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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชาMCA2102 รายวิชาการจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน
กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา๒ปการศึกษา๒๕๖๒
หมวดที่๑ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MCA2102
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษMass Communication Business Management
๒. จํานวนหนวยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
กลุมวิชาแกน

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ณรงค อนุรักษ
๔.๒ อาจารยผสู อน
อ.ณรงค อนุรักษ
๕. สถานที่ติดตอ
หองพักอาจารย ชั้น ๓ อาคาร ๕๖/ E – Mail: khak99@hotmail.com
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๒
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ๕๐คน ตอ ๑ กลุมเรียน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี) …
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) …
๙. สถานที่เรียน
หองอาคาร ๕๖ คณะวิทยการจัดการ
๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
วันที่๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวดที่๒จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูเชิงวิชาการเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ทฏษฏีการบริหาร การบริหารการผลิตสื่อ การจัดการดาน
การเงิน การบัญชี และการตลาดของธุรกิจสื่อสารมวลชน เพื่อนําไปสูการประยุกตใช พัฒนาและชวยในการสรางสรรคงานที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑) เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะการจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนเพื่อใหสอดคลองและเทาทันกับสถานการณ
ปจจุบันในแวดวงวิชาชีพ
๒) ผู เรีย นสามารถการประยุ ก ตใชอ งคความรูจ ากการศึ กษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การธุ รกิ จ ดา นสื่อ สารมวลชนในการ
ดําเนินงานทางวิชาชีพในอนาคต
หมวดที่๓ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบาย
ความหมาย แนวคิด ทฏษฏีการบริหาร การบริหารการผลิตสื่อ การจัดการดานการเงิน การบัญชี และการตลาดของ
ธุรกิจสื่อสารมวลชน
Definitions, concepts, theory of management, mass media production management, financial management,
accounting management and marketing management for mass communication business.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
30

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
30

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
75

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
(ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน ๑ ชั่วโมง / สัปดาห)
อาจารยอิสรี ไพเราะ และ อาจารย สมทบ แกวเชื้อ
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน หองพักอาจารย ชั้น ๓ อาคาร ๕๖
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๑-๙๘๗-๖๘๒๑
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) khak99@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboardhttp://www.teacher.ssru.ac.th/somtop_ke/
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๑.๑





๑.๒

๑.๓

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(๑) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทัง้ ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(๒) มีความซื่อสัตยสุจริต
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
(๕) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ รวมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษาและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนํามานําเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
โดยเนนความตรงตอเวลาในการสงงานดวย
วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน และการสงงาน
(๒) ประเมินจากการมีสวนรวมการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๓) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ
(๔) ประเมินจากการสังเกตุโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับคุณธรรมและจริยธรรมทีต่ องการเสริมสราง

๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา
 (๑) มีความรูเ กี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานนิเทศศาสตรและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

(๒) มีความรูที่เกิดจากบูรณาการความรูในศาสตรตา ง ๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อสงเสริมศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพ

(๓) มีความรูภ าคปฏิบัตอิ ยางลึกซึ้งและกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และ
เทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(๔) มีความรูแ ละความสามารถในการแสวงหาความรูและประสบการณเพิ่มเติมตลอดชีวิต

(๕) มีความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับพัฒนาการของสื่อดิจทิ ัลและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกตใชเทคโนโลยีกับการทํางานได
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานใหหาความรูเพิ่มเติมโดยทํา
รายงานเกี่ยวกับการวิจัยนิเทศศาสตร
(๒) ใชการบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาโดยมุงเนนตามความสนใจของผูเรียนเพือ่ แลกเปลี่ยน
ประสบการณความรูที่สามารถพัฒนาการทํางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางยัง่ ยืนตลอดชีวิต
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
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(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาคนควา ทํารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการเขาถึงฐานขอมูลซึ่งเปนฐานความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

(๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห การสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค การคิดหลายมุม
เพื่อใหไดขอเท็จจริงและความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนประโยชน

(๓) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ตามแผน และการประเมินผลในแตละวิชาชีพ

(๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบและนําเสนอไดอยางสรางสรรค
 (๕) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกตสาระความรูไปสูการปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานใหหาความรูเพิ่มเติมโดยทํา
รายงานเกี่ยวกับการวิจัยนิเทศศาสตร
(๒) ใชการบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาโดยมุง เนนตามความสนใจของผูเรียนเพือ่ แลกเปลี่ยน
ประสบการณความรูที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกตสาระความรูไปสูการปฏิบตั ิงานดานวิชาชีพที่เกี่ยวของได
(๓) ทําหนาที่สง เสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห เชิงสังเคราะห และแกปญหาเพื่อ
เสริมสรางความสามารถดานปญญาโดยผานการทํารายงานการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาคนควา ทํารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องพัฒนา
 (๑) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
 (๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
 (๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัตงิ านไดเปนอยางดี
 (๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(๕) สามารถแกปญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 (๖)มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ รวมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษาและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนํามานําเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
โดยเนนหนาที่ความรับผิดชอบและความตรงตอเวลาในการสงงานดวย
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๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบคําถาม
(๒) ประเมินโดยการสังเกตและการทํางานเปนกลุม
(๓) ประเมินผลจากผลงานทีน่ ําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (๑) มีทักษะการใชขอมูลเชิงตัวเลขจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิในการวิเคราะหสถานการณ
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

(๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอือ้ ใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแตละวิชาชีพ ไดแก ทักษะการฟง การ
พูด การอาน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางสารและการนําเสนอ
 (๓) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน อาทิ การ
สื่อสารผานอินเทอรเน็ตดวยรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานใหนักศึกษาเพื่อศึกษาคนควาขอมูลและนํามานําเสนออภิปรายและแลกเปลีย่ น
ประสบการณรวมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณและเหตุการณที่เกี่ยวของและเกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีการแนะนําฐานขอมูล
เกี่ยวกับการวิจัยที่นาสนใจในปจจุบัน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) การประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
๖. ทักษะพิสัย
๖.๑ มีการฝกปฏิบัติและมีการวัดผลการเรียนรูภาคปฏิบัติในแตละวิชาชีพ

(๑) มีความรูที่บูรณาการจากการเรียนการสอนและสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อสงเสริมศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ
๖.๒ วิธีการสอน
(๑) ฝกปฏิบัตโิ ดยใชกิจกรรมและกรณีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางดานนิเทศศาสตร
๖.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานทีไ่ ดจากกิจกรรมและการอภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมายเหตุ
สัญลักษณ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หนา | ๕
รหัสวิชา MCA2102 รายวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑

๑. คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค
ของรายวิชา วิธสี อน กิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการวัดผล
และประเมินผล
๒. ความรับผิดชอบของผูส อนและ
นักศึกษาที่มีตอ การเรียนการ
สอนทัง้ ในและนอกชั้นเรียน
๓. ขอปฏิบัติเบื้องตนสําหรับผูสอน
และผูเรียน
๔. อธิบายและแจงนักศึกษาถึงอัต
ลักษณของคณะวิทยาการ
จัดการ มรภ.สวนสุนนั ทา
บทที่ ๑ ค วาม ห ม าย แล ะแน วคิ ด
ทฤษฏีดานการบริหาร
- ความหมายและความสําคํญของ
ธุรกิจ
- องคประกอบของธุรกิจ
-จุดมุงหมายในการประกอบธุรกิจ
- ท ฤ ษ ฏี ท า งก า รบ ริ ห า ร แ ล ะ
วิวัฒนาการบริหาร
กลุมคลาสสิค
กลุมมนุษยสัมพันธ
กลุมพฤติกรรมศาสตร
กลุมทฤษฏีระบบ
- หลักการแนวคิด ทษฏีการบริหาร
องคกร
วงจรการบริหารงาน คุณภาพ

๒

จํานวน
(ชม.)

๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
๑. การแนะนําตัวผูสอนและ
ผูเรียน
๒. การอธิบายคําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผล
ซักถามและตอบคําถาม
๓. สนทนาถามตอบพรอมรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากนักศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้
๔. แบบทดสอบกอนการเรียน

ผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

๔

หนา | ๖
รหัสวิชา MCA2102 รายวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่
๓

๔-๕

๖-๗

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

บทที่ ๒
หลักการการจัดการ
ดานการเงินและการตลาด
- รูปแบบของธุรกิจสื่อสารมวลชน
- ความหมายของการจัดการดาน
การเงิน
- ความสําคํญของการทําบัญชี
- การบริหารงบการเงินและบัญชี
- แนวคิดทางการตลาด
๔
- ความหมายและความสําคํญของ
การบริหารองคกรและการตลาด
หลัการแนวคิดทฤษฏีทาง
การตลาด
ทฤษฏีลําดับขัน้ ความตองการ
ทฤษฏีการวิเคราะหฺสถาน
การณในตลาด
ทฤษฏีสภาวะแวดลอม
บทที่ ๓- การจัดการธุรกิจภาพยนตร
และดิจิตัล
- ความสํ า คั ญ และพั ฒ นาการของ
ธุรกิจภาพยนตร
- ชนิดของธุรกิจภาพยนตร
- โครงสรางและบุคลากรในธุรกิจภา
๘
ยนตร
- ก ารดํ าเนิ น งาน / ลั ก ษ ณ ะก าร
ประกอบธุรกิจภาพยนตร
-อุปสรรคและปญ หาในการประกอบ
ธุรกิจ
บทที่ ๔- การจัดการธุรกิจโฆษณา
และสือ่ สารการตลาด
๘
- การจัดการธุรกิจ
- ความสําคัญและพัฒนาการของ

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

หนา | ๗
รหัสวิชา MCA2102 รายวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ธุรกิจ
- ชนิดของธุรกิจ
- โครงสรางและบุคลากรในธุรกิจ.
- การดําเนินงาน/ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
- อุปสรรคและปญหาในการประกอบ
ธุรกิจ
๘
๙-๑๐

บทที่ ๕- การจัดการธุรกิจ
ประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
- การจัดการธุรกิจ
- ความสําคัญและพัฒนาการของ
ธุรกิจ
- ชนิดของธุรกิจ
- โครงสรางและบุคลากรในธุรกิจ
- การดําเนินงาน/ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
อุปสรรคและปญหาในการประกอบ
ธุรกิจ
๑๑-๑๒ บทที่ ๖- การจัดการธุรกิจวารสาร
ศาสตร
- การจัดการธุรกิจ
- ความสําคัญและพัฒนาการของ
ธุรกิจ
- ชนิดของธุรกิจ
- โครงสรางและบุคลากรในธุรกิจ
- การดําเนินงาน/ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
- อุปสรรคและปญหาในการประกอบ
ธุรกิจ

สัปดาหสอบกลางภาค

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

๘

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

๘

หนา | ๘
รหัสวิชา MCA2102 รายวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑๓-๑๔ บทที่ ๗- การจัดการธุรกิจวิทยุ
โทรทัศน
- การจัดการธุรกิจ
- ความสําคัญและพัฒนาการของ
ธุรกิจ
- ชนิดของธุรกิจ
- โครงสรางและบุคลากรในธุรกิจ
- การดําเนินงาน/ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
- อุปสรรคและปญหาในการประกอบ
ธุรกิจ
๑๕-๑๖ -แบบจําลองธุรกิจของคาแลคเตอร์และการ

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

๘

สื่อการสอน : Power point และ อาจารยผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา
รายวิชา

ต่อยอดธุรกิจ

-เทรนเทคโนโลยีสอื่ ในปั จจุบนั
- นโยบายทางด้านสือ่ ในประเทศไทยใน

๘

ปั จจุบนั

- หน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุนสือ่ ใหม่ใน
ปั จจุบนั

๑๗

สัปดาหการสอบปลายภาค

หนา | ๙
รหัสวิชา MCA2102 รายวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ ําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน)
สัดสวน
วีธีการประเมินผลการเรียนรู
สัปดาหที่ประเมิน
ของการประเมินผล
จิตพิสัย เขาชั้นเรียน การมีสว นรวมในการเรียน
ตลอดภาคการศึกษา
๑๐ %
การสอน แสดงความคิดเห็น สงงานตรงเวลา
ทดสอบกลางภาค
๗
๓๐ %
ทดสอบปลายภาคเรียน

๑๗

๓๐%

การคนควาดวยตัวเอง/แบบฝกหัด/ทดสอบยอย

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐ %

การคนควาและการทํารายงานและนําเสนอรายงานกลุม

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐ %

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชนรหัสวิชา MCA2102 รายวิชา กลุม สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
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๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณการสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานการทํารายงานวิจัยของนักศึกษา
- ผลการทดสอบภาคทฤษฎี
๓. การปรับปรุงการสอน
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
- ปรับปรุงความรูดานการวิจยั นิเทศศาสตรใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม โดยขอสอบจากคณะกรรมประจําหลักสูตร ดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากขอสอบซึ่งวัดประสิทธิภาพกระบวนการเรียน
การสอน
- การสุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อหาขอบกพรองและขอแนะนําในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงเนื้อหา สือ่ การสอน รูปแบบการมอบหมายงานใหทันสมัยและตรงตอความตองการในการสราง
ประสิทธิภาพของการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
๑. คุณธรรมจริยธรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๕.
๖. ทักษะ
วิเคราะห
พิสัย
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓
๑





คุณลักษณะบัณฑิต

รายวิชา

๒. ความรู

๓. ทักษะทางปญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

MCA2102 รายวิชา การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน
Mass Communication Business Management















































ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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