
 

 
 
 
 

 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

3113210 การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

2. จ านวนหน่วยกติ 

3 (2 – 2 – 5) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 

ศิลปศาสตร◌์บณัฑิต  หมวดวชิาเฉพาะ หลกัสูตรนิเทศศาสตร◌์ บงัคบัเรียนทุกสาขาวิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

อ.กิตติพฒัน์ สุนทรนิทศัน ์

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี2 /2559 นกัศึกษานิเทศศาสตร◌์ เอกวทิยกุระจายสียงและวิทยโุทรทศัน์ ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

หอ้ง สตูดิโอนิเทศศาสตร◌์ อาคาร 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

9. คร้ังท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

ไม่มี 

 
 

รายละเอยีดของรายวชิา คณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร◌ี 

หมวดท◌ี◌่ 1 ข้อมูลทั่วไป 



 

 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความหมาย       ประเภทและรูปแบบรายการของส่ือวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ 

พฒันาทอ้งถ่ิน 

2. เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถทราบถึงองคป์ระกอบส◌ําคญัต่อการจดัรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพฒันา 

ทอ้งถ่ิน 

3. เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถจดัท◌ําโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาวชิานิเทศศาสตร◌์ และเพ่ิมศกัยภาพในการ 

เรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการปรับประยกุตใ์หมี้ความเช่ือมโยงกบับริบททางดา้นการส่ือสาร 
 

 

 

 
 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

ศึกษาหาความหมายเก่ียวกบัหลกัและทฤษฎีการส่ือสารมวลชน ดา้นการวางแผน และการ ปฏิบติังาน

ทางดา้นวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทอ้งถ่ิน        เนน้ความรู้เก่ียวกบัการจดัรายการ 

วิทยกุระจายเสียงเพ่ือทอ้งถ่ิน ศึกษาทางดา้นความส าคญั และการบริหารงานของวิทยกุระจายเสียงเพ่ือพฒันา 

ทอ้งถ่ินให้ดีข้ึน       โดยเนน้การส่ือสารทางวิทยุกระจายเสียงในการปฏิบติัผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ พฒันา

ทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานศึกษาของนกัศึกษา 

บรรยายและฝึกปฏิบติัจ◌ํานวน 44 คาบ 

2. จ◌ํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค◌ําปรึกษาและแนะน◌ําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารยป์ระจ◌ํารายวิชา แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งท◌ํางาน ตารางสอน

เวลาว่าง ในแต่ละสปัดาห์ 

3. จ◌ํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค◌ําปรึกษาและแนะน◌ําทางวชิาการแก่นกัศึกษารายบุคคล 

- ชัว่โมงสอน 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

- ใหค้◌ําปรึกษา 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

หมวดท◌ี◌่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

หมวดท◌ี◌่ 3 ลกัษณะและการด◌ําเนินการ 



4. อาจารย์ประจ◌ําวชิาประกาศเวลาเรียนและการให้ค◌ําปรึกษาผ่านทาง E : Mail 

Kittipat1102@gmail.com 
 

4.       แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 4. ทักษะความ 5. ทกัษะการวิเคราะห์ 
ปัญญา สัมพ◌ันธ์ระหว่าง เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

บุคคล และการใช้เทคโนโลยี 
และความรับผดิชอบ 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 

เพ่ือพฒันา 

ทอ้งถ่ิน 

•    • •  •     • • •     •      • • 

 

 

 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพฒันา 

1). มีวินยัและค่านิยมท่ีดีงาม หมายถึง มีความรับผดิชอบ ความซ่ือสตัยสุ์จริตความมีวนิยั ความ 

เอ◌ื◌้อเฟ้ือเผือ่แผ ่ความตรงต่อเวลา 

2) มีวิธีด◌ําเนินชีวติดว้ยคุณลกัษณะของความเป็นไทย มีทกัษะชีวิต และมีวุฒิภาวะทางสงัคม 

หมายถึง ด ารงตนอยูใ่นทอ้งถ่ิน สงัคมอยา่งมีความสุข ภายใตส้◌ํานึกแห่งความพอเพียง ใชคุ้ณธรรมเป็น

เคร◌ื◌่อง ช้ีน◌ําชีวติ 

3) มีความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง ยดึมัน่ ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบระเบียบ ขอ้บงัคบัในสงัคม 

ต่างๆ ยอมรับพหุวฒันธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดีเขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจโลก 

4) มีความรัก ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ตระหนกัในคุณค่าประวติัศาสตร์ศิลปวฒันธรรม ภูมิ 

ปัญญา และมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประเทศ 

5) มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ◌์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ช่วยเหลือ

ดูแล สงัคม ช้ีน◌ําสงัคม 

หมวดท◌ี◌่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 



6) มีจรรยาบรรณ จริยธรรม ความเป็นกลางในการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร ไม่บิดเบือนหร◌ือให ้

ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จแก่สาธารณชน ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้ง 

 

1.2 วธิีสอน 

1. อธิบายความแตกต่างของรายการประเภทต่างๆ 

2. ผลิตรายการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. น      าเสนอผลงานของนกัศึกษาโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัธนบุร◌ ี

1.3 วธิีการประเมนิผล 

1)  สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการท างาน 

2)  สามารถสรุปและวิเคราะห์รายการวิทยกุระจายเสียงประเภทต่างๆได ้

3)  ประเมินผลการน าเสนองานจดัและผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงตามท่ีผูส้อนมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต◌้องไดรั้บ 

1) มีความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ทั้งในวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง มีความรอบรู้ในองคค์วามรู้ 

ทั้งในทอ้งถ่ิน โลกกวา้ง ท่ีทนัสมยั และรู้จกัสืบเสาะแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการ 

ความรู้ ใฝ่เรียนรู้และพฒันาตนอยา่งต่อเน◌ื◌่อง เนน้การส่ือสารในชุมชน การบริหารจดัการ และการสร้าง 

เคร◌ือข่าย 

2) มีความร◌ู◌้รอบตวั สามารถน าองคค์วามรู้หร◌ือขอ้มูลรอบตวัมาน าเสนอ เป็นข่าวสาร

ให ้ กบั    ชุมชนในทอ้งถ่ินให้รับรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

3) มีความรอบรู้ในศาสตร์ดา้นการส่ือสาร หมายถึง มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ และ

ทฤษฎีท่ีส าคญัดา้นการส่ือสาร 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการส่ือสารกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งเนน้ 

การประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.2 วธีิสอน 

บรรยาย อภิปรายและสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สอนการลงปฏิบติัจริง โดยเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส 

าคญั 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ 

2)  สงัเกตพฒันาการความสามารถดา้นความรู้ความเขา้ใจใน 

3)  สงัเกตการน าเสนอผลงานโครงการและการลงปฏิบติัจริง 



3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1) สามารถแกไ้ขสถานการณ์โดยใชไ้หวพริบปฏิภาณ โดยใชเ้หตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของสงัคม และน◌าํเสนอทางออกท่ีเหมาะสม 

2) ท างานอยา่งเป็นระบบ หมายถึง รู้จกัจดัล◌ําดบัความส◌าํคญัของงาน การวิเคราะห์ 

แยกแยะผลท่ี จะเกิดข้ึน ตลอดจนมีการพฒันาตนและทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

3) มีกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือ 

น◌ําไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์

4) มีความคิด ตระหนกั เขา้ใจ และรู้เท่าทนัส่ือในสภาวะทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิม น าเสนอประเด็น และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสงัคม 

3.2  วิธีสอน 

1) ศึกษาแนวคิดต่างๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีของโครงการต่างเพ่ือน าขอ้ดีมาต่อยอดในการ 

สร้างโครงการ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1) สงัเกตพฒันาการ 

2) การก◌ําหนดโจทยใ์นการผลิรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินและสังเกตการ น 

าเสนอผลงานของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 

4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

4.1     ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา 

1) เป็นนกัปฏิบติัมืออาชีพ นกัสร้างสรรค ์ความขยนั อดทน มุ่งมัน่ มีความคิดสร้างสรรค ์

แกปั้ญหาในชีวติประจ◌ําวนั และมีประสบการณ◌์ท่ีพร้อมปฏิบติังานไดจ้ริง 

4.2 วิธีสอน 

1)  มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2)  ใหน้กัศึกษาหาขอ้มูลเพ่ือท่ีจะน◌าํไปผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประเภทต่างๆได ้

3)   การน าเสนอผลงาน 

 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1)   ประเมินตนเองและเพ่ือน ดว้ยประเด็นก◌ําหนด 

2)   สงัเกตการน าเสนอผลงาน พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 



3)   ตรวจผลงาน 

5. ทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1      ทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถดา้น การใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาอ่ืนๆ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือการส่ือสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการแสวงหาความรู้ เพ่ือสามารถน◌ําไปประยกุตใ์ชก้บัการท า

งานได ้

2) มีความสามารถน◌ําความร◌ู◌้ และประสบการณ◌์มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใน 

ชีวิตประจ◌ําวนัและในการปฏิบติังานวิชาชีพได ้

3) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถเลือก 

รูปแบบการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร การจบัประเดน็ การตีความ การถ่ายทอดอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีสอน 

1)  มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2)   การน าเสนอผลงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)   ประเมินตนเองและเพ่ือน ดว้ยประเด็นก◌ําหนด 

2)   สงัเกตการน าเสนอผลงาน พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

3)   ตรวจผลงาน 

6 ทักษะปฏิบัตทิางวชิาชีพ 

6.1 ทกัษะปฏิบติัทางวิชาชีพ 

1) มีความสามารถในดา้นการส่ือสาร โดยผา่นทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถส◌ื◌่อสารไดอ้ยา่ง

มี ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัสถานการณ์ และช่องทางส่ือมวลชน 

2)    สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสารน    าเสนอขอ้มูลหรือข่าวสารผ่านช่องทาง 

ส่ือ เผยแพร่สู่สาธารณชนได ้

3)       สามารถใชเ้คร◌ื◌่องมือและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบสร◌้างสรรค์ส่ือไดอ้ย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4) มีความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของนกัส◌ื◌่อสารมวลชน น าเสนอขอ้เท็จจริง ความ

ถูกตอ้ง ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ธ◌ํารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5) มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ เพ่ือการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ ไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

6.2 วิธีสอน 



1)  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2)   ฝึกใหย้กตวัอยา่งตามหวัขอ้ท่ีไดเ้รียน 

6.3 วิธีการประเมินผล 

1) สงัเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 

2)      ตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

3) ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
 

 
 

 
 

1. แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์

ท◌ี◌่ 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน จ◌ําน

วน 

ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนร◌ู◌้ ช่ือผู้สอน 

1 - ความหมาย องคป์ระกอบการ 

วางแผนผลิตและจดัรายการ 

วิทยกุระจายเสียง 

- แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการผลิต 

รายการวิทยกุระจายเสียง 

 

 

4 

- การประเมินความรู้ก่อนการเรียน 

- การบรรยายดว้ยเอกสารประกอบการ 

สอนพร้อมตวัอยา่ง 

- บรรยาย 

- ส่ือ PowerPoint 

อ.กติติพฒัน ์

2 - บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ 

ผูผ้ลิตและจดัรายการวิทยกุระจายเสียง 

- การวิเคราะห◌์กล◌ุ◌่มผูฟั้ง

เป◌้าหมาย เน◌ื◌้อหารูปแบบ 

การน าเสนอทาง สถานีวิทยใุน

วนัและ เวลาท่ี เหมาะสมกบั 

กล◌ุ◌่มผูฟั้งเป◌้าหมาย 

- ทบทวนการเขียนบท 

วิทยกุระจายเสียง 

 

 

4 

- บรรยาย 

- กิจกรรมกลุ◌่ม และน าเสนอผลงาน

เป็น ราย กล◌ุ◌่ม 

- อภิปราย 

- ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 

สาระส าคญั 

อ.กติติพฒัน ์

 

3-4 
- แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 

- กระบวนการส่ือสาร บทบาทของ 

ส่ือมวลชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

8 
- บรรยาย 

- PowerPoint 

- ตวัอยา่ง 

อ.กติติพฒัน ์

หมวดท◌ี◌่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 



 

สัปดาห์

ท◌ี◌่ 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน จ 

านวน 

ช่ัวโมง 

ส่ือการเรียนร◌ู◌้ ช่ือผู้สอน 

     

 

5 

 
- หลกัการจดัและผลิตรายการ 

วิทยกุระจายเสียง : สปอต 

 

4 

- บรรยาย 

- PowerPoint 

- ตวัอยา่ง 

- ฝึกปฏิบติั 

   อ.กติติพฒัน์ 

 
 
 

6 

 
 
- หลกัการจดัและผลิตรายการ 

วิทยกุระจายเสียง : รายการ

ข◌่าว 

 
 
 

4 

- น าเสนอช้ินงานเป◌น็รายบุคคล 

- อภิปรายช้ินงานเป็นรายบุคคล / 

กล◌ุ◌่ม 

-บรรยาย 

- PowerPoint 

- ตวัอยา่ง 

  

อ.กติติพฒัน ์

 
 
 

7 

 

- หลกัการจดัและผลิตรายการ 

วิทยกุระจายเสียง : รายการสมัภาษณ์ 

 
 
 

4 

- น าเสนอช้ินงาน เป◌น็รายบุคคล 

- อภิปรายช้ินงานเป็นราย บุคคล / 

กล◌ุ◌่ม 

-บรรยาย 

- PowerPoint 

- ตวัอยา่ง 

  

อ.กติติพฒัน ์

 
 

8 

 
- หลกัการจดัและผลิตรายการ 

วิทยกุระจายเสียง : รายการสาร

คด◌ ี

 
 

4 

- การบรรยายดว้ย Power Point พร้อม 

เอกสารประกอบการสอน 

- ฝึกการอ่านออกเสียง 

- ฝึกปฏิบติัการจดัรายการ 

  อ.กติติพฒัน์ 

 
 
 

9 

 
 
- หลกัการจดัและผลิตรายการ 

วิทยกุระจายเสียง : รายการนิตยสาร 

 
 
 

4 

- น าเสนอช้ินงาน เป◌น็ รายบุคคล 

- อภิปรายช้ินงานเป็นราย 

บุคคล / กล◌ุ◌่ม 

-บรรยาย 

- PowerPoint 

- ตวัอยา่ง 

- ฝึกปฏิบติั 

อ.กติติพฒัน ์



 

สัปดาห์

ท◌ี◌่ 

หัวข้อ / รายละเอยีดการสอน จ 

านวน 

ช่ัวโมง 

 ส่ือการเรียนร◌ู◌้ ช่ือผู้สอน 

 
 

10-11 

 
- หลกัการจดัและผลิตรายการ 

วิทยกุระจายเสียง : รายการเพลง 

-การน าเสนอผลงาน เป็นรายบุคคล 

 
 

8 

 - อภิปรายช้ินงานเป็นรายบุคคล / 

กล◌ุ◌่ม 

-บรรยาย 

- PowerPoint 

- ตวัอยา่ง 

  

อ.กติติพฒัน ์

 
12-15 

ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการรูปแบบ 

ต่างๆในหอ้งปฏิบติัการ 

วิทยกุระจายเสียง 

 
16 

- น าเสนอช้ินงาน เป็นรายบุคคล 

- ฝึกปฏิบติั 
อ.กติติพฒัน ์

16   สอบปลาย ภาค  

 
 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนร◌ู◌้ 
 
 

 

กจิกรรม 

 

วธิีการประเมนิ 

 

สัปดาห์ท◌ี◌่ 

 

สัดส่วนของการประเมนิผล 

1 สอบปลายภาค 16 30% 

 
2 

วิเคราะห◌์กรณีศึกษาคน้คว◌้า

พร้อม น าเสนอ 

การท างานกล◌ุ◌่ม / 

เด่ียว การอภิปราย

 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
60% 

 

3 
การเข◌้าชั้นเรียน การมีส◌่วน

ร◌่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

10% 

 

 

 

 

 

 
หมวดท◌ี◌่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



1. ต◌ําราและเอกสารหลกั 

 

 บุญเก้ือ ควรหาเวช .(2533). การผลติรายการวทิยกุระจายเสียง . กรุงเทพฯ : ศูนยผ์ลิตเอกสารและต◌ํารา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต. (2541). เอกสารประกอบการสอน RTV 111 การกระจายเสียงวทิยุและโทรท◌ัศน์ . 

กรุงเทพฯ. คณะนิเทศศาสตร◌์ มหาวิทยาลยัรังสิต. 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, (2530). เอกสารการสอนชุดวชิา การจดัรายการวทิยกุระจายเสียง หน่วย 

ท◌ี◌่ 1-5. 

นนทบุร.◌ ี

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัส◌ุโขทยัธรรมาธ◌ิราช. 

 วิภา อุตมฉนัท ์.(2546). โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเร่ิมต้นสู่ยุคโลกาภิวตัน์ . กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภาพพิมพ ์

 ศุภางค ์นนัตา.(2553). การผลติรายการวทิยกุระจายเสียงเบ้ืองต◌้น . มหาสารคาม : มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม. 

อุษณีย ์ศิริสุนทรไพบูลย.์ (2552). หลกัการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์. กรุงเทพฯ : แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

 เอกธ◌ิดา เสริมทอง .(2553). หลกัการแพร่ภาพและการกระจายเสียง = Principle of Broadcasting / 

Publisher. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญัทีน่ักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิม่เตมิ 

- รายการวทิยกุระจายเสียงประเภทต่างๆ 

- วารสารงานวจิ◌ัย บทความจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นกัศึกษาควรศึกษาเพิม่เตมิ  

www.slideshare.net/ajarnice/ss-5030769 

center.prd.go.th/opdc/.../หลกัการจดัรายการวทิยุกระจายเสียง.doc 

วารสารงานวจิ◌ัย บทความจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

หมวดท◌ี◌่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&amp;skin=default&amp;lng=th&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=NEXTPAGE&amp;elementcount=1&amp;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&amp;u1=1003&amp;op1=0&amp;pos=1&amp;rootsearch=KEYWORD&amp;beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&amp;skin=default&amp;lng=th&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=NEXTPAGE&amp;elementcount=1&amp;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&amp;u1=1003&amp;op1=0&amp;pos=1&amp;rootsearch=KEYWORD&amp;beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&amp;skin=default&amp;lng=th&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=NEXTPAGE&amp;elementcount=1&amp;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&amp;u1=1003&amp;op1=0&amp;pos=1&amp;rootsearch=KEYWORD&amp;beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&amp;skin=default&amp;lng=th&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=NEXTPAGE&amp;elementcount=1&amp;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&amp;u1=1003&amp;op1=0&amp;pos=1&amp;rootsearch=KEYWORD&amp;beginsrch=1
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2012050811584011598&amp;skin=default&amp;lng=th&amp;inst=consortium&amp;host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&amp;search=SCAN&amp;function=INITREQ&amp;sourcescreen=NEXTPAGE&amp;elementcount=1&amp;t1=%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2%20%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87&amp;u1=1003&amp;op1=0&amp;pos=1&amp;rootsearch=KEYWORD&amp;beginsrch=1
http://www.slideshare.net/ajarnice/ss-5030769


การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา จากการจดักิจกรรมในการน าแนวคิด

และ   ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1)  การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

2)  ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผูส้อน และประเมินรายวิชา 

3)  ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส◌์ ตามท่ีผูส้อนท าเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยทุธด์งัน้ี 

1)  การแลกเปล่ียนสงัเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจ าวิชาน้ี 

2)   ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ 

ข้ึน โดยการสมัมนาการจดัการเรียนการสอน การวจิยัชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

1)  ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวดัและ 

ประเมินผลผา่นแลว้ 

2)  ในการสอบปลายภาคใหมี้การวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีส าคญัๆ อีกคร้ัง 

3)  การตรวจผลงานใหมี้การสุ่มสมัภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

5. การด     าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

1)  ปรับปรุงรายวิชาอยา่งนอ้ยทุก 2-4 ปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธ◌ิ◌์ 

2) เปล่ียนหร◌ือจดัการเร◌ยีนการสอนเป็นทีมหร◌ือแบ่งหวัขอ้/ผลการเร◌ยีนรู้ในการสอนของ

อาจารย ์ประจ าวิชาน้ี 
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