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รายละเอียดของรายวิชา 
 

 

หมวดท ี่ 1 ข อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช ื่อรายวิชา 

3112201  การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

2. จ านวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.กติติพฒัน ์ สุนทรนิทศัน ์

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 

ภาคเรียนท ี่ 2/2559  ช ั้นปท ี่ 2  ร ุนกลุม 58/10 

6. รายว ิชาที่ต องเรียนมาก อน(Pre- requisites) (ถ าม) ี 

ไมมี 

7. รายว ิชาที่ต องเรียนพรอมก ัน (Co-requisites) (ถ าม) ี 

ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

หองปฏิบตัิการนิเทศศาสตร (341)  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

15  ต ุลาคม  2559 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
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หมวดท ี่ 2 จุดม ุงหมายและวัตถุประสงค  
 

 
 
 

 

 

หมวดท ี่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธ ิบายรายวิชา 

เทคนิคการพูด การแสดง ท่ีใชก ับวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน   การใช 

เสียงส าหรับอานบท  การประกาศ  การใชเสยีงประกอบ (Sound effect) และเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีจ 

าเปน ส าหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน  

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบัิติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30 ช่ัวโมงตอ 

ภาคการศึกษา 
สอนเสริมตามความ 

ตองการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

การฝ ึกปฏบิ ัต ิ 30 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 
การศึกษาดวยตนเอง 3 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. จ านวนช่ัวโมงต อสัปดาหที่อาจารยใหค าปรึกษาและแนะน าทางว ิชาการแก น ักศ ึกษาเป ็นรายบ ุคคล1 

อาจารยจัดเวลาใหค าปรกึษาเปนรายบุคคลหรอืรายกลุมตามความตองการ 1ช่ัวโมงตอสัปดาห  

(เฉพาะ รายที่ตองการ) 

1. จ ุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการพูดและการแสดงทาง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

รวมไปถึงการใชเสียงเพลงและเสียงประกอบใหเหมาะสมกับประเภทการใชงานในรายการทาง 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานในการน าความรูทางดานการพูดและการแสดงวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุ โทรทัศน  ไปใชในการปฏิบัติจรงิในการประกอบวิชาชีพ  และมีการปรับปรุงวธิกีารสอนในเรื่องของการ

พูด และการแสดงใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดวิชาชีพในปจจุบัน 
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หมวดท ี่ 4 การพ ัฒนาการเรียนร ูของนกัศกึษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

- พ ัฒนาผ ูเรียนใหม ีความรับผ ิดชอบในการผลิตผลงานในการพ ูดและการแสดงว ิทยุกระจายเสยีง และว ิทยุ 

โทรทัศน อยางมีจรรยาบรรณ 

-  ม ีว ินัย  ตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบตอตนเอง  หนาที่และสังคม 

- มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและล าดับความส 
าคัญ 

- เคารพสิทธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีในความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกต ัวอยางกรณ ีศ ึกษาเก ี่ยวการพ ูดและการแสดงว ิทยุกระจายเสยีง และว ิทยุโทรทัศน ใน 

ปจจุบัน 

- อภิปรายกลุม 

- ใหน ักศ ึกษาเสนอและแสดงบทบาทสมม ุต ิที่เก ี่ยวก ับการพ ูดและการแสดงว ิทยุกระจายเสียง และว ิทยุ 

โทรทัศน ในรายการประเภทตางๆ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน  และสงงานที่ไดรบัมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

- ประเมินผลการศึกษาจากการท ารายงานและการแสดงบทบาทสมมุติที่เกี่ยวกบัการพูดและการแสดง 

วิทยุกระจายเสยีง และวิทยุโทรทัศน ในรายการประเภทตางๆ 

2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

ม ีความรูในหลักการของการพ ูดและการแสดงทางว ิทยุกระจายเสียง และวิทยโุทรทัศน ในรายการ 

ประเภทตางๆ การสรางเสียงประกอบเพ่ือความสมจริง  การเลือกใชเพลงประกอบเพ่ือสรางสรรคบรรยากาศ 

ของรายการใหเหมาะสมกับประเภทของรายการสรางสรรค ออกแบบ  ผลิตงานไดอยางมีประสิทธภิาพและ 

ตรงกับความตองการของตลาดวิชาชีพ 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย  การท างานกลุม การน าเสนอรายการการพ ูดและการแสดงทางว ิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน ในรายการประเภทตางๆ โดยนํามาวิเคราะหและสรุปในการนำเสนอ  และเนนผูเรียน

เปน ศูนยกลาง 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบปลายภาค  ดวยแบบทดสอบที่เนนเรื่องการวัดหลักการและการน าไปใช  

-  ประเม ินจาการน าเสนอผลงานการพ ูดและการแสดงทางว ิทยุกระจายเสียง และวิทยโุทรทัศน ใน

รายการ ประเภทตางๆ 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดตางๆอยางเปนระบบ เชน  ข้ันตอนการในการสรางสรรคงานทั้งการพูด 

และการแสดงทางวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือถายทอดทางการส่ือสารทั้ง ว ัจนภาษา 

และอวัจนภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 วิธีการสอน 

-  การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 

- วิเคราะหกรณีศึกษา  ศึกษาการพูดและการแสดงจากบทบาทสมมุติจากสถานการณตางๆ 

3.2 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิผลจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

-  ประเมินผลจากการน าเสนองานการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรท ัศน  

-  ส ังเกตพฤติกรรมการวิเคราะหงานการพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรท ัศนประเภท 

ตางๆ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบทีต่องพัฒนา 

-  พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพนัธระหวางผูเรยีนดวยกัน 

- พัฒนาความเปนผ ูน าและการท างานเป ็นทีม 

- พัฒนาการเรียนรูดวยตนอง และความรบัผ ิดชอบตองานท ี่ไดรับมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 

- จ ัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

-  ปฏิบัติกิจกรรมเป ็นรายบ ุคคลและรายกลุม 

- การน าเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากงานท ี่น าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป ็นกลุม 

- การน าเสนอผลงาน 



เอกสารหมายเลข มคอ.3/5 
 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

- ทักษะในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

- ทักษะในการวิเคราะหขอมลูจากกรณ ีศึกษา 

- ทักษะในการสรางสรรค งานใหเหมาะสมกบัความตองการของผูบริโภคงานทางการพูดและ 

การแสดงในปจจบุ ัน 

- ทักษะในการน าเสนองานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหศึกษาค นควาดวยตนเอง และการน าเสนอโดยใชรปูแบบและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

-  ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการน าเสนอช ิ้นงานดวยการพูดและการแสดงทาง

วิทยุกระจายเสยีง และวิทยโุทรท ัศนในรูปแบบรายการประเภทตางๆ 

 

หมวดท ี่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จ 

านวน 

 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

1 -  แนะน ากระบวนการ

เรียน การสอน 

- ลักษณะการเรียนการสอน 

ของรายวชิา 

-  แนวคิดเรื่องการพูดและ 

การแสดง 

4 ปฐมนิเทศ 

ศึกษาวิเคราะหผูเรยีน 

บรรยาย ตอบค 

าถาม 

อ.กติติพฒัน ์
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สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จ 

านวน 

 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

2 การใชภาษาในงาน 

วิทยุกระจายเสยีงในรายการ 

ประเภทตางๆ 

4 การบรรยาย 

ตอบค 

าถาม 

  

อ.กติติพฒัน ์

3 เทคน ิคการพูดในงาน 

วิทยุกระจายเสยีง 
4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

4 เทคน ิคการแสดงในงาน 

วิทยุกระจายเสยีง 
4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

6 การใชเสียงในการอานบท 

และการประกาศทาง 

วิทยุกระจายเสยีง 

4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

7 การสรางสรรค และผล ิตเสียง 

ประกอบในงาน 

วิทยุกระจายเสยีง และ

การผล ิตรายการละคร 

ทางวิทยุกระจายเสยีง 

4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

8 การแสดงอวัจนภาษาผาน 

ดนตรีและการเต นล ีลาศ 
4 นักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลีลาศเพ่ือสขุภาพ 
อ.กติติพฒัน ์

9 สอบกลางภาค      อ.กติติพฒัน์ 

10 การใชภาษาในงานวิทย ุ

โทรท ัศนในรายการประเภท 

ตางๆ 

4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์
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สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จ 

านวน 

 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

11 เทคน ิคการพัฒนาบคุลิกภาพ 

และการพูดในงานวิทยุ 

โทรท ัศน  

4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

12 การอบรมการพัฒนา 

บุคลิกภาพและการพูด 
4 นักศึกษาจ ัดอบรมการ 

พัฒนาบุคลิกภาพและการ 

พูด 

อ.กติติพฒัน ์

13 เทคน ิคการแสดงในงานวิทย ุ

โทรท ัศน  
4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

14 เทคน ิคการแสดงในงานวิทย ุ

โทรท ัศน  (ต อ) 
4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั ิ 

อ.กติติพฒัน ์

15 การใชเสียงและภาพเทคนิค 

เพ่ืองานพ ูดและงานแสดงทาง 

วิทยุโทรท ัศน  

4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบตั  ิ

อ.กติติพฒัน ์

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ที ่
ผลการ 

เรียนรู 
วิธกีารประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 
     

     

     
 
 
 

 

หมวดท ี่ 6 ทร ัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 

สวนิต  ยมาภัยและคณะ.  หลักการพด:หน าที่ชุมชน  ส่ือมวลชนและในองคกร 

สดใส  พ ันธุโกมล.  ศ ิลปะของการแสดง(ละครสมัยใหม).จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาลัย.กรุงเทพ,2538 

2. เอกสารและขอมูลส าคัญ 

วารีญา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม.เทคนิคการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ.พิมพืครั้งที่1 .ชีวาภิว ัฒน . 

กรงุเทพฯ,2547 

สุเมธ  แสงน่ิมนวลและคณะ.  แนวทางตัวอยางการพูดในโอกาสตางๆภาค 2 

3. เอกสารและขอมูลแนะน า 

 
 

 

หมวดท ี่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
 

 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประส ิทธิผลในรายวิชาน ี้ ท ี่จ ัดท าโดยนักศึกษา ได จ ัดกิจกรรมในการน าแนวค ิดและ

ความ ค ิดเห น็จากนักศึกษา ได ด ังน ี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผ ูสอน 

- แบบประเมินผ ูสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมลูเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน ี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
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3. การปรับปรงุการสอน 

หล ังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2 จ ึงมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจ ัดกจิกรรมในการระดม 

สมอง และหาขอมลูในการปรับปรงุการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช ั้นเรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท ี่คาดหวังจากการ 

เรียนรูในรายวิชา ได จากการสอบถามนักศึกษา หรอืการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถ ึงพจิารณาผล 

สอบของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน ไดมกีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวิชา เพือ่ใหเกิดค ุณภาพ 

มากข้ึน โดยเปลี่ยนสลบัอาจารยผ ูสอนหรอืเช ิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่มปีระสบการณตรงเพือ่ใหนักศึกษามี 

มุมมองในเรื่องการประยุกตความรูเพื่อน าไปใช ในการพดูและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 

โทรทัศน ไดอยางมีประส ิทธิภาพ 

 


