รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/62

รหัสวิชา3023407 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การผลิตงานวารสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) Production in Journalism

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร

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

คํานํา
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชา (3023407) การผลิตงานวารสารสนเทศ
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอนประจํา
วิชาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้ง 5 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
จุดมุงหมายของรายวิชาที่ไดกําหนดไว
ผศ. ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
15
16
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3023407 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การผลิตงานวารสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) Production in Journalism
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร ตอนเรียน A2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนเขาใจบทบาทหนาที่และความสัมพันธในกองบรรณาธิการสื่อกับกองการผลิต การ
เตรียม การคัดเลือก และตรวจแกตนฉบับขอเขียน และภาพเพื่อการนําเสนอสื่อ
1.2 เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการเตรียมตนฉบับ การคัดเลือก การแกไขตนฉบับขอเขียนและภาพขาว
1.3 เพื่อใหผูเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริง การใชภาษารวมถึงการพาดหัวขาว การ
ปรับปรุงชื่อเรื่อง การกําหนดตัวพิมพและแพลตฟอรมของสื่อ รวมถึงการใชคอมพิวเตอรในกระบวนการการ
บรรณาธิกรณ
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1.4 เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาที่เนนใหใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในงานบรรณาธิกรณ รวมทั้งเนนฝกปฏิบัติทักษะการ
ตรวจแกไขตนฉบับ การพาดหัวขาว การคัดเลือกภาพ และการออกแบบจัดหนาใหเปนระบบมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาหลักเกณฑ และรูปแบบการจัดทําหนังสือพิมพและนิตยสารประเภทตาง ๆ การเตรียม
ตนฉบับเพื่อการจัดพิมพ การตรวจแกคัดยอตนฉบับ การปรับแตงตนฉบับ การเลือกขาว การเขียนหัว
ขาว การเลือกและจัดวางภาพ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร ไวยากรณ การจัดหนา และตกแตงหนา
หนังสือพิมพและนิตยสาร ตลอดจนการผลิตงานวารสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ และการจัด
จําหนาย
Study rules and patterns of newspaper and magazine production, dummy
preparation, editing, news selection, headline writing, photo composition and selection,
wording, idiom, grammar, layout, and journalism production for public relations and
distribution.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนมีขอตกลงกับนักศึกษากําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห
ละอยางนอย 3 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพทของ
หลั กสู ต รและโทรศั พ ท ส ว นตั ว อี กทั้งสามารถติด ต อเครื อ ขา ยระบบสื่ อสารสนเทศ (Face book) และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทรอนิกส ( e-mail )

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยางทั้งในดานบุคลิกภาพและใหความสําคัญตอจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.2.2 การฝกปฏิบัติ
1.2.3 การอภิปรายกลุม
1.2.4 ผูสอนมอบหมายกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุมโดยใหผูเรียนมีโอกาสเสนอหัวขอ หรือมีสวนรวมใน
การกําหนดรูปแบบกิจกรรมภายใตการกําหนดกรอบลักษณะและเวลาการทํางานโดยผูสอน อาทิ กิจกรรม
ทํางานรวมกับชุมชน การพบปะพูดคุยกับนักวิชาชีพ ฯลฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิเชน การตรงตอเวลาและความรับผิดชอบในการสงงาน
1.3.2 ประเมินผลดานความคิดสรางสรรคและคุณภาพของชิ้นงาน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึง
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจในขอบขาย ลักษณะเบื้องตน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระที่สําคัญของการผลิตงานวารสารสนเทศ
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนํา
ความรูดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพได
อยางเหมาะสม
2.1.3 สามารถบู ร ณาการความรู หลักการของศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ย วของกับ การผลิตงาน
วารสารสนเทศ นํามาประยุกตใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การศึกษาดวยตนเอง
2.2.2 สอนโดยเนนการฝกปฏิบัติ โดยศึกษาจากกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน /
โครงการ /การศึกษาดูงาน /การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ เชน เว็บไซต Facebook ฯลฯ
2.2.3 การตั้งคําถาม ตอบคําถามของนักศึกษา
2.2.4 การบรรยาย/การอภิปรายกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2.3.2 คุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3.3 ประเมินจากการเขามีสวนรวมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/ผูสอน
2..3.4 การนําเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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3.1.1 มี ความคิ ดสร า งสรรค และสามารถนํานวัต กรรมการสื่ อสารไปใช ในการผลิ ต งาน
วารสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณา
และตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับการผลิตงานวารสารสนเทศ
3.1.4 มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรูเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และประยุกตใชความรู ความเขาใจ
แนวคิด ทักษะมาใชสรางสรรคชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และ
สถานการณปจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย และการฝกปฏิบัติ
3.2.2 เสริมกิจกรรม/โครงการ/กรณีตัวอยาง/การศึกษาดูงาน/ การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ
เชน เว็บไซต Facebook ฯลฯ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน /จากผลงาน
3.2.4 ศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2.5 การถามคําถาม/ซักถาม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
3.3.2 ประเมินผลงานจากกิจกรรม/คุณภาพของงาน
3.3.3 ประเมินผลจากการสอบปากเปลา /การเขามีสวนรวมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/
เพื่อน/ผูสอน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ในปจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสาธิต/สถานการณจําลอง
4.2.2 เสริมกิจกรรม/โครงการ/กรณีตัวอยาง/การศึกษาดูงาน/ การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ
เชน เว็บไซต ฯลฯ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.2.3 การฝกปฏิบัติจากการมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4.3.1 ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานกลุมที่มอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ความรับผิดชอบ ความรวมมือรวมใจใน
การทํางานของนักศึกษาในการนําเสนองานกลุมในชั้นเรียน และการแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
การติดตอประสานงาน การแสดงบทบาทผูนํา ผูรวมทีม รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการ
ถายทอดอธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.5 มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
5.2.2 การสาธิต/สถานการณจําลอง
5.2.3 การคนควาดวยตัวเอง
5.2.4 การอภิปรายกลุม/การนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม และการใชงานเทคโนโลยี
5.3.2 การสอบภาคปฏิบัติ /จากการเขามีสวนรวมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/
ผูสอน
5.3.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา
5.3.4 ประเมินจากการปฏิบัติและคุณภาพงานที่มอบหมาย
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1. แผนการสอน

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- แนะนํารายวิชา ชี้แจงการเรียนการ
สอนที่เนนปฏิบัติเปนหลัก การวัด
และประเมินผลโดยใหผูเรียนมีสวน
รวมกําหนดวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย
-ผูเรียนสงงานและนําเสนองานที่
มอบหมาย
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ

Power point
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน
-การศึกษาดูงาน
ฯลฯ

1-2

- หัวขอการสอน
แนะนําแผนการเรียนและขอตกลง
เบื้องตน
บทนํา
สื่อวารสารสนเทศ
- Learning Outcome
-ผูเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
สื่อวารสารสนเทศได

8

3-5

- หัวขอการสอน
การเลือกและจัดวางภาพและอินโฟ
กราฟก
การใชตัวอักษร ถอยคํา สํานวนโวหาร
- Learning Outcome

12

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1, 1.4

-Power point 1.1-1.4
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
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6

-ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถจับ
ประเด็นและเขียนเรื่องเรียงความ/
บทความได
-ผูเรียนสามารถเตรียมภาพประกอบเพื่อ
งานวารสารสนเทศ
- หัวขอการสอน
การตรวจแกคัดยอตนฉบับ การ
ปรับแตงตนฉบับ
กระบวนการผลิตงานวารสารสนเทศ
- Learning Outcome
-ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถการ
ตรวจแกคัดยอตนฉบับได

-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

-วีดิทัศน ฯลฯ

4

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

-Power point 1.1-1.4
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน ฯลฯ

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
(2)อาจารยทรงธรรม
ทิวสมบุญ

-Power point 1.1-1.4
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน
-การศึกษาดูงาน
ฯลฯ
- Pdf
1.1-1.4
-Power point

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

7-8

- หัวขอการสอน
การเตรียมตนฉบับเพื่อการนําเสนอสื่อ
- Learning Outcome
-ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถเตรียม
ตนฉบับเพื่อการนําเสนอสื่อ

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

9-12

- หัวขอการสอน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสรางสื่อวารสารสนเทศ

16

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
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การออกแบบจดหมายขาว
การจัดหนา และตกแตงภาพประกอบ
เพื่อนําเสนอ(สิ่งพิมพหรือออนไลน)
- Learning Outcome
-ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถจัดหนา
และตกแตงภาพประกอบเพื่อนําเสนอ
(สิ่งพิมพหรือออนไลน)ได

13-14 - หัวขอการสอน
-ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Digital
Content
- ความสําคัญของStory telling บนสื่อ
ใหม(New Media)
- การใชตัวหนังสือบนภาพประกอบ
- Learning Outcome
-ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถจัดหนา
และตกแตงภาพประกอบเพื่อนําเสนอ
(สิ่งพิมพหรือออนไลน)ได
15

- หัวขอการสอน
นําเสนองานและทบทวนเนื้อหา

-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

4

-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ

-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สือ่ โปรแกรม
-การศึกษาดูงาน
ฯลฯ
- Pdf
1.1-1.4
-Power point
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สื่อโปรแกรม
-การศึกษาดูงาน
ฯลฯ
- Pdf
1.1-1.4
-Power point

วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
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16

- Learning Outcome
ผูเรียนมีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
-ผูเรียนตรงตอเวลามีความคิดสรางสรรค
ใฝรู
รูจักใชแหลงขอมูลตําราในการสืบค
นหาขอเท็จจริง มีความรับผิดชอบ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อนําเสนองานและทบทวน
เนื้อหา
สอบปลายภาค Final

-ผูเรียนสงงานและนําเสนองานที่
มอบหมาย

-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สือ่ โปรแกรม

วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

-สอบปลายภาค

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
พิจารณาจากสัดสวนของคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 80 : 20 ดังนี้
1. ประเมินผลระหวางภาคเรียน 80 % แบงตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้
1.1 จิตพิสัย
10 %
1.2 กิจกรรมปฏิบัติการระหวางเรียน 70%
2. ประเมินผลปลายภาค
20 %
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1.1-1.1.2, 1.1.4-1.1.5,
2.1.1-2.1.3, 3.1.1-2,
3.1.4, 4.1.1, 4.1.4,
5.1.1-2, 5.1.5

2

วิธีการประเมิน

-การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
สงงาน
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
-ประเมินผลการ
นําเสนองานที่
มอบหมาย
-การสอบปลายภาค
1.1.1-1.1.2, 1.1.4-1.1.5, -การตรงตอเวลาและ
2.1.1-2.1.3, 3.1.1-2,
ความรับผิดชอบในการ
3.1.4, 4.1.1-2, 4.1.4,
สงงาน
5.1.1-2, 5.1.5
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%
อาจารยผูสอน
พิจารณาตลอด
ภาคการศึกษา
(1-15)

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

30%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

3

1.1.1-1.1.2, 1.1.4-1.1.5,
2.1.1-2.1.3, 3.1.1-2,
3.1.4, 4.1.1-2, 4.1.4,
5.1.1-2, 5.1.5

4

5

วิธีการประเมิน

-การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
สงงาน
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค
1.1.1-1.1.2, 1.1.4-1.1.5, -ประเมินโดยการสังเกต
พฤติ กรรม และการใช
2.1.1-2.1.3, 3.1.1-2,
งานเทคโนโลยี
3.1.4, 4.1.1-2, 4.1.4,
-ดานความคิด
5.1.1-2, 5.1.5
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
1.1.1-1.1.2, 1.1.4-1.1.5, -การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
2.1.1-2.1.3, 3.1.1-2,
สงงาน
3.1.4, 4.1.1-2, 4.1.4,
-ประเมินโดยการสังเกต
5.1.1-2, 5.1.5
พฤติ กรรม และการใช
งานเทคโนโลยี
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
อาจารยผูสอน
15%
พิจารณา
(3-15)

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

15%

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
- การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
วรรณรัตน โรจนวิเชียร. (2561). การผลิตงานวารสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
วรรณรัตน โรจนวิเชียร. (2560). การผลิตงานวารสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
มานิตย กริ่งรัมย. (มปป.). เทคนิคการผลิตหนังสือดวยพีซี. กรุงเทพมหานคร: หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง.
วรเกษมสันต สิริศุภรัชต. (2558). เรียนรูกระบวนการออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ Computer Arts
& Graphic Design CS6. กรุงเทพมหานคร: เน็ตดีไซน พับลิชชิ่ง.
เผด็จ อ่ํานาเพียง. (2558). การผลิตสื่อสิ่งพิมพ. กรุงเทพมหานคร: แม็คเอ็ดดูเคชั่น.
ภรัญชนรัตน ภูว ิจิตร. (2555). เปดรานออนไลนฟรี บน Facebook. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
ปวีณา มีปอง. (2557). เปดราน ปน like ขายอะไรก็รวย. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วรรณรัตน โรจนวิเชียร. (2554). การออกแบบสื่อวารสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต.
สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ,สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล. (2559). 52 เทคนิคขายดีบน facebook. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน).
Christopher Callahan . (1999). Journalist's Guide to the Internet, A: The Net as a
Reporting Tool. Philip Merrill : University of Maryland.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วรรณรัตน โรจนวิเชียร. (2559). การผลิตงานวารสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
https://www.youtube.com/watch?v=qI6s6slwvHI
http://facebook.maahalai.com/facebooks/
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารสอน วิ ท ยากร
กรณีศึกษากิจกรรมในและนอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และ
ผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาค
การศึกษาและมีการประชุมทวนสอบโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบและ
อาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารยผูสอนและหลักสูตรทําทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในเนื้อหารายวิชาระหวาง
การสอนกับนักศึกษา และภายหลังการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาเพื่อใชในปการศึกษาถัดไป
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