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รายละเอียดของรายวิชา 
 

 

 
 

หมวดท ี่ 1ข อมูลทั่วไป 
 

 

1. รหัสและช ื่อรายวิชา 

3113304  การผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง 

2. จำนวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน ิเทศศาสตร 

4. อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.กิตติพัฒน สุนทรนิทัศน 

5. ภาคการศ ึกษา /ชั้นปท่ีเรียน 

2/2559 ช ั้นปท ี่ 3 ภาคปกต ิ  

6. รายวิชาท่ีต องเรียนมากอน (Pre- requisites) 

3043405  การผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนเบือ้งตน 

7. รายวิชาท่ีต องเรียนพร อมกัน (Co-requisites) (ถ าม ี) 

ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน 

หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร   คณะวิทยาการจ ัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

9. ว ันท่ีจัดทำหร ือปร ับปร ุงรายละเอียดของรายวิชาคร ั้งลาสุด 

ชื่อสถาบันอ ุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจ ัดการ / น ิเทศศาสตร  
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หมวดท่ี  2  จุดม ุงหมายและว ัตถ ุประสงค 
 

 

 
 
 

 
 

หมวดท ี่ 3  ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

1. ค าอธ ิบายรายวิชา 

หลกัการและเทคน ิคการผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน ท ี่ส ูงข้ึน การวางแผนผลิต 

รายการในรปูแบบต าง ๆ ใหสอดคลองกบักลุมเป าหมาย การสรางสรรคการผล ิตงาน และฝกปฏิบ ัติการผลิต 

รายการวิทยุโทรทัศนรปูแบบต าง ๆ 

2 จำนวนชั่วโมงท่ีใชต อภาคการศ ึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝ ึกปฏิบ ัต/ ิ งาน 

ภาคสนาม/การฝ ึกงาน 

การศ ึกษาด วยตนเอง 

1บรรยาย 30 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความ 

ตองการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

การฝกปฏิบ ัต ิ 30 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 

3 ช่ัวโมงตอสปัดาห 

3 จำนวนชั่วโมงต อสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปร ึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเป ็นรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคำปรกึษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1ช่ัวโมงตอสปัดาห 

เฉพาะรายท ี่ตองการ 
    

2ว ัตถ ุประสงคในการพัฒนา/ปร ับปร ุงรายวิชา 

1. เพือ่ใหนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหหล ักการผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุ 

โทรทัศนข้ันสูง 

2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนผล ิตรายการและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน ในรูปแบบ 

ต าง ๆ ใหสอดคลองกับกลุมเป าหมาย 

3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกแบบและผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนเช ิงสารคด ีศ ิลปวัฒนธรรม 

และผล ิตหนังส ั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด ็จพระเจ าอยูหัวฯ 

4. เพื่อใหนักศึกษาได ฝกปฏิบ ัต ิจรงิในการผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู 

1.  จุดม ุงหมายของรายวิชา 

เพอ  ใหนก ั ศึกษาม ีความรค ู วามเขาใจเกย  วกับความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการ 

การผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู รวมถ ึงศึกษาระบบวิทยุโทรทัศน  เทคน ิคการผลติ 

และการจ ัดรายการโทรทัศนข้ันส ูงใหมีประส ิทธิภาพมากข้ึน 



มคอ.3/  3 
 

 

 

หมวดท ี่ 4 การพ ัฒนาการเรียนร ูของนกัศกึษา 
 

 

 
 
 

1.2 ว ิธ ีการสอน 

-  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณ ีศึกษาเกี่ยวกบัการผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู 
-  ใหนักศึกษาได ผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนเบือ้งตน โดยการปฏิบ ัต ิจรงิในด านของการถาย

ทำ  รายการโทรทัศนเช ิงศ ิลปวัฒนธรรม และการผล ิตหนังสัน้ 

1.3 ว ิธ ีการประเม ินผล 

-  พฤติกรรมการเข าเรียน และการส งงานตามท ี่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตท ี่ใหและตรงเวลา 

- ประเมินผลผลการศึกษาจากผลงานการผล ิตรายการวิทยุโทรทัศน  

.2ความร ู 

2.1 ความรูท่ีต องได รับ 

มีความรูในเทคน ิคและการผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู การใชเครือ่งมือท ี่ 

เกี่ยวขอในการผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู และเข าใจรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนประเภทต างๆ 

รวมถ ึงการเขียนบทและผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันส ูงไดอยางประส ิทธิภาพ 

2.2 ว ิธ ีการสอน 

บรรยายและ การน าเสนอผลงานการผล ิตรายการโทรทัศนข้ันสูง 

2.3 ว ิธ ีการประเม ินผล 

-  ทอสอบยอย สอบปลายภาค ดวยแบบทดสอบทีเ่นนเรือ่งการวัดหลักการและการน าไปใช  

-  ประเมนิจากผลการผล ิตและการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต องพัฒนา 

- พัฒนาใหนักศึกษามีความรบัผ ิดชอบในการผล ิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันส ูงอยางม ี

จรรยาบรรณ 

- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรบัผ ิดชอบตอตนเอง หนาที่และส ังคม 
- มีภาวะความเปนผ ูนำและผ ูตาม สามารถทำงานเป ็นทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำ  

ดับ ความสำคัญ 

- เคารพส ิทธิและรบัฟงความค ิดเห ็นของผูอื่น รวมท ั้งเคารพในค ุณค าและศักด์ิศรีในความเปนมนุษย 
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.3ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีต องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการค ิดต างๆ อยางเปนระบบ เชน ข้ันตอนในการสรางสรรค งาน การผลิต 

รายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู ในด านเทคน ิคการถายทํารายการ 

3.2 ว ิธ ีการสอน 

- บรรยาย /อภิปราย /ซักถาม/ 

-  ปฏิบัติการใชอุปกรณ ในการถายทำและผลงานการผล ิตรายการโทรทัศนข้ันสงู 
3.2 ว ิธ ีการประเม ินผล 1 

-  ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงานการผล ิตรายการโทรทศัน  

.4ทักษะความสัมพ ันธ ระหวางบุคคลและความร ับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพ ันธ ระหวางบุคคลและความร ับผิดชอบท่ีต องพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรยีนดวยกัน 

- พัฒนาความเปนผ ูนำและการท างานเป ็นทีม 

- พัฒนาการเรียนรูดวยตนอง และความรบัผ ิดชอบตองานท ี่ไดรับมอบหมาย 

4.2 ว ิธ ีการสอน 1 

-  จ ัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

-  ปฏิบัติกิจกรรมเป ็นรายบ ุคคลและรายกลุม 

- การน าเสนอผลงาน 

4.3 ว ิธ ีการประเม ินผล 1 

- ประเมนิจากงานท ี่นำเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป ็นกลุม 

-  การน าเสนอผลงานการผล ิตรายการโทรทัศน ท ี่ไดรับมอบหมาย 

.5  ทักษะการว ิเคราะหเชิงต ัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการว ิเคราะหเชิงต ัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต องพัฒนา 

- ทักษะในการสือ่สารจากการผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู 

- ทักษะในการวิเคราะหขอมลูจากกรณ ีศึกษา 

- ทักษะในการสรางสรรค งานใหเหมาะสมในด านการผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสงู 

- ทักษะในการน าเสนองานโดยใชเทคน ิคที่เหมาะสม 
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1 .แผนการสอน 

หมวดท ี่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 เน้ือหาเกี่ยวกบัการผล ิตรายการโทรทัศน  4 ปฐมนิเทศ 

ศึกษาวิเคราะหผูเรยีน 

อ.กติติพฒัน ์

2 ทบทวนกระบวนการผล ิตรายการ 

โทรทัศน  

4 บรรยายแลกเปลี่ยนความ 

ค ิดเหน็ 
อ.กติติพฒัน ์

3 เน้ือหาเทคน ิคการผล ิตและการ 

สรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง 

ประเภทต าง ๆ ด ูตัวอยางรายการ 

โทรทัศน  

4 บรรยายแลกเปลี่ยนความ 

ค ิดเหน็ 

อ.กติติพฒัน ์

4 เน้ือหาเกี่ยวกบัฉากและอปุกรณประกอบ 

ฉากรายการโทรทัศน  

4 บรรยาย 

ศึกษากรณ ีตัวอยาง 

ศึกษาค นควา 

อ.กติติพฒัน ์

5 วิเคราะหรายการโทรทัศน ต าง ๆ เชน 

ละครเกมโชว รายการสารคด ี ฯลฯ 

4 การบรรยาย 

ศึกษากรณ ีตัวอยาง 

อภิปรายวิเคราะห 

ฝกปฏิบ ัต  ิ

อ.กติติพฒัน ์

     

5.2 ว ิธ ีการสอน 

- มอบหมายงานใหศึกษาผล ิตรายการโทรทัศน ดวยตนเอง พรอมกับทดสอบประส ิทธิภาพในการใช  

อุปกรณ ในการถายทำ และการน าเสนอโดยใชรปูแบบและเทคน ิคที่เหมาะสม 

5.3 ว ิธ ีการประเม ินผล 

- ประเมินจากผลงานการผล ิตรายการวิทยุโทรทัศนของนักศึกษาและความสามารถในการใช  

อุปกรณและเครือ่งมือต างๆ ในการถายทำเพื่อสรางสรรค ผลงาน 
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สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

6-7 เสนอ proposal รายการโทรทศัน,  ฝ ึก 

เขียนบท, แบ งกลุมวางแผนผลิต 

รายการ 

4 Present  งาน Proposal 

และวิจารณและแนะนำ

การ ท างานของแต ละกลุม 

อ.กติติพฒัน ์

8 วางแผนการผล ิต, เตรียมการผลิต 4 นักศึกษาจบักลุมนำเสนอ 

แผนงาน 
  อ.กติติพฒัน์ 

9-10 ฝกผล ิตรายการ – ออกกองเพือ่ผลิต 

รายการ/หนังสั้น - เอกสารการสอน 

4 ถายทำรายการและหนัง สั้น  
 ใน โครง การประ กวดหน ัง สั้น  
 แนวเศรษฐกจิพอเพียง นอก 

สถานท ี่ตามท ี่ไดรับ 

มอบหมาย 

 อ.กติติพฒัน ์

11-12 ต ัดตองาน 4 นักศึกษาผล ิตผลงาน 

รายการโทรทัศน /หนังสั้น 

อ.กติติพฒัน ์

13-14 น าเสนอผลงานการผล ิตหนังส ั้นและ 

ประเมินผลรายการ 

4 Present ผลงานการผลิต 

หนังส ั้นแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง ของนักศึกษา 

วิจารณการท างานของ

แต  ละกลุม 

อ.กติติพฒัน ์

15 สรปุกจิกรรมการเรียนการสอน - 

บรรยาย 

4  อ.กติติพฒัน ์

 
 
 
 

.2แผนการประเม ินผลการเรียนร ู 

ก ิจกรรม 

ท่ี 

ผลการ 

เรียนร ู 

ว ิธ ีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ 

การประเม ินผล 

1 1,2 สอบกลางภาค 8 30% 

2 4,5,6 การผล ิตรายการโทรทัศน  14 40% 

3 1,2 สอบปลายภาค 15 30% 
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หมวดท ี่ 6ทร ัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. เอกสารและตำราหลัก 

. 1.  ความรูเบือ้งต นเกี่ยวกบัวิทยุโทรทัศน  หนวยที ่8-15  :  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2. การบรหิารงานวิทยุโทรทัศน  หนวยที ่1-15  :  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

3. การจ ัดรายการโทรทัศนเพือ่การศึกษา  :  ผศ.บุญเอื้อ ควรหาเวช 

4. สื่อประชาสมัพันธ : เกษม จ ันทรนอย 

5. ศึกษาขอมลูจากรายการโทรทัศน   ,11 ,9 ,7 ,5 ,3ทีวีไทย และ โทรทัศน ผ านดาวเทียม 

.2เอกสารและข อมูลสำคัญ 

.3เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 
 
 
 

 

หมวดท ี่ 7การประเมินและปรบัปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธ การประเม ินประสิทธิผลของรายวิชาโดยน ักศึกษา 

การประเมินประส ิทธิผลในรายวิชาน ี้ ท ี่จ ัดทำโดยนักศึกษา ได จ ัดกิจกรรมในการน าแนวค ิดและ

ความ ค ิดเห น็จากนักศึกษา ได ด ังน ี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผ ูสอน 

- แบบประเมินผ ูสอน 
2.  กลยุทธ การประเม ินการสอน 

ในการเก็บขอมลูเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน ี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลงานของนักศึกษา 

.3 การปรับปร ุงการสอน 

หล ังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2 จ ึงมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจ ัดกจิกรรมในการระดม 

สมอง และหาขอมลูในการปรับปรงุการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช ั้นเรยีน 
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4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องน ักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท ี่คาดหวังจากการ 

เรียนรูในรายวิชา ได จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถ ึงพิจารณาผล 

สอบของนักศึกษา 

5 การดำเน ินการทบทวนและการวางแผนปร ับปร ุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน ไดมกีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวิชา เพือ่ใหเกิดค ุณภาพมาก 

ข้ึน โดยการสลบัเปลี่ยนอาจารยผ ูสอนและเช ิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่มปีระสบการณตรงเพือ่ใหนักศึกษามี 

มุมมองในเรื่องการประยุกตความรูเพื่อนำไปใช ในการผล ิตรายการโทรทัศนเบื้องตน สูข้ันส ูงไดอยางมี 

ประส ิทธิภาพ 


