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รายวชิา                          การผลิตรายการวทิยุโทรทศัน์เบ้ืองตน้ 0343405 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจดัการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวชิา (ช่ือวชิาภาษาไทย)          การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้ 
    (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ)       Television Production 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 …3…หน่วยกิต )2 - 2-5 ) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  ศิลปศาสตรบณัฑิต         
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
  บงัคบัเอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  นายวรีศีกด์ิ นาชยัดี  
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  นายวรีศีกด์ิ นาชยัดี  
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี..2./2556....ชั้นปีท่ี  .....3......... 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................... 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 . .............................................................................. ................................................................ 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี....20.... เดือน ...........พฤศจิการยน.............. พ.ศ.  .........2556............... 



มคอ.3 

 2 

 
หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา(วตัถุประสงค์การเรียนรู้) 

1. นกัศึกษาเขา้ใจกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่งถูกตอ้ง 
2. นกัศึกษาสามารถระบุและอธิบายตาํแหน่งหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของ้ในการผลิต   
    รายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. นกัศึกษาสามารถใชก้ลอ้งโทรทศัน์ขั้นพื้นฐานได ้

 4. นกัศึกษาสามารถทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้ได ้
2 .  วตัถุประสงค์ในการพฒันา /ปรับปรุงรายวชิา  

 หลงัจากสอนไปแลว้ มีการบนัทึกในมคอ.5 เอาไวเ้ป็นหลกัฐานในการพฒันา 
............................................................................................................................................................. 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 กระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ีความรับผดิชอบของฝ่าย 
ต่าง ๆ การผลิตรายการวทิยโทรทศัน์เบ้ืองตน้ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน  
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  20 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

 การฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
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หมวดที ่ 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1 .1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา (ใหต้รงกบั มคอ.2)  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
  -  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  -  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และลาํดบัความสาํคญั 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
  -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 .1 2  วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช ้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  บทบาทสมมติ 
 .1 3  วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้าํมาทาํรายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.  ความรู้ (ตรงกบัในมคอ.2) 
 1.2  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
    มีความรู้ในหลกัการ ความสําคญั องค์ประกอบของ……………… ภาระหน้าท่ีของ
ผู ้เ ก่ี ย วข้อง ใ น……………..  ป ระ เภท ข้อ มู ล  แหล่ ง ท่ี ม า ข อง………………… ป ระ โย ช น์
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ของ…………..เชิงธุรกิจ  ความเก่ียวขอ้งของ…………………ในการใช้ชีวิตประจาํวนัและธุรกิจ 
จรรยาบรรณ  จริยธรรมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ผลกระทบของการใช.้.................... ต่อบุคคลและสังคม  
 2.2   วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 0.2   วธีิการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและ
ทฤษฎี 
  -  นาํเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 .0 1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช…้………………..อยา่งสร้างสรรค ์
 .0 2  วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงงานพิเศษ และนาํเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
 3 .0   วธีิการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
วเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตใ์ช…้………………….. 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 .4 1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  -  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
  -  พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 
  -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น
ตามกาํหนดเวลา 
 2.4   วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การนาํตวัอยา่งการใชห้รือ อ่านบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
  -  การนาํเสนอรายงาน 
 0.4   วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 
  -  รายงานท่ีนาํเสนอ  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.5   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา       
  -  ทกัษะการคิดคาํนวณ เชิงตวัเลข 
  -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทาํรายงาน 
และนาํเสนอในชั้นเรียน 
  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 .5 2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ
ทาํรายงาน โดยเนน้การนาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 .5 3  วธีิการประเมินผล 
  -  การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5  แผนการจัดการเรียนรู้สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

1 แนะนาํรายวชิา /การวดัผล  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการ
ผลิตรายการวทิยุโทรทศัน์ 
 

    4 1.1 แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
1.2 อธิบาย แนะนาํรายวชิา  
1.3 ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
       (Pre-test) 
1.4 บรรยาย 
1.5 อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

6.1 อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดจ้าก
บทเรียน 
 
 
 
 
 
 

1 . แนวการ
จดัการเรียนรู้ 

2 . แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
  (Pre-test)  
3.  บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 
4. เอกสารการ
สอน  
 
 

 1. ซกัถาม 
2. สังเกต 
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2 บทท่ี  1  ความรู
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิต
รายการวทิยโุทรทศัน์ 
ตามหลกั 3p 

    4 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 1  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์

ตามหลกั 3p  
0.1  สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในหวัขอ้ “การผลิต

รายการวทิยโุทรทศัน์ตามหลกั 3p  
4.1 สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในการผลิตรายการวทิยุ

โทรทศัน์ตามหลกั 3p 
5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 

2 . เอกสารการ
สอน 
 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

3 บทท่ี 1ความรู ้้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการผลิตรายการ
วทิยโุทรทศัน์ ตามหลกั 
3p 

  4 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 2  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  “การผลิตรายการวทิยุ

โทรทศัน์ ตามหลกั 3p  
0.1  สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในหวัขอ้ “การผลิต

รายการวทิยโุทรทศัน์ ตามหลกั 3p  
4.1 สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในการผลิตรายการวทิยุ

โทรทศัน์ตามหลกั 3p 
5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 
 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

4 บทท่ี 2 สี /แสง กบัการ
ผลิตรายการวทิยุโทรทศัน 
 
 
 
 

     4 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 0  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง  สี /แสง กบัการผลิตรายการ

วทิยโุทรทศัน์ 
0.1  สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในหวัขอ้ สี /แสง กบั

การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ 
4.1 สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในสี /แสง กบัการผลิต

รายการวทิยโุทรทศัน์ 
5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 
 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

5 บทท่ี 3 เรียนรู้การลาํดบั
ภาพขั้นพื้นฐาน 

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายการ 
กราฟาก 

 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 4  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง   

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายกา ร กราฟิก 
0.1  สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในหวัขอ้  

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายการ กราฟ ้ิก 

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 

2 . ตวัอยา่งงาน 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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4.1 สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในเร่ือง  
-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายการ กราฟ ้ิก 
5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

6 บทท่ี 3 เรียนรู้การลาํดบั
ภาพขั้นพื้นฐาน 

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  
-การจดั ทาํไตเต ้ิล

รายการ กราฟาก 

     4 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 5  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง   

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายการ กราฟ ้ิก 
0.1  สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในหวัขอ้  

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายการ กราฟ ้ิก 
4.1 สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในเร่ือง  

-การลาํดบัภาพ  
-การลาํดบัเสียง  

-การจด ัทาํไตเตลิ รายการ กราฟ ้ิก 
5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

  1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

คาบ 
กจิกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

7 บทท่ี 4 การเขียนบท
โทรทศัน้์ 
-หลกัการเขียนบท 
-รูปแบบบทโทรทศัน์ 
 

     4 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 6  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง   

การเขียนบทโทรทศัน์ 
-หลกัการเขียนบท 
-รูปแบบบทโทรทศัน 

0.1  สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาในหวัขอ้ การเขียนบท
โทรทศัน์ 
-หลกัการเขียนบท 
-รูปแบบบทโทรทศัน 

4.1 สนทนาซกัถามกบันกั ศึกษาในเร่ือง การเขียนบท
โทรทศัน์ 
-หลกัการเขียนบท 
-รูปแบบบทโทรทศัน 

5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 

2 . ตวัอยา่งงาน 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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8 สอบกลางภาค  ขอ้สอบบทท่ี 1-0  1 . ขอ้สอบปลาย
ภาค 

  

9 บทท่ี 4 การเขียนบท  
โทรทศัน์ ประเภทของ
รายการโทรทศนั์ 
-รายการศิลปวฒันธรรม 
-รายการท่องเท่ียว 
 

     4 1.1  ทบทวนความรู้ในสัปดาห์ท่ี 6  
2.1  อาจารยบ์รรยายเร่ือง   

การเขียนบทโทรทศัน์ 
-ประเภทของรายการโทรทศั น ์

0.1  สนทนาซกัถามกบันกั ศึกษาในหวัขอ้ การเขียนบท
โทรทศัน์ 
-ประเภทของรายการโทรทศัน์ 

4.1 สนทนาซกัถามกบันกั ศึกษาในเร่ือง การเขียนบท
โทรทศัน์ 
-ประเภทของรายการโทรทศ ัน์ 

5.1อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 

2 . ตวัอยา่งงาน 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

10 บทท่ี  5 เสียงกบัการผลติ 
รายการโทรทศ ัน 

    4 1.1 อาจารยบ์รรยาย “เสียงกบัการผลติ รายการโทรทศ ัน 
2.1 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัตามอาจารย ์

0.1  อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนั  
สรุปเน้ือหาท่ีเรียน 
 
 

1 . บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 

2 . ตวัอยา่งงาน 
 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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11 - นกัศกึ ษาแบ ้่งกลุ่ม 

เพือ่กาํหนดหนา้ท่ีและวาง
แผนการผลิตรายการ
โทรทศัน์เบ้ืองตน้ 
- นกัศึกษาร่วมกนัจดัทาํ

บทโทรทศน์ั 

     4 - แบ่งกลุ่มทาํการผลิตขั้น Pre Production  - อุปกรณ์การ
ผลิต 

- บทรายการ
ศิลปวฒันธรรม 

1.ซกัถาม 
       2.สังเกต 

12 - นกัศ ้ึกษาปฏิบติัการ
ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์
ศิลปวฒันธรรม 
ตามบทโทรทศน์ัท่ีเขียน
ข้ึน 
 

 - ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ศิลปวฒันธรรม 
 
 
 

- กลอ้งวดีีโอ  1.ซกัถาม 
       2.สังเกต 

13 -นกัศกึษาปฏิบติัการ
ลาํดบัภาพรายการ 
โทรทศัน์ 
จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อม
นาํเสนอผลงานข้ึน 
 

 -ตดัต่อรายการศิลปวฒันธรรม 
- วจิารณ์งานนกัศึกษาทุกกลุ่ม 
 
 
 
 

- เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โดยมีโปรแกรม
ตดัต่อ 

- วดิีทศัน์
รายการ
ศิลปวฒันธรรม 

1.ซกัถาม 
       2.สังเกต 
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14 
- นกัศกึ ษาแบ ้่งกลุ่ม 

เพือ่กาํหนดหนา้ท่ีและวาง
แผนการผลิตรายการ
โทรทศัน์เบ้ืองตน้ 

- นกัศกึ ษาร่วมกนัจดัทาํ
บทโทรทศนั์ 

    4 - แบ่งกลุ่มทาํการผลิตขั้น Pre Production - อุปกรณ์การ
ผลิต 

- บทรายการราย
โทรทศัน์สารคดี
ใหค้วามรู้ 

1.ซกัถาม 
       2.สังเกต 

15 - นกัศ ้ึกษาปฏิบติัการ
ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์
รายการโทรทศัน์สารคดี
ใหค้วามรู้ตามบทโทร 
ทศัน์ท่ีเขียนข้ึน 
 

    4 - ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์สารคดีใหค้วามรู้ 
 
 
 

- กลอ้งวดีีโอ  1.ซกัถาม 
       2.สังเกต 

16 -นกัศกึษาปฏิบติัการ
ลาํดบัภาพรายการ 
โทรทศัน์ 
จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อม
นาํเสนอผลงานข้ึน 

     4 -ตดัต่อรายการโทรทศัน์สารคดีใหค้วามรู้ 
- วจิารณ์งานนกัศึกษาทุกกลุ่ม 
 
 

- เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โดยมีโปรแกรม
ตดัต่อ 

1.ช้ินงาน 1.สังเกต 
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17 สอบปลายภาค  ขอ้สอบ  บทท่ี 1- 5 1  . ขอ้สอบ
ปลายภาค 

  

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.3 

2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค ……….8……… ร้อยละ…20… 
  -  สอบปลายภาค ………17……… ร้อยละ…30… 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม ร้อยละ…10… 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
ตลอดเทอม ………………… 

(4) วเิคราะห์กรณีศึกษาและการนาํเสนอ ………………… ร้อยละ…10… 
(5) การทาํงานกลุ่มและผลงาน ………17……… ร้อยละ…30… 
(6) การอ่านและสรุปบทความวจิยั ………………… ………………… 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
       80 % ขึน้ไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   
                      75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดับคะแนน   D+ 
                      70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดับคะแนน   D 
                      65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ต ่ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 

กิตติกร อนุเธยรี ) .ม.ป.ป .(.ป ้ั้้นข้ีนใหเ้ป็นเครีเอทีฟ  .กรุงเทพก  :เอเชีย แป
ซิฟคอ็ฟเซ็ท. 

ดาํเนิน ยอดมง่ิ ) .4025 .( การผลิตรายการวทิ ยุโทรทศัน์  .เชียงใหม ้่   :สยามซิ
ลค้์พร้ินต้ิง .-----------) .2540 .(ภาษาโทรทศัน ้์  .เชียงใหม ้่   :นนัทกานต ้์. 

วสันต ์อติศพัท์ ) .2500 .(การผลิตเทปโทรทศัน ้์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม .
กรุงเทพก  :โอเดียนสโตร ้์. 

วภิา อุตมฉนัท์ ) .2502 .(การ ผลิตส่ือโทรทศัน์และวดีิทศัน์  .กรุงเทพก  :
จุกาลงกรณ้์มหาวทิยาลยั . 

 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ……………………………………………………………………………………………... 
………..……………………………………………………………………………………………... 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ……………………………………………………………………………………………... 
………..……………………………………………………………………………………………... 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 



มคอ.3 

 17 

 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 -  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 
 
 


