
 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจําภาคเรียนที่  1/2559 

 

รหัสวิชา 3043412 ช่ือรายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน  

ตอนเรียน A2  นักศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร  

รหัส 56  

 

 

 

อาจารยผูสอน   

             อาจารยชุษณะ  จันทรออน   

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

                                                        อาจารยชุษณะ  จันทรออน   

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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คํานํา 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของ วิชา 3043412  

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน สําหรับนักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (นศ.บ.) 

โดยเปนรายละเอียดเก่ียวกับหมวด  ขอมูลท่ัวไป    จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  ลักษณะและการดําเนินการ การพัฒนา

ผลการเรียนรูของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการประเมินและการ

ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา  

 หลักสูตรนิเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นี้จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและ 

คณาจารยผู เ ก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว  ผูจัดทํา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตร รวมถึงคณาจารยผูรวมใหขอเสนอแนะอันดี เก่ียวกับการจัดทํา 

มคอ.3 วิชา 3043412  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนในปการศึกษานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
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 4 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา หลักสูตรนิเทศศาสตร (นศ.บ.)   คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

          รายวชิา 3043412  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน (Basis Television Program Production) 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับหลักสูตรนิเทศศาสตร (นศ.บ.) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   

อาจารยชุษณะ   จันทรออน  A2  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558   ชั้นปท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)   (ถามี) 

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   กรุงเทพมหานคร   

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

      ไมมี 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตางๆ ไดแก  รายการเรื่องเลา 

รายการขาว รายการวิเคราะหขาว รายการบันเทิง รายการสารคดี  

1.2 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาและฝกทักษะการเขียน การเลือกประเด็นหลัก 

การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูลได และเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน 

1.3 เพ่ือพัฒนาผูเรียนสามารถการประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน ท้ัง

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีสรางสรรคในงานผลิตรายการโทรทัศน และสื่อใหม ได 

1.4 เพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพนิเทศศาสตรและนําความรูท่ีไดรับในงานวารสารสนเทศประเภท

ตางๆ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เปนกลุมวิชาบังคับท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และสรางองคความรูการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศนเบื้องตน โดยเนนทักษะการเขียนบทและ วิธีการผลิตรายการโทรทัศนในประเภทตางๆ สําหรับหลักสูตรนิเทศ

ศาสตรบัณฑิต และเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
                         ศึกษาวิธีเขียนในงานวารสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง  เรื่องเลา ขาวสังคม  

วิเคราะหขาว บทความ สารคดี โดยเนนฝกทักษะการเขียน การเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรร

ขอมูล  การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน ท้ังขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีสรางสรรค 

                         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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง / สัปดาห หาก

มีความจําเปน โดย

ประเมินจากสัมฤทธิผล

การเรียนของนักศึกษา 

30 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง / สัปดาห 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยผูสอนมีขอตกลงกับนักศึกษากําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 (2) 

ชั่วโมง    และประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพทของหลักสูตรและโทรศัพท

สวนตัว อีกท้ังสามารถติดตอเครือขายระบบสื่อสารสนเทศ (Fresh book, Twitter) และจดหมายอิเลคทรอนิกส ( e-mail )  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพแหง

สื่อสารมวลชน เพ่ือใหการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมเปนปกติสุข มีความคิดเห็นท่ีสรางสรรค และทํา

ประโยชนใหกับสังคมโดยรวม อีกท้ังสามารถใชความรู การใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย ผานทักษะการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน ซ่ึงอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ท้ังในดานคุณธรรม และ

จริยธรรม ตอไปนี้ 

1) มีความรูความเขาใจการสื่อสารทางนิเทศศาสตรอยางรูคุณคาแหงวิชาชีพ และสอดคลองกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

2) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม เชน การ

ตรงตอเวลา การแตงกายเหมาะสมตามกาลเทศะ 

3)   มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพสื่อสารมวลชน และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน   

สวนตนอยางมีคุณธรรม   

 4)   สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1)  อาจารยผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังกระตุนใหเกิด

การเรียนรูของนักศึกษาในสวนนี้อยางจริงจัง 

2) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมในการสอนรายวิชา รวมท้ัง 

ยกยองชมเชยนักศึกษาท่ีประพฤติดีเปนท่ีประจักษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เชน นักศึกษาผูทํา

ประโยชนใหกับสังคม หรือนักศึกษาสามารถผลิตรายการวิทยุโทรทัศนตางๆ ท่ีสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมและชวยเฝาระวังสื่อท่ีไมเหมาะสม เปนตน  นอกจากนี้ยังกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนฝกจัด

ดําเนินกิจกรรม-โครงการ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมกีฬาสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเขาใจ

ในหลักประชาธิปไตย การใชเวลาวางหางไกลยาเสพติด รวมถึงการบําเพ็ญประโยชน และบริการวิชาการ

ใหแกชุมชน   
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3) สื่อสารการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีงามและเปนแบบอยางในหลักสูตร เพ่ือปลูกจิตสํานึกข้ันพ้ืนฐาน

ใหกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย การมีสวน

รวมในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา การซ่ือสัตยสุจริต 

การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) การประเมินผลคุณลักษณะท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึนตาม

หลักวิชาการ และใหผูมีสวนไดเสียตอไปนี้ อยางนอย 3 คน ไดประเมิน    เชน  เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง   ผูใหการฝกหัดงาน หรือชุมชน 

เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

2) สังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของนักศึกษาท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เชน การเขาเรียนตรงเวลา  ลดการทุจริต

ในการสอบ  การแตงกายเหมาะสมตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีความพรอมในการเขารวม

โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน เปนตน 

2. ความรู 

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูดานการใชภาษาเพ่ือการสื่อความหมาย โดยวิธีเขียนในงานวารสารสนเทศประเภท

ตางๆ อยางมีทักษะการเขียน รูจักการเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูล  การ

ประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจน รวมท้ังขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีสรางสรรค 

โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู ครอบคลุมดังตอไปนี้ 

1) สามารถผลิตงานวิทยุโทรทัศนเบื้องตนไดแก  รายการเรื่องเลา รายการขาว รายการวิเคราะหขาว รายการ 
     บันเทิง รายการสารคดี  

               2) บูรณาการความรู และสามารถประยุกตใชองคความรูทางอ่ืนใหสัมพันธสอดคลองกับการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทตาง ๆ  การเลือกประเด็นหลัก การคนควาขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูล  การประมวล
ความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางถูกตองชัดเจนได 

 3)  นําเอาความรู ขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีสรางสรรค ถายทอดผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได 

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู 

1) มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเนนการมีความรูและความเขาใจการผลิตรายการวิทยุโททัศนเบื้องตน 

ประเภทตางๆ โดยเนนฝกทักษะการเขียนท่ีสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) อีกท้ังยึดตามหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพนิเทศศาสตร 

  2)  พัฒนาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนอยางเหมาะสม (โดยสอดคลองกับการพัฒนาความรูเพ่ือ

พัฒนาการสอน) 
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               3) ใชทักษะการเขียนสรางสรรคเชิงวารสารสนเทศสื่อสารเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจรรโลงสังคม                           

                   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 มีวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะกับตนเอง และสามารถ

ตัดสินใจ แกปญหาได เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปนี้ 

1) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐานจากแหลงอางอิงตาง ๆ ท้ังท่ีเปนแหลงขอมูลจากสํานักวิทย

บริการ และแหลงขอมูลจากการสืบคนขอมูลจากสื่อทางไกล แนวคิดตาง ๆ ในการระบุและวิเคราะห

ปญหาไดดวยตนเอง 

2) สามารถประยุกตความรูดานการเขียนสรางสรรคเชิงวารสารสนเทศและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน ใชทักษะ

ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนตอสังคมและสาธารณะเปนสําคัญ 

3) สามารถติดตาม รายงานผล ประเมินผลและสรุปผลไดอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

4)    นําผลการวิจัยในชั้นเรียน มาประยุกตใชในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการการวิจัย 

5)    สามารถประยุกตความรูดานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน เพ่ือใชดําเนินกิจกรรม ท่ีสอดคลองกับ

แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได  

3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูในทักษะทางปญญา 

1) การสอนโดยบรรยายความรู   
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2) การใชนวัตกรรมการสอน โดยใชการอุปนัย 

3)   การสอนโดยใชกรณีศึกษา ปญหาจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตนในสื่อสนเทศยุค ปจจุบัน  

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา 

1) การทดสอบยอย  และการสอบปลายภาค   

2) การรายงานผลการศึกษาคนควา  โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน  

3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมายจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา  โดยสอดแทรกเขาไปในการ

สอนรายวิชา มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความแตกตางกัน ผูสอนควร

พัฒนาคุณลักษณะในดานนี้เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) แสดงการใหเกียรติ เคารพและออนนอมถอมตนกับคณาอาจารย 

2) แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจและเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ืน 

3)   ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการรับผิดชอบตอสังคม 

4) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาความรู พัฒนางาน และความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) มีความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน 

6) มีความภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใชการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการกําหนดกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตนในสังคมและการใชชีวิต 

และแบงการทํางานเปนกลุม เรียนรูทํางานท่ีตองประสานกันระหวางนักศึกษา บุคลากรจากองคกรสื่อท้ัง

ภายในและภายนอก 

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  และความรับผิดชอบ 

1) การรายงานหนาชั้นเรียน โดยเนนเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน ตลอดจนการประมวล

ความคิดและเรียบเรียงการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สังเกตพฤติกรรม และจดบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการทํางานรวมกัน 
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3) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑท่ีตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด 

4) ใหนักศึกษาและผูเขารวมสังเกตการเรียนการสอน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และการ

ประเมินผล 

                          5) ใหฝกจัดโครงการบริการวิชาการหรือการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  โดยมีการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางกลุมนักศึกษา และความรับผิดชอบในการทํางาน โดยมีการประเมินผลการจัดโครงการ วา

เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนในรายวิชา    

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีทักษะคิดวิเคราะห งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการเขียนบทและ การแสดงเจตคติตอการผลิตรายการโทรทัศน

เบื้องตนและสามารถรูเทาทันสื่อ 

  3) เลือกใชทักษะการผลิตรายการประเภทตางๆ กับการใชภาษาทางนิเทศศาสตรท่ีเหมาะสมกับผูสงสาร สื่อ

และผูรับสารท่ีแตกตางกัน 

 4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารท่ีเหมาะสม ในการเลือกประเด็นหลัก การคนควา

ขอมูลเชิงลึก การคัดสรรขอมูล การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียน รวมท้ังการนําเสนอ

รายงาน หรือผลงาน 

5.2 กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานในรายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นป เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสนเทศ 

2) กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย 

3)      ใหนักศึกษามีสวนรวมในการวิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆท่ีเก่ียวของกับเกณฑ

การประกันคุณภาพในรายวิชา  (ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู)    

 

5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ใชแบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ ความถูกตอง การใช

ภาษาเขียน ความสามารถในการอธิบายและการตอบคําถาม 
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2) การทดสอบยอย (วัดทักษะการนําเสนอในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน) 

3) ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชคาสถิติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมทักษะการผลิต

รายการวิทยุโทรทันศเบื้องตน 

4) การสอบปลายภาค 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

 
หัวขอ 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การสอน 
สื่อการสอน ผูสอน 

1 หัวขอเรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการของ

วิทยุโทรทัศนตางประเทศและใน

ประเทศไทย 

4 -บรรยายและ

ศึกษาประวัติ

วิทยุโทรทัศนท้ัง

ในประเทศและ

ตางประเทศ 

เอกสารประกอบการ

สอน  / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน 

อินเทอรเน็ต 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

2 หัวขอเรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน 4 -บรรยาย

และหวขอเก่ีย

กับการผลิต

รายการ

โทรทัศน  

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

3 หนาท่ีของบุคลากรในการผลิตรายการ

โทรทัศน 

1.ลักษณะการทํางานของการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน 
2. บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรดาน
รายการ 
3. คุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
บุคลากรดานรายการ 
4. บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรดาน
เทคนิค 
5. คุณสมบัติและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ 

4 -บรรยายและใช

การอุปนัย/การ

ยกตัวอยาง

หนาท่ีตางๆของ

บุคลากรในการ

ผลิตรายการ

โทรทัศน 

-รายงานและ

นําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

4 - 5 การปฏิบัติงานและเทคนิคประจํา

สถานีโทรทัศน 

 

8 -บรรยายหนาท่ี

ตาง ๆ และ

เทคนิคท่ีใชใน

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 
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ธรรมชาติ และระบบการแพรภาพ
โทรทัศน  
- การแพรภาพโทรทัศนแบบ แอนะล็
อกและดิจิตอล  
- โทรทัศนผานดาวเทียมและ เคเบิ้ล 

 

การผลิต

รายการ 

-รายงานและ

นําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

6 ประเภทของรายการโทรทัศนแบงตาม

หลักการได 3 ลักษณะคือ  

1. ประเภทรายการตามกลุมผูชม  
2. แบงตามชวงเวลาท่ีออกอากาศในแต
ละวัน  
3. แบงตามประเภทของเนื้อหารายการ 

4 -บรรยายหนาท่ี

ตาง ๆ และ

เทคนิคท่ีใชใน

การผลิต

รายการ 

-รายงานและ

นําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

7 - 8 โปรแกรมตัดตอเสียง: Adobe 

Audition เพ่ือการบันทึกเสียงรายการ

โทรทัศน และผลิตงานเสียงเพ่ือ

ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน เชน 

รายการสารคดีขาว ฯลฯ 

8 บรรยายหนาท่ี

ตาง ๆ และ

เทคนิคท่ีใชใน

การผลิตเสียง

เพ่ือประกอบ

รายการ 

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

9 - 10 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน 

1. ผูเรียนไดไดศึกษาประเภทตาง ๆ 

ของบทรายการโทรทัศน                                                                      

2 ผูเรียนไดรูข้ันตอนการเขียนบท

รายการโทรทัศน                                                                                                      

8 บรรยาย

เก่ียวกับบท

รายการ

โทรทัศน

ประเภทตางๆ 

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

11 – 12  ละครโทรทัศน 
1. ไดศึกษาความหมาย ของบทละคร
โทรทัศน 
2. ไดรูข้ันตอนการเขียนบทละคร
รายการโทรทัศน  
3. ไดรูและเขาใจเก่ียวกับโครงรางการ
เขียนบทละครโทรทัศน                                                                           

8 บรรยาย

ความหมายของ

ละครโทรทัศน

และรูข้ันตอน

ของการผลิต

ละครโทรทัศน 

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 
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13 - 15 ข้ันตอนการตัดตอรายการโทรทัศน 

1. ข้ันตอนการตัดตอรายการโทรทัศน 

2. เรียนรูโปรแกรม Adobe Premiere 

Pro และ iPhoto 

3. ถายทํารายการโทรทัศนในสตูดิโอ

การถายทํานอกสถานท่ี เทคนิคการจัด

แสงท้ังในสตูดิโอและนอกสถานท่ี                                                                           

4. การประเมินเม่ือไดตัดงานเสร็จแลว 

12 -บรรยายหนาท่ี

ตาง ๆ และ

เทคนิคท่ีใชใน

ตัดตอรายการ 

-รายงานและ

นําเสนอหนาช้ัน

เรียน 

เอกสารประกอบการ

สอน / PowerPoint 

สื่อรายการโทรทัศน

อินเทอรเน็ต 

-แบบฝกหัด 

อาจารยผูสอน

ประจําหลักสตูร

นิเทศศาสตร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาห 

ท่ีประเมิน 

สัดสวน 

ของการ

ประเมินผล 

1 นักศึกษามีความรู

พ้ืนฐานระดับพอใช

และผานการ

ประเมินผลไมต่ํา

กวารอยละ 50 

การทดสอบยอยโดยใชทักษะการ

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน 

อาจารยผูสอนพิจารณา 40% 

2 นักศึกษามีคะแนน

ไมต่ํากวารอยละ 

50 

การสอบปลายภาค มหาวิทยาลยัจัดการสอบ

ตามตาราง 

30% 

3 นักศึกษาแสดง

ความคิดเห็นและ

ประยุกตความรู

ระดับพอใชและ

ผานการประเมินผล

ไมต่ํากวารอยละ 

40 

รายงานและนําเสนอหนาช้ันเรียน สัปดาหท่ี 9-15 20% 

4 นักศึกษามีความรู

พ้ืนฐานระดับพอใช

และผานการ

1.การสังเกตพฤติกรรม                 

2.ผลการฝกปฏบัิติผลิตรายการ              

สัปดาหท่ี 1-15  10% 
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ประเมินผลไมต่ํา

กวารอยละ 50 

3. การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนใน
สื่อใหม (New Media) และกิจกรรม
พิเศษ  

สัปดาหท่ี 16 

    

เพ่ือใหรักษามาตรฐานของรายวิชา ผูสอนใชแบบทดสอบกอนเขาสูบทเรียน (Pre Test) และแบบทดสอบหลังการ

เรียน (Post test) วัดประเมินสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษากอนการสอบปลายภาค (Final Examination) ตาม

มาตรฐานการประเมินผลของหลักสูตร รวมท้ังประชุมหารือเพ่ือพิจารณาความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในแต

ละภาคการศึกษาท่ีเปดสอน   

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (2557).  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต. 

2.    เอกสารและขอมูลสําคัญ      

รักษศักดิ์ วัฒนาพานิช. (2550). ยอนพินิจ คิดถึงอนาคต. พิธีเปดอาคารและงานครบรอบปท่ี 64 กรม
ประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ. 
สินิทธ สิทธิรักษ. (2535). กําเนิดโทรทัศนไทย(2493-2500). กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง. 
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. (2554). ระบบวิทยุและโทรทัศนไทย :โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมือง 
และผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ(พิมพครั้งท่ี 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   (เขาถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2556) 
http://www.justusers.net/articles/multimedia/adobeaudition/ Adobe Premiere Pro.htm   (เขาถึง
เม่ือ 15ตุลาคม 2556) 
http://www.arip.co.th/  (เขาถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2556) 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 วารสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 รายการโทรทัศนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 สื่อรายการโทรทัศนประเภทตางๆ ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 สื่อสารสนเทศ และเครือขายระบบออนไลน 

http://www.adobe.com/
http://www.justusers.net/articles/multimedia/adobeaudition/audition.htm
http://www.arip.co.th/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

1.2 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมเสริมการเรียน ของนักศึกษา การทดสอบยอย และการสอบปลายภาค 

          การฝกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 

           รายงานการคนควาตาง ๆ ท่ีมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1     มีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลท่ีไดรับมาเปนแนวทางพัฒนาการสอน 

3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร ทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุม

ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาท่ี

เรียนในแตละภาคการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมท่ีสะทอนเชิงบวกจากการประเมินของคณาจารยหรือบุคลากรท่ี

เก่ียวของ  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน  

ซ่ึงหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน  กลยุทธท่ีใชในการ

สอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 


