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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๔๑๑๐๑  ช่ือวิชา  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน   

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓(๓-๐-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.สุดจินดา ปานคํา 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปท่ี ๑ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. ผูเรียนสามารถอธิบายและมีความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการ หลักการของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน บทบาทหนาท่ี ระบบการทํางาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และกระบวนการผลิตรายการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดอยางถูกตอง 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเรื่องความหมาย ความสําคัญ ประวตัิและววิัฒนาการของวิทยกุระจายเสยีงและ
วิทยโุทรทัศน 

 2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบหลกัการของวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน 
       3.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหบทบาทหนาท่ี ระบบการทํางาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และ
กระบวนการผลิตรายการของวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนได 

 

                                        

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ความสําคัญ ประวัตแิละวิวัฒนาการ หลักการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน บทบาทหนาที่ ระบบ
การทํางาน วัสดุอุปกรณ เครือ่งมือ และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 
 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย/กลุม 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 

- 

การศกึษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 
อาจารยผูสอนกําหนดเวลาใหนักศึกษาสามารถพบเพื่อปรึกษาเกีย่วกับเนื้อหารายวิชาเปนเวลา ๓ ช่ัวโมงตอสัปดาหเปน
อยางนอย 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชพี  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
   ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม คนควา ทํารายงาน นําเสนอ  และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. การจัดสถานการณจําลองโดยนําการจัดการความรูมาประยุกตใชกับงานดานนิเทศศาสตร 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
   ๑.  พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
             ๒. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
             ๓. ประเมินผลจากการทําขอสอบดวยขอสอบ ทั้งสอบระหวางภาคและสอบปลายภาค 
 

๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  
ผูเรียนตองมีความรูและเขาใจ สามารถอธบิาย ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการ หลักการของ

วิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน บทบาทหนาที่ ระบบการทํางาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และกระบวนการผลติรายการ
วิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศนได 
 
๒.๒.   วธิีการสอน 

                ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชสื่อการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
                ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการฝกปฏิบัติ 
                ๓. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
                ๔. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน         
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
 ๑.  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
              ๒. ประเมินจากแบบฝกหัด  การทดสอบวัดความรูและทักษะ  และงานที่ไดรับมอบหมาย 
              ๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  
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๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   ผูเรียนตองมคีวามรูและเขาใจ สามารถอธบิาย ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการ หลักการของ
วิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน บทบาทหนาที่ ระบบการทํางาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และกระบวนการผลติรายการ
วิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศนได 
 

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
            ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   คนควาและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
            ๓. ฝกวิเคราะหกรณีศึกษา 
 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

           ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
           ๒.  ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงาน 
           ๓.   สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุมระหวางผูเรียนอยางตอเนื่อง เสริมสรางความสามัคคีในการ
ทํางานกลุม และแบงหนาที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม นําเสนอผลงานในชั้นเรียน และประเมินผลรวมกัน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

             ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
             ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
๕  ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ในการคนควา หาความรู จัดทํารายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บไซต
และนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีได 
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๕.๒  วธิกีารสอน 
             ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล คนควาและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
              
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

             ๑.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๒.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑ แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วธิีการเรียนการสอน 
กิจกรรมตลอดหลักสูตร การวดัผล การจัด
กิจกรรมกลุมสัมพันธ  ประเมินผูเรยีน 

๓ บรรยาย 

เอกสารประกอบการสอน 

จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ    
แบบทดสอบ 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๒ 

 

 

บทท่ี ๑ ความหมายและความสําคัญของ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

- ความหมายของวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน 

- ความสําคัญของวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน 

- คุณลกัษณะของวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน 

- วิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน 
- สรุป 

 

๓ บรรยาย  

เอกสารประกอบการสอน 

 คนควาและนาํเสนอ 

กิจกรรมกลุมระดมสมอง 

อภิปราย/ซักถาม 

 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๓ บทท่ี ๒ ประวตัแิละววิฒันาการของ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

- กําเนิด 
- ประวัตแิละววิฒันาการของ

วิทยกุระจายเสยีงโลก 
- ประวัตแิละววิฒันาการของ

วิทยกุระจายเสยีงในประเทศไทย 
ประวัตแิละววิฒันาการของวทิยุโทรทัศน 

- ประวัตแิละววิฒันาการของวิทยุ
โทรทัศนโลก 

- ประวัตแิละววิฒันาการของวิทยุ
โทรทัศนในประเทศไทย 

- ประวัติของสถานวีิทยโุทรทัศนไทย
สถานที่ตางๆ 

บทสรุป 

๓ บรรยาย  

เอกสารประกอบการสอน 

 ศึกษาคนควา (กลุม) 

รายงานหนาชัน้ 

ถาม-ตอบ 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๔-๕ บทท่ี ๓ ระบบวิทยุกระจายเสียง 
ระบบของวิทยุกระจายเสยีง 

- คลื่นเสียง 
- คลื่นวิทย ุ
- หลักการสงและรับวิทยุกระจายเสียง 
- การผสมคลืน่วิทยกุระจายเสียง 
- การแพรคลืน่วิทยุกระจายเสยีง 

ระบบวิทยุกระจายเสียงยุคดจิิทัล 
- วิทยกุระจายเสยีงผานระบบ

อินเทอรเน็ต 
- วิทยกุระจายเสยีงผานระบบ

ดาวเทียม 

๖ บรรยาย 

เอกสารประกอบการสอน 

แบบฝกหัด 

ถาม-ตอบ 

 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๖-๗ บทท่ี ๔ วัสดอุุปกรณการผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสียง 
หองผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

- ลักษณะหองผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

- สวนประกอบของหองผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

- ประเภทของหองผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

วัสดุอุปกรณหองผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
 

๖ บรรยาย 

เอกสารประกอบการสอน
ศึกษาดูงาน 

-  สถานวีิทยรุาชภัฏเรดิโอ 
FM 105.5 MHz 

-   หองปฏิบัตกิารวิทย ุ

- หองปฏิบัติการโทรทัศน 

-  อภิปรายซักถาม 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๘-๙ บทท่ี ๕ การจัดการและการผลติรายการ
วิทยกุระจายเสียง 
การจัดรายการวิทยกุระจายเสยีง 

- ขอบเขตของการจดัรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

- สวนประกอบที่ทําใหรายการ
วิทยกุระจายเสยีงนาสนใจ 

- รูปแบบของรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

- องคประกอบหลักของการจดัรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง บุคลากรในการ
จัดและการผลติรายการ 
วิทยกุระจายเสยีง 

- องคกรวิทยุกระจายเสียงและ
บุคคลากร 

๖ บรรยาย  

เอกสารประกอบการสอน 

 ศึกษาคนควา (กลุม) 

รายงานหนาชัน้ 

ถาม-ตอบ 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑๐ สอบกลางภาค ๓ ขอสอบ อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๑-๑๒ บทท่ี ๖ ระบบวิทยุโทรทัศน 
หลักการทํางานของกลองโทรทัศน 
การเกิดภาพของเครื่องรับวทิยุโทรทัศน 
หลักการสงและรับวิทยุโทรทัศน 
ความถีใ่นการสงและรับวิทยโุทรทัศน 
ประเภทของระบบวิทยโุทรทัศน 

- การแบงประเภทระบบวิทยโุทรทัศน
โดยใชสญัญาณ 

- การแบงประเภทระบบวิทยโุทรทัศน
โดยใชเกณฑจาํนวนเสนแนวนอน
ตอภาพและจํานวนภาพตอวนิาที 

- การแบงประเภทระบบวิทยโุทรทัศน
โดยใชเกณฑวธิีการแพรภาพ 

- การแบงประเภทระบบวิทยโุทรทัศน
โดยใชเกณฑลกัษณะการใหบริการ 

บทสรุป 
แบบฝกหัดทายบท 

๖ บรรยาย  

เอกสารประกอบการสอน 

 ศึกษาคนควา (กลุม) 

รายงานหนาชัน้ 

ถาม-ตอบ 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๓ บทท่ี ๗ สถานที่และวสัดุอุปกรณผลติรายการ
วิทยุโทรทัศน 
สถานที่และวสัดุอุปกรณในหองผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน 

- หองผลิตรายการวิทยโุทรทัศน 
- หองควบคุบการผลิตราการวทิยุ

โทรทัศน 
สถานที่และดอุุปกรณท่ีใชผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนนอกสถานที ่
 

๓ บรรยาย 

เอกสารประกอบการสอน
ศึกษาดูงาน 

- หองปฏิบัติการโทรทัศน 

-  อภิปรายซักถาม 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑๔ บทท่ี๘ การจัดและการผลติรายการวิทยุโทรทัศน 
การจัดรายการวิทยโุทรทัศน 
การใชภาพและเสียงสื่อสารความหมายในรายการ
วิทยโุทรทัศน 

- การใชภาพในการสื่อสาร 
- การใชเสียงในการสื่อสาร 

การผลิตรายการวิทยโุทรทัศน 
- ประเภทของการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน 
บุคคลากรผลติรายการวิทยโุทรทัศน 

- องคกรวิทยุโทรทัศน 
- บุคลากรผลิตรายการวิทยโุทรทัศน 

 

๓ บรรยาย  /คนควา 

อภิปราย(แบงกลุม) 

นําเสนอ 

ซักถาม 

 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

๑๕ 

 

 

 

บทท่ี๙ บทบาทหนาท่ีและอิทธิพลของ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
บทบาทหนาที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน 

- บทบาทหนาที่เสนอขาวสาร 
- บทบาทหนาที่ในการเสนอความ

คิดเห็น 

- บทบาทหนาที่ใหการศึกษา 

- บทบาทหนาที่ใหความบันเทิง 

อิทธิพลของวทิยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน 
- พัฒนาการทฤษฎีเกีย่วกับอิทธิพล

ของการสื่อสารมวลชน 
- อิทธิพลของการส่ือสารมวลชนใน

ดานตางๆ 

 

๓ บรรยาย 

ศึกษาคนควา  

แบงกลุมวิเคราะห 
กรณีศึกษา 

รายงานหนาชัน้ 

ถาม-ตอบ 

 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

 



 10 
 

๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

   ๖๐% 
๑.๑ 
๒.๑, ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- บรรยายตามหลักการเนื้อหา  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษาวิเคราะห
และแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห  

- สอบยอย   ๔ ,๕, 
๗,๑๐-๑๓ 

๒๐% 
 

- สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค ๘และ๑๖ ๔๐% 

   
๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๔ 
๒.๓, ๒.๔ 
๓.๒, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒ 
๔.๓ 
๕.๒ 

 
-  การคนควา นําเสนอและรปูเลมรายงาน 
 

 
๒, ๓ ,๘-๙ 
๑๑-๑๒ และ
๑๔-๑๕ 

๓๐% 
๑๐% 
๒๐% 

๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

   ๑๐% 
๑.๒ ,๑.๓ 
๔.๔ 
๕.๓ 

- การเขาเรียนใหตรงเวลา 
- การถาม/ตอบแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห 
” 

 

- การแตงกายใหเรียบรอย 
 

” 
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หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
ศุภางค  นันตา.(2552) หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน(พมิพครั้งที่ 1) สาํนักพิพมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
อุษณยี  ศิริสุนทรไพบลูย.(2552).หลักการวทิยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน(พิมพครัง้ที่ 1)กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั. 

 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- หลักการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน, Broadcasting 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาที่เรียนในแตละหมูนั้น ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อทดสอบประสิทธภิาพของการเรยีนการสอนแตละครัง้ 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
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 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยางตอเนื่อง 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๔  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 
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ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน   
รายวชิา หลกัการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 
ยังไมพบปญหาเนื่องจากสอนนักศกึษาจนีเปนครั้งแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


