
 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 

ภาคปกต ิ
ภาคเรียนที ่ ๒   ปีการศกึษา  ๒๕๕๕ 

รายวิชา การผลิตรายการและวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
(Advance Television Production) 

รหัสวิชา ๓๐๔๓๔๐๕  

 
ลงชื่อ ………………..………………......…. ผู้สอน 

(อาจารย์อัจฉราภรณ์  มลิวงค)์ 
 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
 

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

 
ลงชื่อ …………..……...………............……. คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 



                                                                 ๑                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

 

 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ันๆ 
ว่าได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และ
หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ตั้งแต่เร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินรายวิชาของนักนักศึกษา  หัวหน้าภาค  หรือผู้ประเมินภายนอก  รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต  การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชา 

 
ประกอบดว้ย ๖ หมวด ดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

   แบบ มคอ ๕ การผลิตรายการโทรทัศน์ขัน้สูง 



                                                                 ๒                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
สาขาวิชานเิทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๔๓๔๐๕  การผลติรายการและวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง (Advance Television Production) 

๒. รายวิชาทีต้่องเรียนก่อนรายวิชานี ้ (ถา้มี) 
๓(๒-๒-๓) 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
อาจารย์อจัฉราภรณ์  มลิวงค์ 

๔. ภาคการศกึษา/ปกีารศกึษาที่เปิดสอนรายวิชา 
๒/๒๕๕๔ 

๕.  สถานที่เรยีน 
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น ๗ อาคาร  ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๓                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

 
 
 

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

ทบทวนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ์ ๔ ๔ เป็นไปตามแผนการสอน 

เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทตา่งๆ ๔ ๔ เป็นไปตามแผนการสอน 

ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ๔ ๔ เป็นไปตามแผนการสอน 

วิเคราะห์รายการโทรทศัน ์ ๔ ๔ เป็นไปตามแผนการสอน 

แบ่งกลุ่มเพื่อผลิตสารคดท้ีองถิ่น 
เสนอ Proposal การผลติสารคดีทอ้งถิ่น 

(Project) 

๔ ๔ 

 

เป็นไปตามแผนการสอน 

วางแผนการผลิตสารคดีท้องถิ่นเขียนบท 
และพัฒนาบทสารคดที้องถิ่น 

๘ ๘ เป็นไปตามแผนการสอน 

ผลิตสารคดีท้องถิ่น ๑๖ ๑๖ เป็นไปตามแผนการสอน 

ตัดต่อสารคดีท้องถ่ิน ๔ ๔ 

 

เป็นไปตามแผนการสอน 

- นําเสนอผลงานสารคดีท้องถิ่น และ 
ประเมินผลรว่มกันในชั้นเรียน 

- สรุปกิจกรรมการเรยีนการสอน 

๔ ๔ เป็นไปตามแผนการสอน 



                                                                 ๔                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

๒.  หัวข้อท่ีสอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อตอ่ผลการเรียนรู้ของรายวิชาและ
หลักสตูร ในกรณีที่มีนัยสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  (ถ้ามี) นัยสําคญัของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   
 
 
 
๓. ประสิทธิผลของวธิีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรยีนรู ้ วิธสีอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
๒. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และ
อภิปรายกลุ่ม  โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 
๓. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 ไม่มี 

 

ความรู้ ๑. วิธีการสอนให้ความรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่าง 
๒. มอบหมายให้จัดกลุ่มเพื่อทํา 
Project ผลิต สารคดีท้องถิ่น 
ความยาว 15-20 นาที 

 

 
 
ไม่มี 

 

ทักษะทางปัญญา ๑. มอบหมายงาน Project  และ
นําเสนอผลงาน การเขียนบท
โทรทัศน์(หนังสั้น) การผลิตสาร
คดีท้องถิ่น 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
และให้ข้อเสนอแนะการนําเสนอ
ของเพื่อร่วมชั้นเรียน 

 

 
 
 
ไม่มี 

 



                                                                 ๕                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อ
ทํา Project สารคดีท้องถิ่น และ
นําเสนอปลายภาคเรียน 

 

 
ไม่มี 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อ
ทํา Project สารคดีท้องถิ่น และ
นําเสนอปลายภาคเรียน 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ชั้นเรียน 

 ไม่มี 

 

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน 
- 

*ให้ดูจาก มคอ. ๓ และการกระจายผลการเรียนรู้ของรายวิชาทีไ่ด้กําหนดใน มคอ. ๒ ประกอบ 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 
     ๓๗ คน 

๒. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศกึษา 
     ๓๗ คน 

๓. จํานวนนกัศึกษาทีถ่อน  (W)  คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A ๐ ๐ 

B+ ๐ ๐ 

B ๐ ๐ 

C+ ๐ ๐ 

C ๐ ๐ 

D+ ๐ ๐ 

D ๐ ๐ 

F ๒ ๕.๔๑ 

I ๓๕ ๙๔.๕๙ 

ผ่าน (P, S) ๐ ๐ 



                                                                 ๖                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

ไม่ผ่าน  (U)  ๐ ๐ 

หากสามารถระบุวิธกีารในการใหร้ะดับคะแนนดว้ยจะดีมาก 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
             การวัดผล 
 ๑.  คะแนนระหว่างภาคเรียน     ร้อยละ  ๗๐ 
  ๑.๑  จิตพสิัยและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  ร้อยละ ๑๐ 
  ๑.๒   การคน้คว้าด้วยตนเอง (เด่ียว + กลุม่)   ร้อยละ ๒๐ 
  ๑.๓   งานสรปุความรู้เป็น Mind Mapping  ร้อยละ ๑๐ 

๑.๔  บทสารคดีท้องถิ่น     ร้อยละ ๑๐  
๑.๕  ช้ินงานสารคดีท้องถิน่    ร้อยละ ๒๐  

๒.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน     ร้อยละ ๓๐  
การประเมินผล 

  คะแนนตั้งแตร้่อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ได้ระดับผลการเรียน  A  
  คะแนนร้อยละ ๗๕-๗๙   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๔   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  B 
  คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  C 
  คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  D+ 
  คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  D 
  คะแนนตั้งแต่รอ้ยละ   ๔๙ ลงมา  ได้ระดับผลการเรียน  F 

๕. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถา้มี)  
 เนื่องจากในภาคเรียนนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง ของทั้งทางมหาวิทยาลัย และของสาขาวิชา ทําให้
นักศึกษามีเวลาผลิตงานสารคดีน้อยลง จําทําให้ผลิตชิ้นงานไม่เสร็จสมบูรณ์ และไม่ทันเวลาในการออกเกรด 
อาจารย์ประจําวิชา จึงจําเป็นต้องให้ติด I ไว้ก่อน เมื่อนักศึกษานําชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์มาส่งแล้ว จึงจะ
ออกเกรดให้นักศึกษาต่อไป 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ้ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู ้ (ถ้ามี) 



                                                                 ๗                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นศ.เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถทําได้ทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศกึษา  

วิธกีารทวนสอบ สรุปผล 

ประชมุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา เป็นที่น่าพึงพอใจ 

๘. ผลการบรูณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
๘.๑  ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยเรือ่ง สรุปผล 

- สิ่งท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน จากกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Project Based Learning : กรณีศึกษารายวิชา 
3043405 การผลติรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง ภาค
เรียนที่ 2/2553 

- พบว่าการให้งานแบบ Project Based Learning 
ในภาคการศึกษาน้ี ทําให้นักศึกษาสามารถจัดการ 
มอบหมายหน้าที่ให้แก่กันและกันได้อย่างเหมาะสม  

๘.๒ งานบรกิารวิชาการ 

งานบริการวิชาการ สรุปผล 

- - 

๘.๓  งานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปผล 

-  - 
 
 
๙. ทรัพยากรหรือวธิกีารในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัศกึษา 

วิธกีารใช้ในการพัฒนาทักษะ สรุปผล 

ฝึกให้นักศึกษาใช้ศัพท์ เทคนิคที่ จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานด้านวิทยุโทรทัศน์ ในการปฏิบัติงานจริง 
และในการเขียนบทโทรทัศน์ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ รู้และเข้าใจ สามารถใช้คําศัพท์ที่
เกี่ยวข้องได้ดี 

๑๐. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ ์ สรุปผล 

- - 

๑๑.  การดูงาน  



                                                                 ๘                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

การดูงานนอกสถานทีใ่นรายวิชา สรุปผล 

- - 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
๑.  ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดตอ่ไม่พอเพียง 
 

นักศึกษาต้องใช้เวลาในการทํางานมากขึ้นทําให้
งานล่าช้า 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

- - 

 



                                                                 ๙                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศกึษา 

-- คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการตัดตอ่ไม่พอเพียง 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

- - เสนอที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อเสนอผู้บริหาร ขออนุมตัิจัดซือ้คอมพิวเตอร์สําหรับตดัตอ่เพิ่มเตมิ 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมินโดยวธิีอืน่ 

-- ขอ้วิพากษ์ที่สําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบว่า นักศึกษาอยากฝึกการใช้กลอ้งโทรทัศน ์และ
ขาตั้งกลอ้งใหม้ากขึ้น 

- นักศึกษาขาดการจดเล็คเชอร ์
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

-- อาจารยผ์ู้สอนจดัเวลานอกตารางเรียนให้นักศึกษาไดฝ้กึใช้กลอ้ง ขาตั้งกล้อง และอปุกรณ์อื่นเพิ่มเติม
ได้ หากนักศึกษามาขอให้หอ้งปฏฺบัติการณ์ 

ให้นักศึกษาสรปุความจากบทเรียนส่งอาจารย์ในท้ายชั่วโมงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๑๐                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้น

สูง 
 

 
 

 
 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/      
ปีการศกึษาทีผ่่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

เชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากรมาใหความรูและ
ประสบการณตรงในการเขียน 

ยังไม่สามารถเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ
มาได้เนื่องจากติดขัดที่ภาคเรียนนี้เวลาในการเรียน
และเวลาของวทิยากรไม่ตรงกัน  

เพิ่มตัวอยางงานเขียนบทโทรทัศน และตัวอยาง
วิดีทัศน ใหมากขึ้น 

ได้มีการเพิ่มตัวอย่างการเขียนบท และตัวอย่างวีดี
ทัศน์ รายการโทรทัศน์ ท่ีน่าสนใจให้นักศึกษาชมเป็น
ตัวอย่าง เพื่อสร้างแนวคดิในการผลติรายการ ซึ่ง
นักศึกษาก็ได้ฝกึใช้ความคิดวิเคราะหใ์นการชม และ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเขียนบทโทรทัศน์ 
และ ผลติสารคดีได้ ดีในระดบัหนึ่ง 

๒. การดําเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
- 

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลว้เสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากรมาให้ความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในการเขียน 

        สัปดาหท่ี์ ๓ อาจารย์ผู้สอนติดตอ่ 
ประสานงาน 

เพิ่มตัวอย่างงานเขียนบทโทรทัศน์ และตัวอย่าง
วิดีทัศน์ ให้มากขึ้น 

      ตลอดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอน และ
มอบหมายให้นกัศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 



                                                                 ๑๑                 มคอ. ๕ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้น

สูง 
 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
        ควรใหม้ีการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ ปรับวิธีการสอน โดยเพิ่มชั่วโมงใน
การสอนโปรแกรมตดัต่อเพิ่มขึ้นในภาคเรียนถัดไปที่เปดิสอนในรายวชิานี้และ แนะนําโปรแกรมการตัดตอ่ที่
อยู่ในความนิยมนอกเหนอืจากท่ีเคยสอน 

 
 
        
ลงชื่อ:    ____________________________ 
               ( นางสาวอัจฉราภรณ์  มลิวงค์) 
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
           วันที ่๑๔ เดือน  มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๕๕  


