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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา             คณะนิเทศศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
CI203  กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
              (Graphics and Animation for Television) 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 
(หมวดวิชาบังคับ  กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  เหลืองศักดิ์ชัย 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3  

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

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

8. สถานท่ีเรียน  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 สิงหาคม 2560 



                                                                                                                                                                                                  มคอ.3   

 
 

2 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.   เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของงานกราฟิกและแอนิเมชั่น 
      เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
2.   เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเร่ืองหลักการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
3.   เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น 
      เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
4.   เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจริยธรรมทางการสื่อสารมวลชน และใช้สื่อกราฟิกและแอนิเมชั่น 
      เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับงานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
     ลักษณะ ประเภท และหลักการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชั่น ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง                      

(2 ชม.x 15 สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

30 ชั่วโมง                      
(2 ชม.x 15 สัปดาห์) 

75 ชั่วโมง                      

(5 ชม.x 15 สัปดาห์) 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ 

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน  

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กราฟิกและแอนิ
เมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ  

2. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4. ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และหลักการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชั่น 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายหลักการออกแบบงานกราฟิกและแอนิเมชั่น รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้หลักการออกแบบงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานกราฟิกและแอนิเมชั่น
เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ ได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถวางแผน ออกแบบและ/หรือประเมินงานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2.2 วิธีการสอน 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
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น าเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุ
โทรทัศน ์

2.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลการค้นคว้าและผลงานที่น าเสนอ 
2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
3. การสอบปลายภาคเรียนแบบผสมทั้งปรนัยและอัตนัยที่เน้นความเข้าใจและการวิเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องาน

วิทยุโทรทัศนไ์ด้อย่างลึกและรอบด้าน 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

1. การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง  
2. การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. การอภิปรายกลุ่ม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2. ประเมินจากรายงานกลุ่มที่เน้นการวิเคราะห์งานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียนแบบผสมทั้งปรนัยและอัตนัยที่เน้นความเข้าใจและการวิเคราะห์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

1. มีความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบ
ต่องานในกลุ่ม  

2. มีความสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มคนหลากหลายและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานภาพ (ผู้น า/ผู้ตาม) ของตนเองภายในกลุ่ม  

3. มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4.2 วิธีการสอน 

1. จัดอภิปรายกลุ่ม และวิเคราะห์กรณีศึกษา  
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม 
3. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนอย่างตรงเวลาและสม่ าเสมอ 
2. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วม และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม 
4. ประเมินจากคุณภาพของงานที่น าเสนอ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       

1. มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารที่ เหมาะสมในการสื่อสาร /การน าเสนอ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน   

2. มีความสามารถในการเลือกใช้สารสนเทศและ  เทคโนโลยีในการน าผลิตและสื่อสารผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 

3. มีความสามารถในการแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุ
โทรทัศน ์

5.2 วิธีการสอน       

1. ให้ฝึกน าเสนอผลงานปากเปล่าประกอบสื่อ PowerPoint 
2. ให้ฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลต่างๆ 
3. ให้ฝึกการสร้างสรรค์งานกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอรายงานปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียนแบบผสมทั้งปรนัยและอัตนัย  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - ลักษณะ และประเภทของ

งานกราฟิก 

- ฝึกการจัดประเภทของงาน

กราฟิก 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

แจกประมวลรายวิชา 
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

2 - การจัดการกับสี และการใช้

งานสี 

- ฝึกการใช้งานสีใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

3 - การตกแต่งและใช้งาน

กราฟิกด้วยเลเยอร์ 

- ฝึกการตกแต่งและใช้งาน

กราฟิกด้วยเลเยอร์ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรต ิ 

เหลืองศักดิ์ชัย 

4 - การตัดต่อ ปรับแต่ง และ

แก้ไขงานกราฟิก 

- ฝึกการตัดต่อ ปรับแต่ง และ

แก้ไขงานกราฟิก 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

5 - การวาดภาพ ลายเส้น และ

รูปทรงในงานกราฟิก 

บรรยาย 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 
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- ฝึกการวาดภาพ ลายเส้น 

และรูปทรง 

ปฏิบัติ 

2 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

6 - การสร้างงานกราฟิกด้วย

เทคนิคพิเศษ 

- ฝึกการสร้างงานกราฟิกด้วย

เทคนิคพิเศษ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

7 - การออกแบบตัวอักษรและ

ข้อความ 

- ฝึกการออกแบบตัวอักษร

และข้อความ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

8 - ลักษณะ และประเภทของ

งานแอนิเมชั่น 

- ฝึกการจัดองค์ประกอบงาน

แอนิเมชั่น 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

9 - การออกแบบงานแอนิเมชั่น 
 

- ฝึกการออกแบบงานแอนิ

เมชั่น 

บรรยาย 

2 

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

10 - การเล่าเรื่องผ่านงานแอนเิมชั่น 
 

- ฝึกการเล่าเร่ืองผ่านงาน    

แอนิเมชั่น 

บรรยาย 

2 

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 
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11 - กระบวนการสร้างสรรค์งาน

กราฟิกและแอนิเมชั่น 

- ฝึกการสร้างสรรค์งาน

กราฟิกและแอนิเมชั่น 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

12 - การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

บนไทม์ไลน์ 

- ฝึกการตัดต่อ

ภาพเคลื่อนไหวบนไทม์ไลน์ 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

13 - การก าหนดคีย์เฟรม และ

การใช้ทรานซิชัน 

- ฝึกการก าหนดคีย์เฟรม และ

การใช้ทรานซิชัน 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

14 - การสร้างตัวอักษร ข้อความ 

และโมชั่นกราฟิก 

- ฝึกการสร้างตัวอักษร 

ข้อความ และโมชั่นกราฟิก 

บรรยาย 

2  

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

15 - การสร้างเทคนิคพิเศษทาง

ภาพเคลื่อนไหว 

- ฝึกการสร้างเทคนิคพิเศษ

ทางภาพเคลื่อนไหว 

บรรยาย 

2 

ปฏิบัติ 

2 

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
ชมวีดีทัศน์ 
 

ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  

เหลืองศักดิ์ชัย 

16 สอบปลายภาค 2 สอบข้อเขียน -    



                                                                                                                                                                                                  มคอ.3   

 
 

9 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

1 
1.1, 2.1, 
3.1, 5.1 

การสอบปลายภาค (แบบผสมทั้งปรนัยและ
อัตนัย) 

16 40% 

2 
1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
น าเสนอผลงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 6-7, 13-15, 40% 

3 1.1 
การเข้าชั้นเรียนและร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 20% 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
1. เกียรติพงษ์ บุญจิตร.  2557.  Photoshop CC Professional Guide.  นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์. 

2. จุฑามาศ จิวะสังข์.  2556.  ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effect  

              CS6 ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: รีไวว่า. 

3. ชยพล  สุทธิโยธิน.  2547.  “กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ 

               เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยท่ี 12, หน้า 181-250.  ฉบับปรับปรุง พิมพ์คร้ังที่ 3.   

              นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

4. ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ.  2556.  Essential After Effects: ตัดต่อและสร้างสรรค์งานวิดีโอเอฟเฟ็กต์.   

นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์. 

5. สาทิศ รุกขรังสฤษฏ์.  2547.  เอกสารประกอบการสอนวิชา โสตทัศน์นิเทศ.  กรุงเทพมหานคร: 
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 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

6. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย.  2558.  เอกสารประกอบการสอนวิชา กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์.   

              กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

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 าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย
ลายมือ) 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็ปไซตท์ี่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Youtube ตัวอย่างงาน และ Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายให้นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของการศึกษา

รายวิชานี้ และแนะน ากระบวนการเรียนการสอน 
1.2. ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา และแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

รายวิชาผ่านทางระบบการประเมิน on-line ของมหาวิทยาลัย 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1. อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา การกระจายของนักศึกษาในแต่ละ

ระดับคะแนน (เกรด) 
2.2. ท ารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนของรายวิชา 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ประเมินการสอน

ของตนเอง และสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
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การศึกษาต่อไป 
3.2. (อาจ) ท าการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1. จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา 

4.2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1. น าความคิดเห็นจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา จากข้อ 1. มาประมวล เพื่อจัดกลุ่ม

เน้ือหาความรู้ที่ควรปรับปรุง และวิธีการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุง 
5.2. น าผลการประเมินการสอนของตนเอง (ของอาจารย์) จากข้อ 2. มาประมวล โดยจัดกลุ่มเทียบเคียงกับ

ข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเนื้อหาสาระ
ของรายวิชา ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
 
 


