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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
             CI246  หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียง (Selected Topics in Radio)  
             หัวข้อ:  การสร้างสรรค์รายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง  
                         (Creative Feature Programme Production) 
2. จ านวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 วิชาเอก (เลือก) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกษร 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคต้น (ภาคการศึกษาที่ 1)  ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 สอบผ่าน  CI202 การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน    

 อาคาร 21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 14 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 

1. เพื่อฝึกฝนทักษะเฉพาะส าหรับการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง  
2. เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีการผลิตรายการวิทยุกับการคิดสร้างสรรค์และผลิตรายการสารคดี 
  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

                    หลักการและกระบวนการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง การวางแผนผลิต
รายการ การคิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการ การก าหนดขอบเขตเนื้อหา การแสวงหาความรู้และการ
คัดเลือกข้อมูลส าหรับผู้ฟัง เทคนิคและกลวิธีการน าเสนอเนื้อหา การใช้ภาษาพูด ดนตรี และ เสียง
ประกอบจากเหตุการณ์จริง (Actuality) ฝึกผลิตรายการสารคดีในและนอกสถานที่ 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 30  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ฝึกทักษะการวางแผน การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเขียนบทวิทย ุและการทักษะปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

      (1) ความมีวินัย ความอดทน ตรงต่อเวลา มารยาท และจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 วิธีการสอน  

      (1) ถาม-ตอบ คิดวิเคราะห์ ฝึกแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน 
      (2) มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูล แสวงหาความรู้ และน าเสนอผลงานภายในเวลาที่ก าหนดและเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา 
1.3 วิธีการประเมินผล 

      (1) ประเมินจากพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียน ระหว่างการเรียนและฝึกปฏิบัติการ 
      (2) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
      (3) สังเกตจากผลงานที่ท าเสร็จตามก าหนดเวลา         
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

(1) นิยาม องค์ประกอบ โครงสร้าง กระบวนการ ลักษณะเฉพาะของรายการสารคดี 
วิทยุกระจายเสียง 

(2) การคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การคัดเลือกข้อมูล การเขียนบทวิทยุ การประเมินผล 
รายการ 

 (3) การบันทึกเสียง การใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 

 (1) บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
 (2) ให้ผู้เรียนค้นคว้า ตอบค าถาม และคิดสร้างสรรค์รายการตั้งแต่ขั้นวางแผนจนถึงขั้นประเมินผล 

รายการ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) ประเมินจากความถูกต้องของการตอบค าถาม การตั้งค าถาม และ ผลการค้นคว้า 

        (2) ประเมินทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง          
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) ความเข้าใจรูปแบบและลักษณะเฉพาะของรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง 
(2) ความสามารถคิดสร้างสรรค์รายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพตามหลักทฤษฎี 
(3) ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง 
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3.2 วิธีการสอน 

(1) ฝึกให้วิเคราะห์องค์ประกอบรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงที่น ามาเป็นตัวอย่าง  
(2) มอบหมายงานสร้างสรรค์รายการสารคดีวิทยุคนละ 1 รายการ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
      (1) ประเมินผลจากค าตอบที่ถูกต้องในการวิเคราะห์องค์ประกอบรายการและการสังเคราะห์เนื้อหา
ของรายการสารคดีวิทยุที่เป็นตัวอย่าง 
      (2) สังเกตจากผลงานและกระบวนการแก้ปัญหาในการผลิตรายการสารคดีตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองและมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา 
4.2 วิธีการสอน 

(1) แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการประชุมพิจารณารายการของเพื่อนร่วมช้ัน 
(2) มอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบงานเดี่ยวโดยผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่บันทึกเสียงด าเนิน
รายการและควบคุมการผลิตรายการ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
       (1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลงานของเพื่อนร่วมชั้น 
       (2) ประเมินจากการช่วยบันทึกเสียงและควบคุมรายการของเพื่อนอย่างเต็มความสามารถ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ค้นคว้า วิเคราะห์ และค านวณเวลาในการผลิตรายการได้ตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการผลิตรายการ 
(2) สามารถเลือกวิธีการน าเสนอเนื้อหารายการสารคดีได้หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ฟังเป้าหมาย 

5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูล เขียนบทวิทยุ และใช้เทคนิคการเสนอที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะ
การฟังและการอ่าน การเขียน และการน าเสนอรายการ 
(2) มอบหมายงานผลิตรายการโดยผลัดกันท าหน้าที่บันทึกเสียง ด าเนินรายการ และก ากับรายการ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

       (1) ประเมินจากผลงานค้นคว้า เขียนบท และน าเสนอรายการสารคดีของตนเอง 
       (2) ประเมินจากการท าหน้าที่ช่วยผลิตรายการของเพื่อนและผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 ทบทวนหลักการผลิต
รายการวิทยุ 
-การวางแผนผลิต
รายการ 

2/2 - แนะน ากระบวนการเรียนการสอน iHybrid 
Learning System และการใช้ iPad  
-แจกแบบประมวลรายวิชา  
ก าหนดวัน-เวลาให้ค าแนะน าปรึกษา 
ระหว่างเรียน -ถาม-ตอบ 
-Pre-test คิดรายการสารคดี(15 นาท)ี 
หลังเรียน เตรียมงานน าเสนอความคิด 
Lab:ฝึกใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง 

อ.อเนญชา 

2 รายการสารคดีวิทยุ  
เสนอในรูปแบบใดได้
บ้าง 

2-2 ก่อนเรียน อ่านบทเรียน เตรียมน าเสนอความคิด 
ระหว่างเรียน น าเสนอความคิดในการผลิตรายการ
สารคดี คนละ 5 นาที 
หลังเรียน คิดรูปแบบรายการ ร่างข้อเสนอ 
(Proposal) 
Lab:ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง 

 อ.อเนญชา 

3 เน้ือหาอะไรบ้างที่
เหมาะส าหรับรายการ
สารคดีวิทยุ 
การค้นคว้าและการ
คัดเลือกข้อมูล 
 

2-2 ก่อนเรียน อ่านบทเรียนเนื้อหารายการสารคดี 
ระหว่างเรียน ค้นคว้าข้อมูล และเตรียมวัตถุดิบการ
ผลิตรายการ 
หลังเรียน แก้ไข ท าข้อเสนอรายการ 
Lab: ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลเนื้อหารายการและร่าง
บท อ่านจับเวลา 

อ. อเนญชา 

4 โครงสร้างการผลิต
รายการสารคดีวิทยุ 
การเรียงล าดับการ
เสนอ 
 

2-2 ก่อนเรียน ค้นคว้าข้อมูล อ่านบทเรียนโครงสร้าง
รายการสารคดี 
ระหว่างเรียน จัดโครงสร้างรายการ  
แก้ไขแผนการผลิตรายการ 
หลังเรียน เขียนแผนการผลิตรายการ 
Lab: อ่านข้อมูลที่คัดเลือก จับเวลา 

อ. อเนญชา 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

5 วิธีการเสนอเนื้อหา
รายการสารคดีวิทยุ 
การใช้ เสียงพูด 
เสียงดนตรี เสียง
ประกอบ 

2-2 ก่อนเรียน อ่านบทเรียนวิธีการเสนอรายการ 
ระหว่างเรียน น าเสนอแผนการผลิตรายการ 
(Proposal) ฉบับสมบูรณ์  
ส่งแผนการผลิตรายการ 15 คะแนน  
หลังเรียน แก้ไขปรับปรุงแผน, ท า Rundown 
Sheet 
Lab: ค านวณเวลาใช้เสียงดนตรีและเสียงประกอบ 

อ.อเนญชา 

6 น าเสนอแผนการผลิต
รายการ 

2-2 ก่อนเรียน เตรียมงานน าเสนอ  
ระหว่างเรียน น าเสนอแผนการผลิตรายการ 
(Proposal) ฉบับสมบูรณ์ และ โครงสร้างบทวิทยุ 
หลังเรียน แก้ไขปรับปรุงแผนการผลิตรายการ 
เขียนร่างบทวิทยุ 
Lab: อ่านข้อมูลตามล าดับโครงสร้าง จับเวลาทั้ง
รายการ 

อ. อเนญชา 

7 การสัมภาษณ์และ 
การใช้เสียงประกอบ
จริงของเหตุการณ์ 
(Actuality) 

2-2 ก่อนเรียน อ่านบทเรียน 
ระหว่างเรียน ถาม-ตอบ  
หลังเรียน บันทึกเสียงสัมภาษณ์และเสียง
ประกอบจริงจากเหตุการณ์ 
Lab:  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สัมภาษณ์ ปฏิบัติงาน
ภาคสนามเก็บเสียงประกอบจริง  

อ. อเนญชา 

8 ภาษาวิทยุ 2-2 ก่อนเรียน เขียนบทวิทยุครั้งที่ 1 
ระหว่างเรียน ถาม-ตอบ ตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของบทวิทยุกับแผนการผลิตรายการ 
แก้ไขภาษาพูดในบทวิทยุ 
หลังเรียน แก้ไข-พิมพ์บทวิทยุ 
Lab: อ่านบทจับเวลา 

อ. อเนญชา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

9 ประชุมพิจารณา
รายการ 
ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของบทวิทยุ 

2/2 ก่อนเรียน จัดท าบทวิทยุฉบับสมบูรณ์ 
ระหว่างเรียน ตรวจสอบการใช้ภาษา เนื้อหา และ
วิธีการเสนอ กับแผนการผลิตรายการ 
หลังเรียน ส่งบทวิทยุ 15 คะแนน  
Lab: เลือกเสียงดนตรี/เสียงประกอบ 

อ. อเนญชา 
 

10 การฝึกซ้อม และจับ
เวลา 
ครั้งที่ 1 

2-2 ก่อนเรียน ค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขบทวิทยุ 
ระหว่างเรียน อ่านบทวิทยุ แก้ไข  
หลังเรียน แก้ไข-พิมพ์บทวิทยุ ครั้งที่ 2 
Lab: ฝึกซ้อม ครั้งท่ี 1 อ่านบทจับเวลา 

อ. อเนญชา 

11 การฝึกซ้อม และจับ
เวลาครั้งท่ี 2 

2-2 ก่อนเรียน ค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขบทวิทยุ 
ระหว่างเรียน อ่านบทวิทยุ แก้ไข 
หลังเรียน แก้ไข-พิมพ์บทวิทยุ ครั้งที่ 2 
Lab: ฝึกซ้อม ครั้งท่ี 2 อ่านบทจับเวลา 

อ. อเนญชา 

12 ประชุมกลุ่มย่อย 
พิจารณาและประเมินผล
งาน กลุ่ม 1 

2-2 ก่อนเรียน อ่านบทเรียนเรื่องการประเมินผล
รายการ ประเมินรายการของตนเอง 
ระหว่างเรียน ประเมินผลงานกลุ่ม 1 โดยเพื่อน
กลุ่ม 2 (10 คะแนน) 
หลังเรียน แก้ไขบทวิทยุเตรียมซ้อมใหญ่ 
Lab: ซ้อมใหญ่  จับเวลา 

อ. อเนญชา 

13 ประชุมกลุ่มย่อย 
พิจารณาและประเมินผล
งาน กลุ่ม 2 

2-2 ก่อนเรียน อ่านบทเรียนเรื่องการประเมินผล
รายการ ประเมินรายการของตนเอง 
ระหว่างเรียน ประเมินผลงานกลุ่ม 2 โดยเพื่อน
กลุ่ม 1 (10 คะแนน) 
หลังเรียน แก้ไขบทวิทยุเตรียมซ้อมใหญ่ 
Lab: ซ้อมใหญ่  จับเวลา 

อ. อเนญชา 

14-15 สอบปฏิบัติการ 
กลุ่ม 1 

2-2 Lab: สอบปฏิบัติการ บันทึกรายการสด 
10 คะแนน 

อ. อเนญชา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรร
มที่  

 

ผลการเรียนรู้*  
 

 
วิธีการประเมิน  

 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
 

1 
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการส่ือสาร 

การประชุมพิจารณาผลงาน การน าเสนอ
แผนการผลิตรายการ และการวิพากษ์งาน 

5-6 15% 

2 
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการส่ือสาร 

ตรวจสอบการใช้ภาษา ความสอดคล้องของ
เนื้อหาและวิธีเสนอของบทวิทยุกับแผนการ
ผลิตรายการ 

9 15% 

3 

คุณธรรมจรยิธรรม
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

ประเมินผลงานตนเอง และประเมินผลงาน
โดยเพื่อนร่วมชั้น 

12-13 10% 

4 คุณธรรมจรยิธรรม
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

สอบปฏิบัติการผลิตรายการโดยผลัดเปลี่ยน
กันท าหน้าที่ผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากับรายการ ผู้
ควบคุมเสียงโดยมีครูปฏิบัติการก ากับดูและ
ด้านเทคนิค  

14-15 10% 

5 ความรูแ้ละทักษะ
ทางปัญญา 

สอบข้อเขียน สอบปลายภาค 40% 

 คุณธรรมจรยิธรรม การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร      (ต าราและเอกสารประกอบการสอน)  
เอกสารประกอบการสอนและงานน าเสนอรายวิชา CI246 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยุ กระจายเสียง (การสร้างสรรค์รายการ 
              สารคดีวิทยุกระจายเสียง) 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวทิยุกระจายเสียง หน่วยที่ 8-14.  
              นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ(ตอ้งอ่าน) 
เอกสารประกอบการสอนและงานน าเสนอของรายวิชา CI246 หวัข้อคัดเฉพาะทางวทิยุ กระจายเสียง (การสร้างสรรค ์
               รายการสารคดีวิทยกุระจายเสียง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 และข้อมูลตาม Link ของ  Website ที่ก าหนด 
               ในประมวลรายวชิา 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวทิยุกระจายเสียง  
                  หน่วยที่ 8-14. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531  
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    หนังสือ: จิราภรณ์  สุวรรณวาจกกสิกิจ. “เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ”. ต าราอบรมผู้ประกาศใน    
                                           กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น โดยคณะกรรมการกิจการกระจาย            
                                เสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส.เจริญ การพิมพ์, 2556. หน้า 259-267) 
                 จุมพล รอดค าดี. คู่มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะ   
                                นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 
                 ยุพา สุภากุล. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. เชียงใหม่: ภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะ 
                                มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 
                 สนั่น ปัทมะทิน. ภาษาไทยทีส่ื่อมวลชนอาจใช้พลาด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535. 
   อินเทอร์เน็ต:    www.nhk.or.jp/nhkworld/thai , www.nhkworld/thai  
                       http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/travel/ ข้อมูลรายการ Welcome to Amazing Japan! 
                       http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/cooking/ ข้อมูล รายการเข้าครวัญีปุ่่น 
                       http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/j_art/ ข้อมูลผลงานศิลปะรายการมนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอก           
                                                                                  แหง่ญี่ปุ่น  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1ให้นักศึกษาประเมินประสิทธผิลของรายวชิา(ผู้สอน)ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
1.2 ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ประเมินการสอนจากการค าถาม และ ค าตอบเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี การน าเสนอผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้แก่ ข้อเสนอ/แผนผลิตรายการ บทวิทยุ โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาปรึกษาไดท้ั้งในและนอกเวลาเรียน 
2.2 ประเมินจากผลงานและการสอบภาคปฏิบัติการ  

3. การปรับปรุงการสอน  
ปรับปรุงการสอนโดยผู้สอนสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาวิชาจากผลงานและ
ทักษะปฏิบัติการของนักศึกษา แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนคาบถัดไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 พิจารณาผลสัมฤทธิ์(การตัดเกรด)โดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา 
4.2 ทวนสอบจากผลงานและทักษะการปฏิบัติงานตามที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มีการด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทุกครั้งที่มีการเปิดการเรียนการสอน 
วิชานี ้

 
------------------------------------------  

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/thai
http://www.nhkworld/thai
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/travel/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/cooking/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/j_art/

