประเมิน 

4 

 

การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ในการสัมมนา 

การประเมินผลการสัมมนา 

 ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

11-14 ฝึกหดัจดัสัมมนากลุ่มยอ่ย 

4กลุ่ม 

16 สัมมนากลุ่มยอ่ยในชั้นเรียน ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

15 การจดักิจกรรมสัมมนาใน

สถานการณ์จริง 

 

4 การจดัสัมมนา ในหอ้งประชุม 

 

ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

16 ประเมินผลโครงการ 

ส่งรายงานสรุปการสัมมนา 

สอบปลายภาค 

4 จดัทาํรายงานผลการจดัสัมมนา 

สอบปลายภาค 

ผศ.ศศิธร เทียม

ถนอม 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

ผลการ 

เรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลนักศึกษา 

สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ 

ประเมินผล 

2.1,2.2,3.1, 

 
สอบปลายภาค 16 20 % 

1.1.2,1,1.3,2.2,5.4 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้  

การทาํและนาํเสนอรายงานกลุ่ม 

การทาํงานกลุ่มและเด่ียว 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
60% 



การส่งงานตรงเวลาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.1.2,1.1.4,4.4, 

 

 

การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10 % 

 

 

หมวดที ่6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 

1.  ตําราและเอกสารหลกั 

สมจิตร  เกิดปรางค ์ นุตประวณ์ี เลิศกาญจนวตั. 2545 .การสัมมนา.กรุงเทพ :  

ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 

 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีสํ่าคัญ 

 

 

ไพพรรณ  เกียรติโชติชยั. 2545.หลกัการสัมมนา (พิมพค์ร้ังท่ี 2 ). กรุงเทพ : การศึกษาจาํกดั    

ยงยทุธ  เกษสาคร.   2546.   เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม(พมิพ์คร้ังที ่3). กรุงเทพ : 

หา้งหุน้ส่วน จาํกดั.ว.ีเจ.พร้ินต้ิง. 

วจิิตร  อาวะกุล.   2540.   การฝึกอบรมและการพฒันา. กรุงเทพ :  

จุฬาลงการณ์มหาวทิยาลยั. 

 

 

3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีแ่นะนํา 

• หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร และส่ือประเภทต่างๆ 

 

 

 

 

หมวดที ่7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา  

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  



ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและเน้ือหา ในส่วนขอ ง

จุดแขง็ท่ีใหค้งไวแ้ละจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

2. การประเมินการสอน 

2.1  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

2.2  ผลการอภิปราย การทาํกิจกรรมในชั้นเรียนและการทาํแบบฝึกหดั 

                         2.3  รายงานและผลงานของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

มีการนาํผลสรุปผลการจดัการเรียนการสอนในคร้ังท่ีผา่นมามาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาปัจจุบนั 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

ใชม้าตรฐานผลสอบของนกัศึกษาโดยนาํระดบัผลการเรียนของนกัศึกษามาวเิคราะห์ร่วมกบั

ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค การเขา้ชั้นเรียนและรายงานใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

นาํผลงานและขอ้มูล คือ คะแนนจากสอบ การทาํแบบฝึกหดั และรายงาน มาวเิคราะห์รวม

กบัผลขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนกัศึกษา  

 

 


