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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน                                                       

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
         CI 204 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
                    Television Program Production 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     8 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 



 

 2 

1. จดุมุง่หมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์  
2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนและการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆในการผลิตรายการโทรทัศน์  
3. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดวางผังรายการโทรทัศน์เบื้องต้น  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ โดยจะมีการปรับปรุงแบบฝึกหัด กิจกรรม และ
โครงงานให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาและธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตอันใกล้ 
     2.  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการ ประเภท และกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เทคนิคการวางแผน การผลิต การน าเสนอ และการประเมินผล
รายการ ฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางคลื่นวิทยุ เคเบิ้ล และสื่อ
ออนไลน์  
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ

ต้องการของผู้เรียน 
30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ที่ห้องพักอาจารย์  

       

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผู้อื่น อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ

อดทน และเข้าใจมนุษย์ 
      1.2 วิธีการสอน  

- เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการแต่งกายที่เหมาะสม 
- มอบหมายการท ารายงานกลุ่ม ก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน และไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง 
1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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- แบบฝึกหัดรายบุคคล 
- รายงานกลุ่ม (กิจกรรมโครงงาน) 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
- มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัย 

- มีความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ 
 

      2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบัติ การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กรณีศึกษา 

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  
      2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดทฤษฎี การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ 
- รายงานกลุ่ม (กิจกรรมโครงงาน)  
- แบบฝึกหัดรายบุคคล 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- สามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ โดยเน้นหนักด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชน และ/หรือ การ

สื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
- สามารถประยุกต์แนวคิดใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการเรียนรู้หรือพัฒนา

ทักษะการท างาน 
   3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ (รายงานกลุ่ม)  โดยฝึกการผลิตรายการโทรทัศน์ในกรณีศึกษา ที่
มอบหมาย หรือกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจ 

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ระดมสมองในชั้นเรียน 

- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
  3.3 วิธีการประเมินผล    

- ผลงานของนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ผลสอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ 

   4.2 วิธีการสอน 
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- การท ารายงานกลุ่ม 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

   4.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเด่ียว 
- พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
- สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้รับสารที่แตกต่างกันได้ 
     5.2 วิธีการสอน 

- การท ารายงานกลุ่มโดยการผลิตรายการโทรทัศน์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเด่ียว 
- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ   จ านวน 
ชั่วโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 
 

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุโทรทัศน์           
         - วิวัฒนาการของสื่อโทรทัศน์    

- ระบบการส่งออกอากาศ   

บรรยาย 2 
 

 PowerPoint 
 

อ.ดีพร้อม  

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
โทรทัศน์ 
          - ความรู้เร่ืองสีของแสง  
          - กล้องโทรทัศน์  
          - เลนส์  
          - เทปโทรทัศน์  
          - สตูดิโอ    

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 PowerPoint 
 กล้องโทรทัศน์ 
 

อ.ดีพร้อม 
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- ฝึกการOPERATE กล้อง               
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

โทรทัศน์    
 -อุปกรณ์และเทคนิคการจัดแสง                                                                                
 -อุปกรณ์และเทคนิคการจัดระบบ    
    เสียง                                 
 ฝึกการจัดแสง 
 ฝึกการจัดระบบเสียง        

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ระบบไฟแสงสว่าง 
 ระบบเสียง 

  

อ.ดีพร้อม  

4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
โทรทัศน์    
    -อุปกรณ์และเทคนิคการจัดฉาก                                        
   -การผลิตงานศิลปกรรมและ   
      กราฟฟิก                                  
    -เทคนิคการแต่งหน้า  
  ฝึกการจัดฉาก   
 ฝึกการผลิตงานศิลปกรรม        

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 สตูดิโอ      

อ.ดีพร้อม  

5 การสื่อความหมายด้วยภาพ                          
- ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ  ในการผลิต
รายการ                 
- สัญญาณมือ                                                         
-  มุมกล้อง  การเคลื่อนไหวของ
กล้อง  การเปลี่ยนภาพ 
- อุปกรณ์และเทคนิคการจัดฉาก                                        
-การผลิตงานศิลปกรรมและ 
กราฟฟิก                                  
- เทคนิคการแต่งหน้า  
  ฝึกการใช้กล้อง   
  ฝึกการตัดต่อภาพ  
 ฝึกการออกค าสั่ง 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ระบบสตูดิโอ 

 

อ.ดีพร้อม 

6 บทวิทยุโทรทัศน์                                                
- รูปแบบบทวิทยุโทรทัศน์                                       
- ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์           
ฝึกการเขียนค าบรรยายจากภาพ  

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ห้องตัดตอ่ 

  

อ.ดีพร้อม  



 

 6 

7 หลักและขั้นตอนการผลิตรายการ 
โทรทัศน์      
-ขั้นตอนในการผลิตรายการ    
   โทรทัศน์                       
- ต าแหน่งหน้าที่บุคคลากรฝ่ายต่างๆ                          
               - การก ากับรายการ                                         
               - การบันทึกเทป                                            
 ฝึกผลิตรายการโทรทัศน์ใน 

สตูดิโอ 
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ระบบสคูดิโอ 

อ.ดีพร้อม 

8 

ขั้นตอนการตัดต่อรายการ         
   -อุปกรณ์ในการตัดต่อ                                            
    -ขั้นตอนในการตัดต่อภาพและ    
    เสียง  
    ฝึกการตัดต่อ 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ห้องตัดตอ่ 

 

อ.ดีพร้อม 

9 ไม่มีสอบกลางภาค 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ   จ านวน 
ชั่วโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

10 การจัดรายการ การวางผัง  และ
ตารางเวลาออกอากาศ 
   -องค์ประกอบในการจัดรายการ 
  -การวางผังรายการตามเน้ือหาและ 
    แนวทางการตลาด 
 - การประเมินผลรายการ               

บรรยาย 2 
 

 Powerpoint 
 

อ.ดีพร้อม  

11 พื้นฐานการเป็นผู้ประกาศและ 
นักแสดงทางโทรทัศน์   
-ลักษณะของผู้ประกาศและ 
นักแสดง                               
-พื้นฐานเบื้องต้นของการเป็น 
นักแสดง                                                                   
   - การประกาศทางโทรทัศน์                                    
 ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย    
ฝึกประกาศทางโทรทัศน์ในสถานที่ 

บรรยาย 2 
บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ระบบสตูดิโอ 
 ฉากผู้ประกาศ 
 

อ.ดีพร้อม 

12 การผลิตรายการนอกสถานที่        
-ขั้นตอนการผลิตรายการนอก 
สถานที่                       
 - ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายท า 
   และการแก้ไข  
ฝึกเตรียมงานผลิตรายการนอก 
สถานที่ 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ENG Camera 
 

อ.ดีพร้อม  

13 การผลิตรายการนอกสถานที่       
ฝึกการผลิตรายการนอกสถานที่ 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ENG Camera 

อ.ดีพร้อม  

14 การผลิตรายการนอกสถานที่         
ฝึกการตัดต่อรายการนอกสถานที่    

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ห้องตัดตอ่ 

อ.ดีพร้อม 

15 น าเสนอประเมินผลและสรุป บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 Powerpoint 
 ห้องน าเสนองาน 

อ.ดีพร้อม  

16 ทบทวนเนื้อหา บรรยาย 2  Powerpoint อ.ดีพร้อม 
สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



 

 8 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน ความมีวินัยในการเข้า
ชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 
 

10% 

2 1.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.3, 5.1, 5.2 การฝึกปฏิบัติ 4 / 7 / 10 / 16 20% 
3 1.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.3, 5.1, 5.2 การท าโครงการ 16 30% 
4 2.2, 2.3, 3.1, 3.4 การสอบวัดผล 17 40% 
  รวม  100  % 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
   ประภาส  นวลเนตร    เอกสารบรรยายรายวิชา”การผลิตการวิทยุโทรทัศน์”, กรุงเทพ:   
       สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ประภาส  นวลเนตร     เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 
     ”คู่มือการผลิตการผลิตรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ ”, กรุงเทพ: สถาบันการประชาสัมพันธ์  
      กรมประชาสัมพันธ์, 2545  
ประภาส  นวลเนตร  เอกสารการสอนรายวิชา”การปฎิบตัิการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง”  
       หน่วยท่ี 10,12,13,14, กรุงเทพ:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2550 
James R.Caruso&Mavis E.Arthur :  Video Editing and Post Production,Prentice   
        Hall,INC.NJ,USA,1992.  
Yoichi Nishimoto  TV-Video Software in Educational Application. 
Gerald Millerson  The Technique of Television Production. Focal Press,1985. 
Herbert Zettl  Television Production Handbook. 
Alan Wurtzel   Television Production. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
รศ.ไพโรจน ์ ตีรณธนากุล, นิพนธ์  ศุภศร,ี ขจีรัตน ์ ปิยกุล : เทคนิคการผลิตรายการวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา   
       ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ  
เนตร  หงส์ไกรเลิศ       เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ “การผลิตการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ”, กรุงเทพ:  2533 
สนั่น  ปัทมะทิน    ศัพทานุกรม สื่อสารมวลชนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน,์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2520 
อุฬาร  เนื่องจ านงค์    สื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์,กรุงเทพ: อักษรบัณฑิต,2520   
วสันต์   อติศัพท์   การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม,กรุงเทพ:โอเดียนสโตร ์
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ทฤษฎแีละการท างานเครื่องรบัโทรทัศน์เบือ้งต้น,กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน,2541 
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ประกิจ  ตั้งติสานนท์  เทคโนโลยี การแพร่ภาพโทรทัศน ์
วิฑูรย์ อภิชาติไตรสรณ์  เอกสารประกอบการสัมมนา “เทคโนโลยีการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”,กรุงเทพ:  
       กรมประชาสัมพันธ์, 2542 
ปิยะลักษณ์ เจียมถาวร  เอกสารบรรยายเรื่อง  “การจัดตารางรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา”,   
       กรุงเทพ:  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2543 
ประภาส  นวลเนตร   เอกสารบรรยายรายวิชา”การผลิตการวิทยุโทรทัศน์ ๑-๒”, กรุงเทพ:   
      สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544  
ประภาส  นวลเนตร   เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 
      ”คู่มือการผลิตการผลติรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ ”, กรุงเทพ: สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2545  
ประภาส  นวลเนตร   เอกสารบรรยายรายวิชา ”เทคโนโลยีการสื่อสารด้านภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน”์, กรุงเทพ:  
        สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546  
ประภาส  นวลเนตร       เอกสารการสอนรายวิชา”การปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขัน้สูง”  
         หน่วยที่ 10,12,13,14, กรุงเทพ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2550 
วิฑูรย์ อภิชาติไตรสรณ์  เอกสารการสัมมนา “เทคโนโลยีการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”,  กรมประชาสัมพันธ,์ 2542 
บริษทั โซนี่ไทย จ ากัด, เอกสารประชาสัมพันธ์และเปิดตัวสินค้า XDCAMและCINE ALTA, 2546  
 
ภาษาอังกฤษ 
Marcus Weise:  Video Theory & Operations,Weynand Training International,CA,USA,1992.  
James R.Caruso&Mavis E.Arthur :  Video Editing and Post Production,Prentice  Hall,INC.NJ,USA,1992.  
Martin Jacklin& Peter MacAvock   Facts About DVB-T, Switzerland : DVB Project Office, 1999 
John Vivian  The Media Of Masscommunication Fifth Edition,USA: Allyn&Bacon,1999 
Video Research Ltd.  2000 Thailand Audience and Consumer Report,Bangkok,2000 
Yoichi Nishimoto TV-Video Software in Educational Application. 
Gerald Millerson The Technique of Television Production. Focal Press,1985. 
Herbert Zettl Television Production Handbook. 
Alan Wurtzel   Television Production. 
Rowan Ayer,Matha Mollison, Ian stocks,Jim Tummeth  Guide  to  Video Production, AFTRS  
           [Australian Film,Television & Radio School]Sydney,1994. 
Marcus Weise Video Theory & Operations,Weynand Training International, CA,USA,1993. 
Peter Ward  Basic Betacam Camerawork, Focal Press,2001 
Jon Fauer,ASC   Shooting Digital Video DVCAM,Mini DV,DVCPRO, Focal Press,2001 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน หรือผ่านอีเมล์หรือเฟซบุ๊กของผู้สอน  
    2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
   3) การส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on 
line ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
     2)  การพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 
     3) ผละและพัฒนาการของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติย่อย และโครงงาน 
3. การปรับปรุงการสอน 
    1)  การประชุมผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
    2)  การปรับปรุงแบบฝึกหัด กิจกรรม และโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     1)  การทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาประจ าสาขาวิชา โดยพิจารณาข้อสอบและผลการสอบ 
              2) มีคณะกรรมการตรวจทานคะแนน 
              3) มีการเปรียบเทียบการให้คะแนนฝึกปฏิบัติและโครงงานระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    1)  การปรับปรุงบทเรียน กรณีศึกษา แบบฝึกหัดและข้อสอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษา  ผลการประชุมผู้สอนเพื่อพิจารณาการให้คะแนนและประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ผลตามข้อ 4 
    2)  การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน 

 


