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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1วิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา1 
    3112201  การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
    นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
    ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
    ภาคเรียนท่ี 2/2558  ช้ันปีท่ี 1   รุ่นกลุ่ม 57/29 และ 57/30 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
    ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน1 
     ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (341)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
    15  ตุลาคม  2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
รวมไปถึงการใช้เสียงเพลงและเสียงประกอบให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานในรายการทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการน าความรู้ทางด้านการพูดและการแสดงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในการประกอบวิชาชีพ  และมีการปรับปรุงวิธีการสอนในเรื่องของการพูด
และการแสดงให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดวิชาชีพในปัจจุบัน 
 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
เทคนิคการพูด การแสดง ที่ใช้กับวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์  การใช้ 

เสียงส าหรับอ่านบท  การประกาศ  การใช้เสียงประกอบ (Sound effect) และเทคนิคอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

1บรรยาย  30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ  30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
    อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1 
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบในการผลิตผลงานในการพูดและการแสดงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์อย่างมีจรรยาบรรณ 
-  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  หน้าที่และสังคม 
-  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
-  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย ์

     1.2 วิธีการสอน1 
-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวการพูดและการแสดงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน 
-  อภิปรายกลุ่ม 
-  ให้นักศึกษาเสนอและแสดงบทบาทสมมุติที่เกี่ยวกับการพูดและการแสดงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ในรายการประเภทต่างๆ 
 
 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
-  พฤติกรรมการเข้าเรียน  และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
-  ประเมินผลการศึกษาจากการท ารายงานและการแสดงบทบาทสมมุติที่เกี่ยวกับการพูดและการแสดง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในรายการประเภทต่างๆ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1 
     มีความรู้ในหลักการของการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในรายการ
ประเภทต่างๆ  การสร้างเสียงประกอบเพื่อความสมจริง  การเลือกใช้เพลงประกอบเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศ
ของรายการให้เหมาะสมกับประเภทของรายการสร้างสรรค์  ออกแบบ  ผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการของตลาดวิชาชีพ 
     2.2 วิธีการสอน1 
     บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายการการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์ในรายการประเภทต่างๆ  โดยน ามาวิเคราะห์และสรุปในการน าเสนอ  และเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
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     2.3 วิธีการประเมินผล1 
-  ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและการน าไปใช้ 
-  ประเมินจาการน าเสนอผลงานการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในรายการ
ประเภทต่างๆ 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 
     พัฒนาความสามารถในการคิดต่างๆอย่างเป็นระบบ   เช่น  ขั้นตอนการในการสร้างสรรค์งานทั้งการพูด
และการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เพื่อถ่ายทอดทางการสื่อสารทั้ง         วัจนภาษา
และอวัจนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2 วิธีการสอน1 
-  การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
-  วิเคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษาการพูดและการแสดงจากบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ต่าง  ๆ
  
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
  -  ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  
  -  ประเมินผลจากการน าเสนองานการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

  -  สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภท 
     ต่างๆ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
  -  พัฒนาความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม  
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนอง และความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย1 
 
     4.2 วิธีการสอน1 
  - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  -  การน าเสนอผลงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
  - ประเมินจากงานท่ีน าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
  -  การน าเสนอผลงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        - ทักษะในการส่ือสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
         - ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
         - ทักษะในการสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคงานทางการพูดและ 
           การแสดงในปัจจุบัน 
         - ทักษะในการน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 
     5.2 วิธีการสอน1 

     - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
      -  ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอช้ินงานด้วยการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบรายการประเภทต่างๆ 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

111 
 
 
 
 
 
 
 

-  แนะน ากระบวนการเรียน
การสอน   
-  ลักษณะการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
-  แนวคิดเรื่องการพูดและ
การแสดง 

4 ปฐมนิเทศ 
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
บรรยาย  ตอบค าถาม 

 
 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

 
 
 



 
เอกสารหมายเลข มคอ.3/6 

 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

2 
 

 

การใช้ภาษาในงาน
วิทยุกระจายเสียงในรายการ
ประเภทต่างๆ 

4 การบรรยาย 
ตอบค าถาม 
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
13 
 
 

 

เทคนิคการพูดในงาน
วิทยุกระจายเสียง 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

14 
 
 

 

เทคนิคการแสดงในงาน
วิทยุกระจายเสียง 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

66 
 
 

 

การใช้เสียงในการอ่านบท
และการประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

17 
 
 
 

 

การสร้างสรรค์และผลิตเสียง
ประกอบในงาน
วิทยุกระจายเสียง 
และการผลิตรายการละคร
ทางวิทยุกระจายเสียง 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

888 การแสดงอวัจนภาษาผ่าน
ดนตรีและการเต้นลีลาศ 

4 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

19 
 

สอบกลางภาค    

10 
1010 

การใช้ภาษาในงานวิทยุ
โทรทัศน์ในรายการประเภท
ต่างๆ 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 
 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์
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สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

11 
 
 

 

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพูดในงานวิทยุ
โทรทัศน์ 
 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

12 
 

 

การอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพและการพูด 
 

4 นักศึกษาจัดอบรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการ
พูด  

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
8813 

 
 

 

เทคนิคการแสดงในงานวิทยุ
โทรทัศน์ 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

114 
 
 

 

เทคนิคการแสดงในงานวิทยุ
โทรทัศน์ (ต่อ) 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

115 
 
 

 

การใช้เสียงและภาพเทคนิค
เพื่องานพูดและงานแสดงทาง
วิทยุโทรทัศน์ 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

1116 
 
 

สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการ
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

     
     
     

 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
สวนิต  ยมาภัยและคณะ.  หลักการพูด:หน้าที่ชุมชน  สื่อมวลชนและในองค์กร 
สดใส  พันธุโกมล.  ศิลปะของการแสดง(ละครสมัยใหม่).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพ,2538 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
วารีญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.เทคนิคการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ.พิมพืครั้งที่ 1 .ชีวาภิวัฒน์.
กรุงเทพฯ,2547 
สุเมธ  แสงนิ่มนวลและคณะ.  แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆภาค 2 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
-  แบบประเมินผู้สอน 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
         -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
 



3. การปรับปรุงการสอน 
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 
 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผล
สอบของนักศึกษา 
 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพ
มากขึ้น โดยเปล่ียนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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