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คานา
รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3012302 การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
เป็นรายวิชาเลือกตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้
เป็นกรอบปฏิบัติในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพวิทยุโทรทัศน์ ขนาดของภาพและมุมกล้อง เทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยุโทรทัศน์ สถานที่ และ
อุปกรณ์การถ่ายภาพวิทยุโทรทัศน์ การจัดแสงโทรทัศน์ การจัดฉากโทรทัศน์ การสร้างสรรค์ภาพเทคนิค
พิเศษ การบันทึกเสียงวิทยุโทรทัศน์ การตัดต่อภาพวิทยุโทรทัศน์
การจัดทารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกล่าว เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องอาศัยการศึกษา การค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม และจะต้องฝึกฝนทักษะเชิงความคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอด
การจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนในการทาความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3012302 การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วรภัทร จัตุชัย
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วรภัทร จัตุชัย

ตอนเรียน A2

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศติกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ เรีย นน าความรู้เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์และพื้นฐานการใช้กล้องโทรทัศน์ไปใช้ในการ
ลาดับภาพและการสร้างสรรค์ภาพ
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์เทคนิคการตัดต่อภาพโทรทัศน์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฏีและเทคนิคในการถ่ายภาพทางวิทยุโทรทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ การ
ถ่ายภาพด้วยกล้องโทรทัศน์ การจัดแสง ฉาก อุปกรณ์ช่วยสร้างภาพพิเศษ การบันทึกเสียง และการใช้
โปรแกรมตัดต่อ
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

30 ชั่วโมง

ไม่มีหรืออาจจัดเพิ่มเติม
ให้ตามความจาเป็น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

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 จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ประยุ กต์จรรยาบรรณวิช าชีพ อาทิ ความโปร่งใส ยึดถือในความถูกต้องสู่ การเรียนวิช าความรู้เบื้ องต้ น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิ บัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่
ได้รับหมายหมายให้ทานอกชั้นเรียน เพื่อสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมและงานกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบเป็นสาคัญ
 1.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลื อ ก และประยุ ก ต์ ใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ จ าเป็ น ในวิช าชี พ นิ เทศศาสตร์ได้ อ ย่างสร้างสรรค์ แ ละ
เหมาะสม
 1.1.6 เคารพในกฎระเบีย บ กติ กา กฎเกณฑ์ ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณ ค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม อีก
ทั้งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาในส่วนนี้อย่างจริงจัง
1.2.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในการสอน
รายวิชา รวมทั้ง ยกย่ องชมเชยนั กศึกษาที่ประพฤติดีเป็นที่ประจักษ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น
นักศึกษาผู้ทาประโยชน์ ให้ กับสั งคม หรือนักศึกษาสามารถผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ต่างๆ ที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและช่วยเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึก
จั ด ด าเนิ น กิ จ กรรม-โครงการ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และพั น ธกิ จของ
มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเข้าใจใน
หลักประชาธิปไตย การใช้เวลาว่างห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการให้แก่
ชุมชน
1.2.3 สื่อสารการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามและเป็นแบบอย่างในหลักสูตร เพื่อปลูกจิตสานึก
ขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย การ
มีส่วนร่วมในการพัฒ นาหลักสูตร การพัฒ นาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การซื่อสัตย์
สุจริต การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และกิจกรรมในรายวิชา
1.3.2ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็ น การวิเคราะห์ หนังที่นามาฝึกในการ
พากย์เสียงนาเสนอ การฝึกการเขียนบทในการพากย์
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย โดยวิธีเขียนในงานวารสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ อย่างมีทักษะการเขียน รู้จักการเลือกประเด็นหลัก การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การคัดสรรข้อมูล
การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่า งถูกต้องชัดเจน รวมทั้งข้อเท็จจริงและความคิดเห็ นที่
สร้างสรรค์ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ครอบคลุมดังต่อไปนี้
2.1.1 สามารถผลิตงานและสร้างสรรค์ภาพทางโทรทัศน์ ได้แก่ รายการเรื่องเล่า รายการข่าว
รายการวิเคราะห์ข่าว รายการบันเทิง รายการสารคดี
2.1.2 บูรณาการความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางอื่นให้สัมพันธ์สอดคล้องกั บ
การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ การเลือกประเด็นหลัก การค้นคว้ าข้อมูลเชิงลึก การคัดสรรข้อมูล
การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างถูกต้องชัดเจนได้
2.1.4 น าเอาความรู้ ข้ อ เท็ จจริงและความคิ ดเห็ น ที่ ส ร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีความรู้และความเข้าใจการผลิตรายการวิทยุ
โททัศน์เบื้องต้น ประเภทต่างๆ โดยเน้นฝึกทักษะการเขียนที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) อีกทั้งยึดตามหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพนิเทศศาสตร์
2.2.2 พั ฒ นาการผลิ ตรายการวิท ยุโทรทั ศน์ เบื้ องต้น อย่างเหมาะสม (โดยสอดคล้ องกับ การ
พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาการสอน)
2.2.3 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตการณ์การเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
2.3.2 การทดสอบย่อย
2.3.3 การสอบปลายภาค
2.3.4 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอน
ต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ เข้าถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และมีเหตุผลในการแสวงหาความรู้ มี
วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้
3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณา
และตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิด ทักษะมาใช้ส ร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และ
สถานการณ์ปัจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยบรรยายความรู้
3.2.2 การใช้นวัตกรรมการสอน โดยใช้การอุปนัย
3.2.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา ปัญหาจากการสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นในสื่อ
สนเทศยุคปัจจุบัน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมายจากการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การพั ฒ นาทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มี
ความแตกต่างกัน ผู้สอนควรพัฒ นาคุณลักษณะในด้านนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
 4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้ มีบุคลิ กภาพเหมาะสม และมีมนุษยสั ม พันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคม และวัฒนธรรม
องค์กรได้
 4.1.1 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ในปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการกาหนดกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตน
ในสังคมและการใช้ชีวิต และแบ่ งการทางานเป็นกลุ่ ม เรียนรู้ทางานที่ต้องประสานกันระหว่างนักศึกษ า
บุคลากรจากองค์กรสื่อทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การรายงานหน้าชั้นเรียน โดยเน้นเทคนิคและมุมมองการสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น ตลอดจนการประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม และจดบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทางานร่วมกัน
4.3.3 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนด
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4.3.4 ให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่ อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดอธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล และ
นาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานในรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปี เพื่อให้ นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนเทศ
5.2.2 กาหนดให้มีการนาเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
5.2.3 ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เคราะห์ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ านต่ างๆที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพในรายวิชา (ประเมินความพึ งพอใจในการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ความสามารถในการอธิบายและการตอบคาถาม
5.3.2 การทดสอบย่อย (วัดทักษะการนาเสนอในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น)
5.3.3 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ทักษะการผลิตรายการวิทยุโทรทันศ์เบื้องต้น
5.3.4 การสอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1
ปฐมนิเทศ แนะนาลักษณะวิชา
การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล

จานวน
ชั่วโมง
4

บทที่ 1 บทนา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

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. วรภัทร

การวัดและประเมินผล

Learning Outcome

นศ ได้ทราบถึงการวัด
ประเมินผล
2

บทที่ 1 บทนา / ความรู้เบื้องต้น

4

บรรยาย
- อภิปรายในชั้นเรียน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต

2.1,2.2,3.1

อ. วรภัทร

4

- บรรยาย
- อภิปรายในชั้นเรียน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
-แบบฝึกหัด

2.1,2.2,3.1

อ. วรภัทร

เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพ

Learning Outcome
นศ ได้ทราบถึงมุมมองในการลาดับ
ภาพ
3

บทที่ 2 ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
กล้องโทรทัศน์
Learning Outcome
นศ ได้รู้ถึงการใช้กล้องโทรทัศน์และ
วิธีการใช้รวมถึงความแตกต่างของ
กล้องแต่ละรุ่น
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
4

บทที่ 3 ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
ภาพโทรทัศน์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

-บรรยายหน้าที่ต่าง ๆ และเทคนิคที่ใช้ใน
การผลิตรายการ
-รายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน

เอกสารประกอบการ
สอน / PowerPoint
สื่อรายการโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
-แบบฝึกหัด

4

- บรรยาย
- อภิปรายในชั้นเรียน

Power Point
- ตัวอย่างขนาดของ
ภาพและมุมกล้อง

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

อ. วรภัทร

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
กล้องโทรทัศน์

- Power Point
- กล้องโทรทัศน์

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

อ. วรภัทร

- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
กล้องโทรทัศน์

- กล้องโทรทัศน์

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

อ. วรภัทร

Learning Outcome
นศ ได้รู้ถึงมุมกล้องและความสาคัญ
ในการลาดบภาพ
5

บทที่ 3 ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
ภาพโทรทัศน์
Learning Outcome

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2.1,2.2,2.3,3.13.2,3.3
3.1,3.2,3.3,

ผู้สอน
อ. วรภัทร

นศ ได้รู้ถึงมุมกล้องและความสาคัญ
ในการลาดบภาพ(ต่อ)
6

บทที่ 4 พื้นฐานการใช้
กล้องโทรทัศน์
Learning Outcome

นศ ได้ฝึกปฎิบัติการใช้กล้อง
โทรทัศน์
7

บทที่ 4 ต่อ
Learning Outcome

4

นศ ได้ฝึกปฎิบัติการใช้กล้อง
โทรทัศน์ (ต่อ)
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
8
บทที่ 4 ต่อ นศ ได้ฝึกปฎิบัติการ
ใช้กล้อง โทรทัศน์ออกปฎิบัติ
ภาคสนาม

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
- ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย
กล้องโทรทัศน์

สือ่ การสอน
- กล้องโทรทัศน์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3

ผู้สอน
อ. วรภัทร

Learning Outcome
9

นศ สามารถใช้กล้อง โทรทัศน์ใน
การออกปฎิบัติภาคสนามได้
บทที่ 5 การจัดองค์ประกอบภาพ
และฉาก ฝึกนศ. ให้จัดฉากเพื่อ
การลาดับภาพ

4

- บรรยายประกอบ Power point

- Power Point
- ตัวอย่างรายการ
โทรทัศน์/ภาพยนตร์

2.1,2.2,3.1

อ. วรภัทร

4

- บรรยายประกอบ Power point

- Power Point
- ตัวอย่าง

2.1,2.2,3.1

อ. วรภัทร

4

- บรรยายประกอบการปฏิบัติการทาง - คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ
Premiere Pro

2.3,3.3,4.3,5.3

อ. วรภัทร

Learning Outcome
10

นศ.สามารถจัดฉากเพื่อการ
ลาดับภาพได้
บทที่ 6 การจัดแสงและการ
บันทึกเสียง
Learning Outcome

11

นศ รู้ถึงความสาคัญของมุมมอง
ของแสงและการลาดับเสียง
บทที่ 7 การตัดต่อภาพวิทยุ
โทรทัศน์ ฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม

12
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ตัดต่อ

Learning Outcome
12

นศ.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ
สร้างสรรค์งานได้
บทที่ 7 ต่อ ฝึกปฎิบัติการใช้
โปรแกรมตัดต่อ

4

- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro

2.3,3.3,4.3,5.3

อ. วรภัทร

4

- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro

2.3,3.3,4.3,5.3

อ. วรภัทร

4

- ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมตัดต่อ

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Adobe
Premiere Pro

2.3,3.3,4.3,5.3

อ. วรภัทร

Learning Outcome
13

นศ.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ
สร้างสรรค์งานได้
บทที่ 7 ต่อ ฝึกปฎิบัติการใช้
โปรแกรมตัดต่อ

Learning Outcome
14

นศ.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ
สร้างสรรค์งานได้
บทที่ 7 ต่อ / ฝึกปฎิบัติการใช้
โปรแกรมตัดต่อ

Learning Outcome
นศ.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ
สร้างสรรค์งานได้

13
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
15
การนาเสนอผลงาน

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
อ. วรภัทร

Learning Outcome
นศ.สามารถสร้างสรรค์งานได้

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

14
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

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
ปลายภาคการฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย การ
นาเสนอผลงาน การตอบคาถามของนักศึกษา
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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 จากผลการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และเทคนิคการเรียนการสอน
ต่อไป
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