
 

 
 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจําภาคเรียนท่ี  1/2559 

 
 

รหัสวิชา 3043504  ช่ือรายวิชา การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 

 

ตอนเรียน A2  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร 
 

 

อาจารยผูสอน   

นางสาวขจิตขวัญ กิจวิสาละ 

 
 
 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

นางสาวขจิตขวัญ กิจวิสาละ 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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คํานํา 
 
 

 การจัดทํา มคอ. 3  ในรายวิชา การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ภาค
การศึกษาท่ี 1 / 2559 ในท่ีนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด หาก
ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 

ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 

ผูสอนรายวิชา การบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป                                                                                       4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค                                                                   5 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ                                                                     5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา                                                         6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล                                                              10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                                          14 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา                                       14 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรนิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3043504        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/ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2558 ชั้นปท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร   

 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

26.  มีนาคม  2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิด 
หลักการบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

1.2  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการจัดองคกร การบริหารงานบุคคล 
การตลาด การเงิน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

1.3  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกร
กระจายเสียง 

1.4  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียง
ของสังคมไทยในปจจุบัน และแนวโนมท่ีจะเปนไปในอนาคต 

1.5  เพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ ภาระหนาท่ีตอสังคมของสถาบันสื่อสารมวลชน 
ซ่ึงนักสื่อสารมวลชนควรดํารงตนใหไปเปนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     

เปนรายวิชาใหมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปพุทธศักราช 2554 เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
     

ศึกษาหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การจัดองคกร การบริหารงาน
บุคคล การคลาดการเงิน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกร
กระจายเสียง โครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในปจจุบันและอนาคต 
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
 
 

4 ชั่วโมง / สัปดาห หาก
มีความจําเปน โดย
ประเมินจากสัมฤทธิผล
การเรียนของนักศึกษา 

30 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง / สัปดาห 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

   อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 (2) ชั่วโมง    
และประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ e-mail ดวย
โดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือใหการดําเนินชีวิตรวมกับ 
ผูอ่ืนในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม การใชความรู และทักษะทางวิชาชีพ
นิเทศศาสตร ตองปฏิบัติโดยนึกถึงขอมูลขาวสารท่ีมีผลกระทบตอสวนรวมและสังคมเปนหลัก โดยการยึดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซ่ึงจะสงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอความเจริญกาวหนาของสังคมอยางยั่งยืน 
โดยอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ท้ังในดานคุณธรรม และจริยธรรม ดังตอไปนี้ 

1) มีความรู ความเขาใจ ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
3) มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ มีจิตสาธารณะ สมารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคานิยมท่ีดี

ในการดําเนินชีวิต และเขาใจผูอ่ืน 
4) ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
5)   ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืน  
6)   เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑในการอยูรวมกันในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้โดยตระหนัก

ในคุณคาของความเปนมนุษย 
 

   1.2 วิธีการสอน 
1) ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความ

รับผิดชอบทางวิชาชีพท้ังตอตนเองและสังคม 
2) สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับในบทบาท 

สิทธิหนาท่ีของตนเอง และผูอ่ืน 
3) สงเสริม สนับสนุนใหจัดกิจกรรมท่ีกระตุนใหนักศึกษามีความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ เสียสละ 

จิตสาธารณะ และมีคานิยมท่ีดีในการดําเนินชีวิต 
 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ประเมินผลจากพฤติกรรมการปรากฎกาย กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาทท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
4) ประเมินผลจากความถูกตองเหมาะสมของชิ้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 
2. ความรู 
    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การจัด
องคกร การบริหารงานบุคคล การตลาด การเงิน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารองคกรกระจายเสียง และสถานภาพของโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในปจจุบัน 

1) นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกรกระจายเสียง และสถานภาพของ
โครงสรางอุตสาหกรรมสื่อกระจายเสียงในปจจุบัน 

2) นักศึกษามีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถ
นําความรูดานหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไปประยุกตใชใน
การประกอบวิชาชีพ  

 3) สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก หลักการบริหาร
จัดการ และหลักกฎหมายจริยธรรม มาเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 4)  นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒนาความรู ความเขาใจของตนเอง
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 
    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 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาเขาใจสถานการณปจจุบัน สามารถคนควาหาขอเท็จจริงมาพัฒนาตนเองในการ
ประกอบวิชาชีพ  นักศึกษามีความรูในหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พรอมกับ
ตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบตอสังคมของสื่อมวลชน คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ นักศึกษาสามารถ
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เขาใจความสัมพันธท่ีสงผลกระทบซ่ึงกันและกันระหวางสภาพ โครงสรางของสังคม กับการบริหารองคกรสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาและสามารถแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค เหมาะสม สามารถประยุกตใชความรูในการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มา
ดําเนินวิชาชีพของตนเองไดอยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

1) มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถนําขอมูลมา
พิจารณาและนําไปใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถวิเคราะหสถานการณทางสังคมในปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   

3) นักศึกษาสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรู ความเขาใจ แนวคิด
หลักการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน สังคม และสถานการณปจจุบัน  เพ่ือประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
   3.2 วิธีการสอน 

1) การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนฝกทักษะการคิดเชิงวิเคราะหใหแกนักศึกษา 
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 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษามีความรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย หรือกิจกรรมในหลักสูตร นอกหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได มีความวองไวและไหวพริบในบทบาทหนาท่ีทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและใหมๆ ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อสารมวลชนท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน
ในองคกร และบุคคลท่ัวไป สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ  สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได 
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2) สามารถใชความรู ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะ ชี้นํา
สังคมไดอยางเหมาะสม 

3) สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาท่ี และมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

    4.2 วิธีการสอน 
1) การจัดการเรียน การสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวม หรือฝกการ

ทํางานเปนกลุม 
2) ใหนักศึกษารูจักความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี  มีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
3) มีการเสริมสรางบุคลิกภาพ และการสรางมนุษยสัมพันธ 
4) สงเสริมการพัฒนาความคิด และการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรค 
5) สงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร 
    

    4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรม 
 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษามีความรู และเขาใจประเด็นปญหาการสื่อสาร สามารถเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

1) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
นําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) นักศึกษามีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตางๆ ท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร   

 
    5.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานในรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร 

2) กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลอยางรอบดานมีความ
นาเชื่อถือ 

2) ประเมินผลจากความสามารถในการใชภาษาอธิบาย อภิปราย และนําเสนอผลงานภายใน
และภายนอกชั้นเรียน 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     การ

สอน ส่ือท่ีใช (ถามี) 
ผูสอน 

1 
 

สถานภาพของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

3 
 
 

-บรรยาย/ เปดใหนักศึกษา
อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

ดร.ขจิตขวัญ 
 
 

2 มิติทางการเมืองและสังคม 
กับสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3 
 

- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และใหนักศึกษาจัด
กลุมอภิปราย 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

ดร.ขจิตขวัญ 
 

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 
 

- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และใหนักศึกษาจัด
กลุมอภิปราย 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

ดร.ขจิตขวัญ 
 
 
 

4 โ ค ร ง ส ร า ง ธุ ร กิ จ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงและสื่อ
วิทยุโทรทัศน 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

ดร.ขจิตขวัญ 

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 
 

- บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาวิเคราะหรูปแบบ
ในการบริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศน 

ดร.ขจิตขวัญ 
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-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

6 องคกรสื่อวิทยุโทรทัศน 
 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมาย
งานใหนักศึกษาคนควาและ
วิเคราะหองคกรส่ือวิทยุ
โทรทัศน 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

 

7 การบริหารจัดการส่ือวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: 
การบริหารงานดานบุคคล
และงบประมาณ 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: การ
บริหารงานดานบุคคลและ
งบประมาณในปจจุบัน 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

 

8 การบริหารจัดการส่ือวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: 
การบริหารงานดานวัสดุ
อุปกรณและการผลิต การ
จัดหารายการ 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: การ
บริหารงานดานวัสดุอุปกรณ
และการผลิต การจัดหา
รายการในปจจุบัน 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

 

9 การบริหารจัดการส่ือวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: 
การบริหารงานดานการ
จัดผังรายการและ
การตลาด 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อวิทยุ
โทรทัศนในระดับสถานี: การ
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บริหารงานดานการจัดผัง
รายการและการตลาดใน
ปจจุบัน 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ยกกรณีศึกษา 

10 การบริหารจัดการส่ือวิทยุ
โทรทัศนในระดับ
บริษัทผูผลิตรายการ 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- เชิญวิทยากรมาบรรยาย
พิเศษในหัวขอ “การบริหาร
จัดการสื่อวิทยุโทรทัศนของ
บริษัทผูผลิตรายการใน
ปจจุบัน” 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

 

11 การบริหารจัดการใน
กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน: ข้ันกอนการ
ผลิตรายการ 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- มอบหมายงานกลุมใหนศ. 
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
- เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

 

12 การบริหารจัดการใน
กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน: ข้ันการผลิต
รายการและหลังการผลิต
รายการ 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- มอบหมายงานกลุมใหนศ. 
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
- เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

 

13 การบริหารสื่อ
วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานบุคคล 
เทคโนโลยี และวัสดุ
อุปกรณ 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบและมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อ
วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานบุคคล 
เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ 
- เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

 

14 การบริหารสื่อ 3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง  
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วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานการผลิต 
การจัดผังรายการ และ
การตลาด 

ประกอบและมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาคนควา เรื่องการ
บริหารจัดการสื่อ
วิทยุกระจายเสียง: การ
บริหารงานดานการผลิต การ
จัดผังรายการ และการตลาด
วิทยุกระจายเสียง:  
- เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

15 แ น ว โ น ม โ ค ร ง ส ร า ง
อุตสาหกรรมสื่อกระจาย              
เสียงในอนาคต 

3 - บรรยาย, ยกตัวอยาง
ประกอบ และใหนักศึกษา
อภิปรายกลุมในหัวขอ 
“แนวโนมโครงสราง
อุตสาหกรรมสื่อกระจาย              
เสียงในอนาคต” 
-เอกสารประกอบการสอน 
/ PowerPoint 

ดร.ขจิตขวัญ 
 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
1 
 
 

1,3, 4 อาจารยผูสอนพิจารณาจาก
การประพฤติปฎิบัติตัวของ
นักศึกษาตลอดการจัดการ
เรียนการสอน 

1-16 
 

20% 
 
 
 

2 2,3 สอบอัตนัยและปรนัย 16 30% 
 

3 1,2,3,4,5 การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
รายงานเดี่ยว 
การจัดทํางานกลุม 

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

10% 
15% 
25% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา(2554)  การบริหารงานโทรทัศน. นนทบุร:ี สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา(2557)  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. นนทบุรี: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิภา อุตมฉันท. (2554). ปฏิรูปส่ือเพ่ือสังคม: หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร : ไอคอนพริ้นติ้ง. 

สมสุข หินวิมาน และคณะ. (2554). ความรูเบ้ืองตนทางวิทยุและโทรทัศน. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร และโกศล สงเนียม. (2551). โครงการ หลักและแนวทางการบริหารการ
ส่ือสาร: มิติท้ังสามในดานการส่ือสารเพ่ือการจัดการ การจัดการทางการส่ือสาร และ
การบริหารงานส่ือสารมวลชน: ระยะท่ี 3 การบริหารงานส่ือวิทยุกระจายเสียง. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประสิทธิภัณฑแอนดพรินติ้ง. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร และอิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล. (2551). โครงการหลักและแนวทางการบริหารการ
ส่ือสาร มิติท้ังสามในดานการส่ือสารเพ่ือการจัดการ การจัดการทางการส่ือสาร และ
การบริหารงานส่ือสารมวลชน: ระยะท่ี 3 การบริหารงานส่ือวิทยุโทรทัศน. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประสิทธิภัณฑแอนดพรินค้ิง. 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (บรรณาธิการ) (2550). ส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน: ส่ือมวลชน วัฒนธรรมและ

สังคม. กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

   1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน 
  1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

   2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
          ผลการฝกปฎิบัต ิ
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   2.2  รายงานการคนควาตาง ๆ และการเขารวมปฏิบัติจริงในโครงการตางๆท่ีมอบหมาย 
          การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

    3.1 จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยผูสอนในหลักสูตร และอาจารยอ่ืน ในสาขาวิชา  และนํา
ผลจากการประเมินในขอ 1 และ 2  มาใชเพ่ือการดําเนินการ 

    3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 
 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาท่ีเรียนในแตละภาคการศึกษา บัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพแลว  ผูประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอน  หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีสอน  กลยุทธท่ีใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 


