
มคอ. ๓ 

สาขาวิชานิเทศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง: โดย อ.อัจฉรา  มลิวงค      1 
 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 

ภาคปกติ 
ภาคเรียนที ่ ๑   ปีการศกึษา  ๒๕๕๔ 

รายวิชา คอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศศาสตร์ 
รหัสวิชา ๓๐๐๒๑๐๑ 

 
ลงช่ือ ……………..………………......…. ผู้สอน  

(อาจารย์อัจฉราภรณ์  มลิวงค)์ 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
 

ลงช่ือ ……......……..……...……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(อาจารย์สุดจินดา  ปานคํา) 

 
 

ลงช่ือ …………..……...………............……. คณบดี 



 สาขาวิชานิเทศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง: โดย อ.อัจฉราภรณ  มลวิงค 2 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 
 

 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๔๓๔๐๕  การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศนข้ันสูง (Advance Television Production) 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยอัจฉราภรณ  มลิวงค 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปท่ี ๓ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
๓๐๔๓๔๐๓  การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน (Basic Television Production) 

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

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหหลักการผลิตรายการโทรทัศนข้ันสูง 
๒. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวางแผนผลิตรายการรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสรางสรรคฉากและอุปกรณประกอบฉากใหเหมาะสมกับประเภทของรายการ 
๔. เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกแบบและจัดการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเชิงสารคดี นิตยสาร และหนังสั้นเพื่อการ

รณรงคทางสังคม 
๕. ปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. นักศึกษาสามารถวางแผนผลิตรายการรูปแบบตางๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายได 

๒. นักศึกษาสรางสรรคฉากและอุปกรณประกอบฉากใหเหมาะสม 

๓. นักศึกษาสามารถผลิตผลงานสารคดีทองถิน่ เพื่อเปนผลงานของรายวิชานี ้

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

  หลักการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนในขั้นที่สูงขึ้น การวางแผนผลิตรายการรูปแบบตางๆ ให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย การสรางสรรคฉากและอุปกรณประกอบฉาก ฝกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนรูปแบบ
ตางๆ ท้ังในและนอกสถานที่  
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝก เขยีนบทโทรทัศน และ
ฝกผลิตสารคดีทองถิ่น 

การศกึษาดวยตนเอง 
๔ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 
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อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะราย/ เฉพาะกลุมที่ตองการ) 

 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม การไมละเมดิสิทธิทางปญญา ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
  ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายกลุม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
    ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
             ๒. ประเมินจากการรายงานผล และสงงาน 
             ๓. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา กรณีนักศึกษาคัดลอกงานของผูอ่ืน หรือจากอินเทอรเน็ตมาสง 
……….๔. การทําเอกสารอางอิงที่ถูกตอง 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

นักศึกษาเขาใจกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนอยางถกูตอง รวมถึง สามารถระบุและอธิบายตําแหนง หนาที่
ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการผลิตรายการโทรทัศนไดอยางถกูตอง สามารถใชกลองโทรทัศนข้ันพืน้ฐานได และสามารถ
ทํางานเปนกลุมเพื่อรายการโทรทัศน และผลิตสารคดีทองถิ่นได 
๒.๒.   วธิีการสอน 

๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชรูปแบบการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
               ๒. มอบหมายใหจัดกลุมเพ่ือทํา Project ผลิต สารคดีทองถิ่น ความยาม 15-20 นาที 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 



 สาขาวิชานิเทศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง: โดย อ.อัจฉราภรณ  มลวิงค 5 
 

           ๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการวิเคราะหกรณีศึกษาดานจริยธรรมในวิชาชีพ ความคิดสรางสรรคในเขียนบทโทรทัศน และการ
สรางสรรครายการโทรทัศน โดยไมลอกเลียนแบบ และสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    ๑. มอบหมายงาน Project  และนําเสนอผลงาน การเขียนบทโทรทัศน(สารคดีทองถิ่น) การผลิตสารคดีทองถิ่น 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู และใหขอเสนอแนะการนําเสนอของเพื่อรวมชั้นเรียน 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

  ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
           ๒.  ประเมินจากการนําเสนอ/ ผลงานการเขียนบทโทรทัศน(สารคดีทองถิ่น) การผลิตสารคดีทองถิ่น 
           ๓.   สังเกตความมีสวนรวมในการทํางานกับกลุมของนักศึกษา 
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 เสริมสรางความสามัคคีดวยการมอบหมายใหทํางานกลุม โดยใหนักศึกษาแบงหนาท่ีในการบริหารจัดการ สามารถ
ติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
๔.๒  วิธกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม เพื่อทํา Project การผลิตสารคดีทองถิ่น 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาท่ีมอบหมายเปนระยะ 
          ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
          ๔. ประเมินจากการมีสวนรวมในการทํางานกับกลุม 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงปริมาณ และตัวเลขในการคํานวนงบประมาณที่ใชในการผลิตรายการโทรทัศน เชน การ
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หาขอมูล คาทําฉาก การเดินทาง คาประสานงาน และการคํานวนเวลาในการถายทําและตัดตอ  
๕.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม เพื่อทํา Project การผลิตสารคดีทองถิ่น และนําเสนอปลายภาคเรียน 
          ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรียน 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาท่ีมอบหมายเปนระยะ 
          ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
          ๔. ประเมินจากการมีสวนรวมในการทํางานกับกลุม  

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหที ่ เนือ้หา/ ประสบการณ วิธีสอน/ กิจกรรม ส่ือการสอน 
๑ แนะนําเนือ้หาในหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมตลอด

หลักสูตร การวัดผล และการประเมนิผูเรียน 
- บรรยาย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- แนวการสอน 

- Power Point 

๒ ทบทวนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน - บรรยาย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 

๓ เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตางๆ - บรรยาย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 

- Clip ตัวอยางรายการ 

๔ ฉากและอุปกรณประกอบฉาก - บรรยาย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 

๕ วิเคราะหรายการโทรทัศน - บรรยาย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 

- Clip ตัวอยางรายการ 

๖ แบงกลุมเพื่อผลิตสารคดีทองถ่ิน 
เสนอ Proposal การผลิตสารคดีทองถิ่น (Project) 

- แบงกลุมผลิตสารคดีทองถ่ินตาม

ความสมัครใจ 

- แบงสรรหนาท่ีแตละฝาย 

- ประชุมกําหนดแนวทางการเขียน 

Proposal  

- Power Point 

- ให นศ. ลงมือทํา 

๗-๘ วางแผนการผลิตสารคดีทองถ่ิน  เขียนบท และพัฒนาบทสารคดี
ทองถิน่ 

- ประชุมกลุมเพื่อวางแผนการผลิต

สารคดีทองถิ่น ทุกสัปดาห 

- ฝกเขียนบท และพัฒนาบทสารคดี

- ให นศ. ลงมือทํา 
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ทองถิ่น โดยมี อาจารยผูสอนเปนที่

ปรึกษา 

 
 
 
 
 
สัปดาหที ่ เนือ้หา/ ประสบการณ วิธีสอน/ กิจกรรม ส่ือการสอน 
๙-๑๒ ผลิตสารคดีทองถิน่ - ปฏิบัติการภาคสนามผลิตสารคดี

ทองถิ่น 

- ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน

ภาคสนามทุกสัปดาห 

- นศ. ปฏิบัติงานภาคสนาม 

๑๓ ตัดตอสารคดีทองถิน่ - ตัดตอตามบทโทรทัศน - นศ. ตัดตอในหองตัดตอ 

๑๔ - นําเสนอผลงานสารคดีทองถ่ิน และ ประเมินผลรวมกนัในชั้น
เรียน 

- สรุปกิจกรรมการเรยีนการสอน 

- นําเสนอผลงานสารคดีทองถิ่น 

- ร ว ม กั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ใ ห

ขอเสนอแนะ 

- สงรูปเลมรายงานพรอม  DVD 

สารคดีทองถิ่น 

- นศ. นําเสนอผลงาน 

๑๕ สอบปลายภาคเรียน  

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
กิตติกร  อนุเธยีร. (ม.ป.ป.). ปนขี้ใหเปนครีเอทีฟ. กรุงเทพฯ : เอเชีย แปซิฟค ออฟเซ็ท. 
ดําเนิน  ยอดมิง่. (2543). การผลติรายการวทิยุโทรทัศน. เชียงใหม : สยามซิลคพริน้ติ้ง. 
------------------. (2543). ภาษาโทรทัศน. เชยีงใหม : นันทกานต. 
วสันต  อติศัพท. (2533). การผลติเทปโทรทัศนเพื่อการศกึษาและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร. 
สุริสิทธิ์  วิทยารัฐ. (2546). การผลติสือ่โทรทัศนและวิดีทัศน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
สมเจตน  เมฆพายัพ. (2547). การผลติสือ่โทรทัศนเบื้องตน. ปทุมธานี : ศูยผลิตรายการโทรทัศนและวดิีโอเทปเพือ่
การศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ. 
Cheshire, David. (1992). The Complete Book of Video. London : Dorling Kindersley. 
Millerson, Gerald. (1993). Effective TV Production. 3rd ed. Great  Britain : Focal Press. 
-----------------. (1979). The Technique of Television Production. 10th ed. England : Whitstable Litho Ltd. 
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๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 
- จรรยาบรรณวิชาชีพนกันิเทศศาสตร 

 
 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
- เว็บไซตตาง ๆ ที่เกีย่วของ เชน utube เพื่อศึกษางานการผลิตรายการโทรทัศนท้ังภายใน และตางประเทศ  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีน เพ่ือใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธิภาพของการเรยีนการสอน
ที่ดําเนินในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลาง เพื่อใหผูสอนไดทราบ
และสามารถปรับปรุงไดในภาคการศกึษานัน้ หากผลการประเมินพบวาควรมกีารปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยแบบประเมนิโดยสวนกลาง 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๒. จัดใหมีการเพิ่มการสอนโปรแกรมการตดัตอ  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง (กําหนด Project สารคดทีองถิ่น) 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดวางแผนการทํา Project สารคดีทองถิ่น ปฏิบัตกิารผลิตสารคดีทองถิ่น 
นําเสนอผลงานในชั้นเรยีน เพื่อประเมินผลรวมกนั 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
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ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 

 


