
  

  

มคอ. 3  

รายละเอียดของราชวิชา  
Course Specification  

ช่ือ   สถาบันอุดมศกึษา: มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏธนบุร ี

คณะ/ภาควิชา: วิ ทยาการจดั  การหลัก   สูตรนิเทศศาสตร์ 

หมวดที   1ข้อมูลทั่วไป  

1.รหัสและชื่อวิชา 3113205 การผลิตและสร์างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต์น 

2.จำ  นวนหน้วยกิต 3 (2-2-5) 

3.หลักสูตรและประเภทของรายวชิา เป์นรายวิชาเลือก หลัก  สูตรนิเทศศาสตร์   กล์ุมวิชาชีพบังคับ 

4.อาจารย้ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย้ผู้สอน 

4.1 อาจารย้ผู้รับผดิชอบรายวิชา    อาจารย์  กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ 

สถานที่ติดต์ออาจารย์   ห์องพัก อาจารย์   คณะวิ ทยาการจดัการ  

4.2 อาจารย้ผู้สอนรายวิชา             อาจารย์  กิตตพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ 

สถานที่ติดต์ออาจารย ์   ห์องพัก  อาจารย์คณะวิ ทยาการจดัการ  

5.ภาคการศึกษาชั้นป้ที่เรียน 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก้อน 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนควบค้  

ภาคการศึกษาท่ี  1/59 ชั้นป์ที ่3 

ไม์ ม ี

ไม์ ม ี

หมวดที่   2 จุดม้ งหมายและวัตถุประสงค้ 

1.จุดมุ้งหมายของวิชา 

1.1 นักศกึษาเข์า ใจกระบวนการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงรูปแบบต์างๆ 

1.2 นักศกึษาสามารถคดิรูปแบบรายการและวางแผนขัน้ตอนการผลิตรายการ 

2.วัตถุประสงค้ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพือ่ให์นักศกึษาเรียนรู์ กระบวนการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง 

2.2 เพือ่ให์นักศกึษาสามารถคดิรายการและทำ   การผลิตเพือ่นา  เสนอส์ ผ์ูชม 



  

  

หมวดที่   3 ลักษณะและการ ดำ  เนินการ 

1.คา   อธบิายรายวิชา 

กระบวนการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงรูปแบบต์างๆ  ตั้งแต์การวางแผน  การเตรียมข์อมูลการ 
ผลิตไปจนถึงการนา เสนอรายการ และฝ์กปฏิบัตกิารผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต์น 

2.จา นวนชั่วโมงทีใ่ช้ ต้อภาคการศึกษา 

บรรยาย จา นวน 60 คาบ 

3.จา นวนชั่วโมงต้อสัปดาห้ทีอ่าจารย้ให้คา ปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการแก้นักศึกษาเป้นรายบคุคล 

วันอังคาร เวลา 08.00 – 12.00น. ห์องวัฒนธรรมหรือห์องสตูดิโอ 

หมวดที   4 การพัฒนาผลการเรียนร้ ของนักศึกษา  

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.วิธี การสอน  3.วิธีการวัดและประเมินผล  

1.1.มี ความเสียสละ และซ ื่อสัตย์ สุจริต      1.อาจารย์ประพฤติ ตนเป์นแบบอย์าง          1.อภิปราย/รายงาน/นา เสนอ/ตอบ 
1.2.มี วินัย   ตรงต์อเวลา  
1.3.รับฟ์งความคิดเห็นผู์อื่น 
1.4.เคารพกฎระเบียบข์อตกลง  
2.ด้านความรู้ 

2.การเรียนรู  ์โดยใช์ตัว อย์าง  
3.การเรียนรู  ์โดยใช์สื่อ 

คา   ถาม  
2.นักศึกษาประเมินเพื่อนร์วมงาน  
3.นักศึกษาประเมินตนเอง  

2.1.มี ความรู์ความเข์าใจในวิชาทีศึกษา      1.บรรยาย  1.สอบวัด  ความรู  ์ ความจา   และเข์าใจ  
2.แบ์งกลุ์มทำ   รายงาน  2.2.สามารถว ิเคราะห์ นา   มาประยุกต์ใช์      2.ศึกษาด์วยตนเอง  

2.3.ติดตามความก์าวหน์า  ทาง 
สังคมไทย  

3.เข์ากลุ์มแลกเปลี่ยนความรู  ์ 3.นา   เสนอหน์า  ช้ัน เรียน  

3.ด้านทักษะทางป้ญญา  
3.1.สามารถว ิเคราะห์ ป์ญหา หาสาเหตุ  
4.ด้านทักษะความสัมพันธ้ระหว้าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1.ทา   งานร์วมกับ  ผู์    อื่นได์ 
4.2.มี ความรับผิดชอบในงานที  ได์รับ 
มอบหมาย  

1.สอบข์อเขียนในระดับ วิ เคราะห์ 

1.การสังเกต 1.เรียนรู  ์โดยใช์ตัวอย์าง  
2.เรียนรู  ์โดยการปฏิบัติ 

4.3.ปรับตัวเข์ากับผู์อื่นได์ 
4.4.มี ความรับผิดชอบต์อตนเอง สังคม  
5.ด้านทักษะการวิ เคราะห้ เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  1.บรรยาย  1.สอบในระดับความรู  ์ ความจา  และ 



  

  

5.1.ใช์ภาษาไทยและอังกฤษอย์างดี 
5.2.เลือกเทคโนโลยีเหมาะสมกับ 
รายวิชา  

2.เรียนรู  ์โดยการปฏิบัติ 
3.ศึกษาด์วยตนเอง  

เข์าใจ 
2.การค์นคว์าและเข์าใจ 
3.การประเมินรายงาน  

5.3.รู์จักการคำ  นวณค์าสถิติ ประเมิน 
คะแนนตนเองได์ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(Curriculum Mapping) 

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก       หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม์ กา หนดผลการเรียนรู  ์ 

หมวดวิ ชา รหัส  
และรายช่ือวิ ชา  

1. คุณธรรมจริยธรรม           2. ความรู้ 3. ทกัษะ 4. ทกัษะ 5. ทกัษะการ 
ทางป้ญญา  ความสัมพันธ้ วิ เคราะห้ เชิงตัวเลข  

ระหว้างบุคคลและ       การส่ือสาร และการ 
ความรับผิดชอบ  

4.1     4.2    4.3     4.4  
ใช้ เทคโนโลยี 

5.1       5.2       5.3  1.1     1.2     1.3     1.4     2.1    2.2     2.3  3.1  
3132201 หลักการสื่อ 
สารการตลาด  



  

  

หมวดที   5 แผนการสอนและการประเมิน  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห้ สาระเนื้อหาการเรียนรู้ วิธี สอนและกิจกรรม        ส่ือ  การเรียนรู้     จา นวนช่ัวโมง      วิธี การประเมินผล        ช่ือ ผู้สอน  
บ  
2  
2  

ป  
2  
2  

ต  
5  
5  

1  
2  

แนะนา   รายว ิชา  บรรยาย  
บรรยาย  

Power Point  
Power Point  
ตัว  อย์างรายการ  
Power Point  

ปรึกษาหารือ  
การตอบคา ถาม  

อ.กิตติพัฒน์ 
 สุนทรนิทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง  

กระบวนการผลิตรายการ  3-4  บรรยาย  4  

6  

6  

6  

2  

4  

6  

6  

6  

2  

10     ฝ์กวางแผนการ 
ผลิตรายการ  ตัว  อย์างรายการ  

Power Point  
ตัว  อย์างรายการ  
Power Point  
ตัว  อย์างรายการ  
Power Point  
ตัว  อย์างรายการ  
Power Point  

5-7  การสร์างสรรค์รายการที  ตรงกับ        อธิบาย  
ผู์ดำ   เนินรายการ (1)  
การสร์างสรรค์  รายการท ีตรงกับ        อธิบาย  
ผู์ดา  เนินรายการ (2)  
การสร์างสรรค์รายการที  ตรงกับ 
ผู์ดำ    เนินรายการ (3)  
ทบทวนความรู์ทั้งหมด 
สอบปลายภาค  

15     ทา   การผลิ ต (1)  
นา  เสนอ  

15     ทา   การผลิ ต (2)  
นา   เสนอ  

ประชุ มกลุ์ม 
9-11  

12-14  
ประชุ มกลุ์ม 
บรรยาย  
ประชุ มกลุ์ม 
บรรยาย  

15     ทา   การผลิ ต (3)  
นา   เสนอ  
การตอบคา ถาม  15  

16  
5  



  

  

2.แผนการประเมนิ   ผลการเรียนร้  

ผลการเรียนรู้ วิธี การประเมิน  สัปดาห้ ที  
ประเมิน  

สัดส้วนของ  
การประเมิน  

1.1.มี ความเสียสละ และซ ื่อสัตย์ สุจริต      1.สังเกตจากการเข์าช้ันเรียน        สัปดาห์ ที   1-5 โดยทุ ก การเข์าช้ันเรียน                        10 %  
ผลิตรายการ 3 ช่ัวโมง              60 %  
สอบปลายภาค                         30 %  

1.2.มี วินัย   ตรงต์อเวลา  
1.3.รับฟ์งความคิดเห็นผู์อื่น 
1.4.เคารพกฎระเบียบข์อ  ตกลง  

2.การส์งรายงานตรงเวลา  
3.การแสดงความคิดเห็น 

สัปดาห์ จะมี การติดตาม 
พฤติ กรรมนักศึกษาเป์น 

4.การทา งานกับเพื่อนในห์อง      รายบุคคล และติดตาม 
2.1.มี ความรู  ์ ความเข์าใจในวิชาที  ศึกษา     5.การตอบคา ถามในบทเรียน   งานทสีั่งให์ทา  
2.2.สามารถว ิเคราะห์นา   มาประยุกต์ใช์     6.การนา   เสนอรายงาน  
2.3.ติดตามความก์าวหน์า  ทางการตลาด     7..การสอบปลายภาค  
3.1.สามารถว ิเคราะห์ ป์ญหา หาสาเหตุ 
4.1.ทา   งานร์วมกับ  ผู์อื่นได์ 
4.2.มี ความรับผิดชอบในงานที  ได์รับ 
มอบหมาย  
4.3.ปรับตัว   เข์า  กับ   ผู์อื่นได์  
นได์  
 ความรับผิดชอบต์อตนเอง สังคม  
5.1.ใช์ภาษาไทยและอังกฤษอย์างดี 
5.2.เลือกเทคโนโลยีเหมาะสมกับรายวิชา 
 
 
 

5.3.รู์ การคา นวณค์าสถิติประเมิน 
คะแนนตนเองได์ 

รวม  100 %  



  

 
 
  

หมวดที   6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ตา ราและเอกสารหลกั ที่ ใช้ ในการเรียนการสอน 

บุญเกือ  แก์ว   สีนวล.(2539).การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง.มหาวิทยาลัย  ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2.เอกสารและข้อมลูสําคัญที่นกัศึกษาจา เป้นต้องศกึษาเพิ่มเติม 

เอกสารชุดวิ ชา.การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง.มหาวิทยาลัย  สุโขทัยธรรมาธิราช 

3.เอกสารและข้อมลู  แนะนา   ที่นกัศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

Internet Search 

หมวดที   7 การประเมินและปรับปรุงการดํ าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธ้ การประเมิน   ประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

การสัมภาษณ์ และการให์คา แนะนา   ผ์านส่ือ   ออนไลน์ 

2.กลยุทธ้ การประเมิน   การสอน 

การแลกเปล่ียน สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู์สอน และระดับ  ผลการเรียนของนกัศึกษา 

3.การปรับปรุงการสอน 

นา  ผลประเมินการสอนมาวิ เคราะห์ หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงการเรียนการสอน 



  

 
 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์   ของนักศกึษารายวิชา 

การตรวจผลงานของนักศกึษา 

5.การดํ าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาอย์างน์อยทุ กๆ 4 ป์ 

ลงชื่อ      ....................................................   อาจารย้ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

ลงชื่อ      ....................................................   อาจารย้ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 


