
 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา เวทีนักพูด ๑ รหัสวิชา  ท๓๑๒๙๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน  ๔๐  คาบ : ภาคเรียน จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ศึกษาลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และบทบาทหน้าที่ของ

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้งศึกษาวิธีการพูดและการด าเนินรายการโทรทัศน์

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สปอตโทรทัศน์ รายการข่าว รายการสารคดี รายการเกมโชว์ รายการทอล์กโชว์              

และรายการปกิณกะ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ

กลุ่ม คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนวคิดใหม่อย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการพูด พร้อมทั้งมีทักษะในการด าเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ มี

วาทศิลป์ในการพูด มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออก รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
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ศึกษากระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ตั้งแต่ขั้นก่อนผลิตรายการ ขั้นผลิตรายการ และขั้นหลัง

ผลิตรายการ เรียนรู้บทบาทของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ พร้อมทั้ง

ศึกษาและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในห้องผลิตรายการและรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

กระบวนการสืบค้นข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี

ต่อการพูด พร้อมทั้งมีทักษะในการด าเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ มีวาทศิลป์ในการพูด มีความเชื่อมั่นใน

ตนเองและกล้าแสดงออก รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
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ศึกษาความหมายของนักจัดรายการวิทยุ  และอธิบายลักษณะส าคัญ  คุณสมบัติของนักจัดรายการ

วิทยุที่ดีโดยศึกษาจากตัวอย่างนักจัดรายการวิทยุที่ ดีและประสบการณ์จริง  สามารถน าความรู้จาก

ประสบการณ์จริงและจาการค้นคว้าหาความรู้จากนักจัดรายการวิทยุที่ดีผ่านทางสื่อวิทยุและน าไปประยุกต์ใช้

ในการจัดรายการวิทยุในโรงเรียนได้จริงและต่อยอดไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตระหนักและเข้าใจ

จรรยาบรรณในหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักจักรายการวิทยุ และมี

จิตสาธารณะพร้อมที่จะบริการสังคมผ่านสื่อวิทยุ 
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ศึกษาข้ันตอนการเตรียมตัวในการด าเนินรายการวิทยุ และสิ่งที่ต้องท าเม่ือเราเป็นนักจัดรายการวิทยุที่

ดี โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนและตัวอย่างของนักจัดรายการวิทยุที่ดี   โดยใช้

กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการกลุ่มในการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็น

ประโยชน์แล้วน าข้อมูลที่ควรจะพูดถึงไปใช้ในการด าเนินรายการวิทยุในโรงเรียน และการจัดรายการวิทยุใน

โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดไปใช้ในการประกอบอาชีพได้   เพ่ือให้เกิดความตระหนักในหน้าที่

ของนักจัดรายการวิทยุ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุทั้งในโรงเรียนและในการ

ประกอบอาชีพนักจัดรายการวิทยุ ตลอดจนมีความรักและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ 
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ศึกษาความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ บอกประวัติความเป็นมา   หลักการของ   

การประชาสัมพันธ์ บอกขั้นตอนการด าเนินงาน เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม เขียนบรรยายและพรรณนาอย่าง

สร้างสรรค์ พูดโน้มน้าวใจ พูดเชิญชวน พูดสรุปแนวคิด และเสนอแนวคิดใหม่ ใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม        

แก่โอกาส เข้าใจธรรมชาติของภาษา มีคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล และ

กระบวนการกลุ่ม ในการศึกษาเรียนรู้ เสนอแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด

เพ่ือให้เกิดความรักในการพูดและการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี มีจรรยาบรรณ มีทักษะและเจตคติที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานนักประชาสัมพันธ์ มีทักษะการพูดโน้มน้าวใจ พูดเชิญชวน และพูดในโอกาสต่างๆ ใช้ระดับภาษา

ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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 ศึกษาหลักการประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และ

ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ เขียนบทความ      

เขียนบันเทิงคดี เขียนข่าว ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสาร การเลือกใช้เครื่องมือใน

การประชาสัมพันธ์บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ฝึกปฏิบัติการเป็นนักประชาสัมพันธ์ในงานต่าง ๆ ใช้ระดับ

ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจธรรมชาติของภาษา ประเมินเรื่องที่ฟัง ดู และพูดได้อย่างถูกต้อง    โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการกลุ่ม ในการศึกษาเรียนรู้  เสนอแนวคิดใหม่           

อย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  เพ่ือให้เกิดทักษะด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ ด้วยการใช้

ระดับภาษาถูกต้องเหมาะสม มีทักษะการพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถน าความรู้ไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทย 


