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คํานํา 

 
เอกสาร มคอ.3 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็น แนวทางการสอนรายวิชา 3113205  การผลิตและ

สร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบแบบต่างๆ 
ประกอบด้วย รายการข่าว รายการสารคดี รายการละครทางวิทยุ และรายการเพลง ตลอดจนให้ผู้เรียน
สามารถใช้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นข้อมูลที่สําคัญยิ่งในการสร้างสรรค์งาน
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท  ผู้เรียนจะได้ทราบแนวทางการสอนด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในการเรียนวิชานี้มากย่ิงขึ้น  
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รายละเอียดของรายวิชา 
  
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์  
  

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป  
1.  รหัสและชือ่วิชา  
  3113205  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น (Basic Creative Radio 
Production)  
2.  จํานวนหน่วยกิต  
  3  หน่วยกิต  3(2 - 2 - 5)   
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  ช่ือหลักสูตร  นิเทศศาสตรบณัฑิต นศ.บ. 
  วิชาเลือก  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ  ระดับปริญญาตรี  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์ ดร. จริยา  รุกขพันธ์ุ     ผศ. ศศิธร  เทียมถนอม 
 
5.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน  
  ภาคเรียนที่  1 / 2559 ช้ันปีที่  3  
6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ามี)  
  ไม่มี  
7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน  (Co - requisite)  (ถ้ามี)  
  ไม่มี  
8.  สถานทีเ่รยีน  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด   
  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  มิถุนายน 2559 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์   
1.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา  

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู ้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด การวางแผนรายการ  
กระบวนการ  เทคนิคและการใช้อุปกรณ์ในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ฝึกปฏิบัติการวางแผน
ผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการนําเสนอโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเขียนบทวิทยุ  การพูดทาง
วิทยุ  การประชาสัมพันธ์  การโฆษณา  เป็นต้น   
2.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  แนวคิด การวางแผนรายการ  กระบวนการ  
เทคนิค  การใช้อุปกรณ์ในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  ฝึกปฏิบัติ การวางแผนผลิตและจัด
รายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
นําเสนอ  
 

หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ  
1.  คําอธบิายรายวิชา  

กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ การเตรียมข้อมูลการผลิตไปจนถึงการ
นําเสนอรายการ และฝึกปฎิบัติรายการวิทยุกระจายเสียงตามขั้นตอน   
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
  

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย 2 คาบต่อสัปดาห์ 
ปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษา 

ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการวิทยุ 

- 

 
 3.  จํานวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  
    3.1  อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์  
    อาจารย์ ดร. จริยา  รุกขพันธ์ุ    e-mail :  klinjan.j@gmail.com 
    3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  
    อาจารย์ ดร. จริยา  รุกขพันธ์ุ     วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. 
          ผศ. ศศิธร  เทยีมถนอม            วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1.  คุณธรรม  จริยธรรม  
 1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องการ  
       1.1.1  เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในคณุค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
เข้าใจตน  เข้าใจผู้อ่ืน  พร้อมกับปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
       1.1.2  มคีวามเสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
        1.1.3  เคารพกฎระเบียบ  กติกาและข้อบังคบัของสถาบัน  องค์กรและสังคม  
        1.1.4  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม  ทํางานเป็นทีม  มีความคิดเชิงสร้างสรรค์  
 1.2  วิธีสอน  
       1.2.1  ปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่กําหนด  โดยสร้างสรรค์แนวคิด  อันนาํไปสู่การผลิตรายการ
ที่ให้ความรู้   ความบันเทิงซึ่งช่วยยกระดับจิตใจเพื่อการพัฒนาตน  พัฒนาสังคมและพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  
       1.2.2  อภิปรายกลุ่ม  
       1.2.3  กําหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียน
พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
 1.3  วิธีการประเมนิผล  
       1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา  
       1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถกูต้อง  เหมาะสมและสร้างสรรค์  
       1.3.3  ประเมินผลการนําเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย  
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีงประเภทต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการผลิต
รายการตามขั้นตอน  
 2.2  วิธีสอน  

2.2.1  บรรยายและมีสื่อ CD. แสดงตัวอย่างรายการในรูปแบบต่าง ๆ   
2.2.2  อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิทยุกระจายเสียง Adobe Audition 1.0  
2.2.3  ฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคล  โดยประยุกต์ทฤษฎี  เทคนิคต่างๆ ที่เรียนและ นําเสนอผลงาน

การผลิตรายการแต่ละรูปแบบ  
2.2.4  อภิปรายหลังการนําเสนอผลงานแต่ละรูปแบบ  

2.3  วิธีการประเมินผล  
 2.3.1  ทดสอบปลายภาคที่เน้นหลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ความเข้าใจ  การประยุกต์ใช้   

วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า  
 2.3.2  ประเมนิผลจากการนาํเสนอผลงานแต่ละรูปแบบเป็นรายบุคคล  
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3.  ทักษะทางปัญญา  
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
    พัฒนาความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า  
 3.2 วิธีการสอน  

3.2.1  ร่วมกิจกรรม  นําเสนอชิ้นงานรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ ในแผ่น CD. พร้อมบท
วิทยุประกอบ  

3.2.2  วิเคราะห์และวิจารณ์งานแต่ละรูปแบบ  ตามทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   3.2.3   อภิปรายกลุ่ม  
 3.3  วิธีการประเมินผล  
     3.3.1  สอบปลายภาคโดยเน้นการประยุกต์ใช้  
     3.3.2  พิจารณาจากการอภิปราย  
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ  
   4.1.1  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
   4.1.2  ทักษะการเรียนด้วยตนเอง  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนทันเวลา  

4.1.3 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดบัต่างๆ  
 4.2 วิธีการสอน  

4.2.1  การอภิปราย  
4.2.2  มอบหมายงานแบบรายบุคคล  

 4.3  วิธีการประเมินผล  
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด    
4.3.2  ประเมนิผลจากชิ้นงานที่นักศึกษานาํเสนอ  
4.3.3  ประเมนิผลจากการอภิปรายกลุ่ม  

 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

5.1.1 พัฒนาทักษะในสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปัญหาและกลุ่มผูฟั้งที่แตกต่างกัน   

5.1.2 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นประจําใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและความคิด  
 

 5.2  วิธีการสอน  
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
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ในการผลิตงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับระบุแหล่งอ้างอิง  
5.2.2  นําเสนอชิ้นงานรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ ในสือ่ CD.  

 5.3  วิธีการประเมนิผล  
5.3.1  ประเมนิจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลังจากฟังการนําเสนอผลการศึกษาของเพื่อน  
5.3.2 ประเมินจากบทรายการวิทยุและการนําเสนอผลงานในสื่อ CD.  

  

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล  
 1.  แผนการสอน  

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรมการสอน / 
สื่อ 

ผู้สอน 

1 

-  ความหมาย  องค์ประกอบการวางแผน
ผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
-  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง 
 

4 

- บรรยาย   
- สื่อ 
PowerPoint   

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 

2 

- บทบาท  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิต
และจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
-  การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย  
เนื้อหารูปแบบ  การนําเสนอทางสถานี
วิทยุในวันและ  เวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้
ฟังเป้าหมาย 
- ทบทวนการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 

4 

- บรรยาย   
- กิจกรรมกลุ่ม 
และนําเสนอ
ผลงานเป็นราย 
กลุ่ม  
- อภิปราย  

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 
 

3-4 
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิทยุ 
Adobe Audition 1.0 

8 

- บรรยาย   
- อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
 

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 
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5 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : สปอต (1) 

4 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ   

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรมการสอน / 
สื่อ 

ผู้สอน 

6 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการข่าว (2-3) 

4 

- นําเสนอชิ้นงาน 
เป็นรายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงาน
เป็นรายบุคคล / 
กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 
 

7 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการสัมภาษณ์ (4) 
 

4 

- นําเสนอชิ้นงาน 
เป็นรายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงาน
เป็นราย บุคคล / 
กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ  

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 
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8 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการสารคดี (5) 
 

4 

- นําเสนอชิ้นงาน  
เป็นรายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงาน
เป็นรายบุคคล / 
กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรมการสอน / 
สื่อ 

ผู้สอน 

9 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการนิตยสาร (6) 
 

4 

- นําเสนอชิ้นงาน 
(5) เป็น  
รายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงาน
เป็นราย  
บุคคล / กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 
 

10-11 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการเพลง(7) 
-การนําเสนอผลงาน (7) เป็นรายบุคคล 

8 

- อภิปรายชิ้นงาน
เป็นรายบุคคล / 
กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 
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12-15 
ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการรปูแบบต่างๆใน
ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 

16 

- นําเสนอชิ้นงาน 
เป็นรายบุคคล 
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 

16 การสอบปลายภาค (นอกตาราง) 4 

- นําเสนอชิ้นงาน 
เป็นรายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงาน
เป็นรายบุคคล / 
กลุ่ม   

 
อ.ดร. จริยา   
รุกขพันธ์ุ 

 
 
 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
  

กิจกรรม ผลการเรยีนรู้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่ 
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1 2.3.1  3.3.1 สอบปลายภาค 16 30% 

2 

2.3.2   3.3.2 
4.3.1 4.3.2   4.3.3 
5.3.1   5.3.2 
 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ค้นคว้าแล้วนําเสนอ 

การทํางานกลุ่ม / เด่ียว 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

60% 

3 
1.2  2.2   3.2   
4.2  5.2 
 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน

ช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและตําราหลัก  
    บุญเกื้อ  ควรหาเวช. (2540).  คู่มือผลติรายการวิทยกุระจายเสียง. กรุงเทพมหานคร  :  ภาควิชา  

    เทคโนโลยทีางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2.  เอกสารข้อมูลสําคัญ  
     ไม่มี  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา  
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                     กมลรัตน์  วิจิตรกูล.  (2535). หลักการจัดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง.  เอกสารประกอบการ  

บรรยาย. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนการประชาสัมพันธ์.  

      กรมประชาสัมพันธ์. (2547). กฎหมาย ระเบียบวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.      

                   กรุงเทพมหานคร :พี.เอ.ลีฟว่ิง.       

      อาจารย์กรกมล วิไลจิตต์ (2556). การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. เอกสารประกอบการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

     รุ่งนภา  ทัดท่าทราย. (2546).  การเขยีนบทวิทย-ุโทรทัศน์ละบทละครวิทยาศาสตร์.   

กรุงเทพมหานคร: อินฟอร์มีเดีย  บุ๊คส์.  

 
 

 รุ่งรัตน์  ชัยสําเร็จ.(2538). การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย  

              หอการค้าไทย.  

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (2545). เอกสารประกอบการอบรม  
              เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการวิทยุ.  สรุาษฎร์ธานี : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง  
                   ประเทศไทย.    
     อนันต์ธนา อังกินันทน์. (2532).  การผลิตรายการวิทยุ. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัย  
                 รามคําแหง.    
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดทําโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้  

 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
 - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา  
 - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องการสื่อสารกับนักศึกษา  

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน  
 - ผลการเรียนของนักศึกษา  
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  

3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง  
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และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้  
 - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน  
 - วิจัยในและนอกชั้นเรียน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา    
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

    - การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์์อ่ืนๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  

    - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา  
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดรายวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4   
 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ 
    ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ  

  
  
 
 


