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คานา
รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3043413 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จัดทาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก
กลุ่ ม วิช าวิทยุ กระจายเสี ย งและวิท ยุ โทรทัศน์ ตามหลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะวิท ยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ กระบวนการสื่อข่าว เทคนิคการสื่อ
ข่าว และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรข่าว จริยธรรม จรรยาบรรณนักข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามเพื่อผลิตข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดทารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกล่าว เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการ
เรีย นรู้ตลอดหลั กสู ตรเท่านั้ น ดังนั้ น ผู้ เรียนจะต้องอาศัยการศึกษา การค้น คว้าอิ ส ระ เพื่ อศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม การฝึกทักษะเชิงความคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนในการทาความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3043413. ชื่อรายวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
News Gathering for Broadcasting and Online Media
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายทรงธรรม ทิวสมบุญ
อาจารย์ผู้สอน นายทรงธรรม ทิวสมบุญ ตอนเรียน ……………
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560. / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ศูนย์การเรียนระนอง 2
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 ก.ค.2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
จุดมุ่งหมายด้านพุทธพิสัย
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของการสื่อข่าววิทยุกระจายสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการสื่อข่าว เทคนิคการสื่อข่าว และ
สามารถสื่อข่าววิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อข่าวออนไลน์ในสายข่าวประเภทต่างๆ
1.3 เพื่ อให้ นั กศึ กษามี ค วามรู้ ความเข้าใจ และตระหนั ก ถึงความส าคั ญ ของจริย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพข่าววิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์
1.4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวางแผนข่าว การปฏิบัติงานข่าวภาคสนาม และ
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การผลิ ตรายข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อข่าวออนไลน์ อย่างมีจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จุดมุ่งหมายด้านพุทธพิสัย
1.5 เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อข่าวออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการทางานการในบทบาทผู้สื่อข่าวมืออาชีพ การใช้ชีวิตประจาวันใน
บทบาทผู้สื่อข่าวพลเมือง (Citizen reporter) และการนาไปพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพขึ้น
จุดมุ่งหมายด้านจิตพิสัย
1.6 เพื่อให้นักศึกษาพึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ คุณลักษณะของผู้สื่อข่าวที่ดีตามความ
คาดหวังของสังคม และการทางานบนหลักของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อ
ที่เปลี่ยนไป และความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมข่าวปัจจุบัน
2.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้สื่อข่าวฝึกหัด โดยการจัดตั้งสถานีข่าวออนไลน์
ทางสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษากระบวนการ เทคนิ คการสื่ อข่าว และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ บทบาทหน้ าที่ ของ
บุคลากรข่าว จริยธรรม จรรยาบรรณนักข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามเพื่อรายงานข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
Study news reporting process and techniques, reporting various types of news,
roles and duties of journalistic personnel, online media and broadcast journalistic codes of
ethics as wells as opportunity of television radio and online media news field reporting
.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไม่มี หรืออาจจัดสอน
เพิ่มเติมให้ตามความจาเป็น

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 4 คาบ
ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1-2 ชั่วโมง / บุ คคล / สั ป ดาห์ นั กศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ ห้ องพักอาจารย์ ศูนย์การเรียน
ระนอง 2 ตามวัน-เวลากาหนดโดยประกาศให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า หรือช่วงเวลาหลักเลิกเรียน นอกจากนี้

นักศึกษายังสามารถโทรศัพท์มาขอคาปรึกษาจากผู้สอนได้ในช่วงเวลา 18.00-21.00 ทุกวัน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.2 มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
1.1.3 มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 1.1.4 มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว
เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัด ต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบ
วัดเจตคติ เป็นต้น
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของรายวิชา
2.1.2 สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1.3 มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
2.1.4 สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วย
ตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
3) การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง ในสั งคมไทย โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กาหนด ควบคุม
กากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติ และบูรณาการศาสตร์ในรายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา.
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การศึกษาในภาคสนาม
4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิดที่จะ
พัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
7
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6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
7) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การไปทัศนศึกษา หรือ เชิญวิทยากร
8) ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ / ผังความคิด เป็นต้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์โดยผู้สอน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
4.1.2 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4.1.4 มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
 4.1.5 สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
 5.1.3 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5.1.4 สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5.1.5 สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
.
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5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเรียนรู้
เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ทั้งประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
** = Learning Outcome
ครั้งที่
หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

2

3

- แนะนารายวิชาทาความเข้าใจ
ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการสอน
- จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
สื่อออนไลน์
** ผู้เรียนมีความรู้ในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
ความรู้พื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับ
ข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์
** ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านงาน
ข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์
บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ และปัญหา
อุปสรรคในการทางานของผู้สื่อข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์
** ผู้เรียนมีความรู้ดา้ นบทบาทหน้าที่
ผู้สื่อข่าว

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line

1.1
1.2
1.3
1.6

อ.ทรงธรรม

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line

1.1
1.2
1.3
1.6

อ.ทรงธรรม

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line

1.1
1.2
1.3
1.6

อ.ทรงธรรม
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4

เทคนิคการแสวงหาและการรวบรวม
ข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์
** ผู้เรียนมีความรู้ดา้ นเทคนิคการ
แสดงหาข่าว
รูปแบบการรายงานข่าว
วิทยุกระจายเสียง
** ผู้เรียนมีความรู้ดา้ นการรายงาน
ข่าววิทยุ

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line

1.1
1.2
1.3
1.6

อ.ทรงธรรม

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line

อ.ทรงธรรม

6

รูปแบบการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
** ผู้เรียนมีความรู้ดา้ นการรายงาน
ข่าวโทรทัศน์

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line

7

รูปแบบการรายงานข่าวสื่อออนไลน์
** ผู้เรียนมีความรู้ดา้ นการรายงาน
ข่าวออนไลน์

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

8

การจาลองสถานการณ์การสื่อข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์ในชั้นเรียน
** ผู้เรียนมีความรู้เกีย่ วกับ
สถานการณ์ข่าว

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
-วิทยากรบรรยาย หรือ
ทัศนศึกษา
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
-วิทยากรบรรยาย หรือ
ทัศนศึกษา

1.1
1.2
1.3
1.6
1.1
1.2
1.3
1.6
1.1
1.2
1.3
1.6
1.1
1.2
1.3
1.6

อ.ทรงธรรม

5

อ.ทรงธรรม

อ.ทรงธรรม

11

มคอ. 3
9

การศึกษาด้วยตนเอง
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัตดิ ้วย
ตนเอง

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

10

การศึกษาด้วยตนเอง/ นาเสนอ
ผลงาน
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนาเสนอผลงาน
ด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัตดิ ้วย
ตนเอง

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

12

การศึกษาด้วยตนเอง/ นาเสนอ
ผลงาน
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนาเสนอผลงาน

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

13

การศึกษาด้วยตนเอง
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัตดิ ้วย
ตนเอง

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

14

การศึกษาด้วยตนเอง / นาเสนอ
ผลงาน
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนาเสนอผลงาน

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

15

การนาเสนอผลงานชิ้นสุดท้าย
และสรุปบทเรียน
** ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนาเสนอผลงาน

4

- บรรยาย
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
วิเคราะห์หรือฝึกปฏิบัติ

11

- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ
Facebook หรือ Line
- Power point
- เอกสารประกอบ
Website หรือ

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม

1.4
1.5

อ.ทรงธรรม
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Facebook หรือ Line
16

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2

ผลการ
เรียนรู้
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

วิธีการประเมิน

ครั้งที่
ประเมิน
2-15
2-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20
40

กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว
กิจกรรมกลุ่ม

3

1,2,3

สอบปลายภาค

16

30

4

1,2,3,4

พฤติกรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมและความมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน

1-15

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ทรงธรรม ทิวสมบุญ. (2560). การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์.
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร์. (2558). การสื่อข่าวและการเขียนข่าว. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
วิภาวดี เกษมสันต์. (2551). การเขียนข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ . กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ชีพธรรม คาวิเศษณ์. (2555). Nation channel ในสนามข่าวเราคือตัวจริง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จากัด.
สุทธิชัย หยุ่น. (2555). อนาคตคนข่าว. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จากัด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 สถานีข่าวทั่วไป อาทิ
www.ch 7.com
www.innnews.co.th
www.mcot.com
www.tv3.co.th
3.2 Face book Fan page อาทิ
อีเจี๊ยบเลียบด่วน
อีจัน
Drama addict
แหม่มโพธิ์ดา
3.3 Line Official TV
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนประจารายวิชาของหลักสูตร และแบบประเมินผู้สอนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาจากการเก็บคะแนนระหว่างภาคและการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอน เช่น สอบถามความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนในประเด็นต่างๆ
ที่เป็นปัจจุบัน แล้วโยงสิ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนเอง โดยพิจารณาจากแบบทดสอบ/ชิ้นงาน/การมีส่วนร่วม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลการประเมินจาก มคอ.5 ประจารายวิชา มาวางแผนพัฒนาปรับปรุง
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