
มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ/หลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3113209   สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 

อาจารย์พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2559  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
 

8. ครั้งที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
31 กรกฎาคม 2559 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงเรื่องการสัมมนาได้อย่างถูกต้อง 
2) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงกระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนาได้อย่าง

ถูกต้อง 
3) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและอภิปรายถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาในการด าเนินงาน

ด้านนิเทศศาสตร์อย่างกว้างขวางและถูกต้อง 
4) เพ่ือให้นักศึกษาฝึกจัดสถานการณ์จ าลองในสัมมนาการด้านนิเทศศาสตร์ 
5) เพ่ือให้นักศึกษาจัดสัมมนาด้านนิเทศศาสตร์ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสัมมนา และหลักการ จัดงานสัมมนา  ทั้งในหลัก

ทฤษฎีและการปฏิบัติ  โดยสามารถวางแผนและด าเนินการสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 



 

 

  
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ความส าคัญ  องค์ประกอบ  กระบวนการ  รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนางานด้าน
นิเทศศาสตร ์ฝึกจัดสถานการณ์จ าลองและ /หรือสถานการณ์จริงในการจัดสัมมนาปัญหานิเทศศาสตร์  เพ่ือให้
เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริงตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

สอนเสริม 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง(คาบ) 

บรรยาย  2  คาบ 
ปฏิบัติ  2  คาบ 
ต่อสัปดาห์ 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง  5  
คาบต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา  แจ้งให้ นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างานและ ช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสาร 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
2) ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) มีความเสียสละและมีจิตส านึกสาธารณะ 

1.2 วิธีการสอน 
1) สอดแทรกสาระเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาต่างๆ 

 2) ผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพกับ
การเรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่างๆ 
 3) ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเข้าชั้นเรียน การรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากพฤติกรรมด้านต่างๆของนักศึกษา อาทิ ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน ไม่ปัดความ
รับผิดชอบ 

2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบในการท างาน  



 

 

3) ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน และผลส าเร็จของผลงาน 
4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานิเทศศาสตร์สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
เนื้อหาวิชาได้ 
 2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง 
2.2 วิธีการสอน 

1) บรรยาย อภิปราย สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
ใช้บทบาทสมมติ สาธิต ตัวอย่าง สถานการณ์จริง ทัศนศึกษา  ประเด็นปัญหาโดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
นิเทศศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

2)ก าหนดประเด็นให้นักศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าเสนอผลการค้นคว้าด้วยสื่อที่เหมาะสม 
3)ก าหนดประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ

สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์ที่เรียนมา 
     2.3 วิธีการประเมินผล 

1) การสังเกต การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
นอกจากนี้ท าการผลของการแสดงบทบาทสมมติที่ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และมีการทดสอบย่อยใน
รายวิชา รวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

2) ผลการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
3) ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม โดยใช้แนวคิดทางด้านการสื่อสารและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า 
 3) มีความสามารถในการคิดสนับสนุน โต้แย้ง อย่างมีเหตุผล 
 4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 5) มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างสอดคล้อง 

3.2 วิธีการสอน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ผลงานทางนิเทศศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎี

ต่างๆ อย่างบูรณาการ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกฝนการประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้ ความคิดท่ีได้ศึกษาค้นคว้า

อย่างมีระบบ 
3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) สร้างสถานการณ์และปัญหาจ าลองให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกแก้ปัญหา 



 

 

5) ส่งเสริมให้นักศึกษ าแสวงหาความรู้จากสถานการณ์ต่างๆและศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม ่
3.3 วิธีการประเมินผล 

1) ผลการวิเคราะห์หรือรายงาน 
2) รายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) ผลการแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุน โต้แย้งจากการอภิปรายและโต้วาที 
4) วิธีการแก้ปัญหา 
5) ผลงานหรือองค์ความรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) ความสามัคคีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
 3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์การ 
 4) มีภาวะผู้น ากล้าน าการสื่อสาร  
4.2 วิธีการสอน 
 1) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน 
 2) ให้นักศึกษาเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆในสาขาวิชาก าหนดให้นักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 3) มอบหมายงานและกิจกรรมในรายวิชา 
 4) ก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมจัดท าโครงการเก่ียวกับรายวิชาและบูรณาการสู่สังคม  
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียนห้องสัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ 
 2) ประเมินทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน ผลการสัมภาษณ์และสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์  
 3) ประเมินคุณภาพผลงานและการส่งงานตรงต่อเวลา 
 4) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการและสังเกตพฤติกรรมในการจัดท า 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามข่าวสารและพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) สามารถถ่ายทอดความรู้แล ะเผยแพร่ได้ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 
 3) มีความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 
5.2 วิธีการสอน 
 1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือฝึกปฏิบัติเป็นล าดับ
ขั้นตอนมีประสิทธิภาพโดยอาศัยสื่อประเภทต่างๆและ/หรือสื่อภาษาต่างประเทศ 



 

 

 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการเสนอแนวความคิดผลการศึกษา/วิจัยในรูปแบบ
ต่างๆด้วยภาษาท่ีถูกต้อง 
 3) ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบ
ข้อมูลในรูปแบบการท ารายงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
 
5.3 วิธีการประเมินผล   

1) ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการสืบค้นงานวิชาการต่างๆและ 
งานวิจัยของนักศึกษาเองให้เป็นที่เข้าใจ 

2) ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงานการประเมิน 
ตนเองของนักศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 

3) ผลการจัดท ารายงานที่แสดงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

เนื้อหารายวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน ผู้สอน 

1 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ 
1.1 ความหมายการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
1.2 จุดมุ่งหมายของการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
1.3 ประโยชน์ของการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
1.4 องค์ประกอบโดยภาพรวมของการ

สัมมนานิเทศศาสตร์ 
1.5 ขั้นตอนของการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
1.6 ลักษณะทั่วไปของการสัมมนานิเทศ

ศาสตร์ 

4 บรรยายประกอบ
สื่อและน าเสนอ  
ซักถาม 

อ.พิมพ์ชญา  

กลุ่มบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา
นิเทศศาสตร์ 
2.1 กลุ่มผู้ด าเนินการ 
2.2 กลุ่มวิทยากร 
2.3 กลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
2.4 จรรยาบรรณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
สัมมนานิเทศศาสตร์ 

2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ 

4 บรรยายประกอบ
สื่อและน าเสนอ 
ซักถาม 

 
 



 

 

3.1 เอกสารที่ใช้ก่อนการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
3.2 เอกสารที่ใช้ระหว่างการสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ 
3.3 เอกสารที่ใช้หลังการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
3.4 การเขียนโครงการสัมมนา 

ศึกษาเพ่ิมเติม
จากต าราและ
เอกสาร 

3 การจัดสถานที่เพื่อการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
4.1 การเตรียมสถานที่ 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานของฝ่ายสถานที่ 
4.3 รูปแบบของการจัดห้องสัมมนา 
4.4 การจัดบริเวณหน้าเวที 
4.5 การจัดห้องรับประทานอาหาร 
4.6 การจัดสถานที่บริเวณหน้าห้องสัมมนา 
4.7 การจัดห้องพักรับรอง 
4.8 การจัดห้องน้ า 

4 บรรยายประกอบ
สื่อและน าเสนอ 
ซักถาม 
 

4 กระบวนการสัมมนา 
5.1 ระยะจัดเตรียม 
5.2 ระยะด าเนินงาน 
5.3 ระยะติดตามผล 
5.4 การเลือกหัวข้อเรื่อง 
5.5 การเลือกวิธีการน าเสนอ 

4 บรรยายประกอบ
สื่อและน าเสนอ  
ซักถาม 

5 
 

การเรียบเรียงและการเขียนรายงานสัมมนา 
6.1 การเรียบเรียง 
6.2 การเขียนรายงาน 
6.3 การพิมพ์รายงาน 

4 บรรยายประกอบ
สื่อ และน าเสนอ  
ซักถาม 

 

การน าเสนอรายงานการสัมมนา 
7.1 องค์ประกอบของการสื่อความหมาย 
7.2 การน าเสนอรายงาน 
7.3การพูดเพ่ือการน าเสนอ 

6 การใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการ
น าเสนอ 
8.1 การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอ 
8.2 การเลือกภาพเป็นสื่อประกอบ 
8.3 การจัดนิทรรศการ 
8.4 การจัดป้ายนิเทศ 

4 บรรยายประกอบ
สื่อและน าเสนอ  
ซักถาม 

7 สอบกลางภาค  
8 กรณีศึกษาการสัมมนาทางด้านนิเทศศาสตร์ 4 บรรยายประกอบ  



 

 

8.1 น าเสนอตัวอย่าง กรณีศึกษาการสัมมนา
นิเทศศาสตร์ 

8.2 ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ
งานสัมมนา 

สื่อและน าเสนอ 
ซักถาม 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น 

9 เสนอโครงการสัมมนาทางด้านนิเทศศาสตร์ 
10.1 โครงการสัมมนากลุ่มย่อย 
10.2 โครงการสัมมนาสถานการณ์จริง 

4 ฝึกปฏิบัติเขียน
โครงการสัมมนา  

10 จัดสัมมนากลุ่มย่อย 4 -นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ ( จ าลอง
สถานการณ์) 
- อาจารย์
สังเกตการณ์และ
ประเมินผล 

11 จัดสัมมนากลุ่มย่อย 4 -นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ ( จ าลอง
สถานการณ์) 
-อาจารย์
สังเกตการณ์และ
ประเมินผล 

12 การประเมินผลการจัดสัมมนากลุ่มย่อย 4 -ฝึกปฏิบัติเขียน
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-อาจารย์เป็นที่
ปรึกษา  แนะน า  
เสนอแนะ
แนวทางการ
ด าเนินการจัด
สัมมนา 

13-14 เตรียมการจัดสัมมนาและ ด าเนินการจัด
สัมมนาสถานการณ์จริง 

4 -นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 
- อาจารย์
สังเกตการณ์และ
ประเมินผล 

 

15 การประเมินผลโครงการสัมมนาและน าเสนอ 4 - แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- อาจารย์



 

 

สังเกตการณ์และ
ประเมินผล 

16 สอบปลายภาค 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1, 4.4 1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน  ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 1.1, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 
4.4 

2. การปฏิบัติงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
    2.1 ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
    2.2 ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
30% 

3 2.3 3. สอบกลางภาค/ปลายภาค  60% 
 
การประเมินผล 

คะแนน ระหว่าง  80 – 100  =  A 
คะแนน ระหว่าง  75 – 79    =  B+ 
คะแนน ระหว่าง  70 – 74    =  B 
คะแนน ระหว่าง  65 – 69    =  C+ 
คะแนน ระหว่าง  60 – 64    =  C 
คะแนน ระหว่าง  55 – 59    =  D+ 
คะแนน ระหว่าง  50 – 54    =  D 
คะแนน ระหว่าง    0 – 49    =  F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ผู้สอนท าเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3) การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
1) การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน  
2) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1) การทวนสอบการจัดสัมมนา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1) น าข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไปประมวล และจัดท าเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
2) ปรับปรุงรายวิชาทุกปี 

 


