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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา             คณะนิเทศศาสตร์/สาขาวิชานวตักรรมส่ือสารมวลชน 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
CI203  กราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 
              (Graphics and Animation for Television) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
นิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมส่ือสารมวลชน 
(หมวดวชิาบงัคบั  กลุ่มวชิาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  เหลืองศกัด์ิชยั 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 3  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
17 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะ และประเภทของงานกราฟิกและแอนิเมชัน่ 
      เพื่องานวทิยุโทรทศัน์ 
2.   เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในเร่ืองหลกัการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวิทยโุทรทศัน์ 
3.   เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่ 
      เพื่องานวทิยุโทรทศัน์ 
4.   เพื่อสร้างจิตส านึกในดา้นจริยธรรมทางการส่ือสารมวลชน และใชส่ื้อกราฟิกและแอนิเมชัน่ 
      เพื่องานวทิยุโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบังานกราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้
ทางส่ือวทิยโุทรทศัน์ในปัจจุบนั 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
     ลกัษณะ ประเภท และหลกัการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชัน่ ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง                      

(2 ชม.x 15 สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

30 ชัว่โมง                      
(2 ชม.x 15 สัปดาห์) 

75 ชัว่โมง                      

(5 ชม.x 15 สัปดาห์) 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อ 

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
3. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน  

1. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ราฟิกและแอนิ
เมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ประเภทต่างๆ  

2. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
3. ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3 วธีิการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2. มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4. ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ ประเภท และหลกัการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชัน่ 
2. สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายหลกัการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชัน่ รวมทั้งประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชห้ลกัการออกแบบงาน เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบังานกราฟิกและแอนิเมชัน่
เพื่องานวทิยุโทรทศัน์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. สามารถวางแผน ออกแบบและ/หรือประเมินงานกราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2.2 วธีิการสอน 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
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น าเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุ
โทรทศัน์ 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลการคน้ควา้และผลงานท่ีน าเสนอ 
2. ประเมินจากการฝึกปฏิบติัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 
3. การสอบปลายภาคเรียนแบบผสมทั้งปรนยัและอตันยัท่ีเนน้ความเขา้ใจและการวิเคราะห์ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

1. สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องาน

วทิยโุทรทศัน์ไดอ้ยา่งลึกและรอบดา้น 
3. สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.2 วธีิการสอน 

1. การคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง  
2. การระดมสมองแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
3. การอภิปรายกลุ่ม และการวเิคราะห์กรณีศึกษา  
4. จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
3.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
2. ประเมินจากรายงานกลุ่มท่ีเนน้การวเิคราะห์งานกราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียนแบบผสมทั้งปรนยัและอตันยัท่ีเนน้ความเขา้ใจและการวเิคราะห์ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

1. มีความสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบ
ต่องานในกลุ่ม  

2. มีความสามารถปฏิบติังานร่วมกบักลุ่มคนหลากหลายและแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามสถานภาพ (ผูน้ า/ผูต้าม) ของตนเองภายในกลุ่ม  

3. มีความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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4.2 วธีิการสอน 

1. จดัอภิปรายกลุ่ม และวเิคราะห์กรณีศึกษา  
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม 
3. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนอยา่งตรงเวลาและสม ่าเสมอ 
2. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วม และการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม 
4. ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีน าเสนอ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา       

1. มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบของการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร /การน าเสนอ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน   

2. มีความสามารถในการเลือกใช้สารสนเทศและ  เทคโนโลยีในการน าผลิตและส่ือสารผลงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3. มีความสามารถในการแปลผลข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุ
โทรทศัน์ 

5.2 วธีิการสอน       

1. ใหฝึ้กน าเสนอผลงานปากเปล่าประกอบส่ือ PowerPoint 
2. ใหฝึ้กใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากฐานขอ้มูลต่างๆ 
3. ใหฝึ้กการสร้างสรรคง์านกราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 
5.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอรายงานปากเปล่าประกอบส่ือในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากผลงานสร้างสรรคก์ราฟิกและแอนิเมชัน่เพื่องานวทิยุโทรทศัน์ 
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียนแบบผสมทั้งปรนยัและอตันยั  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - ลกัษณะ และประเภทของ

งานกราฟิก 

- ฝึกการจดัประเภทของงาน

กราฟิก 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

แจกประมวลรายวชิา 
บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

2 - การจดัการกบัสี และการใช้

งานสี 

- ฝึกการใชง้านสีใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

3 - การตกแต่งและใชง้าน

กราฟิกดว้ยเลเยอร์ 

- ฝึกการตกแต่งและใชง้าน

กราฟิกดว้ยเลเยอร์ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

4 - การตดัต่อ ปรับแต่ง และ

แกไ้ขงานกราฟิก 

- ฝึกการตดัต่อ ปรับแต่ง และ

แกไ้ขงานกราฟิก 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

5 - การวาดภาพ ลายเส้น และ

รูปทรงในงานกราฟิก 

บรรยาย 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 
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- ฝึกการวาดภาพ ลายเส้น 

และรูปทรง 

ปฏิบติั 

2 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

6 - การสร้างงานกราฟิกดว้ย

เทคนิคพิเศษ 

- ฝึกการสร้างงานกราฟิกดว้ย

เทคนิคพิเศษ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

7 - การออกแบบตวัอกัษรและ

ขอ้ความ 

- ฝึกการออกแบบตวัอกัษร

และขอ้ความ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

8 - ลกัษณะ และประเภทของ

งานแอนิเมชัน่ 

- ฝึกการจดัองคป์ระกอบงาน

แอนิเมชัน่ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

9 - การออกแบบงานแอนิเมชัน่ 
 

- ฝึกการออกแบบงานแอนิ

เมชัน่ 

บรรยาย 

2 

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

10 - การเล่าเร่ืองผา่นงานแอนิเมชัน่ 
 

- ฝึกการเล่าเร่ืองผา่นงาน    

แอนิเมชัน่ 

บรรยาย 

2 

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 
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11 - กระบวนการสร้างสรรคง์าน

กราฟิกและแอนิเมชัน่ 

- ฝึกการสร้างสรรคง์าน

กราฟิกและแอนิเมชัน่ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

12 - การตดัต่อภาพเคล่ือนไหว

บนไทมไ์ลน์ 

- ฝึกการตดัต่อ

ภาพเคล่ือนไหวบนไทมไ์ลน์ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

13 - การก าหนดคียเ์ฟรม และ

การใชท้รานซิชนั 

- ฝึกการก าหนดคียเ์ฟรม และ

การใชท้รานซิชนั 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

14 - การสร้างตวัอกัษร ขอ้ความ 

และโมชัน่กราฟิก 

- ฝึกการสร้างตวัอกัษร 

ขอ้ความ และโมชัน่กราฟิก 

บรรยาย 

2  

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

15 - การสร้างเทคนิคพิเศษทาง

ภาพเคล่ือนไหว 

- ฝึกการสร้างเทคนิคพิเศษ

ทางภาพเคล่ือนไหว 

บรรยาย 

2 

ปฏิบติั 

2 

บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ  
ชมวดีีทศัน์ 
 

ฝึกปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
วา่ท่ีร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศกัด์ิชยั 

16 สอบปลายภาค 3 สอบขอ้เขียน -    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

1 
1.1, 2.1, 
3.1, 5.1 

การสอบปลายภาค (แบบผสมทั้งปรนยัและ
อตันยั) 

16 40% 

2 
1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการ
น าเสนอผลงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 6-7, 13-15, 50% 

3 1.1 
การเขา้ชั้นเรียนและร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
1. เกียรติพงษ ์บุญจิตร.  2557.  Photoshop CC Professional Guide.  นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์. 

2. จุฑามาศ จิวะสังข.์  2556.  ตัดต่องานภาพยนตร์และวดิีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effect  

              CS6 ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: รีไววา่. 

3. ชยพล  สุทธิโยธิน.  2547.  “กระบวนการผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์.”  ใน เอกสารการสอนชุดวชิาความรู้ 

               เบือ้งต้นเกีย่วกบัวิทยุและโทรทศัน์ หน่วยที ่12, หนา้ 181-250.  ฉบบัปรับปรุง พิมพค์ร้ังท่ี 3.   

              นนทบุรี: สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

4. ณฐัพงศ ์วณิชชยักิจ.  2556.  Essential After Effects: ตัดต่อและสร้างสรรค์งานวดิีโอเอฟเฟ็กต์.   

นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์. 

5. สาทิศ รุกขรังสฤษฏ.์  2547.  เอกสารประกอบการสอนวชิา โสตทศัน์นิเทศ.  กรุงเทพมหานคร: 
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 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

6. สมเกียรติ เหลืองศกัด์ิชยั.  2558.  เอกสารประกอบการสอนวชิา กราฟิกและแอนิเมช่ันเพือ่งานวิทยุโทรทัศน์.   

              กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

7. Alten, Stanley R.  1999.  Audio in Media.  5th ed.  CA: Wadsworth. 

8. Wurtzel, Alan, and John Rosenbaum.  1995.  Television Production.  4th ed.  NewYork: McGraw-Hill. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ  าเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถา้จ  าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธิบายตวัสีแดงเขียนดว้ย
ลายมือ) 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวป็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น Youtube ตวัอยา่งงาน และ Wikipedia ค าอธิบายศพัท ์

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1.1. ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนไดอ้ธิบายให้นกัศึกษาทราบถึงความส าคญัของการศึกษา

รายวชิาน้ี และแนะน ากระบวนการเรียนการสอน 
1.2. ให้นกัศึกษาประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา และแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพฒันา

รายวชิาผา่นทางระบบการประเมิน on-line ของมหาวทิยาลยั 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1. อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนกัศึกษา การกระจายของนกัศึกษาในแต่ละ

ระดบัคะแนน (เกรด) 
2.2. ท ารายงานสรุปพฒันาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนของรายวชิา 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารยผ์ูส้อนด าเนินการประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา ประเมินการสอน

ของตนเอง และสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาค
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การศึกษาต่อไป 
3.2. (อาจ) ท าการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันารูปแบบ และวธีิการเรียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

4.1. จากการสอบถามนกัศึกษา หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบยอ่ย และ
หลงัการออกผลการเรียนรายวชิา 

4.2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
5.1. น าความคิดเห็นจากการประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา จากขอ้ 1. มาประมวล เพื่อจดักลุ่ม

เน้ือหาความรู้ท่ีควรปรับปรุง และวธีิการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง 
5.2. น าผลการประเมินการสอนของตนเอง (ของอาจารย)์ จากขอ้ 2. มาประมวล โดยจดักลุ่มเทียบเคียงกบั

ขอ้คิดเห็นของนกัศึกษา เพื่อสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางการพฒันาเน้ือหาสาระ
ของรายวชิา ปรับปรุงวธีิการเรียนการสอน และวธีิการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 
 
 
 


