
 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
3113206       การผลิตและสร้างสรรคร์ายการวทิยโุทรทศัน์ขั้นตน้   

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 (2 – 2 – 5) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 
ศิลปศาสตร์บณัฑิต   หมวดวิชาเฉพาะ  หลกัสูตรนิเทศศาสตร์  บงัคบัเรียนทุกสาขาวชิา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 
       ดร.สาธิต  ดิษโยธิน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี  1/2559  นกัศึกษานิเทศศาสตร์ เอกวทิยกุระจายสียงและวทิยโุทรทศัน์ ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
วชิาการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้ 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
      วชิาหลกัการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

 
8. สถานทีเ่รียน 

หอ้ง สตูดิโอนิเทศศาสตร์ อาคาร 3 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

9. คร้ังทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

      ไม่มี 

 

         รายละเอยีดของรายวชิา 
                                     คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

 
 



หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
       1.    เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้วธีิการท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบักระบวนการผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์อยา่ง
สร้างสรรค ์

2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในหลกัการและเทคนิคการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์หลากหลาย
รูปแบบ 

       3.    เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ได้อยา่ง
สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาในสาขาวชิาวชิานิเทศศาสตร์  และเพิ่มศกัยภาพในการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา  ตลอดจนการปรับประยกุตใ์หมี้ความเช่ือมโยงกบับริบททางดา้นการส่ือสาร 
 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
กระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ีความรับผดิชอบของฝ่ายต่างๆ 

การฝึกปฏิบติัการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้ 

      บรรยายและฝึกปฏิบติัจ านวน 60 คาบ 

2. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งท างาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษารายบุคคล 

     - ชัว่โมงสอน 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

    - ใหค้  าปรึกษา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

4. อาจารย์ประจ าวชิาประกาศเวลาเรียนและการให้ค าปรึกษาผ่านทาง  E : Mail 

             sathit.d89@ gmail.com 

mailto:sathit.d89@%20gmail.com


4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 

 
รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความ 

สัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

3113206 
การผลิต
รายการและ
สร้างสรรค์
รายการวทิยุ
โทรทศัน์
ขั้นตน้ 
 

                           

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 
  1) มีวนิยัและค่านิยมท่ีดีงาม มีความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงต่อเวลา 
                    2) รู้ซ้ึงและตระหนกัในจรรยาบรรณทางวชิาชีพส่ือมวลชนในการผลิตส่ือท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรม
อนัดีงาม และความมัน่คงของคนในชาติ 

      3) มีภาวะ การเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและล าดบัความส าคญั 
        4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์
       5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
              6) มีจรรยาบรรณ จริยธรรม ความเป็นกลางในการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร  ไม่บิดเบือนหรือให้
ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จแก่สาธารณชน ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้ง       
          1.2 วธีิสอน 

1) อธิบายความแตกต่างของรายการประเภทต่างๆ 
2) สร้างสรรคแ์ละผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ขั้นตน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) น าเสนอผลงานของนกัศึกษา 



           1.3 วธีิการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการท างาน 
2) สามารถผลิตและสร้างสรรค์รายการวทิยโุทรทศันข์ั้นตน้ประเภทต่างๆได ้
3) ประเมินผลการน าเสนอ การผลิตและสร้างสรรคร์ายการวิทยโุทรทศัน์ขั้นตน้ตามท่ีผูส้อน

มอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

                          มีความรู้เก่ียวกบั หลกัการและวธีิการท่ีถูกตอ้ง ในกระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 
และเสริมสร้างทกัษะทางดา้นเทคนิคจากการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิตรายการโทรทศัน์ รวมทั้ง
ฝึกใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นรายการโทรทศัน์หลากหลายรูปแบบวธีิสอน 
 2.2 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ 
2) สังเกตพฒันาการความสามารถดา้นความรู้ความเขา้ใจใน 
3) สังเกตการน าเสนอผลงานโครงการและการลงปฏิบติัจริง 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
 1) สามารถแกไ้ขสถานการณ์โดยใชไ้หวพริบปฏิภาณ โดยใชเ้หตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริงของสังคม และน าเสนอทางออกท่ีเหมาะสม รวมทั้งท างานอยา่งเป็นระบบ 
2) มีกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลข่าวสาร เพื่อ

น าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3) มีความคิด ตระหนกั เขา้ใจ และรู้เท่าทนัส่ือในสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
4) สามารถเป็นผูริ้เร่ิม น าเสนอประเด็น และวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมอยา่งสร้างสรรค ์

                  3.2   วธีิสอน 
 1)    ศึกษาแนวคิดต่างๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีของโครงการต่างเพื่อน าขอ้ดีมาต่อยอดในการ
สร้างโครงการ 

3.3 วธีิการประเมินผล 
           ประเมินจาก งานภาคปฏิบติั คือ การผลิตรายการโทรทศัน์ตามโจทยท่ี์ไดก้ าหนดให้ และสอบ
ปลายภาคโดยเนน้ขอ้สอบท่ีน าความรู้ท่ีไดจ้ากทฤษฎีมาใช้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ และ วิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อมาวางแผนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

 
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 



          4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
                      1)  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร  สามารถ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม ตระหนกัถึงสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ื้น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย ์พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบ
ในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนด 
                 4.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2) ใหน้กัศึกษาหาขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ประเภทต่างๆได ้
3) การน าเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  

5.   ทกัษะในการวเิคราะห์และการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                   5.1 ทกัษะในการวเิคราะห์และการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 1) มีความสามารถดา้น การใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาอ่ืนๆ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการส่ือสารทั้ง ฟัง พดู อ่าน เขียน และการแสวงหาความรู้ เพื่อสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานได ้
   2) มีความสามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังานวชิาชีพได้ 
  3) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม      
 4) สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร การจบัประเด็น การตีความ การถ่ายทอดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
 5.2  วธีิสอน 

1) การสอนการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทศัน์  การแนะน าเทคนิคการ
สืบคน้ขอ้มูล การมอบหมายงานดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก Website และส่ือการ
สอน ใช ้Power point   โปรแกรมตดัต่อภาพยนตร์ และการน าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

2) การน าเสนอผลงาน 
  5.3  วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 



3) ตรวจผลงาน  

6 ทกัษะปฏิบัติทางวชิาชีพ 

 6.1 ทกัษะปฏิบติัทางวชิาชีพ 
1) มีความสามารถในดา้นการส่ือสาร โดยผา่นทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัสถานการณ์ และช่องทางส่ือมวลชน 
2) สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสารน าเสนอขอ้มูลหรือข่าวสารผา่นช่องทาง

ส่ือ เผยแพร่สู่สาธารณชนได ้
3) สามารถใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งในการออกแบบสร้างสรรคส่ื์อไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของนกัส่ือสารมวลชน น าเสนอขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้ง 

ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ธ ารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5) มีทกัษะในการคิด วเิคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ เพื่อการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
6.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
2) ฝึกใหย้กตวัอยา่งตามหวัขอ้ท่ีไดเ้รียน 

                6.3  วธีิการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิตรายการวทิยุโทรทศัน์ 
 3) ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน 
 
 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนรู้ ช่ือผู้สอน 

 
 
 

บทที ่1 แนวคดิในการผลติรายการวทิยุ
โทรทศัน์  
1. ความหมายและความส าคญัของการผลิต

 
 
 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตวัอยา่ง  

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 



สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน 
 
 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนรู้ ช่ือผู้สอน 

 
 
 
1 

รายการวทิยโุทรทศัน ์
2. องคป์ระกอบในรายการวทิยโุทรทศัน์ 
3. ขั้นตอนในการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน ์
4. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตรายการวทิยุ
โทรทศัน ์
5. ธุรกิจและการด าเนินการในการผลิต
รายการวทิยโุทรทศัน ์
6. แนวคิดการบริหารจดัการองคก์ารผลิต
รายการวทิยโุทรทศัน ์
7. การบริหารจดัการผลิตรายการวทิยุ
โทรทศัน ์

 
 
 
4 

 

 
 
 
 
 

      
 
 2 

บทที ่2 รูปแบบรายการโทรทศัน์   
1. รายการข่าว 
2. รายการสารคดี 
3. รายการพดูคุยและสนทนา 
4. รายการสมัภาษณ์ 
5. รายการอภิปราย 
6. รายการสาธิตและทดลอง 
7. รายการนิตยสาร 
8. รายการปกิณกะ 
9. รายการเกมโชว ์
10. รายการละคร 
11. รายการเพลงและดนตรี 
12. รายการเรียลลิต้ี 
13. รายการสปอตโทรทศัน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตวัอยา่ง  
 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

3-4 

บทที ่3 กระบวนผลติรายการวทิยุ
โทรทศัน์   
1. ขั้นตอนการพฒันาความคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์
2. โครงงานการผลิตรายการ 
3. ขั้นก่อนการผลิตรายการ 
4. ขั้นผลิตรายการ 
5. ขั้นหลงัการผลิตรายการ 

8 

- บรรยาย   
- PowerPoint   
- ตวัอยา่ง 
- ฝึกปฏิบติั   

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 



สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน 
 
 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนรู้ ช่ือผู้สอน 

5 

บทที ่4 บุคลากรในการผลติรายการวทิยุ
โทรทศัน์  
1. ลกัษณะการท างานของการผลิตรายการ
วทิยโุทรทศัน ์
2. บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรดา้น
รายการ 
3. คุณสมบติัและคุณลกัษณะพ้ืนฐานของ
บุคลากรดา้นรายการ 
4. บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรดา้น
เทคนิค 
 

4 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตวัอยา่ง  
- ฝึกปฏิบติั   

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

6 

บทท่ี 5 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิต
รายการวทิยโุทรทศัน์  
1. ส่วนประกอบและชนิดของ
กลอ้งโทรทศัน ์
2. วสัดุอุปกรณ์บนัทึกภาพ 
3. อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพโทรทศัน ์
4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือดา้นเสียง 
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือดา้นแสง 
6. อุปกรณ์สนบัสนุนการผลิตรายการวทิยุ
โทรทศัน ์

4 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตวัอยา่ง  
- ฝึกปฏิบติั 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

7 

บทที ่6 การเขียนบทรายการวทิยุ
โทรทศัน์   
1. องคป์ระกอบของบทวทิยโุทรทศัน์ 
2. ประเภทของบทวทิยโุทรทศัน์ 
3. ค  าสัง่ต่างๆ ท่ีใชใ้นการเขียนบทวทิยุ
โทรทศัน ์
4. ขั้นตอนการเขียนบทวทิยโุทรทศัน ์
5. หลกัการเขียนบทวทิยโุทรทศัน์แต่ละ
ประเภท 
6. เน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตเป็นบท
วทิยโุทรทศัน ์

4 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตวัอยา่ง  
- ฝึกปฏิบติั  
 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

8 
บทที ่7  ภาพและเสียงในงานวทิยุโทรทศัน์
   

 
 

- การบรรยายดว้ย PowerPoint พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน  

 อ.ดร.สาธิต  
ดิษโยธิน 



สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน 
 
 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนรู้ ช่ือผู้สอน 

1. ขนาดของภาพทางวทิยโุทรทศัน์  
2. ภาพจากการเคล่ือนกลอ้งโทรทศัน์  
3. มุมกลอ้งและการปรับเลนส์  
4. การจดัองคป์ระกอบภาพ    
5. เสียงในรายการวทิยโุทรทศัน์  
6. เทคนิคการใชเ้สียงในงานผลิตรายการ
วทิยโุทรทศัน์   
7. ศพัทเ์ทคนิคดา้นเสียงในงานผลิตรายการ
วทิยโุทรทศัน ์

 
 
 
 
4 

- ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สาระส าคญั 
- ฝึกการถ่ายภาพและบนัทึกเสียง 
- แบบทบทวนความรู้ 

9 

บทที ่8 ฉาก สี และแสง ในการผลติ
รายการวทิยุโทรทศัน์  
1. ประเภทของฉากวทิยโุทรทศัน ์ 
2. องคป์ระกอบในการออกแบบฉากวทิยุ
โทรทศัน์  
3. วสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากวทิยโุทรทศัน์  
4. ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างฉากใน
รายการวทิยโุทรทศัน์  
5. ความรู้เร่ืองสีในงานวทิยโุทรทศัน์  
6. ความรู้เร่ืองแสงในงานวทิยโุทรทศัน์  

4 

- การบรรยายดว้ย PowerPoint พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน 
- รับชมตวัอยา่ง วดีิทศัน์รายการโทรทศัน ์
- ออกแบบฉากรายการวทิยโุทรทศัน ์
- ฝึกการจดัไฟในหอ้ง studio 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

10 

บทที ่9 การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ใน
ห้องผลติรายการ  
1. องคป์ระกอบของหอ้งผลิตรายการวทิยุ
โทรทศัน ์
2. บุคลากรในการถ่ายท ารายการในหอ้ง
ผลิตรายการ  
3. การเตรียมการถ่ายท ารายการในหอ้งผลิต
รายการ  
4. กระบวนการในการผลิตรายการในหอ้ง
ผลิตรายการ  
5. การก ากบัรายการในหอ้งผลิตรายการ  
6. การก ากบัเวทีในหอ้งผลิตรายการ 
 

4 

- การบรรยายดว้ย PowerPoint พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน 
- รับชมตวัอยา่ง วดีิทศัน์รายการโทรทศัน ์
- ฝีกปฏิบติัผลิตรายการโทรทศันใ์นหอ้ง 
studio 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

11 
บทที ่10 การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์
นอกสถานที ่  

4 
- การบรรยายดว้ย PowerPoint พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 



สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน 
 
 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนรู้ ช่ือผู้สอน 

1. ระบบการผลิตรายการนอกสถานท่ี   
2. อุปกรณ์และวสัดุส าหรับท ารายการนอก
สถานท่ี   
3. การวางแผนถ่ายท ารายการนอกสถานท่ี   
4. การเตรียมการเพ่ือการถ่ายท ารายการ
นอกสถานท่ี   
5. การปฏิบติัการถ่ายท ารายการนอก
สถานท่ี   
6. การท างานหลงัการถ่ายท ารายการนอก
สถานท่ี 
7. การถ่ายทอดสดรายการวทิยโุทรทศัน ์

- รับชมตวัอยา่ง วดีิทศัน์รายการโทรทศัน ์
- ฝีกปฏิบติัผลิตรายการโทรทศันน์อกสถานท่ี 
 

12 

บทที ่11 การล าดบัภาพและเสียงในงาน
ผลติรายการวทิยุโทรทศัน์   
1. การใชภ้าพส่ือความหมายทางวิทยุ
โทรทศัน ์
2. การใชเ้สียงส่ือความหมายทางวทิยุ
โทรทศัน ์
3. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการล าดบัภาพ  
4. การตดัต่อล าดบัภาพในรายการโทรทศัน์  
5. การตดัต่อล าดบัเสียงในรายการโทรทศัน์  
6. ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการตดัต่อ 
7. ขอ้ควรพิจารณาในการตดัต่อ  

4 

- รับชมตวัอยา่ง วดีิทศัน์รายการโทรทศัน ์
- ฝึกตดัต่อวดีิทศัน ์

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

13 

บทที ่12 การประเมนิผลการผลติรายการ
วทิยุโทรทศัน์  
1. แนวคิดการประเมินคุณภาพรายการวทิยุ
โทรทศัน์  
2. ประเภทของการประเมินการผลิต
รายการวทิยโุทรทศัน์  
3. การประเมินดา้นการผลิตรายการ  
4. การประเมินการผลิตดา้นเน้ือหารายการ 
5. การประเมินการผลิตดา้นผูช้มรายการ  
6. การประเมินการผลิตดา้นกฎหมายและ
จริยธรรม   
7. หลกัการส ารวจอตัราผูช้มรายการ 

4 

- การบรรยายดว้ย PowerPoint พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน 
- รับชมตวัอยา่ง วดีิทศัน์รายการโทรทศัน ์
- ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สาระส าคญั 
 อ.ดร.สาธิต 

ดิษโยธิน 



สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน 
 
 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนรู้ ช่ือผู้สอน 

14 ฝึกปฏิบติัผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 4 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต อ.ดร.สาธิต 

ดิษโยธิน 

15 น าเสนอผลงาน ภาคปฏิบติั 4 
- อ.ดร.สาธิต 

ดิษโยธิน 
16 สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กจิกรรม วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการประเมินผล 

1 สอบปลายภาค 16 30% 

2 

วเิคราะห์กรณีศึกษาคน้ควา้พร้อม
น าเสนอ 
การท างานกลุ่ม / เด่ียว 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 60% 

3 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ช้ในการเรียนการสอน  
        สหศกัด์ิ  กล่ินสุวรรณ,  Modern Television Production American Style : อีที พบัลิชช่ิง, กรุงเทพ, 
2542 
           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิา การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ หน่วยท่ี 
1- 5 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ, 2550 



           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิา การสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์  หน่วยท่ี 
6-10 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ, 2550 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
             กรมประชาสัมพนัธ์, คู่มือการจดัล าดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์, กรุงเทพ, 2551 
             สมเจต เมฆพายพั, การผลติรายการโทรทัศน์เบือ้งต้น : โรงพิมพ ์ร.ส.พ., 2547 
             สุทิติ  ขตัติยะ, กว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ : ส านกัพิมพโ์รงเรียนดอนบอสโก, กรุงเทพฯ, 2544 
             พชัอร บุญรัตนกรกิจ, กระบวนการผลิตและการน าเสนอรายการวทิยบุนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย            

วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต, ภาควชิาการส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าทีนั่กศึกษาควรศึกษาเพิม่เติม 
          วารสารงานวจิยั บทความจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
 

 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 
3) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนท าเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 
1) การแลกเปล่ียนสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจ าวชิาน้ี 
2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน  โดย
การสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวจิยัชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 



1) ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวดัและ
ประเมินผลผา่นแลว้ 

2) ในการสอบปลายภาคใหมี้การวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีส าคญัๆ อีกคร้ัง 
3) การตรวจผลงานใหมี้การสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 
1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 2-4 ปี  ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจ าวชิาน้ี 
 
 
 


