รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
รหัสวิชา 3013210 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
ตอนเรียน A2-D2 นักศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
รหัส (2 ตัวแรก) 56

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยวรรณรัตน โรจนวิเชียร
นายวรภัทร จัตุชัย
นายจตุรงค ดวงจินดา

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
นายวรภัทร จัตุชัย

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ. 3

คํานํา
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชา (3013210) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดีย ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับอาจารย
ผูสอนประจําวิชาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้ง 5 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมตามจุดมุงหมายของรายวิชาที่ไดกําหนดไว

คณะผูจัดทํา

2

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1ขอมูลทั่วไป
หมวด 2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
5
8
13
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรนิเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 3013210 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชา บังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวรภัทร จัตุชัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรัตน โรจนวิเชียร
อาจารย ดร.จตุรงค ดวงจินดา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2558
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
หลักการออกแบบคอมพิวเตอร
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยการเรียนระนอง 2
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
สิงหาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.มีความรูความเขาใจเรื่องมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2.มีความรูความเขาใจในการผลิตมัลติมีเดียได
3.สามารถเขาถึงแหลงขาวและแหลงขอมูลได
4.สามารถทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสาร
5.สามารถนําประยุกตใชและผลิตเทคโนโลยีสื่อสารมัลติมีเดียในสถานการณตางๆได
6.มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสื่อมัลติมีเดียของตนเองที่เผยแพรตอสาธารณะชน
7.เพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผน ผลิต และเผยแพรมัลติมีเดียได
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8.เพื่อพัฒนาผูเรียนสามารถใชอุปกรณคอมพิวเตอร และโปรแกรมประยุกตตางๆ โดยผสมผสาน
โปรแกรมใหเขากันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาที่ศึกษาถึงหลักการผลิตและการสื่อสาร เพื่อเปนการสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย การใช
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย การประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดียใน
สถานการณการสื่อสารตางๆ และแนวโนมเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดียในอนาคต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
20 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
40

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
4 ชั่วโมงตอสัปดาห อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour)
สัปดาหละ 6 (2) ชั่วโมง และประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผาน
โทรศัพท และ e-mail ดวยโดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงจิตสาธารณะ เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและมัลติมีเดียที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัย
3) ควรเคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น
4) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.2 วิธีการสอน
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1) ชวยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา โดยสงเสริม และพัฒนาจิต

สาธารณะ และความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสรางสรรคและผลิตสื่อเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดีย
2) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ทั้งในดานบุคลิกภาพ ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิเชน การเขาเรียนตรงตอเวลา และความรับผิดชอบในการสง
งาน
2) ประเมินผลดานความคิดสรางสรรคและคุณภาพของชิ้นงาน จากการไมคัดลอกชิ้นงานของผูอื่น
มาเปนของตน หรือมีอางอิงขอมูลหรือแหลงที่มาของภาพ/ชิ้นงานนั้น ๆ อยางถูกตองเหมาะสม
3) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึง
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรู ความเขาใจในขอบขาย ลักษณะเบื้องตน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานิเทศศาสตร
2) มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนําความรู
ดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพไดอยาง
เหมาะสม
3) สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักการบริหาร
จั ด การ หลั ก จิ ตวิ ท ยา หลั กการใช ภ าษา หลักศิ ล ปะ หลั กกฎหมายและจริย ธรรม เปน ต น นํามา
ประยุกตใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได
2.2 วิธีการสอน
1) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด รวมถึงการวางแผน ผลิต และเผยแพรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดียไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผสมผสานขอความ แสง สี เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การแสดง
และอื่นๆ มาใชในการสื่อสาร
2) สอนโดยการบูรณาการโปรแกรมประยุกตตางๆ เพื่อสรางสรรคงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดียใหบรรลุกับวัตถุประสงคและเปาหมายของงานที่กําหนดไว
3) การศึกษาดวยตนเอง การอภิปรายกลุม
4) การฝกปฏิบัติ/การบรรยายสาธิต
5) โครงการ/อบรมสัมมนา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
2) การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3) การทดสอบยอย
4) การประเมินจากงานเดี่ยวและงานกลุม
5) การสอบปลายภาค
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6) คุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความคิดสรางสรรค และสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับการผลิตสื่อเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
3) มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรูเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และประยุกตใชความรู ความเขาใจ แนวคิด
ทักษะมาใชสรางสรรคชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และสถานการณ
ปจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนแบบการบรรยาย และการฝกปฏิบัติ
2) การสาธิต/สถานการณจําลอง
3) การถามคําถาม/ซักถาม
4) การอภิปรายกลุม/การนําเสนอผลงาน
5) ศึกษาคนควาดวยตนเอง
6) โครงการ/อบรมสัมมนา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีสวนรวมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล
และกลุม
2) ตรวจสอบคุณภาพ ความสมบูรณของการทํากิจกรรมที่มอบหมาย
3) การทดสอบยอย และหรือสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมและ
โลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน
องคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรมองคกรได
3) สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ มอบหมายใน
ปจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
1) การสาธิต/สถานการณจําลอง
2) การอภิปรายกลุม/การนําเสนอผลงาน
3) การฝกปฏิบัติจากการมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม
4) โครงการ/อบรมสัมมนา
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4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความกาวหนาของชิ้นงานเปนระยะๆ
2) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการทํางานเปนทีม
3) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือก และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมประยุกตในการผลิตผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียที่
ไดรับมอบหมาย
2) กําหนดใหมีการใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความถูกตอง
การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายและการตอบคําถาม
2) การสอบภาคปฏิบัติ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาหที่

1

แนะนําเนื้อหารายวิชา
แนะนําผูสอน
ความรูเบื้องตนการใช
คอมพิวเตอรแมคอินทอช/
พีซี

2

ความหมายและ

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- แนะนํารายวิชา ชี้แจงการ
เรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ
เปนหลัก การวัดและ
ประเมินผลโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมกําหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช มคอ.3/แนวการสอน
, PowerPoint,pdf,
คอมพิวตอรแมคอินทอช/พีซี
- บรรยาย

ผูสอน
-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
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ความสําคัญของเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดีย

3-4

ประเภทและรูปแบบของ
มัลติมีเดีย

8

5-6

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

8

- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย

จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
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7-8

เสียง

8

9-10

แอนิเมชั่น

8

-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ

จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา
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11-12

การใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และมัลติมีเดียใน
สถานการณการสื่อสาร

8

13-14

แนวโนมเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดีย

8

นําเสนอผลงานของ
นักศึกษาและผูสอนสรุป
เนื้อหาการสอน

4

15

อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

-อาจารยวรภัทร
จัตุชัย
-ผูชวย
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-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
งานที่มอบหมาย
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนอ
งานที่มอบหมาย
-โครงการ/อบรมสัมมนา
สื่อที่ใช PowerPoint
หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต คอมพิวตอร
แมคอินทอช/พีซี
โปรแกรมประยุกต วิดีทัศน
การวัดผลการเรียน
คะแนนเก็บ 80 คะแนน
- มีสวนรวมในชั้นเรียน
- กิจกรรมและการใชโปรแกรมเพื่อการผลิต
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
- การนําเสนอผลงานของนักศึกษาจาก
โปรแกรมเพื่อการผลิตเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1-7
1-7

1.2,2.2
2.1,3.1,5.5

1-7
4.2

วิธีการ
ประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม
ฝกปฏิบัติ
สังเกต
พฤติกรรม
ฝกปฏิบัติ
รายงาน
และการ
นําเสนอ/

ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
-อาจารย ดร.
จตุรงค ดวง
จินดา

10 คะแนน
40 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห

20%

ทุกสัปดาห

30%

15

30%

โครงการ/
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1-7

อบรมสัมมนา

2.3,3.2

สอบปลาย
ภาค

สอบปลายภาค

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
อ.วรภัทร จัตุชัย และอ.วรรณรัตน ศรีรัตน. เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดีย.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กาญจนา แกวเทพ. (2553). สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ
: ภาพพิมพ.
จรูญพร ปรปกษประลัย. (2548). สวัสดีแอนิเมชั่น. กรุงเทพฯ : กรุงเทพ.
ธันยพัฒน วงศรัตน. (2555). การสรางงานแอนิเมชั่นFLASH CS5. กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที.
พันจันทร ธนวัฒนเสถียร. (2556). การสรางงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นFLASH CS6 สําหรับผูเริ่มตน.
กรุงเทพฯ : รีไววา.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 ผลการฝกปฏิบัติ
2.3 รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย
2.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยอาจารยผูสอนในรายวิชา และนําผลจากการประเมินในขอ 1 และ
2 มาใชเพื่อการดําเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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มคอ. 3
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแลว ผูประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กล
ยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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