รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
รหัสวิชา 3043504 ชื่อรายวิชา การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
ตอนเรียน A2 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร

อาจารยผูสอน
นางสาวขจิตขวัญ กิจวิสาละ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
นางสาวขจิตขวัญ กิจวิสาละ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มคอ. 3
คํานํา
การจัดทํา มคอ. 3 ในรายวิชา การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ภาค
การศึกษาที่ 1 / 2559 ในที่นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด หาก
ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
ผูสอนรายวิชา การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
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มคอ. 3
สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
5
5
6
10
14
14
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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3043504

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Management

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
เปนรายวิชาบังคับเลือกภาคปกติ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร. ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
26. มีนาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิด
หลักการบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
1.2 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดองคกร การบริหารงานบุคคล
การตลาด การเงิน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
1.3 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารองคกร
กระจายเสียง
1.4 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียง
ของสังคมไทยในปจจุบัน และแนวโนมที่จะเปนไปในอนาคต
1.5 เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ ภาระหนาที่ตอสังคมของสถาบันสื่อสารมวลชน
ซึ่งนักสื่อสารมวลชนควรดํารงตนใหไปเปนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาใหมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร
นิ เ ทศศาสตร บั ณ ฑิ ต ป พุ ท ธศั ก ราช 2554 เพื่ อให เ ปน ไปตามเกณฑ ป ระกั น คุ ณ ภาพของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศ

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การจัดองคกร การบริหารงาน
บุคคล การคลาดการเงิน งบประมาณ วัสดุอุป กรณ ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ การบริหารองคกร
กระจายเสียง โครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในปจจุบันและอนาคต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
4 ชั่วโมง / สัปดาห หาก 30 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง / สัปดาห
มีความจําเปน โดย
ประเมินจากสัมฤทธิผล
การเรียนของนักศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 (2) ชั่วโมง
และประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ e-mail ดวย
โดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม การใชความรู และทักษะทางวิชาชีพ
นิเทศศาสตร ตองปฏิบัติโดยนึกถึงขอมูลขาวสารที่มีผลกระทบตอสวนรวมและสังคมเปนหลัก โดยการยึดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งจะสงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความเจริญกาวหนาของสังคมอยางยั่งยืน
โดยอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา ทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรม ดังตอไปนี้
1) มีความรู ความเขาใจ ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
3) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ มีจิตสาธารณะ สมารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีคานิยมที่ดี
ในการดําเนินชีวิต และเขาใจผูอื่น
4) ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5) ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
6) เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑในการอยูรวมกันในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยตระหนัก
ในคุณคาของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม
2) สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับในบทบาท
สิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่น
3) สงเสริม สนับสนุนใหจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษามีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ เสียสละ
จิตสาธารณะ และมีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินผลจากพฤติกรรมการปรากฎกาย กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
4) ประเมินผลจากความถูกตองเหมาะสมของชิ้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การจัด
องคกร การบริหารงานบุคคล การตลาด การเงิน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารองคกรกระจายเสียง และสถานภาพของโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในปจจุบัน
1) นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารองคกรกระจายเสียง และสถานภาพของ
โครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในปจจุบัน
2) นักศึกษามีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถ
นําความรูดานหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไปประยุกตใชใน
การประกอบวิชาชีพ
3) สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการบริหาร
จัดการ และหลักกฎหมายจริยธรรม มาเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
4) นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒนาความรู ความเขาใจของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2.2 วิธีการสอน
1) ใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหนักศึกษามี
ทักษะการคิดในเชิงวิเคราะห
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากความสมบูรณของรายงานและโครงงาน
4) ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึ กษาเข า ใจสถานการณปจจุบัน สามารถคน ควาหาขอเท็จ จริงมาพัฒ นาตนเองในการ
ประกอบวิชาชีพ นักศึกษามีความรูในหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พรอมกับ
ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมของสื่อมวลชน คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ นักศึกษาสามารถ
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เขาใจความสัมพันธที่สงผลกระทบซึ่งกันและกันระหวางสภาพ โครงสรางของสังคม กับการบริหารองคกรสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาและสามารถแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค เหมาะสม สามารถประยุกตใชความรูในการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มา
ดําเนินวิชาชีพของตนเองไดอยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบตอสังคม
1) มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถนําขอมูลมา
พิจารณาและนําไปใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
2) สามารถวิเคราะหสถานการณทางสังคมในปจจุบันที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3) นักศึกษาสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี และสามารถประยุ กต ใช ความรู ความเข าใจ แนวคิ ด
หลักการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุ มชน สั งคม และสถานการณ ปจ จุบัน เพื่อประกอบวิช าชีพ นิเทศศาสตรไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม
3.2 วิธีการสอน
1) การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนฝกทักษะการคิดเชิงวิเคราะหใหแกนักศึกษา
2) การจัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนฝกนักศึกษาใหมีทักษะในการคิดเชิง
วิเคราะหจากกรณีศึกษา
3) จัดใหมีการอภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา หรือกรณีตัวอยาง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบปากเปลา และการสอบปลายภาค
2) การประเมินผลจากการแสดงความเห็นของนักศึกษาในการอภิปรายในชั้นเรียน
3) การประเมินผลจากการ วิเคราะห สังเคราะหเนื้อหาในรายงาน โครงงาน และการ
นําเสนอรายงานและโครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล และความรั บ ผิ ด ชอบต อ การ
ปฏิ บั ติ ง านในกิ จ กรรมที่ ได รั บ มอบหมาย หรื อกิจ กรรมในหลักสูต ร นอกหลักสูต รอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ
สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได มีความวองไวและไหวพริบในบทบาทหนาที่ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบใน
การพัฒ นาทักษะในการบริห ารจัดการและใหมๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคกร และบุคคลทั่วไป สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได
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2) สามารถใชความรู ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะ ชี้นํา
สังคมไดอยางเหมาะสม
3) สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

4.2 วิธีการสอน
1) การจัดการเรียน การสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวม หรือฝกการ
ทํางานเปนกลุม
2) ใหนักศึกษารูจักความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ มีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
3) มีการเสริมสรางบุคลิกภาพ และการสรางมนุษยสัมพันธ
4) สงเสริมการพัฒนาความคิด และการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรค
5) สงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษา
2) ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษามีความรู และเขาใจประเด็นปญหาการสื่อสาร สามารถเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหา สามารถใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับเก็บ รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ
1) นักศึ กษาสามารถใช เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
นําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) นักศึกษามีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
ในการดําเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร
2) กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
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5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลอยางรอบดานมีความ
นาเชื่อถือ
2) ประเมินผลจากความสามารถในการใชภาษาอธิบาย อภิปราย และนําเสนอผลงานภายใน
และภายนอกชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

สถานภาพของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน

2

มิติทางการเมืองและสังคม
กับสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

3

3

มิ ติ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน

3

4

โ ค ร ง ส ร า ง ธุ ร กิ จ สื่ อ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและสื่ อ
วิทยุโทรทัศน

3

5

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
-บรรยาย/ เปดใหนักศึกษา
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และใหนักศึกษาจัด
กลุมอภิปราย
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และใหนักศึกษาจัด
กลุมอภิปราย
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาวิเคราะหรูปแบบ
ในการบริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศน

ผูสอน
ดร.ขจิตขวัญ

ดร.ขจิตขวัญ

ดร.ขจิตขวัญ

ดร.ขจิตขวัญ

ดร.ขจิตขวัญ
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6

องคกรสื่อวิทยุโทรทัศน

3

7

การบริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี:
การบริหารงานดานบุคคล
และงบประมาณ

3

8

การบริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี:
การบริหารงานดานวัสดุ
อุปกรณและการผลิต การ
จัดหารายการ

3

9

การบริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี:
การบริหารงานดานการ
จัดผังรายการและ
การตลาด

3

-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมาย
งานใหนักศึกษาคนควาและ
วิเคราะหองคกรสื่อวิทยุ
โทรทัศน
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: การ
บริหารงานดานบุคคลและ
งบประมาณในปจจุบัน
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: การ
บริหารงานดานวัสดุอุปกรณ
และการผลิต การจัดหา
รายการในปจจุบัน
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: การ
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10

การบริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับ
บริษัทผูผลิตรายการ

3

11

การบริหารจัดการใน
กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน: ขั้นกอนการ
ผลิตรายการ

3

12

การบริหารจัดการใน
กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน: ขั้นการผลิต
รายการและหลังการผลิต
รายการ

3

13

การบริหารสื่อ
วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานบุคคล
เทคโนโลยี และวัสดุ
อุปกรณ

3

14

การบริหารสื่อ

3

บริหารงานดานการจัดผัง
รายการและการตลาดใน
ปจจุบัน
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ยกกรณีศึกษา
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ
- เชิญวิทยากรมาบรรยาย
พิเศษในหัวขอ “การบริหาร
จัดการสื่อวิทยุโทรทัศนของ
บริษัทผูผลิตรายการใน
ปจจุบัน”
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ
- มอบหมายงานกลุมใหนศ.
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
- เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ
- มอบหมายงานกลุมใหนศ.
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
- เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบและมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อ
วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานบุคคล
เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ
- เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
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วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานการผลิต
การจัดผังรายการ และ
การตลาด

15

แ น ว โ น ม โ ค ร ง ส ร า ง
อุ ต สาหกรรมสื่ อ กระจาย
เสียงในอนาคต

3

ประกอบและมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อ
วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานการผลิต การ
จัดผังรายการ และการตลาด
วิทยุกระจายเสียง:
- เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint
- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ดร.ขจิตขวัญ
ประกอบ และใหนักศึกษา
อภิปรายกลุมในหัวขอ
“แนวโนมโครงสราง
อุตสาหกรรมสื่อกระจาย
เสียงในอนาคต”
-เอกสารประกอบการสอน
/ PowerPoint

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1,3, 4
1
อาจารยผูสอนพิจารณาจาก 1-16
การประพฤติปฎิบัติตัวของ
นักศึ กษาตลอดการจัดการ
เรียนการสอน
2
2,3
สอบอัตนัยและปรนัย
16
3

1,2,3,4,5

การมีสวนรวมในชั้นเรียน
รายงานเดี่ยว
การจัดทํางานกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน

1-16
5, 6, 7, 8, 9, 13 14
11,12

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

30%
10%
15%
25%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา(2554) การบริหารงานโทรทัศน. นนทบุร:ี สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา(2557) การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. นนทบุรี: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิ ภ า อุ ต มฉั น ท . (2554). ปฏิ รู ป สื่ อ เพื่ อ สัง คม: หลั ก คิ ด และบทเรี ย นจากนานาประเทศ.
กรุงเทพมหานคร : ไอคอนพริ้นติ้ง.
สมสุข หินวิมาน และคณะ. (2554). ความรูเบื้องตนทางวิทยุและโทรทัศน. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สุร พงษ โสธนะเสถี ยร และโกศล สงเนียม. (2551). โครงการ หลักและแนวทางการบริหารการ
สื่อสาร: มิติทั้งสามในดานการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสาร และ
การบริหารงานสื่อสารมวลชน: ระยะที่ 3 การบริหารงานสื่อวิทยุกระจายเสียง.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประสิทธิภัณฑแอนดพรินติ้ง.
สุรพงษ โสธนะเสถียร และอิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล. (2551). โครงการหลักและแนวทางการบริหารการ
สื่อสาร มิติทั้งสามในดานการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสาร และ
การบริหารงานสื่อสารมวลชน: ระยะที่ 3 การบริหารงานสื่อวิทยุโ ทรทัศ น .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประสิทธิภัณฑแอนดพรินคิ้ง.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (บรรณาธิการ) (2550). สื่อสารมวลชนเบื้องตน: สื่อมวลชน วัฒนธรรมและ
สังคม. กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
ผลการฝกปฎิบัติ
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2.2 รายงานการคนควาตาง ๆ และการเขารวมปฏิบัติจริงในโครงการตางๆที่มอบหมาย
การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยผูสอนในหลักสูตร และอาจารยอื่น ในสาขาวิชา และนํา
ผลจากการประเมินในขอ 1 และ 2 มาใชเพื่อการดําเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแลว ผูประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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