รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
รหัสวิชา 3043412 ชื่อรายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
ตอนเรียน A2 นักศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร
รหัส 56

อาจารยผูสอน
อาจารยชุษณะ จันทรออน

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อาจารยชุษณะ จันทรออน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของ วิชา 3043412
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (นศ.บ.)
โดยเปนรายละเอียดเกี่ยวกับหมวด ขอมูลทั่วไป จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ลักษณะและการดําเนินการ การพัฒนา
ผลการเรียนรูของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอนการประเมินและการ
ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นี้จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและ
คณาจารย ผู เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าดั ง กล า ว ผู จั ด ทํ า ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตร รวมถึงคณาจารยผูรวมใหขอเสนอแนะอันดี เกี่ยวกับการจัดทํา
มคอ.3 วิชา 3043412 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนในปการศึกษานี้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตร (นศ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รายวิชา 3043412 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน (Basis Television Program Production)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนรายวิชาบังคับหลักสูตรนิเทศศาสตร (นศ.บ.)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยชุษณะ

จันทรออน A2

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ไมมี
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตางๆ ไดแก รายการเรื่องเลา
รายการขาว รายการวิเคราะหขาว รายการบันเทิง รายการสารคดี
1.2 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาและฝกทักษะการเขียน การเลือกประเด็นหลัก
การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูลได และเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน
1.3 เพื่อพัฒนาผูเรียนสามารถการประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน ทั้ง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่สรางสรรคในงานผลิตรายการโทรทัศน และสื่อใหม ได
1.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาชีพนิเทศศาสตรและนําความรูที่ไดรับในงานวารสารสนเทศประเภท
ตางๆ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนกลุมวิชาบังคับที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และสรางองคความรูการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนเบื้องตน โดยเนนทักษะการเขียนบทและ วิธีการผลิตรายการโทรทัศนในประเภทตางๆ สําหรับหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต และเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิ ธีเขีย นในงานวารสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง เรื่องเลา ขา วสังคม
วิเคราะหขาว บทความ สารคดี โดยเนนฝกทักษะการเขียน การเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรร
ขอมูล การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่สรางสรรค
Study of forms and types of television programs, television program production
process, positions and responsibilities of different personnel, learning use of devices and equipment for
shooting and editing, as well as training in production of short television programs.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง / สัปดาห หาก
มีความจําเปน โดย
ประเมินจากสัมฤทธิผล
การเรียนของนักศึกษา

30 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง / สัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนมีขอตกลงกับนักศึกษากําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 (2)
ชั่วโมง และประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพทของหลักสูตรและโทรศัพท
สวนตัว อีกทั้งสามารถติดตอเครือขายระบบสื่อสารสนเทศ (Fresh book, Twitter) และจดหมายอิเลคทรอนิกส ( e-mail )
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นั กศึ กษาต องมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ดชอบตอ สัง คม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิ ช าชีพ แห ง
สื่อสารมวลชน เพื่อใหการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข มีความคิดเห็นที่สรางสรรค และทํา
ประโยชนใหกับสังคมโดยรวม อีกทั้งสามารถใชความรู การใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย ผานทักษะการผลิต
รายการวิ ทยุโ ทรทั ศน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปน แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา ทั้งในดานคุณธรรม และ
จริยธรรม ตอไปนี้
1) มีความรูความเขาใจการสื่อสารทางนิเทศศาสตรอยางรูคุณคาแหงวิชาชีพ และสอดคลองกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม เชน การ
ตรงตอเวลา การแตงกายเหมาะสมตามกาลเทศะ
3) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพสื่อสารมวลชน และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนอยางมีคุณธรรม
4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม

1.2

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารยผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งกระตุนใหเกิด
การเรียนรูของนักศึกษาในสวนนี้อยางจริงจัง
2) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมในการสอนรายวิชา รวมทั้ง
ยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีเปนที่ประจักษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เชน นักศึกษาผูทํา
ประโยชนใหกับสังคม หรือนักศึกษาสามารถผลิตรายการวิทยุโทรทัศนตางๆ ที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและชวยเฝาระวังสื่อที่ไมเหมาะสม เปนตน นอกจากนี้ยังกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนฝกจัด
ดํ า เนิ น กิ จ กรรม-โครงการ ที่ ส อดคลองกั บ แนวทางการประกัน คุณภาพการศึกษา และพัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมกีฬาสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเขาใจ
ในหลักประชาธิปไตย การใชเวลาวางหางไกลยาเสพติด รวมถึงการบําเพ็ญประโยชน และบริการวิชาการ
ใหแกชุมชน
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3) สื่อสารการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีงามและเปนแบบอยางในหลักสูตร เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐาน
ใหกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย การมีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา การซื่อสัตยสุจริต
การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
1.3

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นตาม
หลักวิช าการ และใหผูมีสว นไดเสียตอไปนี้ อยางนอย 3 คน ไดประเมิน เชน เพื่อนรวมชั้นเรีย น
อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูใหการฝกหัดงาน หรือชุมชน
เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา ลดการทุจริต
ในการสอบ การแตงกายเหมาะสมตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีความพรอมในการเขารวม
โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน เปนตน

2. ความรู
2.1

ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูดานการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมาย โดยวิธีเขียนในงานวารสารสนเทศประเภท
ตางๆ อยางมีทักษะการเขียน รูจักการเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูล การ
ประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน รวมทั้งขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่สรางสรรค
โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู ครอบคลุมดังตอไปนี้

2.2

1) สามารถผลิตงานวิทยุโทรทัศนเบื้องตนไดแก รายการเรื่องเลา รายการขาว รายการวิเคราะหขาว รายการ
บันเทิง รายการสารคดี
2) บูรณาการความรู และสามารถประยุกตใชองคความรูทางอื่นใหสัมพันธสอดคลองกับการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทตาง ๆ การเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูล การประมวล
ความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจนได
3) นําเอาความรู ขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่สรางสรรค ถายทอดผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู
1) มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเนนการมีความรูและความเขาใจการผลิตรายการวิทยุโททัศนเบื้องตน
ประเภทต างๆ โดยเน นฝกทั กษะการเขีย นที่ส อดคลองกับคําอธิบ ายรายวิชาและรายละเอีย ดรายวิช า
(มคอ.3) อีกทั้งยึดตามหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพนิเทศศาสตร
2) พัฒนาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนอยางเหมาะสม (โดยสอดคลองกับการพัฒนาความรูเพื่อ
พัฒนาการสอน)
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3) ใชทักษะการเขียนสรางสรรคเชิงวารสารสนเทศสื่อสารเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงสังคม
และถายทอดทางการสื่อสารและสรางประโยชนแกสาธารณะ
4) การเรียนรูผานกระบวนการสังคมออนไลน (Social Network)
5) เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
2.3

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู
1) สังเกตการณการเสนองานหนาชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
2) การทดสอบยอย
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ เขาถึง
กระบวนการคิดวิเคราะหและมีเหตุผลในการแสวงหาความรู มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แกปญหาได เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปนี้
1) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐานจากแหลงอางอิงตาง ๆ ทั้งที่เปนแหลงขอมูลจากสํานักวิทย
บริการ และแหลงขอมูลจากการสืบคนขอมูลจากสื่อทางไกล แนวคิดตาง ๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดวยตนเอง
2) สามารถประยุกตความรูดานการเขียนสรางสรรคเชิงวารสารสนเทศและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นตอสังคมและสาธารณะเปนสําคัญ
3) สามารถติดตาม รายงานผล ประเมินผลและสรุปผลไดอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ

4) นําผลการวิจัยในชั้นเรียน มาประยุกตใชในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูทักษะทางปญญาของนักศึกษา
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการการวิจัย
5) สามารถประยุ กต ความรู ดา นการผลิตรายการวิทยุโ ทรทัศน เพื่อใชดําเนิน กิจ กรรม ที่ส อดคลองกับ
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได
3.2

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอนโดยบรรยายความรู
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2) การใชนวัตกรรมการสอน โดยใชการอุปนัย
3) การสอนโดยใชกรณีศึกษา ปญหาจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนในสื่อสนเทศยุค ปจจุบัน
3.3

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาค
2) การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมายจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา โดยสอดแทรกเขาไปในการ
สอนรายวิชา มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางกัน ผูสอนควร
พัฒนาคุณลักษณะในดานนี้เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1) แสดงการใหเกียรติ เคารพและออนนอมถอมตนกับคณาอาจารย
2) แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจและเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น
3) ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการรับผิดชอบตอสังคม
4) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในการพัฒนาความรู พัฒนางาน และความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือเอื้อเฟอตอผูอื่น
6) มีความภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ

4.2

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใชการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการกําหนดกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตนในสังคมและการใชชีวิต
และแบงการทํางานเปนกลุม เรียนรูทํางานที่ตองประสานกันระหวางนักศึกษา บุคลากรจากองคกรสื่อทั้ง
ภายในและภายนอก

4.3

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) การรายงานหนาชั้นเรียน โดยเนนเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน ตลอดจนการประมวล
ความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
2) สังเกตพฤติกรรม และจดบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการทํางานรวมกัน
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3) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
4) ให นั ก ศึ กษาและผู เ ข า ร ว มสั ง เกตการเรีย นการสอน มีสว นรว มในการแสดงความคิดเห็น และการ
ประเมินผล
5) ใหฝกจัดโครงการบริการวิชาการหรือการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม โดยมีการลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางกลุมนักศึกษา และความรับผิดชอบในการทํางาน โดยมีการประเมินผลการจัดโครงการ วา
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนในรายวิชา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะคิดวิเคราะห งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนบทและ การแสดงเจตคติตอการผลิตรายการโทรทัศน
เบื้องตนและสามารถรูเทาทันสื่อ
3) เลือกใชทักษะการผลิตรายการประเภทตางๆ กับการใชภาษาทางนิเทศศาสตรที่เหมาะสมกับผูสงสาร สื่อ
และผูรับสารที่แตกตางกัน
4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่เหมาะสม ในการเลือกประเด็นหลัก การคนควา
ขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูล การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียน รวมทั้งการนําเสนอ
รายงาน หรือผลงาน

5.2

กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาที่เปดสอนในชั้นป เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสนเทศ
2) กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย

3) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการวิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆที่เกี่ยวของกับเกณฑ
การประกันคุณภาพในรายวิชา (ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู)

5.3

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความถูกตอง การใช
ภาษาเขียน ความสามารถในการอธิบายและการตอบคําถาม
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2) การทดสอบยอย (วัดทักษะการนําเสนอในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน)
3) ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชคาสถิติที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มทักษะการผลิต
รายการวิทยุโทรทันศเบื้องตน
4) การสอบปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห

1

2

3

หัวขอ

หัวขอเรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของ
วิทยุโทรทัศนตางประเทศและใน
ประเทศไทย

หัวขอเรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน

หนาที่ของบุคลากรในการผลิตรายการ
โทรทัศน

จํานวน

กิจกรรม

ชั่วโมง

การสอน

4

-บรรยายและ
ศึกษาประวัติ
วิทยุโทรทัศนทั้ง
ในประเทศและ
ตางประเทศ

4

4

1.ลักษณะการทํางานของการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน
2. บทบาทและหนาที่ของบุคลากรดาน
รายการ
3. คุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานของ
บุคลากรดานรายการ
4. บทบาทและหนาที่ของบุคลากรดาน
เทคนิค
5. คุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานของ
4-5

การปฏิบัติงานและเทคนิคประจํา
สถานีโทรทัศน

สื่อการสอน
เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน

ผูสอน
อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

อินเทอรเน็ต

-บรรยาย
และหวขอเกี่ย
กับการผลิต
รายการ
โทรทัศน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint

-บรรยายและใช
การอุปนัย/การ
ยกตัวอยาง
หนาที่ตางๆของ
บุคลากรในการ
ผลิตรายการ
โทรทัศน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint

สื่อรายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต

สื่อรายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

-แบบฝกหัด

-รายงานและ
นําเสนอหนาชั้น
เรียน
8

-บรรยายหนาที่ เอกสารประกอบการ
ตาง ๆ และ
สอน / PowerPoint
เทคนิคที่ใชใน
สื่อรายการโทรทัศน

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

11

การผลิต
รายการ

ธรรมชาติ และระบบการแพรภาพ
โทรทัศน
- การแพรภาพโทรทัศนแบบ แอนะล็
อกและดิจิตอล
- โทรทัศนผานดาวเทียมและ เคเบิ้ล
6

ประเภทของรายการโทรทัศนแบงตาม
หลักการได 3 ลักษณะคือ

9 - 10

4

8

การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน

8

1. ผูเรียนไดไดศึกษาประเภทตาง ๆ
ของบทรายการโทรทัศน
2 ผูเรียนไดรูขั้นตอนการเขียนบท
รายการโทรทัศน
1. ไดศึกษาความหมาย ของบทละคร
โทรทัศน
2. ไดรูขั้นตอนการเขียนบทละคร
รายการโทรทัศน
3. ไดรูและเขาใจเกี่ยวกับโครงรางการ
เขียนบทละครโทรทัศน

-บรรยายหนาที่
ตาง ๆ และ
เทคนิคที่ใชใน
การผลิต
รายการ
-รายงานและ
นําเสนอหนาชั้น
เรียน

โปรแกรมตัดตอเสียง: Adobe
Audition เพื่อการบันทึกเสียงรายการ
โทรทัศน และผลิตงานเสียงเพื่อ
ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน เชน
รายการสารคดีขาว ฯลฯ

11 – 12 ละครโทรทัศน

-แบบฝกหัด

-รายงานและ
นําเสนอหนาชั้น
เรียน

1. ประเภทรายการตามกลุมผูชม
2. แบงตามชวงเวลาที่ออกอากาศในแต
ละวัน
3. แบงตามประเภทของเนื้อหารายการ

7-8

อินเทอรเน็ต

บรรยายหนาที่
ตาง ๆ และ
เทคนิคที่ใชใน
การผลิตเสียง
เพื่อประกอบ
รายการ
บรรยาย
เกี่ยวกับบท
รายการ
โทรทัศน
ประเภทตางๆ

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

-แบบฝกหัด

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

-แบบฝกหัด
เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

-แบบฝกหัด
8

บรรยาย
ความหมายของ
ละครโทรทัศน
และรูขั้นตอน
ของการผลิต
ละครโทรทัศน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

-แบบฝกหัด

12

13 - 15 ขั้นตอนการตัดตอรายการโทรทัศน

12

1. ขั้นตอนการตัดตอรายการโทรทัศน
2. เรียนรูโปรแกรม Adobe Premiere
Pro และ iPhoto
3. ถายทํารายการโทรทัศนในสตูดิโอ
การถายทํานอกสถานที่ เทคนิคการจัด
แสงทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่
4. การประเมินเมื่อไดตัดงานเสร็จแลว

-บรรยายหนาที่ เอกสารประกอบการ
ตาง ๆ และ
สอน / PowerPoint
เทคนิคที่ใชใน
สื่อรายการโทรทัศน
ตัดตอรายการ
อินเทอรเน็ต
-รายงานและ
-แบบฝกหัด
นําเสนอหนาชั้น
เรียน

อาจารยผูสอน
ประจําหลักสูตร
นิเทศศาสตร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

นักศึกษามีความรู
พื้นฐานระดับพอใช
และผานการ
ประเมินผลไมต่ํา
กวารอยละ 50

2

นักศึกษามีคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ
50

3

4

สัปดาห

สัดสวน

ที่ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

การทดสอบยอยโดยใชทักษะการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

อาจารยผูสอนพิจารณา

40%

การสอบปลายภาค

มหาวิทยาลัยจัดการสอบ
ตามตาราง

30%

นักศึกษาแสดง
รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
ความคิดเห็นและ
ประยุกตความรู
ระดับพอใชและ
ผานการประเมินผล
ไมต่ํากวารอยละ
40

สัปดาหที่ 9-15

20%

นักศึกษามีความรู 1.การสังเกตพฤติกรรม
พื้นฐานระดับพอใช 2.ผลการฝกปฏิบัติผลิตรายการ
และผานการ

สัปดาหที่ 1-15

10%
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ประเมินผลไมต่ํา
กวารอยละ 50

3. การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนใน
สื่อใหม (New Media) และกิจกรรม
พิเศษ

สัปดาหที่ 16

เพื่อใหรักษามาตรฐานของรายวิชา ผูสอนใชแบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียน (Pre Test) และแบบทดสอบหลังการ
เรียน (Post test) วัดประเมินสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษากอนการสอบปลายภาค (Final Examination) ตาม
มาตรฐานการประเมินผลของหลักสูตร รวมทั้งประชุมหารือเพื่อพิจารณาความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในแต
ละภาคการศึกษาที่เปดสอน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (2557). การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
รักษศักดิ์ วัฒนาพานิช. (2550). ยอนพินิจ คิดถึงอนาคต. พิธีเปดอาคารและงานครบรอบปที่ 64 กรม
ประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ.
สินิทธ สิทธิรักษ. (2535). กําเนิดโทรทัศนไทย(2493-2500). กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง.
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. (2554). ระบบวิทยุและโทรทัศนไทย :โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมือง
และผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
วิภา อุตมฉันท. (2554). โลกของการกระจายเสียง จากจุดเริ่มตนสูยุคโลกาภิวัตน. กรุงเทพ :
ภาพพิมพ.
Heritage & Culture[Online]. (2006). Available :http://heritage.scotsman.
com/ingenuity.cfm?id=659002005 [2006, August 20].
http://www.adobe.com (เขาถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2556)
http://www.justusers.net/articles/multimedia/adobeaudition/ Adobe Premiere Pro.htm (เขาถึง
เมื่อ 15ตุลาคม 2556)
http://www.arip.co.th/ (เขาถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2556)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วารสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รายการโทรทัศนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สื่อรายการโทรทัศนประเภทตางๆ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สื่อสารสนเทศ และเครือขายระบบออนไลน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
1.2 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมเสริมการเรียน ของนักศึกษา การทดสอบยอย และการสอบปลายภาค
การฝกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1

มีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลที่ไดรับมาเปนแนวทางพัฒนาการสอน

3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาที่
เรียนในแตละภาคการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมที่สะทอนเชิงบวกจากการประเมินของคณาจารยหรือบุคลากรที่
เกี่ยวของ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
ซึ่งหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการ
สอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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