
 
 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3113210 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (2 – 2 – 5) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต   หมวดวิชาเฉพาะ  หลักสูตรนิเทศศาสตร์  บังคับเรียนทุกสาขาวิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
       อ.ดร.สาธิต  ดิษโยธิน 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่  2/2558  นักศึกษานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ห้อง สตูดิโอนิเทศศาสตร์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. ครั้งท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  

      ไม่มี 

 

         รายละเอียดของรายวิชา 
                                     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 



หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมาย ประเภทและรูปแบบรายการของสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงองค์ประกอบส าคัญต่อการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดท าโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์  และเพิ่มศักยภาพในการ

เรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการปรับประยุกต์ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบททางด้านการสื่อสาร 
 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหาความหมายเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ด้านการวางแผน และการ

ปฏิบัติงานทางด้านวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น เน้นความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อท้องถิ่น ศึกษาทางด้านความส าคัญ และการบริหารงานของวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยเน้นการสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียงในการปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาของนักศึกษา 

บรรยายและฝึกปฏิบัติจ านวน 44 คาบ 

2. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
- อาจารย์ประจ ารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษารายบุคคล  

- ชั่วโมงสอน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

- ให้ค าปรึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 



4. อาจารย์ประจ าวิชาประกาศเวลาเรียนและการให้ค าปรึกษาผ่านทาง  E : Mail 

             Sathit.d89@gmail.com 
 

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

3113210 
การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

                           

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1). มีวินัยและค่านิยมที่ดีงาม หมายถึง มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตความมีวินัย ความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความตรงต่อเวลา  
              2) มีวิธีด าเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย มีทักษะชีวิต และมีวุฒิภาวะทางสังคม 
หมายถึง ด ารงตนอยู่ในท้องถิ่น สังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ส านึกแห่งความพอเพียง ใช้คุณธรรมเป็นเคร่ือง
ชี้น าชีวิต 
      3) มีความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง ยึดมั่น ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับในสังคม
ต่างๆ ยอมรับพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก  
   4) มีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ตระหนักในคุณค่าประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 
  5) มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ช่วยเหลือดูแล
สังคม ชี้น าสังคม 

mailto:Sathit.d89@gmail.com


  6) มีจรรยาบรรณ จริยธรรม ความเป็นกลางในการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร  ไม่บิดเบือนหรือให้
ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่สาธารณชน ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง       
  
  1.2 วิธีสอน 

1. อธิบายความแตกต่างของรายการประเภทต่างๆ 
2. ผลิตรายการที่ได้รับมอบหมาย 
3. น าเสนอผลงานของนักศึกษาโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 
              1.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการท างาน 
2) สามารถสรุปและวิเคราะห์รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆได้ 
3) ประเมินผลการน าเสนองานจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้สอนมอบหมาย 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
1) มีความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ทั้งในวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง มีความรอบรู้ในองค์ความรู้

ทั้งในท้องถิ่น โลกกว้าง ที่ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ความรู้ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง  เน้นการสื่อสารในชุมชน การบริหารจัดการ และการสร้าง
เครือข่าย  

2) มีความรู้รอบตัว สามารถน าองค์ความรู้หรือข้อมูลรอบตัวมาน าเสนอ เป็นข่าวสารให้ กับ
ชุมชนในท้องถิ่นให้รับรู้ได้อย่างเหมาะสม 

3) มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการสื่อสาร หมายถึง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญด้านการสื่อสาร 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการสื่อสารกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 วิธีสอน 
 บรรยาย  อภิปรายและสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สอนการลงปฏิบัติจริง โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ 
2) สังเกตพัฒนาการความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจใน 
3) สังเกตการน าเสนอผลงานโครงการและการลงปฏิบัติจริง 



3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1) สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ โดยใช้เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริงของสังคม และน าเสนอทางออกที่เหมาะสม 
2) ท างานอย่างเป็นระบบ หมายถึง รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน การวิเคราะห์ แยกแยะผลที่

จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาตนและท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
3) มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลข่าวสาร เพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีความคิด ตระหนัก เข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อในสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิม น าเสนอประเด็น และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม 

                  3.2   วิธีสอน 
 1)    ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการต่างเพื่อน าข้อดีมาต่อยอดในการ
สร้างโครงการ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1)    สังเกตพัฒนาการ 
2)    การก าหนดโจทย์ในการผลิรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังเกตการ
น าเสนอผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1)  เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ นักสร้างสรรค์ ความขยัน อดทน มุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ 

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และมีประสบการณ์ที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง 
4.2 วิธีสอน 
1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2) ให้นักศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทต่างๆได้ 
3) การน าเสนอผลงาน 

 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ด้วยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 



3) ตรวจผลงาน  
5.   ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1) มีความสามารถด้าน การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืนๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการแสวงหาความรู้ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้  
   2) มีความสามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้ 
 3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม      
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การจับประเด็น การตีความ การถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 5.2  วิธีสอน 

1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงาน 

  5.3  วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ด้วยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  

6 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 6.1 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1) มีความสามารถในด้านการสื่อสาร โดยผ่านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และช่องทางสื่อมวลชน 
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารน าเสนอข้อมูลหรือข่าวสารผ่านช่องทาง

สื่อ เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 
3) สามารถใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน น าเสนอข้อเท็จจริง ความถูกต้อง 

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ เพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6.2 วิธีสอน 



1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
2) ฝึกให้ยกตัวอย่างตามหัวข้อที่ได้เรียน 

                6.3  วิธีการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ท่ี  

 
หัวข้อ / รายละเอียดการสอน 

 
 

จ านวน
ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ ชื่อผู้สอน 

1 -  ความหมาย  องค์ประกอบการ
วางแผนผลิตและจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง 
-  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง 

 
 

4 

- การประเมินความรู้ก่อนการเรียน 
- การบรรยายด้วยเอกสารประกอบการ
สอนพร้อมตัวอย่าง 
- บรรยาย   
- สื่อ PowerPoint   

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

2 - บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
-  การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังเปา้หมาย  
เน้ือหารูปแบบ  การน าเสนอทาง
สถานีวิทยุในวันและ  เวลาที่
เหมาะสมกับ 
กลุ่มผู้ฟงัเปา้หมาย 
- ทบทวนการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียง 

 
 

4 

- บรรยาย   
- กิจกรรมกลุ่ม และน าเสนอผลงานเป็น
ราย กลุ่ม  
- อภิปราย 
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระส าคัญ 
 
 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

3-4 
- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
- กระบวนการสื่อสาร บทบาทของ
สื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

8 
- บรรยาย   
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง 

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 



สัปดาห์ท่ี  
 

หัวข้อ / รายละเอียดการสอน 
 
 

จ านวน
ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ ชื่อผู้สอน 

 

5 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : สปอต  

4 

- บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ   

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

6 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการข่าว  

4 

- น าเสนอชิ้นงานเปน็รายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงานเป็นรายบุคคล / กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

7 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการสัมภาษณ์ 
 

4 

- น าเสนอชิ้นงาน เปน็รายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงานเป็นราย บุคคล / กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ  

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

8 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการสารคดี  
 

 
 

4 

- การบรรยายด้วย Power Point พร้อม
เอกสารประกอบการสอน 
- ฝึกการอ่านออกเสียง  
- ฝึกปฏิบัติการจัดรายการ  

 

 อ.ดร.
สาธิต ดิษ
โยธิน 

9 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการนิตยสาร  
 

4 

- น าเสนอชิ้นงาน เปน็ รายบุคคล  
- อภิปรายชิ้นงานเป็นราย  
บุคคล / กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 



สัปดาห์ท่ี  
 

หัวข้อ / รายละเอียดการสอน 
 
 

จ านวน
ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ ชื่อผู้สอน 

10-11 
- หลักการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง : รายการเพลง 
-การน าเสนอผลงาน เป็นรายบุคคล 

8 

- อภิปรายชิ้นงานเป็นรายบุคคล / กลุ่ม  
-บรรยาย  
- PowerPoint   
- ตัวอย่าง  
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

12-15 
ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการรูปแบบ
ต่างๆในห้องปฏิบัติการ
วิทยุกระจายเสียง 

16 
- น าเสนอชิ้นงาน เป็นรายบุคคล 
- ฝึกปฏิบัติ    

อ.ดร.สาธิต 
ดิษโยธิน 

16 สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรรม วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของการประเมินผล 

1 สอบปลายภาค 16 30% 

2 

วิเคราะหก์รณีศึกษาค้นควา้พร้อม
น าเสนอ 
การท างานกลุ่ม / เด่ียว 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 60% 

3 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 
 
 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



1. ต าราและเอกสารหลัก 
 
บุญเกื้อ ควรหาเวช.(2533).  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตเอกสารและต ารา  
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรังสิต.(2541). เอกสารประกอบการสอน RTV 111 การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ . 
          กรุงเทพฯ. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2530). เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วย  
          ท่ี 1-5. นนทบุรี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
วิภา อุตมฉันท์.(2546). โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ :  
          โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ 
ศุภางค์ นันตา.(2553). การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
          มหาสารคาม. 
อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์. (2552). หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ .  กรุงเทพฯ : แห่ง 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
เอกธิดา เสริมทอง.(2553). หลักการแพร่ภาพและการกระจายเสียง = Principle of Broadcasting /  
          Publisher. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
  - รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ  

- วารสารงานวิจัย บทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
  www.slideshare.net/ajarnice/ss-5030769 

center.prd.go.th/opdc/.../หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง.doc 
วารสารงานวิจัย บทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

 
 
 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%20%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a&u1=1003&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%20%2f&u1=4&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95&u1=1003&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%20RTV%20111%20%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%20%2f&u1=4&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%20%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c&u1=1003&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%20%3a%20%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%20%2f&u1=4&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&elementcount=1&t1=%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%20%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2&u1=1003&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
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การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ผู้สอนท าเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจ าวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เมื่อได้ผลประเมินการสอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ขึ้น  โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยชั้นเรียน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ

ประเมินผลผ่านแล้ว 
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ อีกครั้ง 
3) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 2-4 ปี  ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ /ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจ าวิชานี้ 
 
 
 


