รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2560

รหัสวิชา 3012302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
(ภาษาอังกฤษ) Television Image Creativity

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิตา จุลกนิษฐ์
อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3012302 การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
เป็นรายวิชาเลือกตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้
เป็นกรอบปฏิบัติในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพวิทยุโทรทั ศน์ ขนาดของภาพและมุมกล้อง เทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยุโทรทัศน์ สถานที่และ
อุปกรณ์การถ่ายภาพวิทยุโทรทัศน์ การจัดแสงโทรทัศน์ การจัดฉากโทรทัศน์ การสร้างสรรค์ภาพเทคนิค
พิเศษ การบันทึกเสียงวิทยุโทรทัศน์ การตัดต่อภาพวิทยุโทรทัศน์
การจัดทารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกล่าว เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องอาศัยการศึกษา การค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม และจะต้องฝึกฝนทักษะเชิงความคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอด
การจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนในการทาความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา
คณะผู้จัดทา
9 พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3012302 การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร์
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร์
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพสิ ัย
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์และพื้นฐานการใช้กล้องโทรทัศน์ไปใช้ในการผลิต
สื่อได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์เทคนิคการตัดต่อภาพโทรทัศน์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาทฤษฏีและเทคนิคในการถ่ายภาพทางวิทยุโทรทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
ได้แก่ การถ่ายภาพด้วยกล้องโทรทัศน์ การจัดแสง ฉาก อุปกรณ์ ช่วยสร้างภาพพิเศษ การบันทึกเสียง และ
การใช้โปรแกรมตัดต่อ
Study theories and techniques in photography on television. Production
tools include photography with television cameras, lighting, special effects Recording And
use the editing program.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
15 ชั่วโมง
ไม่มีหรืออาจจัดเพิ่มเติม
ไม่มี
30 ชั่วโมง
ให้ตามความจาเป็น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ของหลักสูตรและโทรศัพท์
ส่ ว นตั ว อี ก ทั้ ง สามารถติ ด ต่ อ เครื อ ข่ า ยระบบสื่ อ สารสนเทศ (Fresh book, Twitter) และจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ ( e-mail )
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1.1.1 มี ความรู้แ ละความเข้าใจในคุณ ค่าแห่ งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทั ศนคติที่ ดีต่อ
วิชาชีพ ประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ ความโปร่งใส ยึดถือในความถูกต้องสู่การเรียนวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ได้รับหมายหมายให้ทานอกชั้นเรียน เพื่อสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมและงานกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบเป็นสาคัญ
1.1.5 มี ความรู้ ทั กษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมื อ อุป กรณ์ การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้ง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในส่วนนี้อย่างจริงจัง
2. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในการสอน
รายวิชา รวมทั้ง ยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีเป็นที่ประจักษ์ตามระเบียบของ
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น นั ก ศึ ก ษาผู้ ท าประโยชน์ ให้ กั บ สั งคม หรื อ นั ก ศึ ก ษาสามารถผลิ ต
รายการวิท ยุโทรทั ศน์ ต่างๆ ที่ สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริยธรรมและช่วยเฝ้าระวังสื่อที่ ไม่
เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกจัดดาเนินกิจกรรมโครงการ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และพั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น กิ จ กรรมกี ฬ าส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
คุณธรรม ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย การใช้เวลาว่างห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการ
บาเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการให้แก่ชุมชน
3. สื่อสารการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามและเป็นแบบอย่างในหลักสูตร เพื่อปลูกจิตสานึก
ขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ในการรักษาระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
ชุมชน การตรงต่อเวลา การซื่อสัตย์สุจริต การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมในรายวิชา
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2.ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ หนังที่นามาฝึกในการพากย์เสียง
นาเสนอ การฝึกการเขียนบทในการพากย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย โดยวิธีเขียนในงานวารสาร
สนเทศประเภทต่างๆ อย่างมีทักษะการเขียน รู้จักการเลือกประเด็นหลัก การค้นคว้าข้อมูลเชิง
ลึ ก การคั ดสรรข้อมู ล การประมวลความคิ ดและเรียบเรียงการเขียนอย่างถูกต้อ งชัดเจน
รวมทั้งข้อเท็ จจริงและความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ครอบคลุม
ดังต่อไปนี้
1)สามารถผลิตงานวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นได้แก่ รายการเรือ่ งเล่า รายการข่าว รายการ
วิเคราะห์ข่าว รายการ
บันเทิง รายการสารคดี
2) บูรณาการความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางอื่นให้สัมพันธ์สอดคล้องกั บการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ การเลือกประเด็นหลัก การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การ
คัดสรรข้อมูล การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างถูกต้องชัดเจนได้
3) น าเอาความรู้ ข้ อ เท็ จจริงและความคิ ด เห็ น ที่ ส ร้างสรรค์ ถ่ ายทอดผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
2.2 วิธีการสอน
1) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีความรู้และความเข้าใจการผลิตรายการวิทยุ
โททั ศ น์ เบื้ อ งต้ น ประเภทต่ างๆ โดยเน้ น ฝึ ก ทั ก ษะการเขี ยนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค าอธิบ าย
รายวิ ช าและรายละเอี ย ดรายวิ ช า (มคอ.3) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตามหลั ก การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพนิเทศศาสตร์
2) พัฒนาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นอย่างเหมาะสม (โดยสอดคล้องกับการพัฒนา
ความรู้เพื่อพัฒนาการสอน)
3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์การเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
2) การทดสอบย่อย
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง
โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ เข้าถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และมีเหตุผล
ในการแสวงหาความรู้ มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้
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1)สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐานจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูล
จากสานักวิทยบริการ และแหลงข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลจากสื่อทางไกล แนวคิดต่าง
ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
2)สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารสนเทศและด้านอื่นที่สัมพันธ์
กัน ใช้ทั กษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญ หาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสาธารณะเป็นสาคัญ
3)สามารถติดตาม รายงานผล ประเมินผลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
4) นาผลการวิจัยในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกระบวนการการวิจยั
5) สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรม ที่
สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้
3.2 วิธีการสอน
1)การสอนโดยบรรยายความรู้
2)การใช้นวัตกรรมการสอน โดยใช้การอุปนัย
3)การสอนโดยใช้กรณีศึกษา ปัญหาจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นในสื่อสนเทศยุค
ปัจจุบัน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมายจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบให้กับนักศึกษา โดยสอดแทรก
เข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่าง
กัน ผู้สอนควรพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1)แสดงการให้เกียรติ เคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนกับคณาอาจารย์
2)แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจและเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
3)ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการรับผิดชอบต่อสังคม
4)สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในการพัฒ นาความรู้ พัฒ นางาน และความคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5)มีความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
6)มีความภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.2 วิธีการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ พั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการกาหนดกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตน
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ในสังคมและการใช้ชีวิต และแบ่งการทางานเป็นกลุ่ม เรียนรู้ทางานที่ต้องประสานกันระหว่างนักศึกษา
บุคลากรจากองค์กรสื่อทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
1)การรายงานหน้าชั้นเรียน โดยเน้นเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น ตลอดจน
การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2)สังเกตพฤติกรรม และจดบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทางานร่วมกัน
3)คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
4)ให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
การประเมินผล
5)ให้ฝึ กจัด โครงการบริการวิชาการหรือการบาเพ็ ญ ประโยชน์ ต่อสังคม โดยมีการลงพื้ น ที่
ภาคสนาม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษา และความรับผิดชอบในการทางาน โดยมีการ
ประเมินผลการจัดโครงการ ว่าเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1)มีทักษะคิดวิเคราะห์ งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2)สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งการเขียนบทและ การแสดงเจตคติต่อการผลิต
รายการโทรทัศน์เบื้องต้นและสามารถรู้เท่าทันสื่อ
3)เลื อ กใช้ ทั ก ษะการผลิ ต รายการประเภทต่ า งๆ กั บ การใช้ ภ าษาทางนิ เทศศาสตร์ ที่
เหมาะสมกับผู้ส่งสาร สื่อและผู้รับสารที่แตกต่างกัน
4)สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่เหมาะสม ในการเลือกประเด็นหลัก
การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การคัดสรรข้อมูล การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียน
รวมทั้งการนาเสนอรายงาน หรือผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1)มอบหมายงานในรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปี เพื่อให้ นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการไข
ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนเทศ
2)กาหนดให้มีการนาเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
3)ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เคราะห์ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพในรายวิชา (ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
5.3 วิธีการประเมินผล
1)ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์ การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ความสามารถในการอธิบายและการตอบคาถาม
2)การทดสอบย่อย (วัดทักษะการนาเสนอในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น)
3)ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะ
การผลิตรายการวิทยุโทรทันศ์เบื้องต้น
4)การสอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ปฐมนิเทศ แนะนาลักษณะวิชา
การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 1 บทนา

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เอกสารประกอบการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง รายละเอียด สอน / PowerPoint
ในการเรียนการสอนรวมถึงเกณฑ์ใน สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
-บรรยายประกอบ Power point

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1

ผู้สอน
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา

การวัดและประเมินผล
4

บรรยาย
- อภิปรายในชั้นเรียน

3

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กล้องโทรทัศน์

4

- บรรยาย
- อภิปรายในชั้นเรียน

4

บทที่ 3 ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาพโทรทัศน์

4

-บรรยายหน้าที่ต่าง ๆ และเทคนิคที่ใช้ใน
การผลิตรายการ
-รายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
-แบบฝึกหัด
เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
-แบบฝึกหัด

2.1,2.2,3.1

อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา

2.1,2.2,3.1

อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา

2.1,2.2,2.3,3.13.2,3.3
3.1,3.2,3.3,

อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
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5

บทที่ 3 ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาพโทรทัศน์

6

บทที่ 4 พื้นฐานการใช้
กล้องโทรทัศน์

7

บทที่ 4 ต่อ

4

8

บทที่ 4 ต่อ

4

9

บทที่ 5 การจัดองค์ประกอบ
ภาพและฉาก

10

4

- บรรยาย
- อภิปรายในชั้นเรียน

Power Point
- ตัวอย่างขนาดของ
ภาพและมุมกล้อง
- Power Point
- กล้องโทรทัศน์

2.1,2.2,2.3,3.13.2,3.3
3.1,3.2,3.3,

- กล้องโทรทัศน์

2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2

- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
กล้องโทรทัศน์

- กล้องโทรทัศน์

2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3

4

- บรรยายประกอบ Power point

บทที่ 6 การจัดแสงและการ
บันทึกเสียง

4

- บรรยายประกอบ Power point

- Power Point
2.1,2.2,3.1
- ตัวอย่างรายการ
โทรทัศน์/ภาพยนตร์
- Power Point
2.1,2.2,3.1
- ตัวอย่าง
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บทที่ 7 การตัดต่อภาพวิทยุ
โทรทัศน์

4

12

บทที่ 7 ต่อ

4

- บรรยายประกอบการปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ
- ฝึกปฏิบตั ิใช้โปรแกรมตัดต่อ

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
กล้องโทรทัศน์
- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
กล้องโทรทัศน์

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro

2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2

2.3,3.3,4.3,5.3
2.3,3.3,4.3,5.3

อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา

11

มคอ. 3
13

บทที่ 7 ต่อ

4

- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ

14

บทที่ 7 ต่อ

4

- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ

15

การนาเสนอผลงาน

4

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro

2.3,3.3,4.3,5.3
2.3,3.3,4.3,5.3

อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สทิ ธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา
อ. ชุษณะ
อ. ศักดิ์สิทธิ์
อ. วรรณรัตน์
อ. สุทิตา

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

1

1.1,2.2

2

2.1,3.2,5.1

3

4.1

4

2.3,3.2

สังเกตพฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ
รายงาน
และการนาเสนอ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ทุกสัปดาห์

20%

ทุกสัปดาห์

30%

15

20%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศศิพร ต่ายคา. (2558). การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์, กรุงเทพมหานคร: สวนดุสิต กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ศักดา ศิริพันธ์. (2537). เทคนิคการถ่ายภาพ (Photographic Techniques). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, สาขาวิชานิเทศศาสตร์. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาพนิ่ง และภาพยนตร์ (Introduction to Photography and Film) หน่วยที่ 1-7.
พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์. (2552). หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
http://www.thaishortfilm.com เทคนิคการตัดต่อด้วยโปรแกรมพรีเมียร์ โปร
http://province.prd.go.th/narathiwat/html/vdo.htm เทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอ
เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ของทุกมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมเสริมการเรียน ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการสอบ
ปลายภาคการฝึกปฏิบัตกิ ารสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ทีม่ อบหมาย การ
นาเสนอผลงาน การตอบคาถามของนักศึกษา
13
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3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา รวมถึงมี
การประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา และนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
รายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผ่านแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมถึงการที่อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหารายวิชา
ที่สอน
5.2 จากผลการวิจยั ในชั้นเรียน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และเทคนิคการเรียนการสอน
ต่อไป
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