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คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 

ภาคปกติ 
กลุ่มเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

รายวิชา  คอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศศาสตร์ 
รหัสวิชา ๓๐๐๒๑๐๑ 

 
 

ลงชื่อ ………………..………………......…. ผู้สอน 
(อาจารย์อัจฉราภรณ์  มลิวงค์) 

 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิาได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
 

ลงชื่อ ……......……..……...……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ 
หลักสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร ์
(อาจารย์สุดจินดา  ปานคํา) 

 
ลงชื่อ …………..……...………............……. คณบด ี
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๓ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชา/คณะ สาขาวิชานิเทศศาสตร     คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
คอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร รหัสวิชา ๓๐๐๒๑๐๑ 
๒. จํานวนหนวยกิต 

๓ (๓-๐-๓) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยอัจฉรา  มลิวงค 

๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ ของชั้นปที่ ๓ สาขาวิชานิเทศศาสตร ช้ันปที่ ๓ (รหัส  ๕๓) กลุมเรียนที่ ๒ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ ศศ.บ. ๔ ป จํานวน ๒๔ คน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ประจําปการศกึษา  ๒๕๕๔ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

-    
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  

       - 
๘. สถานที่เรียน  

หองปฏบัติการสื่อส่ิงพิมพ ช้ัน ๗ ๓๖    คณะวิทยาการจดัการ…  
๙. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ลาสุด 

…๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔…………. 
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน ๒๕% 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
               ๔          ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องและการ
บันทึกข้อมลู 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

ความหมายของงานนิ เทศศาสตร์และ
ความสัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์ 

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานนิเทศศาสตร ์ ๘ ๘ 
 

เปนไปตามแผนการสอน 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 

๘ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อออนไลน์
และการนําเสนองานด้วยคอมพิวเตอร ์

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

ผลการใชค้อมพิวเตอรเ์พื่อการผลิตสื่อใน
งานดา้นนิเทศศาสตร ์

 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

สอบปฏิบัติ และ ขอเขียน ปลายภาคเรยีน 

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนยัสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
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หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  
(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

                             - 
 

                                   - 
 

                        - 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน  
(ถามี)  พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ดานคณุธรรม 
จริยธรรม  

๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย
พรอมยกตัวอยางประกอบ 
๒. มอบหมายงานเปนกลุม และ
อภิปรายผล  โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 
๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

 ไมมี 

ดานความรู ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใช
ส่ื อก ารสอนบรรย ายพร อม
ยกตัวอยาง 
๒. วิธีการสอนใหความรูโดย
การปฏิบัติ 
๓. วิธีการสอนใหความรูโดย
การใหสืบคน 
 ๔. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 
๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรือ
งานรายบุคคล  แลวแตประเภท
ของกิจกรรม 

 

 
                 
 
 
 
               ไมมี 
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ดานทักษะทางปญญา ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/
รายบุคคล   และนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 

                

 
 
 
 

               ไมมี 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม และ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน  

 
ไมมี 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม และ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู  ไมมี 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรงุวิธีสอน 
      การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดงันี ้
 ๔.- 

                                หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   
                   ๓๒    คน                                                                                        

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    
                    ๓๒    คน                                                                                        

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
                         ๐  คน                                                                                         

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A ๐ ๐.๐๐ 

 B+ ๐ ๐.๐๐ 

B ๐ ๐.๐๐
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C+ ๐ ๐.๐๐

C ๑ ๔.๑๗ 

D+ ๒ ๘.๓๓ 

D ๗ ๒๙.๑๗ 

F ๔ ๑๖.๖๗ 

I ๗ ๒๙.๑๗ 

ขส. ๒ ๘.๓๓ 

W ๑ ๔.๑๗ 

ผาน (P, S) - - 

ไมผาน  (U) - - 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
             การวัดผล 
 ๑.  คะแนนระหวางภาคเรียน     รอยละ  ๘๐ 
  ๑.๑  การมีสวนรวมในชั้นเรยีน    รอยละ ๑๐ 
  ๑.๒   สรุปบทเรียนและนําเสนอ    รอยละ ๑๐ 

๑.๓  ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ (กลุม)     รอยละ ๒๐ 
๑.๔  บันทึกการเดินทาง (เดี่ยว)    รอยละ ๒๐ 
๑.๕  สอบระหวางภาคเรยีน    รอยละ ๒๐ 

๒.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน     รอยละ ๒๐ 
การประเมินผล 

  คะแนนตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ไดระดับผลการเรียน  A  
  คะแนนรอยละ ๗๕-๗๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนนรอยละ ๗๐-๗๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B 
  คะแนนรอยละ ๖๕-๖๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนนรอยละ ๖๐-๖๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C 
  คะแนนรอยละ ๕๕-๕๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D+ 
  คะแนนรอยละ ๕๐-๕๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D 
  คะแนนตั้งแตรอยละ   ๔๙ ลงมา  ไดระดับผลการเรียน  F 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
                     นักศึกษาขาดสงงาน ไมมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย จงึติด I อีกทั้งขาดการฝกฝน
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การใชโปรแกรมดวยตนเองนอกเวลาเรยีน จึงมีความถนดัในการใชโปรแกรมนอยจนเกินควร 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕  
ขอ ๒ 
 
 
 
 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
                                 -                                                                  - 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวธีิการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นศ.เกี่ยวกบัจริยธรรมวิชาชพี ไมสามารถทํา
ไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

-ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียน
รายวิชา 

-นักศึกษาไมสนใจเรียน สมาธิสั้น ไมมีสวนรวมกับการ
ทํางานกลุม 

 
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ    
การเรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

คอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเตอร เน็ทไม
พอเพียง 
 

นักศึกษาตองใชเวลาในการทํางานมากขึ้น
เนื่องจากคอมพิวเตอรไมพอ 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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ไมมี 

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
     - นักศึกษาชอบวิธกีารเรียนแบบวิธีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน

รวมกัน เพราะไดใชความคดิและทบทวนความรูรวมกนั 
 - การใหบริการคอมพิวเตอรและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ทมีนอย 
๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
     - คงรูปแบบการเรียนการสอนแบบวธิีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลีย่น

รวมกันเอาไว 
 - เสนอที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยขออนุมัตจัิดซื้อคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ และซอมแซมเครื่องที่มีอยู 
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
    ขอวิพากษที่สําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา อยากดูงานในโรงพิมพ 
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
     เพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานในโรงพิมพเขาไปในรายละเอียดรายวิชาในภาคเรียนที่เปดสอนวิชานี ้

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        
 ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

- ไมมี - - ไมมี - 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 คงรูปแบบการเรียนการสอนแบบวิธีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
รวมกันเอาไว และ เพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานในโรงพิมพเขาไปในรายละเอียดรายวิชาในภาคเรียนที่เปดสอน
วิชานี้ 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 



การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (กลุ่มเรียนที่ ๑) 9 

ศึกษาดูงานในโรงพิมพระดับทองถิ่น         สัปดาหที่ ๔ อาจารยผูสอนติดตอ เลขา
หลักสูตรประสานงาน 

เพ่ิมตัวอยางสื่อสิ่งพิมพใหมากขึ้น       ตลอดภาคเรียน อาจารยผูสอน และมอบหมาย
ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 คงรูปแบบการเรียนการสอนแบบวิธีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน

รวมกันเอาไว และ เพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานในโรงพิมพเขาไปในรายละเอียดรายวิชาในภาคเรียนที่เปดสอน
วิชานี้ 

 
 
 
 

ลงชื่อ :                                                               . 
 (อาจารยอัจฉราภรณ  มลิวงค)                                                       
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
 วันที่  ๒๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 


