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คานา
การจั ดท ารายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ. 3) วิช าการสื่ อข่าวและรายงานข่าวยุคใหม่
(Modern News Reporting) ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางสาหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียน ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิช า ประกอบด้วย 1)ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ทักษะทางปัญ ญา 4)ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการสื่อข่าวและรายงานข่าวยุคใหม่เนื้อหาในรายวิชาเป็นการศึกษาถึงความหมาย
คุณ ลั กษณะ ประเภทของข่ าว การเขี ยนข่าว คุ ณ ลั กษณะของนั กข่ า ว จริ ยธรรมของผู้ สื่ อ ข่ าว
ทฤษฎี ขั้ น พื้ น ฐานและการวางแผนของการสื่ อข่ าว แหล่ งข่าว การเสาะหาข่า ว ปั ญ หาและ
อุป สรรคในการท าข่าว การจับประเด็น ข่าว การสร้างกรอบความคิ ดเพื่ อเสาะแสวงหาข้อมู ล
ข่าวสาร การสัมภาษณ์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อข่าวและการรายงานข่าว
เทคนิคการหาข่าวและการรายงานข่าวประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
8 กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
12
15
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3023413
การสื่อข่าวและรายงานข่าวยุคใหม่
Modern News Reporting
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
อาจารย์ผู้สอน
1.ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร ตอนเรียน A2
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อข่าวและรายงาน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อข่าว เขียนข่าว และรายงานข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสื่อข่าวและรายงานข่าวได้อย่าง
เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเภทต่างๆ ได้
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นคิ ด วิ เคราะห์ ในด้ า นการสื่ อ ข่ า วและการรายงานข่ า วที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
ชีวิตประจาวัน เปรียบเทียบ ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าว การเขียนข่าว คุณลักษณะ
ของนักข่าว จริยธรรมของผู้สื่อข่าว และกระบวนการผลิตงานข่าวแต่ละประเภทได้
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้รับให้เกิดความรู้ใหม่ในการนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับงานทางด้านการสื่อข่าวและการรายงานข่าวโดยใช้ทฤษฎีขั้นพื้นฐานและการ
วางแผนของการสื่อข่าว
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบยกตัวอย่าง แหล่งข่าว การเสาะหาข่าว เทคนิคการ
หาข่าว ปัญหาและอุปสรรคในการทาข่าว การจับประเด็นข่าว การสร้างกรอบความคิด เพื่อเสาะ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร การสัมภาษณ์ เสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อข่าวและการรายงานข่าวได้
รวมทั้งเสนอสถานการณ์การสื่อข่าวและการรายงานข่าวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบ
จากการสื่อข่าวและรายงานข่าว และให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) ได้
2.4 เพื่อให้นักผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวประเภทต่างๆ
ได้ รวมถึงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อข่าวและการรายงานข่าว เทคนิคการ
หาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติในสภาพจริง
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติงานข่าวจากนักวิชาชีพ
ด้านนิ เทศศาสตร์ที่ ห ลั กสู ตรฯ ได้จั ดทาโครงการร่ว มมื อทางวิช าการและวิช าชีพ อาทิ การฝึ ก
ปฏิบัติงานข่าวด้านต่างๆ การอบรม สัมมนา และกาหนดกรณีศึกษาร่วมกัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าว การเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว
จริยธรรมของผู้สื่อข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐาน และการวางแผนของการสื่อข่าว แหล่งข่าว การเสาะหา
ข่าว ปั ญ หาและอุป สรรคในการทาข่าว การจับประเด็นข่าว การสร้างกรอบความคิด เพื่อเสาะ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร การสั มภาษณ์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อข่าวและ
การรายงานข่าว เทคนิคการหาข่าว และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ
Study meanings, attributes and types of news, news writing, qualifications
of reporters, ethics of reporters, basic theory and planning of news reporting, news
sources, news gathering, problems with and obstacles to news production,
identifying news issues, building paradigms for news gathering and news reporting,
interviewing, use of electronic devices and equipment for news reporting,
techniques for gathering each type of news.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง / สัปดาห์ ใน
กรณีมีความจาเป็น
โดยประเมินจาก
สัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
4 ชั่วโมง / สัปดาห์ ใน
กรณีมีความจาเป็น
โดยประเมินจาก
สัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร วันอังคาร จานวน 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 -16.00 น. และ
วันพฤหัสบดี จานวน 3 ชั่วโมง เวลา 13.0–16.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี
ค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิต และเข้าใจผู้อื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน โดยส่งเสริม และพัฒนาจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีการสร้างสรรค์งานข่าวและการรายงานข่าว
1.2.2 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การให้ความสาคัญต่อ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1.2.3 ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม และ
แบบฝึกหัดทบทวน
1.2.4 ผู้เรียนมีการถามตอบในชั้นเรียน
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1.2.5 สอนโดยมี การปฏิ บัติ งานในใบงานของรายวิช า เช่น การผลิ ตชิ้นงานข่าวเพื่อ ดู
คุณธรรมและจริยธรรม
1.2.6 สอนโดยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาข่าวด้วยการปฏิบัติจริง
1.2.7 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
1.2.8 มีการนาเสนอ Port Folio Electronic ในชั้นเรียน และหรือการค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย การแสดงเคารพอาจารย์และผู้อาวุโส
1.3.2 ประเมิน ผลด้ านความคิ ดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ ก รณี ศึ กษาและคุ ณ ภาพของ
ชิ้นงาน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การทางาน
เป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
2.ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้ครอบคลุมสิ่ง
ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลักษณะเบื้องต้น และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใ ช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้าง
อาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 สามารถบู รณาการความรู้ หลั กการของศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ หลัก การ
บริห ารจั ดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภ าษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นามา
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ แนวคิด รวมถึงการวางแผน การสื่อข่าวและการรายงานข่าว ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 สอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การเขียนข่าวและการรายงานข่าว โดยนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
2.2.3 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.4 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบัติ
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2.2.5 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัด
ทบทวน
2.2.6 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
2.2.7 สอนโดยมีการปฏิบัติงานในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ้นงานด้านการสื่อข่าว
และการรายงานข่าว
2.2.8 สอนโดยฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการรายงานข่าวด้วยการปฏิบัติจริง
2.2.9 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา
2.2.10มีการนาเสนอ Port Folio Electronic ในชั้นเรียน และหรือการค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
2.3.2 ประเมิ น ผลงานจากการน าเสนอชิ้ น งานข่ าวที่ ได้ ม าจากการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ งจาก
กรณีศึกษาจากที่อาจารย์มอบหมายและจากที่นักศึกษาให้ความสนใจ
2.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริงมาพัฒนาตนเองในการ
ประกอบวิชาชีพ หรือสร้างงานสร้างอาชีพได้ สามารถพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญาไปพร้อ มกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา นักศึกษาเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ของปัจจัย
แห่งเหตุและผลกระทบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและสามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสม รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทักษะในเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ดังนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจาก
การสอน มีดังนี้
3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณา
และตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
3.1.3 สามารถวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บั น ประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คม การสื่ อ สาร
ประยุกต์ใช้ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.4 นั ก ศึ ก ษาสามารถปรับ ตั ว เข้ า กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงของสั งคม เศรษฐกิ จ
รวมทั้งรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะมาใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคมและสถานการณ์ ปัจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยายประกอบการยกตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติ
3.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบัติ
3.2.3 ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม และ
แบบฝึกหัดทบทวน
3.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
3.2.5 สอนโดยมีการปฏิบัติงานในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ้นงานข่าว
3.2.6 สอนโดยฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาข่าวด้วยการปฏิบัติจริง
3.2.7 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา
3.2.8 มีการนาเสนอ Port Folio Electronic ในชั้นเรียน และหรือการค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
3.3.2 ประเมินผลงานจากชิ้นงานข่าวของนักศึกษาที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริง
3.3.3 ประเมินผลจากการสอบปากเปล่า
3.3.4 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.3.5 ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิต วิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิด ขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัม พันธ์ที่ดีกับ
ผู้ ร่ ว มงานในองค์ก รและบุ ค คลทั่ ว ไป ตลอดจนสามารถปรับ ตัว เข้ากั บ สถานการณ์ สั งคมและ
วัฒนธรรมองค์กรได้
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นา
สังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ในปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยต้องประสานกัน
ระหว่างนักศึกษา และแหล่งข่าว
4.2.2 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
4.2.3 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบัติ
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4.2.4 ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม และ
แบบฝึกหัดทบทวน
4.2.5 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
4.2.6 สอนโดยมีการปฏิบัติงานในใบงานของรายวิชา เช่น การผลิตชิ้นงานในด้านการใช้
ภาษาทางนิเทศศาสตร์
4.2.7 สอนโดยฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการเขียนข่าวด้วยการปฏิบัติจริง
4.2.8 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.9 มีการนาเสนอ Port Folio Electronic ในชั้นเรียน และหรือการค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าของชิ้นงานเป็นระยะๆ
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการทางานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริง
4.3.4 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.3.5 ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่ อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดอธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และนาเสนอ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4 น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ การท าประชามติ การท าโพล มาใช้ ในวิ ช าชี พ
ทางด้านนิเทศศาสตร์
5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ตลอดจน
สามารถเลื อ กและประยุ ก ต์ ใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ จ าเป็ น ในวิ ช าชี พ นิ เทศศาสตร์ ได้ อ ย่ าง
สร้างสรรค์และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและรายงานข่าว โดยอาศัยเทคโนโลยี
5.2.2 กาหนดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
5.2.3 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
5.2.4 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบัติ
5.2.5 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
5.2.6 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5.3.2 การสอบภาคปฏิบัติ
5.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริง
5.3.4 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
5.3.5 ประเมินผลจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1

- หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.1 1.2 1.3

ผู้สอน
(ระบุ
ลาดับ)
(1)

4

1.แบ่งกลุ่ม
2.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสื่อข่าวและการรายงานข่าวในปัจจุบัน
จากสื่อต่างๆ
3.นาเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียน

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.ผู้สอนสรุปเนื้อหา
3.ทาแบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

1.1 1.2 1.3

(1)

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2.ผู้สอนสรุปเนื้อหา
3.ทาแบบฝึกหัด

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

1.1 1.2

(1)

1.อธิบายแผนการสอนและการประเมินผล การจัดกิจกรรม
คะแนนต่าง ๆ ตลอดจนบุคลิกภาพ กาลเทศะ
2.การสื่อข่าวในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสื่อใหม่
(New Media)

- Learning Outcome
1.ทราบรูปแบบการเรียนการประเมินในรายวิชา
2.ทราบ รูปแบบการสื่อข่าวในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยสื่อใหม่
2.

- หัวข้อการสอน
แนวคิดเกี่ยวกับข่าว ความหมาย ความสาคัญ ของข่าว

- Learning Outcome
ผู้เรียนทราบแนวคเกีย่ วกับข่าว ความหมาย และ
ความสาคัญ ของข่าว
3

- หัวข้อการสอน
คุณลักษณะของผูส้ ื่อข่าว

- Learning Outcome
อธิบายลักษณะของผู้สื่อข่าวในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4

- หัวข้อการสอน

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.ผู้สอนสรุปเนื้อหา
3.กิจกรรมนอกห้องเรียน สืบค้นตัวอย่างข่าวด้าน
จริยธรรม

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

1.1 1.2

(1)

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.ผู้สอนสรุปเนื้อหา
3.กิจกรรม (จาก น.ส.พ.)

1.1 1.2

(1)

4

1.บรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติหาแหล่งข่าว

1.1 1.2

(1)

4

1.บรรยายและแก้ปญ
ั หาโดย Case Study
2.จัดกิจกรรมกลุม่ (Group Process)
โดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case) ให้นักศึกษาวิเคราะห์
อภิปราย ฝึกฝนการแก้ไขปัญหา

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ
เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ
เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

1.1 1.2

(1)

4

1.บรรยาย
2.การใช้สถานการณ์จาลองเพื่อฝึกสัมภาษณ์
3.ฝึกตั้งคาถาม

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

1.1 1.2 1.3 1.4 (1)

จริยธรรมของผูส้ ื่อข่าว กับการตัดสินใจคัดเลือกข่าว
คุณธรรม จริยธรรม

- Learning Outcome
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นนักสื่อสารมวลชน
5

- หัวข้อการสอน
ประเภทของข่าว

- Learning Outcome
สามารถอธิบายประเภทของข่าวได้
6.

- หัวข้อการสอน
แหล่งข่าว

- Learning Outcome
ทราบถึงวิธีการเลือก เสาะหา และวิเคราะห์แหล่งข่าว
7

- หัวข้อการสอน
เทคนิคและวิธีการสื่อข่าว

- Learning Outcome
สามารถเลือกใช้เทคนิคและวิธีการสื่อข่าว ตามสถานการณ์
ที่เดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8

- หัวข้อการสอน
การสัมภาษณ์งานข่าว , เทคนิคการสัมภาษณ์งานข่าว

- Learning Outcome
เข้าใจรูปแบบการสัมภาษณ์ และเลือกวิธีการสัมภาษณ์ ได้
อย่างเหมาะสม
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9-10

- หัวข้อการสอน

8

บรรยายแบบส่วนร่วมกับผูเ้ รียนเพือ่ แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการวางแผนการสือ่ ข่าวและการ
รายงานข่าวในปัจจุบันจากสื่อต่างๆ

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint

1.1 1.2

4

1.บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
2.ฝึกปฏิบัติ
3.แสดงบทบาทสมมุติ

เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ

1.1 1.2 1.3 1.4 (1)

8

1.บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
2.ฝึกปฏิบัติ

4

1.บรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติงานข่าว

4

นาเสนอผลงานนักศึกษา

เอกสาร
1.1 1.2 1.3 1.4 (1)
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ
เอกสาร
1.1 1.2 1.3 1.4 (1)
ประกอบการสอน
/ PowerPoint/
แผนภาพ
PowerPoint/
1.1 1.2 1.3 1.4 (1)
โปสเตอร์/แผ่นพับ

การวางแผนการสื่อข่าว

- Learning Outcome

(1)

สามารถวางแผนการสื่อข่าวจากกรณีศึกษาที่ตนเองสนใจ
11

- หัวข้อการสอน
ภาพข่าว

- Learning Outcome
สามารถอธิบายหลักการใช้ภาพข่าว และเขียนคาบรรยาย
ภาพได้
12-13

- หัวข้อการสอน
การเขียนข่าวและการเล่าเรื่องรูปแบบใหม่

- Learning Outcome
สามารถเขียนข่าวตามโครงสร้างของข่าวรูปแบบต่างๆได้
14

- หัวข้อการสอน
การรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน

- Learning Outcome
ผลิตชิ้นงานข่าว แนวสืบสวนสอบสวน
15

- หัวข้อการสอน
เปิดเวทีนาเสนอชิ้นงานข่าว
พร้อมเผยแพร่ข่าวสูส่ าธารณะในช่องทางสื่อสังคม เช่น
YouTube ฯลฯ

- Learning Outcome
ผลิตชิ้นงานข่าว และนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษาจาก
ประสบกาณ์จริง

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
1.1.1,1.1.2,2.1.1,2.1.2,5.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการเขียนข่าว
2
2.1.2,3.1.2,3.1.3,3.1.4,4.1.1,4 การวางแผนการสื่อข่าว
.1.2,4.1.3,5.1.1,5.1.2
3
1.1.3,1.1.4,1.1.6,2.1.1,2.1.2,3 การสัมภาษณ์
.1.2,3.1.4,5.1.1,5.1.2
4
1.1.4,1.1.6,3.1.1,3.1.2,3.1.1,3 เทคนิคการเขียนข่าว
.1.2,3.1.3,3.1.5,5.1.1,5.1.2
5
1.1.2,1.1.4,2.1.2,3.1.1,3.3.1.2 การรายงานข่าวสืบสวน
,3.1.3,3.1.4,4.1.1,4.1.3,5.1.1, สอบสวน
5.1.2,5.1.3,5.1.4,51.15
6
1.1.2,1.1.4,2.1.2,3.1.1,3.3.1.2 การนาเสนอผลงาน
,3.1.3,3.1.4,4.1.1,4.1.3,5.1.1, (กรณีศึกษา)
5.1.2,5.1.3,5.1.4,51.15
7
สอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
6
6

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%
10%

7

10%

9-10

20%

11

15%

15

20%

16

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร (2561) การสื่อข่าวและรายงานข่าวยุคใหม่. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารข่าวรายสัปดาห์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ตรวจประเมินชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การมีส่วนร่วมในการทางาน ผลงานและการนาเสนองานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดประชุมผู้สอนเพื่อทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การใช้แบบวัดทักษะปฏิบัติเชิงผลงานวิชาการสื่อข่าว (งานข่าวภาคสนาม)
4.2 การใช้เกณฑ์การให้คะแนนทักษะปฏิบัติ (งานข่าวภาคสนาม)
4.3 การใช้เกณฑ์การให้คะแนนทักษะปฏิบัติ (งานข่าวภาคสนาม)
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลของการทาวิจัยในชั้นเรียน หรือการนาประเมินการสอนจากนักศึกษามาปรับปรุงรายวิชาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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