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  ค าน า 
 

 เอกสาร มคอ.3 ของ รายวิชาหลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์     (Principles of  
Journalism and Electronic Media) รหัสวิชา 3011104 จัดท าขึ้นเพือ่ใช้เป็นแนวการสอนประจ า 
ภาคเรียนที่ 2 / 2559 ส าหรบันักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตร์   ชั้นปีที ่1 โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับศึกษา 
ความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ    ประวัติความเป็นมาของสื่อวารสารสน 
เทศประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของสื่อวารสารสนเทศ     การประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวัน วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียง   และวิทยุโทรทัศน์  คุณลกัษณะ  บทบาทและอิทธิพล 
ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เครือ่งมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
กระบวนการผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา       คณะวิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตร ์

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    
                 3011104  หลักวารสารสนเทศ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์   

   (Principles of Journalism and Electronic Media) 
2. จ านวนหน่วยกิต                                      

3 หน่วยกิต  3(3-0-6)   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา        

3.1 หลักสูตร     นิเทศศาสตร ์ 
3.2 ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
4.1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรัตน์  โรจนวิเชียร   
4.2. อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักด์ิสิทธิ์  โรจนวิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรัตน์  โรจนวิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชมบัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    
ไม่มี 

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

8. สถานที่เรียน  
ศูนย์การเรียนระนอง 2 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
                 มกราคม 2560 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

วารสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการงานด้านวารสารสนเทศ รวมทั้งวิวัฒนาการของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   

1.2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทงานวารสารสนเทศที่มีต่อสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งในด้านบวกและด้านลบได้ รวมทั้งคุณลักษณะ  บทบาทและอิทธิพล
ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

1.3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
ทางวารสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้ง
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบ้ืองต้น 

1.4) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่พึงมีในการช่วยยกระดับของสังคม 

1.5) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน
ทางด้านวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  
เป็นรายวิชาที่เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี บทบาทหน้าที่ของสื่อ

วารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และประเมินสื่อ
วารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานทางด้านวารสาร
สนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ  ประวัติความเป็นมา
ของสื่อวารสารสนเทศประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของสื่อวารสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้สื่อ
วารสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
คุณลักษณะ  บทบาทและอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เครื่องมือและ
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เทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45  ชั่วโมง ไม่ม ี ไม่ม ี 90 ชั่วโมง 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ 
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

            - มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา และตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้ง 
            - เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
             - เคารพกติกาและข้อตกลงในชั้นเรียน มารยาท และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์ 
  - มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการท างานร่วมกับผู้อื่น

และส่วนรวม 
1.2 วิธีการสอน 
  - อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทั้งในด้านบุคลิกภาพและให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ  การมีวินัย ตรงต่อเวลา และเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
           - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบทั้งของตนเองและ
ส่วนรวม 
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- มอบหมายงานหรือเชื่อมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในด้านเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและอาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกในการเรียนการสอน  

- ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น 
ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม  โดย
ใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสยีสละ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด 

ระยะเวลาทีม่อบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    
- ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัด ต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 

แบบวัดเจตคติ เป็นต้น   
 

2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
            - มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
             - สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 2.2 วิธีการสอน 
            - ใชก้ารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดย
เน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  
            - การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง หรือ 
            - ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมใหผู้้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ หรือ 
            - ฝึกให้ผู้เรียนกระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการ
ท างานของตนเองเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  และประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
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         2.3 วธิีการประเมนิผล 
            - การทดสอบย่อย  หรือ 
           - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน หรือ 
           - ประเมินจากผลงานและ/หรือรายงานที่นักศึกษาจัดท า  หรือ 
           - ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ หรือ 
           - ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน หรือ 
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน หรือ การประเมินตนเอง 

3. ทักษะทางปัญญา 
         3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          - สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับทักษะของ
ตนเองในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตได้  

- สามารถสืบค้น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน และพัฒนาสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานทางด้านวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในและนอกชั้นเรียนรวมถึงการท างานในอนาคต 

 3.2 วิธีการสอน 
- กรณีศึกษาโดยการมอบหมายรายงานแบบเด่ียวและกลุม่ โดยเน้นการสืบค้นข้อมูล 

วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และน าเสนอในชั้นเรียน  
- การอภิปรายกลุ่ม หรือ 
- การศึกษาในภาคสนาม หรือ 
- ใช้ตัวแบบที่ด ี สร้างความรูแ้ละความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิดที่

จะพัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น หรือ 
- ใช้การเสรมิแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติมหรือ 
- ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ หรือ 
- ฝึกการค้นหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์หาแนวทางการพัฒนางาน 
- การท างานเป็นทีมใหญ่กับชุมชน เช่น การจัดโครงการบริการวิชาการ  
3.3 วิธีการประเมินผล                                                                                                                         

  - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน                 
  - การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ ์

4. ทักษะความสัมพันธ์  ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          - สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ 
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          - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารผู้อื่นได้เป็นอย่างด ีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
          - สามารถประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

- มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเป็นผู้กระท าที่อาจส่งผลต่อผู้อื่น 
- การท างานเป็นทีมใหญ่กับชุมชน เช่น การจัดโครงการบริการวิชาการ 

 4.2 วิธีการสอน 
          - ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการและมีการก าหนดเวลาส าหรับงานที่ต้องหรือกิจกรรมที่มอบหมาย        
          - มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์  
          - ฝึกการน าเสนอขอ้มูลความคิดเห็นต่อผู้อื่นและสาธารณชน 
          - มอบหมายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการวางแผนงานร่วมกัน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน 
          - สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของความรับผิด
และการตรงต่อเวลา 
          - พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย  

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
          - มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ์
         - สามารถใช้แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
          - สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร  
          - สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 
          - การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
          - มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เรียน 
          - ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์/อีเมล์หรืออื่น ๆ เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนใน
การติดตามงานและการเรียนการสอน 
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  5.3 วิธีการประเมินผล 
          - การทดสอบย่อย หรือ 
          - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
          - ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า หรือ 
          - ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ หรือ 
          - ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรยีน 
          - ประเมินจากการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์/อีเมล์หรืออื่น ๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน   
สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา  
 - การจัดการเรยีนการ
สอน  
    - การวัดและ
ประเมินผล 
บทที่ 1 ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
วารสารสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 

3 - แนะน ารายวิชา  ชี้แจง
การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมก าหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู ้
- บรรยาย   ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา ซักถาม  /
อภิปรายกลุ่ม /มอบหมาย
งานให้จัดท าสื่อเพ่ือ
แนะน าตนเอง 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

2 บทที่ 2 วารสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับ
การพัฒนาการสื่อสาร 

3 -บรรยาย /อภิปราย 
/ตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 
/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/
ท าแบบฝึกหัด/สร้างแผนที่
ความคิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

3 บทที่ 3 ประวัติและ
พัฒนาการของสื่อวารสาร
สนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

3 -บรรยาย /อภิปราย 
/ตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 
/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/
ท าแบบฝึกหัด/สร้างแผนที่
ความคิด/ระบุข้อความ
ส าคัญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

4 บทที่ 4 ประวัติสื่อวารสาร
สนเทศในประเทศไทย 

3 -บรรยาย  
/อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 
/ตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 
/กรณีศึกษา 
/มอบหมายงานกลุ่มให้ท า 
/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/
ศึกษาดูงาน/ท าโครงการ
บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

5 บทที่ 5 แนวคดิและทฤษฎี
เกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

3 
 

-บรรยาย  
/อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 
/ตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 
/กรณีศึกษา 
/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/
การศึกษาดูงาน/การ
สัมภาษณ์แล้วน าเสนอ 
/ท าแบบฝึกหัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 
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6 บทที่ 6 ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อ
(Effects Theories) 

3 -บรรยาย อภิปราย 
ยกตัวอย่าง /ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/มอบหมายงาน
ให้สืบค้นข่าว/อภิปราย
กลุ่ม/ระดมสมอง/ระบุ
ปัญหา/กรณีศกึษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

7 บทที่ 7 บทบาทหน้าที่และ
อิทธิพลงานวารสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3 -บรรยาย อภิปราย 
/อภิปรายกลุ่ม ระดม
สมอง/ท าแบบฝึกหัด 
/ตั้งค าถาม-ตอบค าถาม 
/มอบหมายงานกลุ่มให ้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/
สัมภาษณ์แล้วน าเสนอ 
/ท าแบบฝึกหัด/ศึกษาด ู
งาน/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

8 บทที่ 8 แนวโน้มและการ
ประยุกต์ใช้สื่อวารสาร
สนเทศและสื่ออิเล็กนิกส ์
สรุปบทเรียน ทบทวน
เนื้อหารายวิชาบทบาท
ทางบวกและทางลบของ
งานวารสารสนเทศที่มีต่อ
สังคม 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

9 บทที่ 9 บทบาทงาน
วารสารสนเทศทาง
วัฒนธรรม 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
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/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

10 บทที่ 10 วิวัฒนาการ 
คุณลักษณะ บทบาท
หน้าที่และอิทธิพลสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 168 
และวิทยุโทรทศัน์ 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

11 บทที่ 11 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

12 บทที่ 12 สิทธิ เสรีภาพ 
ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

13 บทที่ 13 การบริหาร
จัดการองค์กรสื่อในยุค
หลอมรวมสื่อ 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
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ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

14 บทที่ 14 แนวโน้มและการ
ประยุกต์ใช้สื่อวารสาร
สนเทศและสื่ออิเล็กทรอก
นิกส์ 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

15 
 

บทที่ 15 แนวโน้ม
นวัตกรรมวารสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อ
วารสารสนเทศและสื่ออิ
เล็กทรอกนิกสแ์ละสรุป
เนื้อหา 

3 -บรรยาย อภิปราย ระดม
สมอง/ระบุปัญหา/
กรณีศึกษา/สร้างแผนที่
ความคิด/ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง/ตั้งค าถาม-
ตอบค าถาม/ท าแบบฝึกหัด 
/น าเสนอรายงานกลุ่ม 
& การให้ข้อมูลย้อนกลับ/
ท าโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน
วิเชียร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรัตน์  โรจน
วิเชียร   
อาจารย์สราวุธ  ชม
บัวทอง 
อาจารย์ศิริมา  คงทัพ 

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

       พิจารณาจากสัดส่วนของคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 60 : 40 ดังนี้   
               1. ประเมินผลระหว่างภาคเรียน   60 % แบ่งตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี ้
                      1.1   จิตพิสัย                10  % 
                      1.2   กิจกรรมปฏิบัติการระหว่างเรียน    50 % 
                2. ประเมินผลปลายภาค      40  % 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์
ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล 

1. แบบฝึกหัด  
 

1,2,3,4,5 - ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ของการท าแบบฝึกหัด 

1-15 10% 

2.สอบปลายภาค 2,5 - ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- คะแนนสอบ 

16 40% 

3.กิจกรรมในชั้น
เรียน 

1,2,3,4,5 - การเข้าชั้นเรียน 
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ของการท ากิจกรรม 
- ความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม 

1-15 20% 

4.การเข้าชั้นเรียน 1,2,3,4 - ความสม่ าเสมอในการเข้าช้ันเรียน 
- ความประพฤติดี แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ 

1-15 10% 

5.รายงานกลุ่ม/
ศึกษาดูงาน/
โครงการ 

1,2,3,4,5 -ประเมินพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
การท างานกลุ่ม  
- ความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม  
- การมสี่วนร่วม 
- ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

1-15 20% 

 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 
อมรรัตน์  เรอืงสกุล.  (2559).  หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์.     
          กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   
เกษม จันวดีและคณะ.  (2558).  หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์.     
          กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   
เกษม จันวดีและคณะ.  (2556).  หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์.     
          กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   
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เกษม จันวดีและคณะ.  (2555).  หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์.          
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   

เกษม จันวดีและคณะ.  (2554).  หลักวารสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต. 

กาญจนา  แก้วเทพ. (2541). สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 มาลี บญุศิริพนัธ.์   (2550).  วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาและแนวคิด. 
กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

 ลิขิต  ธีระเวคิน.  (2542).  สื่อมวลชน  สิทธิ  เสรีภาพ  และความรับผิดชอบ.  
หนังสือสมาคนกัหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

 อุบลรตัน์ ศิรยิุวศักด์ิ และคณะ. (2550).  สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน   
วัฒนธรรมและสังคม(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สุรพงศ์  โสธนะเสถียรและอทิธิศักดิ์ พลอยศิริชล.  (2551).  การบริหารงานวิทยุ
โทรทัศน์.  กรงุเทพมหานคร : ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กาญจนา  แก้วเทพ.  (ม.ป.ป.).  การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์. 

กรุงเทพมหานคร  
ข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการปฏิบัติจิตวิทยา. (2536). บทบาทสื่อมวลชนไทยในการ

พัฒนาประเทศ.  สถาบัน 
ดรุณ ีหิรัญรักษ์. (2543). การจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ.์  กรุงเทพมหานคร : เอกพิมพ์

ไทย. 
ดารณี   พานทองพาลุสุข  และสุรเสกข์   พงษ์หาญยุทธ์. ( 2538 ). ทฤษฎีการ              

จูงใจ.  กรุงเทพมหานคร : ชวนชื่น.  
ปรมะ  สตะเวทิน. ( 2533 ).  หลักนิเทศศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: 

ภาพพิมพ์. 

อรรณพ  เธียรถาวร. ( 2542 ).  สื่อมวลชนและสารสนเทศ.  กรุงเทพมหานคร : เอส 
พี การพิมพ์. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน วิทยากร 

กรณีศึกษากิจกรรมในและนอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินการสอน ของอาจารย์ผู้สอน และวิทยากร โดยนักศึกษาและการ
สังเกตการณ์ของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมิน  
3. การปรับปรุงการสอน          

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. ก าหนด
ทุกภาคการศึกษาและมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าของหลักสูตรเพื่อหารือ
ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา             

หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินความเหมาะสมข้อสอบและของการให้คะแนนของรายวิชา 
60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบ ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
3. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา           

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตร  เพื่อน าเข้าที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 


