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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๔๒๔๐๔   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน   

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.กนกพร  เอกกะสินสกลุ 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปท่ี ๒ 

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

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

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนสามารถฝกปฏิบัติ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆไดอยางถูกตองตามขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมการผลิตไปจนถึงการนําเสนอ
รายการได 
 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นพื้นฐาน 
๒.เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆไดอยางถูกตองตามขั้นตอน  
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในสถานการณจริงได 
 

                                        

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         กระบวนการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงขั้นพืน้ฐาน ฝกปฏิบัตผิลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงรูปแบบตางๆ 
ตามขั้นตอน ตัง้แตการเตรียมการผลิตไปจนถึงการนําเสนอรายการ 

 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๖๐ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย/กลุม 

การฝกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ฝกปฏิบัตผิลิตรายการวิทย ุ

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 ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
   ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. ฝกปฏิบัติผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆ 
             ๔. ผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆและออกอากาศในสถานการณจริง 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
   ๑.  พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
             ๒. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  
             ๓. ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
             ๔. ประเมินผลจากการทําขอสอบดวยขอสอบอัตนัย 
             ๕. ประเมินผลจากการจัดรายการทางสถานีวิทยุ 
 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

 นักศึกษาไดรบัความรูและมคีวามเขาใจกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นพื้นฐาน  และไดรับการฝก
ปฏิบัตผิลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆ ตามขั้นตอน ตั้งแตการเตรยีมการผลิตไปจนถึงการนําเสนอรายการ 
ตลอดจนนําความรูและทกัษะที่ไดไปประยุกตใชในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและออกอากาศจริงทางสถานี
วิทยุตางๆ 

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

   สามารถเขาใจและอธิบายกระบวนการผลติรายการวิทยกุระจายเสียงขัน้พื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงรูปแบบตางๆ ตามขั้นตอน ตั้งแตการเตรยีมการผลิตไปจนถึงการนําเสนอรายการไดอยาง
ถูกตอง 

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

           ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
           ๒.  ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการผลิตและจัดรายการวิทยุ 
           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 
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๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ในการผลิตและตัดตอเสียง การจัดรายการวิทยุ ผลิตสปอตวิทยุ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป อาทิ คูอิดิด ซาวฟอรด เวกสั ตลอดจนใชทักษะการสื่อสารดานการเปนนักจัดรายการวิทยุที่ถูกตอง 
๕.๒  วธิกีารสอน 

             ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
             ๓. ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและสถานีวิทยุ 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

             ๑.  ประเมินจากการสงงานและการจัดรายการ ตามกําหนด  
             ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 

- แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วธิีการเรียนการ
สอน กิจกรรมตลอดหลกัสูตร การวัดผล การ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  ประเมินผูเรียน 

- ธรรมชาติของวิทยกุระจายเสยีง 

๔ - แบบทดสอบกอนเรียน  
- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๒ 

- หลักการเกีย่วกับการผลิตรายการ
วิทยกุระจายเสยีง 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงานคนควา 
- กรณีศกึษา 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๓ 

- การจัดองคกรของสถานีวิทยกุระจายเสียง 
- สัญญาณที่ใชในการผลิตรายการวิทย ุ
- หองบันทึกเสียงและเครื่องมอื 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ
และสถานวีิทยุราชภฏัเรดโิอ 
- ฝกปฏิบัต ิ
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๔-๕ 

- ความรูทฤษฏีเกี่ยวกับการตดัตอ 
- ฝกปฏิบัติการใชหองตัดตอ 

๘ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- ฝกปฏิบัติตัดตอ(กลุม) 
- ทดสอบการตัดตอ(เดี่ยว) 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๖ 

- กระบวนการผลิตรายการวิทย ุ
- การเขยีนบทวทิย ุ
- การพดูและการประกาศทางวิทย ุ

๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 
- ฝกหัดเขียนบทและผลิต

รายการวิทยุ 
- มอบหมายงาน 
- แบงกลุมฝกปฏิบัติ 

อ.กนกพร 

๗ 

- การผลิตสปอตวิทยกุระจายเสียง 
- การสรางสรรคบทสปอตวิทย ุ

๔ -       บรรยายโดยใช Power  
        point 
-       อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 

-     ตัวอยางสปอตวิทยุ     

      ที่ออกอากาศจริง 

- ฝกหัดผลิตสปอต    
วิทย ุ

 

อ.กนกพร 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๘ 
สอบกลางภาค ๔ - สอบปฏิบัติการผลิตและ

จัดรายการวิทย ุ
- ขอสอบ 

อ.กนกพร 

๙ 

- ศึกษารูปแบบรายการวิทยุประเภทตางๆ 

 

๔ - บรรยายโดยใช Power  
Pointและใหฟงตัวอยาง 

- ศึกษาคนควานอก
หองเรียน (กลุม) 

- รายงานหนาชัน้ 
- ผลิตผลงานโดยแบงการ

ทํางานเปนกลุม 

อ.กนกพร 

๑๐ 

- ผลิตรายการวทิยุประเภทตางๆทํางานโดย
แบงการทํางานเปนกลุม 

- นําเสนอผลงาน 

๔ - บรรยายและใหฟง
ตัวอยาง 

- ฝกปฏิบัต ิ
- นําเสนอผลงาน 
- วิจารณงานและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

อ.กนกพร 

๑๑ 

-    การผลิตรายการพูดคยุ 

-     การผลิตสปอตวิทย ุ

-     เริ่มการจัดรายการสถานวีิทยุเพ่ือการศกึษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนกลุม 

๔ - บรรยายและใหฟง
ตัวอยาง 

- ฝกปฏิบัติทางสถานีวิทยุ
ราชภฏัเรดโิอ 

- นําเสนอผลงาน 
- วิจารณงานและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

อ.กนกพร 

๑๒ 

- การผลิตรายการวิทยุประเภทรายการบทความ
และสารคด ี

 

 

๔ - บรรยายและใหฟง
ตัวอยาง 

- ฝกปฏิบัติ/นําเสนองาน 
- วิจารณงานและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

อ.กนกพร 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑๓ 

- การผลิตรายการนิตยสารทางอากาศ 
- หลักการเขียนขาว การผลิตรายการขาวและ

การรายงานขาว 

๔ - ฝกปฏิบัต ิ
- นําเสนอผลงาน 
- วิจารณงานและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

อ.กนกพร 

๑๔ 

- จรรยาบรรณและจริยธรรมนักจัดรายการวิทยุ ๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงานคนควา 
- กรณีศกึษา 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๑๕ 

- สภาพการณปจจุบัน ปญหา และแนวโนมการ
ผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีง 

- สรุปเนื้อหาและประเมนิผล 
-     ส้ินสุดการจัดรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา   

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนกลุม 

๔ บรรยาย โดยใช Power 
point 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- กรณีศกึษา 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 
 

๑๖ - สอบปลายภาค ๔ ขอสอบอัตนัย อ.กนกพร 
 
 
๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

   ๖๐% 
- บรรยายตามหลักการเนื้อหา  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษาวิเคราะห
และแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห  

- สอบยอย   ๔ ,๕, 
๗,๑๐-๑๓ 

๒๐% 
 

๑ 
การสอน ๑.๑ 

๒.๑, ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค ๘และ๑๖ ๔๐% 
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๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

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

 
-  การคนควา นําเสนอและรปูเลมรายงาน 
- การจัดรายการวิทยุทางสถานีราชภัฏเรดโิอ 

 
๒, ๖ ,๙ ,๑๔ 
๑๑-๑๕ 

๓๐% 
๑๐% 
๒๐% 

   ๑๐% 
- การเขาเรียนใหตรงเวลา 
- การถาม/ตอบแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห 
” 

 

๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

๑.๒ ,๑.๓ 
๔.๔ 
๕.๓ - การแตงกายใหเรียบรอย 

- สงงานและไปจัดรายการตามกําหนดเวลา 

” 
๒,๖,๙และ
๑๑-๑๕ 

 

 
 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
สุมน  อยูสิน.เอกสารการสอนชุดวชิา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หนวยท่ี ๑-๗. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช.๒๕๔๘. 

เอกสารการสอน ชุดวิชา การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสยีง 
- จรรยาบรรณวิชาชีพนกัจัดรายการวิทย ุ
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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  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 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  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการผลิตส่ือใหเพ่ือนรวมชั้นไดฟงและตรวจสอบความถกูตอง
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๔  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


