รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/60

รหัสวิชา 3013208 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Creative Writing for Communication Arts

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
อ.ทรงธรรม ทิวสมบุญ
อ.สราวุธ ชมบัวทอง

อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชาการเขียนสร้างสรรค์ในการงานนิเทศศาสตร์
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พัฒนาการเรียน ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม 2) ด้ า นความรู้ 3) ทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการเขียนสร้างสรรค์ในการงานนิเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาความหมาย ศึกษาวิธีเขียน
ในงานวารสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ คอลัมน์ ร้อยกรอง เรื่องเล่า ข่าวสังคม วิเคราะห์ข่าว
บทความ สารคดี บทวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและบทวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ การเขี ย นเพื่ อ งานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3013208 การเขียนสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์
Creative Writing for Communication Arts
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
อ.ทรงธรรม ทิวสมบุญ
อ.สราวุธ ชมบัวทอง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 พฤศจิกายน 2560

ตอนเรียน A1
ตอนเรียน C1
ตอนเรียน B1
ตอนเรียน D1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจกลวิธีการเขียนในงานนิเทศศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ได้
เช่น กลวิธีการเขียนคอลัมน์ ร้อยกรอง เรื่องเล่า ข่าวสังคม วิเคราะห์ข่าว บทความ สารคดี
บทวิทยุ-โทรทัศน์ การเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาและฝึกทักษะการเขียน การเลือก
ประเด็น การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การคัดสรรข้อมูลสาหรับประกอบการเขียนได้
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1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างถูกต้องชัดเจน
ทั้งข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับใน
งานเขียนประเภทต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การเขียนสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้การเขี ยนสร้างสรรค์ ในงานนิเทศาสตร์ โดยเน้น
ทักษะการเขียน วิธีการเขียนประเภทต่าง ๆ สาหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต และเกิดความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาวิธีเขียนในงานวารสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอลัมน์ ร้อยกรอง เรื่องเล่า ข่าว
สังคม วิเคราะห์ข่าว บทความ สารคดี บทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์ การเขียนเพื่อ
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นฝึกทักษะการเขียน การเลือกประเด็นหลัก การค้นคว้า
ข้อมูลเชิงลึก การคัดสรรข้อมูล การประมวลความคิดและเรียบเรียงการเขียนอย่างถูกต้องชัดเจนทั้ง
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
Study various types of writing for journalism such as columns, poems, stories,
social news, news analysis, documentaries, script writing for broadcasting, writing for
advertising and public relations, emphasizes writing skills, main issues selection,
research for deep information, information selection, correct and complete writing
related facts and creative opinions.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

4 ชั่ ว โมง / สั ป ดาห์
ห ากมี ความ จ าเป็ น
โด ย ป ร ะ เมิ น จ า ก
สั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย น
ของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมง / สัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ผู้สอนตกลงกับนักศึกษาเพื่อกาหนดวันให้คาปรึกษา (Office Hour) และประกาศให้ผู้เรียน
ทราบ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ ผ่านเครือข่ายระบบสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ
Line Fresh book และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
1.1.2 มี ความซื่ อสัตย์สุจริต มีวิ นัย เคารพ และสามารถปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น
1.1.3 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
1.1.4 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและอื่น
1.1.6 ตระหนัก ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในชั้นเรียน เพื่อปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา ใน
การรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน
การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ และความซื่อสัตย์
สุจริต
1.2.2 สอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนรายวิ ช า รวมทั้ งต้ อ งส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และ
การทาประโยชน์ให้กับชุมชน
1.2.3 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและความชานาญ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์นาเสนอ การฝึก
การเขียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ของการเขียนได้
2.1.2 สามารถบู รณาการ และประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ท างด้ านอื่ น ที่ สั ม พั น ธ์กั บ องค์
ความรู้ด้านวิธีการเขียนรูปแบบต่างๆได้
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 2.1.3 สามารถน าเทคนิ ค การปฏิ บั ติ งานด้ านการเขี ย นมาประยุ ก ต์ ใช้ โดยใช้ วิธีก าร

เรียนรู้จากประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการสอนร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative
Learning) ได้แก่การสอนแบบบรรยายโดยให้รู้จักแก้ปัญหาและรับผิดชอบร่วมกันโดยสามารถสร้าง
บรรยากาศการทางานร่วมกันได้
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
2.3.2 การรายงานผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยการน าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น และ
เอกสารรายงาน
2.3.3 การทดสอบย่อย
2.3.4 การประเมินจากงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.3.5 การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ประมวลข้ อ มู ล หลั ก ฐานจากแหล่ ง อ้ า งอิ ง ต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ เป็ น
แหล่งข้อมูลจากสานักวิทยบริการ และแหลงข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลจากสื่อทางไกล แนวคิดต่าง
ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการเขียนและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นทางสังคมได้อย่างถูกต้อง
3.2 วิธีการสอน
ใช้การบรรยาย อภิปรายกลุม่ ฝึกให้ระดมสมองในการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็น
ที่กาหนดไว้แล้ว
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอและเอกสารรายงาน
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา โดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒ นาคุณ ลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะนาให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้
4.1.1 แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น
4.1.2 แสดงภาวะผู้นา และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.1.3 แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การกระทาของตนเอง รวมถึง สังคม
4.1.4 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาความรู้ พัฒนางาน และความคิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ ท าเป็ น งานเดี่ ย วหรื อ กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานกันระหว่างนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนด
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปล ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการนาเสนอรายงาน หรือ
ผลงาน
5.1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพ
5.1.5 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจน
ถ่ายทอดความคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5.2.2 ก าหนดให้ มี ก ารน าเสนอผลงาน เชิ ง วิ เคราะห์ จ ากกรณี ศึ ก ษา หรื อ งานที่
มอบหมาย
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายและการตอบคาถาม
5.3.2 การสอบภาคปฏิบัติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-2

3

4-5

6-7

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
หลักการใช้ภาษา โวหารและภาษาภาพพจน์ ในการเขียน
- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการใช้ภาษา การใช้โวหาร และ
การใช้ภาษาภาพพจน์ ในการเขียนได้
- หัวข้อการสอน
ความคิดสร้างสรรค์กับงานเขียน ความหมาย รูปแบบ
การจัดระบบความคิด และวงจรการเขียน
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจถึง วิธีการคิดเพื่อสร้างสรรค์งานเขียนให้น่าสนใจ
- หัวข้อการสอน
การเขียนบทความ กลวิธใี นการเขียนบทความ การเสริมเติมให้
บทความน่าสนใจ
- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถแยกแยะประเภทของบทความและเขียน
บทความได้
- หัวข้อการสอน
การเขียนสารคดี ความหมาย ความสาคัญและ
องค์ประกอบการเขียนสารคดี กลวิธีการเขียนสารคดี
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของสารคดีและเขียนสารคดีได้
- หัวข้อการสอน
การเขียนบทวิเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญ หลักการเขียน
และการใช้ภาษาในการเขียนบทวิเคราะห์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุ
ลาดับ)
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- อาจารย์ผู้สอนแนะนารายวิชา และ
ข้อตกลงเบื้องต้น
- นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักการเขียนเบื้องต้น

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/กระดาษ
ลายเส้นทากิจกรรม

1.1 1.2

(1),(2),(3)

4

- นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายความสาคัญของ
ความคิดกับการสร้างสรรค์งาน
เขียน

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/

1.1 1.2

(1),(2),(3)

8

- บรรยายหลักการเขียนบทความ
- ฝึกปฏิบัติงานเขียนบทความ

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/ ตย.
บทความ

1.1 1.2 1.3 1.4

(1),(2),(3)

8

- นักศึกษาอภิปรายกลวิธีการเขียน
สารคดีจากสื่อที่สนใจ
- ฝึกปฏิบัติงานเขียนสารคดี

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/ ตย.สารคดี

1.1 1.2 1.3 1.4

(1),(2),(3)

4

- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- กิจกรรมกลุ่ม
-.อาจารย์สรุปเนื้อหา

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ

1.1 1.2 1.3

(1),(2),(3)
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- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของบทวิเคราะห์และเขียนบทวิเคราะห์ได้
9-10

11-12

13

14

15

- หัวข้อการสอน
การเขียนคอลัมน์ ความหมาย ความสาคัญ การแบ่งประเภท
ของคอลัมน์ และหลักการเขียนคอลัมน์
- Learning Outcome
ผู้เรียนทราบถึงลักษณะของคอลัมน์และเขียนคอลัมน์ได้
- หัวข้อการสอน
การเขียนเรื่องเล่า ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของเรือ่ งเล่า
หลักการเขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์และจินตนาการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนทราบถึงลักษณะของเรืองเล่าและเขียนเรื่องเล่าได้
- หัวข้อการสอน
การเขียนบทร้อยกรอง ความหมาย ความสาคัญ หลักการ
เขียนและการใช้ภาษาในบทร้อยกรอง
- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถเขียนและเลือกใช้บทร้อยกรองในงานเขียนได้
- หัวข้อการสอน
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- Learning Outcome
ผู้เรียนสามรถเขียนการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ได้
- หัวข้อการสอน
การเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถทราบถึงหลักการเขียนสาหรับงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

- ฝึกเขียนบทวิเคราะห์

PowerPoint/ใบงาน
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- นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึง
คอลัมน์จากสื่อที่สนใจ
- นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ อภิปราย
และฝึกปฏิบัติงานเขียนคอลัมน์

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/ตย.คอลัมน์

1.1 1.2 1.3 1.4

(1),(2),(3)

8

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็นการ
เขียนเรื่องเล่าจากสื่อที่สนใจ
- ฝึกปฏิบัติงานเขียนคอลัมน์

เอกสาร
ประกอบการสอน
สื่อPowerPoint/สื่อ
ออนไลน์/สื่อe-learning/

1.1 1.2 1.3 1.4

(1),(2),(3)

- ผู้สอนบรรยายการเขียนร้อยกรอง
- ฝึกปฏิบัติงานเขียนร้อยกรอง

เอกสาร
1.1 1.2 1.3 1.4
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/สื่อออนไลน์

(1),(2),(3)

4

- ผู้สอนบรรยายการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
- ฝึกปฏิบัติงานเขียน

(1),(2),(3)

4

- ผู้สอนบรรยายการเพื่องานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
- นักศึกษาวิเคราะห์ และอภิปราย
การเขียนเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

เอกสาร
1.1 1.2 1.3 1.4
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/กรณีศึกษา/
ใบงาน
เอกสาร
1.1 1.2 1.3 1.4
ประกอบการสอน
/ สื่อกรณีศึกษา/สื่อ
PowerPoint/

4

(1),(2),(3)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1, 5.1

วิธีการ
ประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ
สังเกต
พฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ
รายงาน
และการ
นาเสนอ
สังเกต
พฤติกรรม
ฝึกปฏิบัติ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

20%

ทุกสัปดาห์

30%

4-15

20%

4-15

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร และคณะ. (2558). การเขียนสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งเชิงประชานิยมและคุณภาพ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นิตยสารประเภทต่างๆ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สื่อวารสารสนเทศ และเครือข่ายระบบออนไลน์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ตรวจประเมินชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การมีสว่ นร่วมในการทางาน ผลงานและการนาเสนองานต่างๆที่ได้มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสู ตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่ อทาหน้าที่ ประเมินการสอน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา อีกทั้ งยังมีคณะกรรมการจากส่วนกลางของคณะ (คณะวิทยาการ
จัด การ) จัด เก็ บ แบบประเมิ น การสอนพร้อ มส่ งผลการประเมิ น ให้ ผู้ ส อนเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ใช้ ในการ
พัฒนาการสอนในโอกาสต่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การประเมินการสอนจากนักศึกษามาปรับปรุงรายวิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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