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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3113211 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุม่วิชาชีพบังคับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์                        
เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  :  ห้องพักอาจารย์อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
สมุทรปราการ     โทร.  087-5165424  E-mail.  Jaiya2004_jenny@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  :     ห้องพักอาจารย์อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี          
  โทร.  087-5165424   E-mail.  Jaiya2004_jenny@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2558    ชั้นปีที ่ 3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ 
9. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2555 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
1) สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในท้องถิ่นได้ 
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรายการ การวางแผนการผลิต และการประเมินผลรายการ
โทรทัศน์เพ่ือท้องถิ่น 
3) สามารถแก้ปัญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆเพ่ือท้องถิ่นได้ 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีและมีแรงบันดาลใจในการนําไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   
    ไม่มี 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษาหาความหมายเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ด้านการวางแผน และ 
การปฏิบัติงานทางด้านวิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในท้องถิ่น เน้นความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาทางด้านความสําคัญเเละการบริหารงาน 
ของวิทยุโทรทัศน์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยเน้นการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ในการปฎิบัติ 
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาของนักศึกษา 
Principles and theories of mass communication as related to the planning 
and practice local television broadcasting in both government and private 
sector;emphasis on know-how of television broadcasting for local development; 
theimportance and the administration of television broadcasting for local 
development; emphasis on developing the locality and the neighboring 
communities of the university 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                    30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ     30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เช่น 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์อาคาร 9 มรธ.สป.  
 3.2  e-mail : jaiya2004_jenny@hotmail.com  
 
 
 
 

mailto:jaiya2004_jenny@hotmail.com
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีความรับผิดชอบ ความมีวินัยและตรงต่อเวลา  
1.2 มีจรรยาบรรณ มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

1. การอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง 
3. การบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

1.สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2.สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน 
3.ประเมินผลการส่งผลงานรายบุคคล รายกลุ่ม  
4.ประเมินผลการทํางานในสถานการณ์จริง 
 

2. ด้านความรู้  
2.1  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.2  การวางแผนการจัดและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.3  การประเมินผลรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2.4  ปัญหาและการแก้ปัญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  

1. บรรยาย  อภิปราย  ฝึกปฏบิัติ  และการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติจริงในการทํางาน    
2. บรรยายและปฏิบัติการภาคสนามโดยให้นักศึกษา
ได้มีการเรียนรู้กระบวนการทํางาน 

1. สังเกตความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
2. ประเมินจากการสังเกตความสามารถในปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
3. ประเมินผลการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์งานกลุ่ม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 พัฒนาการทํางานแบบชาญฉลาด  รู้จักลําดับความสําคัญ
ของงาน  การวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถ
สืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลข่าวสารเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 มีความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ  สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู้ 

 
1. การยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ 
2. การปฎิบัติงานในสถานการณ์จริง 
 

 
1. การตรวจประเมินผลงาน 
2. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. การประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
4.4 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติภาคสนาม   
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟัง  และการเขียน 
5.2 ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออ่ืนๆ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
2. ตรวจผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ําหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและ
ชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

 3113211 การ
ผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้  
 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที ่1 
 

แนะแนวการเรียนการสอน เกณฑ์การประเมินผล
การเรียน ความหมาย ความสําคัญของหลักและ
ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน 

- บรรยาย 
- แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
-  คะแนนสอบ Pretest 

อ.เบญริสา ตันเจริญ 

สัปดาห์ที่ 2 กระบวนการส่ือสารเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น - บรรยาย 
- อภิปราย ซักถาม 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

สัปดาห์ที่ 3 สื่อสารมวลชนกับการพัฒนาทอ้งถิ่น - บรรยาย 
- อภิปราย ซักถาม 

Power point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 4 ความหมายและความสําคัญของการจัดและการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  การ
แบ่งประเภทของรายการ 

- บรรยาย 
- อภิปราย ซักถาม 

Power Point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 5 ฝึกวิเคราะห์ขั้นตอน การวางแผน ตลอดจนการ
เตรียมข้อมูล การจัดและการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฎิบัต ิ

Power Point 
 

2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 6 ฝึกปฏิบัติเครื่องมือในการตัดต่อภาพและเสียง
และอุปกรณ์เพื่อการผลิตรายการโทรทศัน์ 

- บรรยาย  
- อภิปราย-ซักถาม 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที่ 7 นักศึกษาออกเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมการผลิต

รายการที่ได้รับมอบหมาย 
นักศึกษาปฏิบัติการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม  และดําเนินการ 

Power Point 2 2 5 -  การเข้าร่วมกิจกรรม  

สัปดาห์ที ่8 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ -นักศึกษารว่มแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการทํางาน 
 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 9 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 10 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 11 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 12 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 13 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 14 ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที่ 15 นําเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางาน 

Power Point 2 2 5 -  สังเกตการซักถาม 
-  การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สจุริต   
1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3 มีภาวะผู้นาํ ผู้ตาม ทํางานเป็นทีม  
1.4  เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.5  เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ  
1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
ฝึกปฎิบัติ 60% 

การสอบปลายภาค 
30% 

 

2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญของการผลิตรายการวิทยโุทรทัศน์เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรณาการความรู้ทําให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
2.2  สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการที่
เกิดขึ้นในสื่อสารมวลชน 
2.3  มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จรงิ   
 2.4  สามารถนาํความรู้ในการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไปประยุกตใ์ช้ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
2.5 มีการทดสอบมาตราฐานของข้อสอบทุกรายวิชา 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

4.1 สื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ 
4.2 ให้ความรว่มมืออาํนวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.3  ใช้ความรู้ในศาสตร์มีชี้นําประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
งานกลุ่ม 
4.5 เป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัว/ส่วนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง/ทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 
 

การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
 

ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 
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5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นต่อการทํางาน
ที่เกี่ยวกบัวิชาชีพ 
5.2 สามารถน าประเด็นแก้ไขปญัหาโดยใช้เทคนิค
ทางสถิต ิ
5.3 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งทางนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  
5.4 สื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห ์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2554. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 
หน่วยที่ 11-15 . พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช. 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช่น  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกจิกรรมในและห้องนอกเรียน   
1.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4  ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนทําการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


