
มคอ. 3 
รายละเอียดของราชวิชา 
Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
คณะ/ภาควิชา: วิทยาการจัดการ/หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
 
หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 

        
1.รหัสและช่ือวิชา     3113305 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
                                        (Special Project on Radio and Television Broadcasting) 
 
2.จ านวนหน่วยกิต   3 (2-2-5) 
 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นรายวิชาหลัก หลักสูตรนิเทศศาสตร์  

วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ทศพล  สิทธิสาร 
สถานที่ติดต่ออาจารย์: ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 09-9504-2654 
 4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ทศพล  สิทธิสาร 
สถานที่ติดต่ออาจารย์: ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 09-9504-2654 
 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/59 ชั้นปีที่ 2  
 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  ไม่มี 
 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์  
 
1.จุดมุ่งหมายของวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาโครงการพิเศษเป็นรายบุคคลในเรื่องเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์โดยมีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าปรึกษา และประเมินผล 
 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์  และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้
ของนักศึกษา  ตลอดจนการปรับประยุกต์ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบททางด้านการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์  
 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
      การศึกษาพิเศษรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีอาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าปรึกษา และประเมินผล 

 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยาย  20 ชั่วโมง 
 การฝึกปฏิบัติ  40 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 การศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ
และมีจรรยาบรรณในการด าเนินการ
เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์
-  การมีวินัยในตนเอง  ตรงต่อเวลา  
และมีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
- มีเจตคติทีด่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 

 
-  บรรยายพร้อมแสดงตัวอยา่งงานใน
การด าเนินการเกี่ยวกับ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ประเภทต่าง ๆ 
-  ให้นักศึกษาเขียนหัวข้อที่จะศึกษา
เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์ 

 
-  พฤติกรรมการเข้าเรยีน  และส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
-ศึกษาวิเคราะหเ์กี่ยวกับ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ประเภทต่าง ๆที่นักศึกษาส่งนั้น จะต้อง
ไม่ลอกข้อความจากหนังสือ เว็บไซต์ 
หรือลอกงานเพื่อนมาส่ง งานเขียน
ดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการค้นหา
ข้อมูล คิด และเรยีบเรยีงเป็นภาษา
เขียนของตนเอง  
-  ประเมินผลการศึกษาจากผลงานการ
เขียนบทและวเิคราะห์เกี่ยวกับ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  

2.ด้านความรู้ 
ความรู้ในเรื่องรปูแบบการวิเคราะห์
เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 
บรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบตักิาร
วิเคราะห์และการน าเสนอผลงาน 

 
-  สอบกลางภาค สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลกัการ
และการน าไปใช้ 
-  ประเมินจากการวิเคราะห์ความรู้
เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ



โทรทัศน์  
- สังเกตการณ์ท ากิจกรรม ฝึก
ปฏิบัติการรายงานผลเกีย่วกับ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
การวิเคราะห์ จ าแนก ข้อจุดเด่น จุด
ด้อยเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์ชนิดต่าง ๆ ได ้
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และน าเสนอ
ได ้

-  การบรรยาย / สาธติ / อภิปราย / 
ซักถาม 
-  ฝึกปฏิบัติการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ตามโจทย์ที่ให ้
 

-  ประเมินผลจากการสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค 
-  ประเมินผลจากการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
-  สังเกตพฤติกรรมการเขยีนและตรวจ
ผลงานการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
-  พัฒนาทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกนั  
-  พัฒนาการเรียนรูด้้วยตนอง และ
ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

 
 
-  ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและ
รายกลุม่ 
-  การส่งผลงานตรงต่อเวลาและถกูต้อง 

 
 
- ประเมินจากงานท่ีส่ง และพฤติกรรม
การท างานเป็นกลุม่ 
-  สังเกตการณ์การเขียนช้ินงานและ
การตรวจผลงาน 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- รายวิชานี้มุ่งฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การ
สื่อสารโดยผ่านการเขียนเกีย่วกับการว
เคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ข้อดี ข้อเสีย
และประเภทของวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์  
- ทักษะในการสื่อสารโดยใช้การเขยีน
บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

 
 
  - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 
 - ประเมินจากช้ินงาน 
- สังเกตการณ์เขียนงานและเข้ามา
ปรึกษางาน 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) 

 
 หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั     หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรยีนรู้ 

หมวดวิชา รหัส 
และรายชื่อวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 



3113305 โครงการ
พิเศษด้าน
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห ์ สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ วิธีสอนและกจิกรรม สื่อการเรียนรู ้ จ านวนชั่วโมง วิธีการประเมินผล ชื่อผู้สอน 
บ ป ต 

1 แนะน าลักษณะการเรียนการ
สอน อธิบายประมวลการสอน
รายวิชา 

-ผู้สอนช้ีแจง
วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตเนื้อหา 
-ผู้สอนอธิบายความรู้
พื้นฐาน 
-ผู้เรียนปฏิบัติการ
เขียน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน  การเขียน
การวิเคราะห์
เกี่ยวกับบทบาท
วิทยุกระจายเสีย
งและวิทยุ
โทรทัศน ์

4 0 5 การเข้าร่วม
กิจกรรม 

อ.ทศพล 

2 - การก าหนดหัวเรื่อง โครงการ 
- การเขียนหลักการและเหตุผล
ของการวิเคราะหเ์กี่ยวกับ
บทบาทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
 

-ผู้สอนอธิบายเนื้อหา 
-ผู้เรียนและผู้สอน
อภิปรายงานเขียน
ทั่วไป 
-ถาม-ตอบ 

 
-- 

2 2 5 - การเข้าร่วม
กิจกรรม 
-การส่งงานการ
เขียนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับบทบาท
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์  

อ.ทศพล 

3-7 -การเขียนการวเิคราะห์เกี่ยวกับ
บทบาทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ อย่างละเอียด 

การให้ค าปรึกษาเป็น
รายบุคคล 

-- 5 15 25 -การส่งงานการ
เขียนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับบทบาท
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

 

8 สอบกลางภาค        

9-13 -การเขียนการวเิคราะห์เกี่ยวกับ
บทบาทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ อย่างละเอียด 

การให้ค าปรึกษาเป็น
รายบุคคล 

- 
 

5 15 25 -การส่งงานการ
เขียนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับบทบาท
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

อ.ทศพล 

14-16 ผู้เรยีนน าเสนอผลงาน เป็น
รายบุคคล 

  2 10 12 จากผลการ
น าเสนอรายงาน 

 

17 สอบปลายภาค  



2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 
สัดส่วนของ 
การประเมิน 

- มีความเสยีสละ และสื่อสัตย์ สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
- รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
- เคารพกฎระเบียบข้อตกลง 
- มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่ศึกษา 
- สามารถวิเคราะห์ น ามาประยุกต์ใช้ 
- .ติดตามความก้าวหน้าทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ 
- ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
-มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได ้
- มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม 
- ใช้ภาษาไทยและอังกฤษอย่างด ี
- เลือกเทคโนโลยีเหมาะสมกับรายวิชา 

- สังเกตจากการเข้าช้ันเรียน 
- การส่งรายงานตรงเวลา 
- การแสดงความคดิเห็น 
- การท างานกับเพ่ือนในห้อง 
- การตอบค าถามในบทเรยีน 
- การน าเสนอรายงาน 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

โดยทุกสัปดาห์จะมีการ
ติดตามพฤติกรรม
นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
และตดิตามงานท่ีสั่งให้ท า 

การเขา้ช้ันเรยีน   10 % 
รายงาน 1 ช้ิน     50 % 
สอบกลางภาค     20 % 
สอบปลายภาค     20 % 
 

รวม 100 % 
 
 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 จากการรวบของผู้สอน 
 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
การศึกษาจากการฟังรายการวิทยุ และการดูรายการโทรทัศน์ 
การเขียนการวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 3.เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
 อรนุช  เลิศจรรยารักษ์.หลักการเขียนบทโทรทัศน์.กรุงเทพ:ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์.2541. 
อนันต์ธนา อังกินันทน์.การผลิตรายการวิทยุ.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
          กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์.2540. 
อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์.หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2552. 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโยนักศึกษา 



 การประเมินโดยนักศึกษาในรายวิชาที่ด าเนินการ มีดังนี้ 
 -ให้นักศึกษาประเมินการสอน โดยการท าแบบประเมินเกี่ยวกับการสอนของผู้สอน ในสัปดาห์สุดท้าย
ของการเรียนการสอน 
 -การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
 - ระบบประเมินผู้สอน 
 
3.การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในชั้นเรียน 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบ
ของนักศึกษา 
5.การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการวิธีการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิด
คุณภาพต่อผู้เรียนมากข้ึน โดยเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย 
 
 
ลงช่ือ   ....................................................   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
ลงช่ือ   ....................................................   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

 
 

 
 
 


