รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/ 2563

รหัสวิชา 3043408 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
(ภาษาอังกฤษ) Radio Program Production

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วิสาขา เทียมลม
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คานา
เอกสาร มคอ.3 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น แนวทางการสอนรายวิชา 3043408 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเลือก สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดย
มุ่ ง เน้นให้ผู้ เ รีย นมี ค วามรู้เ กี่ ยวกั บ การวางแผนการผลิ ตรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงรู ป แบบแบบต่ างๆ
ประกอบด้วย รายการข่าว รายการสารคดี รายการละครทางวิทยุ และรายการเพลง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง

17 มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
10
14
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
3043408

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Program Production

2. จานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู อน
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา ดร.วิสาขา เทียมลม
อาจารย์ผู้สอน
ดร.วิสาขา เทียมลม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co - requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2563

ตอนเรียน A1
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะรายการวิทยุกระจายเสียง
เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละครทางวิทยุ และรายการเพลง เป็นต้น
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนรายการ กระบวนการ เทคนิคและ
อุปกรณในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้
1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถฝกปฏิบัติการวางแผนผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคในการนาเสนอ โดยการประยุกตใชความรู
ในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน เทคนิคการนาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ การเขียน
สร้ า งสรรค์ ใ นงานนิ เ ทศศาสตร์ หลั ก วารสารสนเทศและสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เปนตน
1.4 เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และผู้เรียนสามารถนาความรู้ และประสบ
การ์ที่ได้รบั ในการวางแผนผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตางๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจใน รูปแบบ ลักษณะรายการวิทยุกระจายเสียง การวางแผน
การผลิตรายการ กระบวนการ การใชอุปกรณในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ฝกปฏิบัติ และ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับกลุ มเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบ
และลักษณะรายการวิทยุกระจายเสียง
การวางแผนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ฝึกจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
Study forms and characteristics of radio programs, planning of radio production,
and duties and responsibilities of personnel; includes use of devices and equipments in
studios and radio program
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2. จานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

30 ชั่วโมง

สอนเสริม

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง / สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1-2 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันศุกร์ เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยนัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์และ Line

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
และสังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น
 1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่านิยมที่
ดีในการดาเนินชีวิต และเข้าใจผู้อื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและอื่น
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่กาหนด โดยใช้ความคิดสรางสรรคและความคิดเชิง
วิพากษ์ อันนาไปสูการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ใหความรู ความบันเทิงซึง่ ชวยยกระดับจิตใจเพื่อ
พัฒนาสังคม
1.2.2 สอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนรายวิช า รวมทั้ ง ต้อ งส่ ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรมให้เกิดกับนักศึกษา ผ่านการฝึกจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
1.2.3 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพือ่ ให้นักศึกษาเกิดทักษะและความ
ชานาญ
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 ประเมิ น จากการอภิป ราย การแสดงความคิดเห็น การวิเ คราะห์ แผนการผลิต รายการ
วิทยุกระจายเสียง
1.3.3 ประเมินผลการนาเสนอ กรณีศึกษาทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 สามารถอธิบายรูปแบบ ลักษณะ การวางแผน ตาแหน่งหน้าที่ของการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์กระจายเสียงได้
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้องค์ความรู้อื่นให้สัมพันธ์สอดคล้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
กระจายเสียงประเภทต่างๆ ได้เพือ่ การประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้อื่นให้สัมพันธ์สอดคล้องกับการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงประเภทต่างๆ ได้
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการบริหาร
จัดการ หลัก จิตวิท ยา หลัก การใช้ภาษา หลัก ศิ ล ปะ หลัก กฎหมายและจริยธรรม เป็นต้น นามา
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายรวมถึงการสอนแบบ Active
Learning ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อการสอน การระดมความคิด การ
ยกตัวอย่างรายการวิทยุกระจายเสียง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิด เชิงวิพากษ์
ผ่านการนาเสนอหัวข้อ เนื้อหา และรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
-ประเมินจากคุณภาพของแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการตอบคาถามในชั้นเรียน
-ประเมินจากการฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุกระจายเสียงตามแผนที่วางไว้
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-ประเมินจากการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงาน
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2
มี ค วามใฝ่รู้ รอบรู้ รู้ จัก ใช้แ หล่ ง ข้ อมู ล ในการสื บ ค้ น หาข้อ เท็ จ จริ ง
สามารถพิจารณาและตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
3.1.3
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การ
สื่อสาร ประยุกต์ใช้ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.4 มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
รวมทั้งรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
เข้าใจ แนวคิด ทักษะมาใช้สร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
1) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เ รียนได้มี
โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น สร้ า งองค์ ค วามรู้ และการเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง ให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
2) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบรายการวิทยากระจายเสียงที่หลากหลาย ตลอดจนเปิดให้มี
การอภิปรายกลุ่ม การระดมความคิดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์รายการวิทยุที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
พร้อมทั้งให้สาระและความบันเทิง
3) การมอบหมายงานกลุ่ม โดยเน้นการสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง
4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงวิพากษ์
2) ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุกระจายเสียงตามแผนงานที่วางไว้
3) การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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การพั ฒ นาทั ก ษะความสั ม พั นธ์ ร ะหว่า งบุ คคลและความรับ ผิด ชอบให้ กั บ นัก ศึ ก ษา โดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่มี
ความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะนาให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับ สาร สามารถวิเ คราะห์สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถท างานร่วมกับ ผู้อื่นได้ มี บุคลิก ภาพเหมาะสม และมี ม นุษยสัม พันธ์ที่ ดีกั บ
ผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคม และวัฒนธรรม
องค์กรได้
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทัก ษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นา
สังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
ใช้ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ ต้องประสานกั นระหว่า ง
นักศึกษา บุคลากรจากองค์กรสื่อทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ในการ
วางแผนผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ตลอดจนการประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สังเกตพฤติกรรม และจดบันทึกพฤติกรรมของผูเ้ รียนระหว่างการทางานร่วมกันและระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติ
3) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรูท้ ี่กาหนด
4) ให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการ
ประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดอธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
นาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพทางด้าน
นิเทศศาสตร์
 5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) ฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) มอบหมายงานให้สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานให้นาเสนอการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงตามแผนงานที่วางไว้
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากความสมบูรณ์และความถูกต้องของรายงานกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การประเมิน
เทคนิคการนาเสนอ ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการ
อธิบายและการตอบคาถาม
2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตรายการวิทยุโทรทันศ์

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1

-แนะนารายวิชา
-ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
วิทยุกระจายเสียง
- ประวัติความเป็นมาของ
วิทยุกระจายเสียง
- ความหมาย องค์ประกอบ ของ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
- ลักษณะของวิทยุกระจายเสียง
Learning Outcome
- ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียง,
ความหมาย องค์ประกอบ ของการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ
ลักษณะของวิทยุกระจายเสียงได้

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
- อาจารย์ผสู้ อนแนะนารายวิชา และ
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
- นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายวิชาและแผนการเรียน

สื่อการสอน

- สื่อ PowerPoint
- YouTube
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-WBSC

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.2, 1.3
อ.ดร.วิสาขา
เทียมลม
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
2

หลักการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
-ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ร า ย ก า ร
วิทยุกระจายเสียง
-บุคลากรในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
-วัสดุอุปกรณ์ /การใช้เสียงในรายการ
วิทยุกระจายเสียง / คาศัพท์
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง, สามารถใช้
เสียงให้เหมาะสมกับรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการวิทยุกระจายเสียง
และเลือกใช้เสียงประกอบให้
สอดคล้องกับรายการที่นาเสนอได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
- อภิปรายร่วมกันเพื่อวางแผนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง
- กิจกรรมกลุ่ม: การใช้เสียงในรายการ
วิทยุกระจายเสียง ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบเนือ้ หาของรายการ
-กิจกรรมกลุ่ม: การเลือกใช้เสียง
ประกอบเพื่อสร้างความสมจริงตาม
เหตุการณ์ในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง

- สื่อ PowerPoint
- YouTube
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-WBSC
-Application เสียง
ประกอบ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1,4.1,
เทียมลม
4.4,5.1,5.5
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มคอ. 3
3

4

การเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง
-ความหมาย/ ความสาคัญ/ ประเภท
/ ส่วนประกอบ / ขั้นตอนและ
หลักการ / ภาษา ของการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง
-การเขียนบทตามประเภทและ
รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง และสามารถเขียน
บทวิทยุกระจายเสียงได้
การใชโปรแกรมสาเร็จรูปในงานวิทยุ
Adobe Audition
-การใช้โปรแกรม Adobe Audition
-การผลิต jingle
Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม
Adobe Audition และผลิต jingle
ได้

4

- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
–กิจกรรมกลุม : ฝึกเขียนบทรายการ
วิทยุกระจายเสียงตามรูปแบบทีก่ าหนด
ไว้เพื่อวางแผนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง (ต่อ)

- สื่อ PowerPoint
- YouTube
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-WBSC
-ตัวอย่าง บท
วิทยุกระจายเสียง

1.2,1.3 2.1,2.2,
3.1,4.2,4.4

อ.ดร.วิสาขา
เทียมลม

4

- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัติการ ใช
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe
Audition
-กิจกรรมกลุม : ฝึกผลิต jingle
รายการวิทยุกระจายเสียงตามรูปแบบที่
กาหนดไว้เพื่อวางแผนการผลิตรายการ

- สื่อ PowerPoint
- YouTube
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-WBSC
-ตัวอย่าง jingle

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1,3.4,
4.1, เทียมลม
4.4,5.1,5.5
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มคอ. 3
วิทยุกระจายเสียง (ต่อ)

5

6

การผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง
-ลักษณะ/ ประเภท / รูปแบบ /
หลักการ ของการผลิตสปอต
วิทยุกระจายเสียง
-กระบวนการผลิตสปอต
วิทยุกระจายเสียง
Learning Outcome
ผู้เรียนอธิบายการผลิตสปอต
วิทยุกระจายเสียง
และสามารถใช้โปรแกรม Adobe
Audition เพื่อผลิตสปอต
วิทยุกระจายเสียงได้
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง :
รายการเพลง
- Learning Outcome
ผู้เรียนอธิบายการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการ

4

4

- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition
เพื่อผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงตาม
รูปแบบที่กาหนดไว้เพื่อวางแผนการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (ต่อ)

- สื่อ PowerPoint
- YouTube
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-WBSC
-ตัวอย่าง สปอต
วิทยุกระจายเสียง

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1,3.4, 4.1,
เทียมลม
4.4,5.1,5.5

- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition
เพื่อผลิตรายการวิทยุประเภทรายการ

- สื่อ PowerPoint
- YouTube
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-WBSC

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1,3.4, 4.1,
เทียมลม
4.4,5.1,5.5
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เพลง และสามารถผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการ
เพลงได้
7

8

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง :
รายการสัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย
- Learning Outcome
ผู้เรียนอธิบายการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการ
สัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย และ
สามารถผลิตรายการวิทยุประเภท
รายการสัมภาษณ์ สนทนา พูดคุยได้
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง :
รายการข่าว
- Learning Outcome
ผู้เรียนอธิบายการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการข่าว
และสามารถผลิตรายการวิทยุประเภท
รายการข่าวได้

เพลง

4

4

-ตัวอย่าง รายการ
วิทยุกระจายเสียง :
รายการเพลง
- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
- สื่อ PowerPoint 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
(สอนออนไลน์)
- YouTube
3.1,3.4, 4.1,
เทียมลม
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม - เอกสารประกอบการ 4.4,5.1,5.5
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition สอน
เพื่อผลิตรายการวิทยุประเภทรายการ -WBSC
-ตัวอย่าง รายการ
สัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย
วิทยุกระจายเสียง :
รายการสัมภาษณ์
สนทนา พูดคุย
- บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
- สื่อ PowerPoint 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
(สอนออนไลน์)
- YouTube
3.1,3.4, 4.1,
เทียมลม
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม - เอกสาร
4.4,5.1,5.5
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition ประกอบการสอน
เพื่อผลิตรายการวิทยุประเภทรายการ -WBSC
ข่าว
-ตัวอย่าง รายการ
วิทยุกระจายเสียง :
รายการข่าว
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9

10

11

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง :
รายการสารคดี
- Learning Outcome
ผู้เรียนอธิบายการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการสาร
คดี และสามารถผลิตรายการวิทยุ
ประเภทรายการสารคดีได้
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง :
รายการละครวิทยุ
- Learning Outcome
ผู้เรียนอธิบายการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการ
ละครวิทยุและสามารถผลิตรายการ
วิทยุประเภทรายการละครวิทยุได้
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง :
รายการนิตยสารทางอากาศ
- Learning Outcome

4

4

4

-บรรยาย ผ่าน Microsoft Team
(สอนออนไลน์)
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition
เพื่อผลิตรายการวิทยุประเภทรายการ
สารคดี

- สื่อ PowerPoint
- YouTube

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1,3.4, 4.1,
เทียมลม
- เอกสารประกอบการ
4.4,5.1,5.5
สอน
-WBSC

-ตัวอย่าง รายการ
วิทยุกระจายเสียง :
รายการสารคดี
-บรรยาย (สอนในชั้นเรียน)
- สื่อ PowerPoint
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม - YouTube
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition - เอกสาร
เพื่อผลิตรายการวิทยุประเภทรายการ ประกอบการสอน
ละครวิทยุ
-WBSC
-ตัวอย่าง รายการ
วิทยุกระจายเสียง :
รายการละครวิทยุ
-บรรยาย (สอนในชั้นเรียน)
- สื่อ PowerPoint
- กิจกรรมกลุม : ฝึกปฏิบัตใิ ชโปรแกรม - YouTube
สาเร็จรูปในงานวิทยุ Adobe Audition - เอกสารประกอบการ

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1, 3.4, 4.1, 4.4, เทียมลม
5.1, 5.5

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1, 3.4, 4.1, 4.4, เทียมลม
5.1, 5.5
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ผู้เรียนอธิบายการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทรายการ
นิตยสารทางอากาศ และสามารถผลิต
รายการวิทยุประเภทรายการนิตยสาร
ทางอากาศได้
ฝึกปฏิบัตกิ ารผลิตรายการรูปแบบ
ต่างๆ
- Learning Outcome
สามารถจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ได้
การสอบปลายภาค (นอกตาราง)

16
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เพื่อผลิตรายการวิทยุประเภทรายการ
นิตยสารทางอากาศ

สอน
-WBSC

-บรรยายและให้คาแนะนา (สอนในชั้น
เรียน)
- กิจกรรมกลุม /เดี่ยว : ฝึกปฏิบัติจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง
- กิจกรรมกลุม /เดี่ยว : นาเสนอผลงาน
ปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

- สื่อ PowerPoint
- YouTube

-ตัวอย่าง รายการ
วิทยุกระจายเสียง :
นิตยสารทางอากาศ
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, อ.ดร.วิสาขา
3.1, 3.4, 4.1, 4.4, เทียมลม
- เอกสารประกอบการ
5.1, 5.5
สอน
-WBSC

ปรนัย

ดร.วิสาขา
เทียมลม

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์ (แผนการสอนแต่ละสัปดาห์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการ
เรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

(ระบุข้อ)

การมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น
เรีย น อภิป รายแสดง
ความคิดเห็น การเข้า
ชั้นเรียน

งานกลุม่

งานเดี่ยว

สอบปลายภาค

1.2, 1.3

2.1, 2.2,
3.1, 3.4,
4.2, 4.4,
5.1, 5.5
2.1, 2.2,
3.1, 3.4,
4.4, 5.1,
5.5
2.1

1. การเข้าชั้นเรียน
2. การส่งงานตามกาหนดเวลา
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม/การ
ทางานกลุม่
4.สังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รบั
มอบหมาย
6. ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
7. การมีสมั มาคารวะ
1. สังเกตพฤติกรรม
2. แผนงานก่อนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
3. ผลงานปฏิบัติการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง
1. สังเกตพฤติกรรม
2. แผนงานก่อนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
3. ผลงานปฏิบัตกิ ารจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง
สอบปลายภาค
รวม

ทุกสัปดาห์

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชุษณะ จันทร์อ่อน. (2563). การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อ
และสิง่ พิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กุลกนิษฐ์ ทองเงา. (2559). หลักการวิทยุกระจายเสยงเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิล้ เอ็ดดูเคชั่น.
ศุภางค์ นันตา. (2553). การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น. มหาสารคาม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
สมสุข หินวิมานและคณะ. (2557). ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผาน WBSC ที่อาจารยผูสอนไดจัดทาเปนชองการสือ่ สารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ตรวจประเมินชิ้นงาน ที่ได้รบั มอบหมาย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นๆ หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การประเมินการสอนจากนักศึกษามาปรับปรุงรายวิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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