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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะนิเทศศาสตร์  
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
             CI246  หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียง (Selected Topics in Radio)  
             หัวข้อ:  ศิลปะการใช้เสียงพูดส าหรับงานวิทยุกระจายเสียง  
                         (Art of Voice Presentation for Radio Works) 
2. จ านวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 วิชาเอก (เลือก) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกษร 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคต้น (ภาคการศึกษาที่ 1)  ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน    

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 18 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เสียงพูดในงานวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนทักษะเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง  
2. เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีการสื่อสาร และหลักการผลิตรายการวิทยุ กับการพูดทุกประเภทใน    
    งานวิทยุกระจายเสียง 
  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

                    หลักการใช้เสียงพูด  หลักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศ  ผู้อ่านข่าว  ผู้บรรยาย  ผู้ด าเนิน
รายการ ผู้สัมภาษณ์   ผู้แสดง และ ดี.เจ.  การเตรียมพร้อมทางร่างกายและจิตใจเพื่อการพูดที่มีคุณภาพ   
พัฒนาทักษะการพูด คุณภาพของเสียง อักขรวิธี ความถูกต้อง ความชัดเจน  ลีลาการอ่านและการ
น าเสนอ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทดสอบผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ 
กสทช. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้พูดทางวิทยุกระจายเสียง   ฝึกพูดทั้งในห้องปฏิบัติการ
และฝึกภาคสนามนอกสถานที่   
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 30  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ฝึกทักษะแก้ไขข้อบกพร่องในการพูดระหว่างชั่วโมงบรรยายและระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ความมีวินัย ความอดทน ตรงต่อเวลา มารยาท และจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 วิธีการสอน  

(1) อบรมหลักการพูด เกณฑ์การทดสอบ และมารยาทของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียง 
(2) มอบหมายงานให้เตรียมข้อมูล  เนื้อหา  ฝึกฝนด้วยตนเอง ฝึกซ้อม และน าเสนอผลงานปฏิบัติ
ภายในเวลาที่ก าหนดและเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา 

1.3 วิธีการประเมินผล 

           (1) ประเมินจากพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียน ระหว่างการเรียนและฝึกปฏิบัติการ 
           (2) สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
           (3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการท างานกลุ่ม         
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

 (1) หลักการพูด และศิลปะการใช้น้ าเสียงที่เหมาะสมกับพูดทางวิทยกุระจายเสียงประเภทต่าง ๆ  
 (2) เทคนิคการพูด วิธีการฝึกฝนเพื่อให้ได้เสียงพูดที่มีคุณภาพ 

2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
(2) ให้ผู้เรียนค้นคว้า เล่นเกม ตอบค าถาม ฝึกแก้ปัญหา และแก้ไขข้อบกพร่องของการพูด 

2.3 วิธีการประเมินผล 

         (1) ใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ (เกณฑ์การทดสอบของกสทช.) ประเมินผลงาน 

         (2) ผู้สอนประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ในการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎี กับ การปฏิบัติ          
         (3) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้น โดยใช้แบบประเมินคุณภาพรายการละครวิทยุ 
(Final Project) 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและสามารถประยุกต์หลักการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นตัวของตัวเอง 
(2) มีสมาธิในขณะปฏิบัติงานหน้าไมโครโฟน 
(3) มีไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
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3.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานคิดสร้างสรรค์รายการ บทพูด และพูดในรายการ ดีเจ  สปอต  ละครวิทยุ  
(2) ฝึกการควบคุมลมหายใจ อ่านข่าว บทความ บทบรรยาย การพูดสด รายงานสดนอกสถานท่ี การ
อ่านสปอต และการแสดงละครวิทยุ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

         (1) ประเมินผลจากผลงานการเขียนบทพูด การพูดในรายการแต่ละรูปแบบ  และ  
               การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
         (2) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนและฝึกปฏิบัติงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1) สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ของตนในกลุ่มได้ 
      อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

4.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในรายการเพลงและละครวิทยุ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) สังเกตจากการเตรียมตัว ร่วมกันฝึกซ้อมและปฏิบัติงาน 
         (2) ประเมินจากผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ัน (Peer-evaluation) 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ และตีความบทพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถค านวณเวลาเสนอเสียงพูดที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาและกลุ่ม
ผู้ฟังเป้าหมาย  

5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานค้นคว้าเพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่าน  และ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทพูด และ 
      การพูดในงานวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่าง ๆ  
(2) มอบหมายโจทย์งานฝึกปฏิบัติโดยก าหนดเวลาของรายการเพลงและละครวิทยุ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

         (1) ประเมินจากผลงานค้นคว้าและบทพูด และเสียงพูด 
         (2) ทดสอบย่อยและสอบปฏิบัติการจัดรายการเพลง และ ละครวิทยุ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอน 
-บทบาทของเสียงพูด
(Voice) ในงานวิทยุ 
กระจายเสียง 
-หลักการควบคุมเสียงพูด
เพื่อคุณภาพเสียงผ่าน
ไมโครโฟน(Good 
Microphone 
Performance) 

2-2 - แนะน ากระบวนการเรียนการสอน iHybrid,  
- แจกแบบประมวลรายวชิา ฝวก.01 (10 นาที) 
- ฝึกหายใจ 40 นาท ี
- บรรยาย 10 นาท ี  ฟัง Clip อา่นข่าว 
- กิจกรรม: แบ่งกลุ่ม 3 คน (ใช้ iPad) ค้นหา clip ที่มี
ข้อบกพร่องของการพูด 20 นาท ี  
- น าเสนอ 30 นาท ี   
 - สรุป 10 นาท ี
Lab: Pre-test เล่าประสบการณ์ ความยาว 3 นาที 
ใน Studio 
หลังเรียน- อ่านเอกสารหลักการควบคุมเสียงพูดผ่าน
ไมโครโฟน -ปรับปรุงการเล่าประสบการณ์ ใช ้  Notes 
ร่าง ประเด็นการเล่า ใช้ iPad บนัทึกเสียงหรือ video   

อ.อเนญชา 

2 คุณลักษณะของผู้พูด-ผู้
ประกาศทางวิทยุและ
โทรทัศน์ 
- การอบรมและการทดสอบ
เพื่อรับบัตรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์กสทช. 
 

2-2 ก่อนเรียน- อ่านเอกสาร: การฝึกควบคุมลมหายใจ  
และ ประกาศ  กสทช. จาก link: 
https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/do
c/th/560400000001.pdf    
-ฝึกหายใจ 30 นาท ี- บรรยาย 20 นาท ี
- ค้นค าที่แสดงภาพพจน์ ใช้ iPad 20 นาท ี
- ฝึกอ่านข่าว เตรียมทดสอบย่อยครั้งที่ 1 50 นาท ี
หลังเรียน- ท าแบบฝึกหัดที่ 1 เลือกข้อมูล ข่าว 
บทความ เขียนบทวิทยุส าหรับการพูดเล่า 
ความยาว 1 – 1½ นาที ส่งเป็นกระดาษใน
ชั่วโมงเรียนสัปดาห์ต่อไป (120 นาที)  
Lab:  
Test 1: ทดสอบการพูดและการอ่านข่าวสั้น    
( 5 คะแนน) 

 อ.อเนญชา 

3 เทคนิคการอ่าน (จากบทที่
เขียนโดยผู้อื่น) 
ศิลปะการอ่านข่าว 
บทความ และสารคดี 

2-2 ก่อนเรียน- อ่านเอกสาร/งานน าเสนอ เรื่อง 
หลักการอ่านข่าว บทความ  และ สารคดี 
- ฝึกอ่านข่าว และบทความ 30 นาที 
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 30 นาท ี

อ. อเนญชา 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000001.pdf
https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000001.pdf
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

เกณฑ์: อักขรวิธี และ 
การน าเสนอ 

- น าเสนองานแบบฝึกหัดที่ 1 (กระดาษ) อ่านและ 
บันทึกเสียงด้วย  iPad (5 คะแนน)  50 นาที   
- นักศึกษาถ่ายภาพและวจิารณ์ผลงานของเพื่อน ตาม
เกณฑ์อักขรวิธแีละการน าเสนอ/ลีลาการอ่าน  40 นาท ี  
Lab: ร้องเพลงสด ใน Studio 
หลังเรียน – ฝึกอ่านผลงานแบบฝึกหัดที่ 1  ให้
ถูกต้องตามเกณฑ์อักขรวิธี บันทึกเสียง ฟัง 
ประเมินตนเอง (120 นาที) 

4 การสื่อสารด้วยค าพูด 
(Oral Communication) 
การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
(Audience Analysis) 
การท าหน้าที่ผู้เข้ารหัส 
(Encoder’s Mission) 
บทบาท หน้าที่ และ
จริยธรรมของผู้พูดทาง
วิทยุกระจายเสียง  

2-2 ก่อนเรียน- อ่านเอกสาร: การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
และการท าหน้าที่ผู้เข้ารหัส  
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที 
- วิเคราะห์องค์ประกอบ S M C R E  ของ
โฆษณาทางวิทยุ   30  นาที 
- แบ่งกลุ่ม 3  คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห์ผู้ฟังเป้าหมายของโฆษณา 30 นาที 
- น าเสนอผลการวิเคราะห์ 30 นาที 
- ทบทวน/เตรียมความพร้อมส าหรับการ
ทดสอบครั้งที่ 2 10 นาที 
Lab:  
Test 2: ทดสอบการอ่านข่าวและบทความ  
บันทึกเสียงใน Studio (5 คะแนน)  
หลังเรียน – ปรับปรุงข้อบกพร่องของการอ่าน
ข่าวและบทความ Notes ประเมินการอ่านของ
ตนเอง 

อ. อเนญชา 

5 ศิลปะการอ่านเพื่อสร้าง
ภาพพจน์(Figure of 
Speech) การอ่านบท
โฆษณา/ค าโฆษณา/เล่า
นิทาน  
เกณฑ์: ลีลาการอ่าน 
และความชัดเจน 

2-2 ก่อนเรียน-อ่านเอกสาร: ศลิปะการอ่านเพื่อ
สร้างภาพพจน์ และ การอ่านบทโฆษณา  ฝึก
อ่านบทโฆษณา   
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 30 นาที 
-บรรยาย ฝึกอ่านบทโฆษณา 30 นาท ี 

อ.อเนญชา 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 - เกม “ต่อปาก ต่อค า” 2: แบ่งกลุ่มละ 3 คน 
ใช้ iPad หานิทานอีสป 1 เรื่อง เขียนบทวิทยุ 
และช่วยกันเล่านิทาน 60 นาที 
Lab: ฝึกอ่านบทโฆษณาใน Studio 
หลังเรียน – ท าแบบฝึกหัดที่ 2 เขียนบทวิทยุ
รายการเล่านิทาน ความยาว 2-3 นาที คนละ 
1 เรื่อง  

6 การใช้สมาธิและ
จินตนาการส าหรับการพูด
โดยปราศจากบท  
การพูดสด (Ad-Lib 
Announcing) 
ศิลปะการท าหน้าที่ DJ 
และผู้จัดรายการเพลงที่มี
คุณภาพ   
 

2-2 ก่อนเรียน-อ่านเอกสาร: รายการเพลงและ
ศิลปะการท าหน้าที่ DJ 
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 30 นาที 
- บรรยายและฝึกพูดสด* 60 นาที 
-มอบหมายงาน แบบฝึกหัดที ่3 สามัคคี DJ  
ทีมละ  5-7 คน  30 นาที  
Lab:  
เล่านิทาน บันทึกเสียงในStudio 
-ส่งแบบฝึกหัดที่ 2 บทวิทยุเล่านิทาน        
(5 คะแนน) 
หลังเรียน –ประชุมทีมงานท าแบบฝึกหัดที่ 3 
เขียนบทวิทยุ Rundown Sheet รายการดีเจ  
วางแผน พูดคุย/รับโทรศัพท์ และต่อเพลง คน
ละ 1 เพลง  (120 นาที) 

อ. อเนญชา 

7 การฝึกหัดทางร่างกายและ
จิตใจ 
จริยธรรม  มารยาท ข้อ
ควรระวัง ข้อห้ามในการ
ด าเนินรายการสด  การ
สัมภาษณ์   
การรับโทรศัพท์จากผู้ฟัง 

 ก่อนเรียน-อ่านเอกสาร: รายการเพลง และ
ศิลปะการท าหน้าที่ DJ  
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 30 นาที  
- บรรยาย 20 นาที 
- จับคู่ ผลัดกันสัมภาษณ์ ตั้งค าถาม 3 ค าถาม
หัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกควบคุมลม
หายใจ” สมมุติเป็นการสัมภาษณ์สดใน
รายการวิทยุ  ใช้ iPad บันทึกเสียง 20 นาที  

อ. อเนญชา 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- แต่ละทีม ตรวจแก้ บทรายการเพลงสามัคคีดี
เจ ให้เหมาะสมตามหลักจริยธรรม 30 นาที 
Lab:  
Test 3: ทดสอบการพูดสด “สามัคคี ดีเจ”  
ส่งแบบฝึกหัดที่ 3 (5 คะแนน) 
หลังเรียน –ติดตามฟังการถ่ายทอดพระราช
พิธีฯและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระเมรุมาศ 

8  เทคนิคการบรรยายสด 
Commentary 
 

2-2 ก่อนเรียน-เตรียมบทพูดส าหรับบรรยายสดหรือ
รายงานข่าว หลังงานพระราชพิธีฯ 
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที   
- บรรยาย 10 นาที 
- ดูตัวอย่างการบรรยายสด 20  นาที 
- เกม “ต่อปาก ต่อค า” 3  ฝึกบรรยาย
เหตุการณ์ภายในมหาวิทยาลัย 30 นาที 
-มอบหมายงาน แบบฝึกหัดที่ 4  วางแผนและ
บรรยายสดนนอกสถานที่  20 นาที 
- แบ่งกลุ่มอภิปราย เลือกประเด็นการบรรยาย
สด และจัดล าดับผู้บรรยายสดในกลุ่ม 20 นาที 
Lab: บันทึกเสียง/Video บรรยายสด
บันทึกเสียงคนละ 1 - 1½ นาที Notes 
ข้อบกพร่อง/ปัญหาที่เกิดขึ้น น าเสนอในช่ัวโมง
เรียนสัปดาห์ถัดไป 
หลังเรียน – ท าแบบฝึกหัดที่ 4 วางแผน
บรรยายสด บรรยากาศบริเวณพระเมรุมาศ 
ท้องสนามหลวง 

อ. อเนญชา 

9 ข้อควรระวังส าหรับการ
ปฏิบัติงานบรรยายสด 
On-The-Spot 
Commentary 
 

 
2-2 

ก่อนเรียน-เรียบเรียงข้อมูลส่วนท่ีตนเองจะท า
หน้าที่บรรยายสดนอกสถานที่ ท าลงใน Notes  
(90 นาที)  
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที -บรรยาย 20 
นาที 

อ. อเนญชา 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 - น าเสนอผลการประเมินตนเอง และปัญหาที่
พบในการบรรยายสด 30 นาที 
-ส่งแบบฝึกหัดที่ 4 น าเสนอ แผนปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ของกลุ่ม  30 นาที   
- ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการบรรยายสดนอก
สถานท่ี 10 นาที 
Lab: 
Test 4: On-The-Spot Commentary บรรยายสด
ภายนอกมหาวิทยาลัย (5 คะแนน) 
หลังเรียน – น าไฟล์เสียงบรรยายสด ไปบันทึก
ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Studio  

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ละครวิทยุ 
ศิลปะการใช้เสียงพูดใน
การแสดงละครวิทยุ 
เกณฑ:์ การรักษาความใน
บท จังหวะ วรรคตอน  
ความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

2-2 ก่อนเรียน-อ่านเอกสาร: รายการละครวิทยุ  
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที   
- บรรยาย และฝึกอ่านบทละครวิทยุ (บท
บรรยาย และบทสนทนา) 60 นาที 
-มอบหมายงาน แบบฝึกหัดที่ 5 และ Final 
project  (แบ่งกลุ่ม ผลิตรายการละครวิทยุ)   
20 นาที  
Lab: ฝึกบรรยายและแสดงละครวิทยุ (จากบท
ตัวอย่างที่ผู้สอนเตรียมให้) 
หลังเรียน –ประชุมกลุ่มคณะละคร ระดม
สมอง เขียนโครงร่างละครวิทยุ  

อ. อเนญชา 

11 บทบาทของเสียงดนตรี
และเสียงประกอบในละคร
วิทยุ 
จังหวะ วรรคตอน  การ
พูด บรรยาย และ การ
สนทนาในละครวิทยุ 
 
 

2-2 ก่อนเรียน-อ่านเอกสาร: การเขียนบทละคร
วิทยุhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=150022   

- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที    
-บรรยาย 20 นาที 
-น าเสนอโครงร่างละครวิทยุและการคัดเลือกผู้
แสดงของแต่ละกลุ่ม 50 นาที - เขียนร่างบท
วิทยุ Draft # 1 ส าหรับฝึกการแสดงใน Studio 
30 นาที 

อ. อเนญชา 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=150022
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

Lab: ฝึกการแสดง การตีความบทละครตาม  
Draft # 1 เลือกเสียงดนตรีและเสียงประกอบ 
จับเวลา 
หลังเรียน –ประชมุกลุ่มคณะละคร แก้ไขบทละคร  

12 การปรับปรุงและแก้ไขบท
ละครวิทยุ 
เทคนิคการฝึกซ้อมการ
แสดงละครวิทยุ 

2-2 ก่อนเรียน-ฝึกซ้อมการพูด การบรรยาย และ
การแสดงละครวิทยุ  
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที 
- บรรยาย 20 นาที   
- แยกกลุ่มแก้ไขบทละคร Draft #2  40 นาที 
ส่งแบบฝึกหัดที่ 5: -น าเสนอบทละครวิทยุ 
Draft #2  (5 คะแนน) 40 นาที 
Lab: ฝึกซ้อมการแสดงใน Studio (ซ้อมย่อย) 
บันทึกเสียง จับเวลารวมเสียงดนตรีและเสียง
ประกอบ ตามบท Draft #2  
หลังเรียน – ฟังเสียงการซ้อมย่อย: วิจารณ์
ภาพรวมของละครวิทยุ จุดเด่น ข้อบกพร่อง 
น าเสนอในชั่วโมงเรียนสัปดาห์ถัดไป  

อ. อเนญชา 

13 เทคนิคการแก้ไข
ข้อบกพร่องของการพูด 
การบรรยาย การแสดง
ของละครวิทยุ  

2-2 ก่อนเรียน-ฝึกซ้อมการแสดงตามบทบาท ของ
ตนเอง (90 นาที) 
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที 
- อภิปรายกลุ่มย่อย วิจารณ์ผลงาน  
-Notes สรุปข้อที่ต้องปรับปรุง 40 นาที 
-แก้ไขข้อบกพร่องของผู้แสดงรายบุคคล  
ปรับปรุงบทสนทนา 60 นาที 
Lab: ฝึกซ้อมการแสดงใน Studio (ซ้อมใหญ่) 
บันทึกเสียง ถ่ายภาพ 
หลังเรียน – Notes ประโยชน์ท่ีได้จากการ
ซ้อมใหญ่ (120 นาที) 

อ. อเนญชา 

14 การใช้ Actuality   
การเคลื่อนไหวร่างกาย 

2-2 ก่อนเรียน-ฝึกซ้อมการแสดงตามบทบาท ของ
ตนเอง  

 
 



11 
 
สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

และต าแหน่งการพูดใน
ละครวิทยุ 
 

 

- ฝึกควบคุมลมหายใจ 30 นาที   
- บรรยาย 30 นาที 
- แบ่งกลุ่มค้นหาวิธีสร้างเสียงประกอบสด 
(ผลิตขึ้นเองในห้องบันทึกเสียง) 30 นาที 
- น าเสนอผลงาน บทสนทนาที่มีการใช้เสียง
ประกอบที่ผลิตขึ้นเองเสริมความสมจริงและ
สร้างฉาก 
Lab:  
Final Test 1 สอบปฏิบัติการคณะละครวิทยุ 
(20 คะแนน)  
หลังเรียน – ฟังละครวิทยุของเพื่อน Notes 
ประเมินวิจารณ์และเสนอแนะ  (45 นาที) 

15 ทบทวนหลักการพูด 
การอ่านข่าว การอ่าน
บทความ และร้อยกรอง
ตามหลักเกณฑ์การ
ทดสอบผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงฯของ 
กสทช. 
 

2-2 ก่อนเรียน- อ่านเอกสาร: ภาคผนวก ก,ข ของ 
ประกาศ กสทช. จาก link: 
https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/l
aw/doc/th/560400000001.pdf   (60 นาที) 
- ฝึกควบคุมลมหายใจ 20 นาที   
- บรรยาย 20 นาที 
-ฝึกซ้อมการอ่านข่าว บทความ ร้อยกรอง 
จับคู่ ผลัดกันประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
อ่านตามหลักเกณฑ์ กสทช. 80 นาที 
Lab: Final Test 2 สอบปฏิบัติการ 
รายบุคคล สด ใน Studio (20 คะแนน) 
หลังเรียน –ประเมินการพูดของตนเอง ในการ
สอบปฏิบัติการ  
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

อ. อเนญชา 

 
 
 
 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000001.pdf
https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000001.pdf
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรร
มที่  

 

ผลการเรียนรู้*  
 

 
วิธีการประเมิน  

 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
 

1 ทักษะการส่ือสาร Test 1 ทดสอบการอ่านข่าวสั้น 2 5% 

2 ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการส่ือสาร 

แบบฝึกหัดที่ 1 เขียนบทพูด 3 5% 

3 ทักษะทางปัญญา Test 2 ทดสอบการอ่านข่าวและบทความ 4 5% 
4 ทักษะทางปัญญา

ทักษะการส่ือสาร 
แบบฝึกหัดที่ 2  เล่านิทาน 
(บทวิทยุ+บันทึกเสียง) 

6 5% 

5 

คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

Test 3 พูดสด สามัคคีดีเจ 
แบบฝึกหัดที่ 3 บท run-down รายการดีเจ 
 

7 5% 

6 
ทักษะการส่ือสาร 
ทักษะทางปัญญา 

Test 4 บรรยายสด นอกสถานท่ี 
แบบฝึกหัดที่ 4 แผนปฏิบัติงาน 
 

9 5% 

7 
ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา และทักษะ
การส่ือสาร 

แบบฝึกหัดที่ 5 เขียนบทละครวิทยุ 12 10 % 

8 

คุณธรรมจรยิธรรม
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

Final test 1: สอบปฏิบัติการกลุ่ม(ละคร) 
10% + Peer-evaluation 10% 

14 20% 

9 ความรูแ้ละทักษะ
ทางปัญญา 

Final test 2: สอบปฏิบัติการ รายบุคคล 15 20% 

10 ความรูแ้ละทักษะ
ทางปัญญา 

สอบข้อเขียน สอบปลาย
ภาค 

10% 

 คุณธรรมจรยิธรรม การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
      (ต าราและเอกสารประกอบการสอน ต้องซื้อ)  
หนังสือ “อ่านอย่างไรและเขยีนอย่างไรฉบบัราชบัณฑิตยสถาน(แก้ไขเพิ่มเติม)” ราชบัณฑิตยสถาน, 2554. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
             (ต้องอ่าน) เอกสารประกอบการสอนและงานน าเสนอของรายวชิา CI246 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยุ กระจาย
เสียง (ศิลปะการใช้เสียงพูดส าหรับงานวิทยุกระจายเสียง) ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560  และข้อมูลตาม Link ของ  
Website ที่ก าหนด ทาง iTunesU 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    หนังสือ:  ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบณัฑิตยสถาน (2554) 
                             พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1, 2 (2550) 
                             เพลินภาษา ๕ นาท ี(2552) 
                             ภาษาไทยที่สื่อมวลชนอาจใชพ้ลาด (2535) 
                             ภาษิต ค าพังเพย ส านวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551) 
                             อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบณัฑิตยสถาน (2554) 
   อินเทอร์เน็ต:    https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000001.pdf 
                            http://kmofca.wordpress.com  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1ให้นักศึกษาประเมินประสิทธผิลของรายวชิา(ผู้สอน)ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
1.2ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ประเมินการสอนจากทักษะปฏิบัติการ(แบบฝึกหัด และ การทดสอบภาคปฏิบัติการ) และผลงานของ

นักศึกษา 
                2.2  เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  

ปรับปรุงการสอนโดยผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และประเมินความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
จากผลงานและทักษะปฏิบัติการของนักศึกษา แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนคาบถัดไป และน า
ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงวิธีการสอนในครึ่งหลังของภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 ทวนสอบผลการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติจากผลงาน 
4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาโดยให้ท าแบบสอบถาม 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000001.pdf
http://kmofca.wordpress.com/
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ด าเนินการทบทวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่เปิดสอนครั้งล่าสุด และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล
ของรายวิชาที่จะเปิดสอนทุกภาคการศึกษาที่จะเปิดสอน 

------------------------------------------ 


