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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3112201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
      (Script Writing for Radio and Television) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 
 เป็นรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ       
  โทร.  081-6773916  E-mail.  rood_pkw@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที ่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   1 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในการนาความรู้ทางด้านการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในการประกอบวิชาชีพ และมีการปรับปรุง
วิธีการสอนในเรื่องของการเขียนบทให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดวิชาชีพในปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
บททางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมไปถึงการวิเคราะห์เรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงและเรื่อง
สมมุติ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนบท มีความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆในการเขียนบทและสามารถ
รวบรวมข้อมูล วางแผนและสร้างสรรค์บททางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรายการประเภท
ต่างๆได้ 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   
 วิเคราะห์เรื่องราวที่เป็นจริง เรื่องสมมติ การถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของ การ
เขียนเพ่ือการฟังและเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวที่เป็นจริง ตามธรรมชาติ และแนวสร้างสรรค์ การ
รวบรวมข้อมูล การวางแผน และการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ 
 Finding for facts or imagination; conveying ideas in writing to stimulate the 
audio and visual imagination of the audiences; data collection, planning and writing 
scripts for radio and television programs. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง  3   ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 3.1 วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 - 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
 3.2  e-mail; rood_pkw@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ต่อสังคมที่มุ่ งทางด้านวิชาชีพที่มีต่อด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน เป็นต้น 
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ   

 
1. ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม  
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3. ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ  
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย  
5. ประเมินจากการสังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่าง
ผู้เรียนร่วมกับผู้สอน  
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2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบายปัญหาทางนิเทศศาสตร์รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต ์ 
2.3 ความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ทางด้านนิเทศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กว้างในศาสตร์ของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจ ผลกระทบของระบบสื่อสารมวลชน  
2.5 การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการ
ทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. ข้อสอบอัตนัย  
5. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 
1. การสาธิต  

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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3.2 สามารถสืบค้น  ตีความ ประเมินสารสนเทศ
เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็น
ปัญหา ความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning  
 

การน าไปใช้ การประเมินค่า  
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข ปัญหา 
และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข ปัญหา  
3. การน าเสนอปากเปล่า  
4. สอบเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4 . 1 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้ง ในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน สามารถ
ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ  
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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4.4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.5 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ
ตรงตามมาตรฐานสากล 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
5.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ า เป็นที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
เทคนิคทางสถิติ 
5.3 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.4 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

3112201 การเขียน
บทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้  
 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

- แนะน ารายวิชา / ลักษณะ
การเรียนการสอน 
- แนวคิด ความหมาย และ
ความส าคัญของการเขียน
บทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

- ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
- บรรยาย / ตอบค าถาม 

สไลด์  4   สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 2 ประเภทและรูปแบบบท
วิทยุกระจายเสียง 

บรรยาย / ตอบค าถาม  สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การถามตอบ /  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 3 หลักการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การถามตอบ /  

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ปฏิบัติ 
 

แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ 4 ขั้นตอนการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 
 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2 1 สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 5  การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงประเภท
รายการข่าว ความรู้ และ
บทความ 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 6  การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงประเภท
รายการสัมภาษณ์ รายการ
สนทนา และรายการเฉพาะ
กลุ่ม 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 7 การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงประเภท

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

รายการสารคดี บันเทิง และ
รายการปกิณกะ 

ปฏิบัติ แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ 8 การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงประเภท
รายการเพลง และรายการ
ละคร 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 
 

      อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 10 ความหมาย ความส าคัญของ
บทวิทยุโทรทัศน์ 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 11 กระบวนการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2 1 สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 12 ประเภทของบทและรูปแบบ บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง สไลด์  2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น อ.รุจฬ์สวัตต์ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ของรายการวิทยุโทรทัศน์ / อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

ศึกษากรณีตัวอย่าง เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 13 ภาษาภาพ และศัพท์เทคนิค
ที่ใช้ในการเขียนบทวิทยุ
โทรทัศน์ 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 14 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
ประเภทข่าว สารคดี และ
รายการสัมภาษณ์ 

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 15  การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
ประเภทละคร   

บรรยาย / ศึกษากรณีตัวอย่าง 
/ อภิปรายวิเคราะห์ / ฝึก
ปฏิบัติ 

สไลด์  
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 2  สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน / การสัมภาษณ์/  
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

สัปดาห์ที่ 16 การผลิตและสร้างสรรค์ 
สตอรี่บอร์ด (Story Board) 

ฝึกปฏิบัติ   2 1 แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค       อ.รุจฬ์สวัตต์ 
ครองภูมินทร์ 

รวมจ านวนชั่วโมง 30 30 3   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1 การเข้าชั้นเรียน 
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห์ 10 

2.3 5.2 5.4 5.5 การสอบกลางภาค 9 30 

1.1 1.2 1.4 1.5 2.3 
5.2 5.4 5.5 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนและการน าเสนองาน/การ
รายงาน 

ทุกสัปดาห์ 30 

2.3 5.2 5.4 5.5 การสอบปลายภาค 16 30 
รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน    
 คมสัน รัตนะสิมากูล (2555). หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ .       
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . (2547). สาขาวิชานิเทศศาสตร์ . การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-15 = Radio script writing / สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เอกธิดา เสริมทอง (2552). การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

  
 
 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
-  แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน    
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมองและหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการศึกษาดูงานนอกชั้นเรียน
เพ่ิมเติม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาผลสอบของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิด
คุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือนาไปใช้ในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       
 
ลงช่ือ   อาจารย์ รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ อาจารย์ รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


