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ค าน า 
 
 รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  3043413 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2552 (TQF)  
ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบัติในการด าเนินการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการสื่อข่าว เทคนิค 
การสื่อข่าว และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรข่าว จริยธรรม จรรยาบรรณ
นักข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
การฝึกปฏิบัติภาคสนามเพ่ือผลิตข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 การจัดท ารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกล่าว เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวน  
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น ดังนั้นผู้เรียนจะต้องอาศัยการศึกษา การค้นคว้าอิสระ เพ่ือศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม การฝึกทักษะเชิงความคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนในการท าความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3043413  วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  

 (News Gathering for Broadcasting and Online Media) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรนิเทศศาสตร์  หมวดวิชาเลือก  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์กฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร์  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ศูนย์การเรียน ระนอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 จุดมุ่งหมายด้านพุทธพิสัย 
  1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานของการสื่อข่าว ในด้านกระบวนการ เทคนิค 
และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ ทางสื่อวิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์ 
  1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรข่าว และจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์ 
  1.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวางแผนการสื่อข่าว การปฏิบัติงานข่าวภาคสนาม และ 
การผลิตรายข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์ อย่างมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จุดมุ่งหมายด้านทักษะพิสัย 
 1.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 

สื่อข่าวออนไลน์ น าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559 ในสถานีข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และข่าวออนไลน์  

 1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้การสื่อข่าววิทยุวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อข่าวออนไลน์ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ในบทบาทผู้สื่อข่าวพลเมือง (Citizen reporter) 
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารน าองค์ความรู้การสื่อข่าววิทยุวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อข่าวออนไลน์ น าไปพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น 

จุดมุ่งหมายด้านจิตพิสัย 
 เพ่ือให้นักศึกษาพึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ คุณลักษณะของผู้สื่อข่าวที่ดีตามความคาดหวังของ

สังคม และการท างานบนหลักของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อข่าวออนไลน์  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อ
ที่เปลี่ยนไป และความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมข่าวปัจจุบัน  
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้สื่อข่าวฝึกหัด โดยการจัดตั้งสถานีข่าวออนไลน์ 
ทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค นามสกุล @ SDU NEWS เป็นสถานีข่าวฝึกปฏิบัติ  
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการ เทคนิคการสื่อข่าว และการรายงานข่าวประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรข่าว จริยธรรม จรรยาบรรณนักข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามเพ่ือรายงานข่าววิทยุกระจายเสียง 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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 
 

ไม่มีหรืออาจจัดสอนเพิ่มเติม
ให้ตามความจ าเป็น 

ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  
30 ช่ัวโมง 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 4 คาบ
ต่อสัปดาห ์

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      1-2 ชั่วโมง/ บุคคล/ สัปดาห์ นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ ศูนย์การเรียน
ระนอง ตามวัน - เวลาก าหนดโดยประกาศให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า หรือช่วงเวลาหลักเลิกเรียน 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบใน
การศึกษาทั้งในห้องเรียน การศึกษาด้วยตนเอง และส่งงานตามก าหนดเวลา 

1.1.2 นักศึกษามีความเข้าใจ และให้ความส าคัญต่อจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง บุคคลอื่น และผลกระทบทางสังคม 

1.1.3 นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเสียสละ 
และจิตสาธารณะ 
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   1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1 นักศึกษามีความเข้าใจ และเคารพกติกาการเรียนการสอนร่วมกัน ในเรื่องของเวลาการเข้า
เรียน การส่งงาน หรือการนัดหมายออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 1.2.2 นักศึกษาให้ความส าคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และความไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง บุคคลอื่น และผลกระทบทางสังคม 
 1.2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมหรือจัดท ากิจกรรมที่ปลูกฝัง การท างาน
ร่วมกัน การติดต่อประสานงาน และการเคารพการตัดสินใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
ความมีน้ าใจ ความเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ 
        
   1.3 วิธีการประเมินผล 
 1.3.1 ความตรงเวลาในการเข้าห้องเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา และทุกการนัดหมายใน 
การท ากิจกรรมร่วมกัน 
 1.3.2 คุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์ประเด็น
หรือกรณีศึกษาด้านจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3.3 คุณภาพของการร่วมกิจกรรมกลุ่ม การติดต่อประสานงาน และสังเกตการณ์ในระหว่างท า 
กิจกรรมร่วมกัน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 การเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 

2.1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ และน ามาประยุกต์ใช้เป็นทักษะพ้ืนฐานในด้านวิชาชีพ 

2.1.2 นักศึกษาสามารถวางแผนการสื่อข่าว การเข้าถึงแหล่งข่าว และการตรวจสอบความถูกต้อง  
ความครบถ้วน และเท็จจริงของก่อนข่าวรายงานข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์           

2.1.3 นักศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้สื่อข่าวที่มีทักษะหลากหลาย (Multi skill) ในยุค 
หลอมรวมสื่อ (convergence media) 
   
    2.2  วิธ ีการสอน 
 2.2.1 การบรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา หรือผู้สื่อข่าวมืออาชีพมาบรรยายในความรู้ในบางหัวข้อ 
และถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพข่าวให้แก่
นักศึกษา  
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 2.2.2 การจ าลองสถานการณ์การสัมภาษณ์แหล่งข่าว หรือการแถลงข่าว หรือการไปศึกษาดูงาน
สถานีข่าวภายนอก  
 2.2.3 การใช้สื่ อประกอบการเรียนการสอน อาทิ  สื่อวีดิทัศน์  สื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ 
สื่ออินเทอร์เน็ต และสถานีข่าวออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
 2.2.4 นักศึกษาปฏิบัติงานข่าวภาคสนาม และรายงานข่าวสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์ โดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1 ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในระหว่างการเรียนการสอน การร่วม
กิจกรรมกลุ่ม โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน อาทิ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น การตั้งถาม และการส่งงานตามก าหนดเวลา 
 2.3.2 คุณภาพของงานที่ได้มอบหมาย อาทิ การวางแผนการสื่อข่าว  การเข้าถึงแหล่งข่าว  
การสัมภาษณ์ การเขียนข่าว และการรายงานข่าว  การผลิตสกู๊ปข่าวหรือสารคดีข่าว การผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยไม่ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 นักศึกษามีทักษะการจับประเด็นและสรุปข่าว การคิดประเด็นข่าว การตั้งประเด็นสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แหล่งข่าว และการสื่อข่าววิทยุวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์ 
 3.1.2 นักศึกษาสามารถวางการแผนกระบวนการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และสื่อข่าวออนไลน์ ในลักษณะการรายงานข่าวประจ าวัน สกู๊ปข่าวหรือสารคดีข่าวได้อย่างมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.1.3 นักศึกษามีทักษะการสื่อข่าวหลากหลาย (Multi skill) ในยุคหลอมรวมสื่อ (convergence 
media) 
 3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อม และสามารถแก้ไขปัญหาในการท างาน
ได ้ 

       
   3.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานในลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุ่ม อาทิ กรณีศึกษา การจ าลองสถานการณ์ การลง
พ้ืนที่ข่าว การศึกษาดูงานสถานีข่าวนอกสถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
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3.3 วิธีการประเมินผล 
 3.3.1 ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในระหว่างการเรียนการสอน การร่วม
กิจกรรมกลุ่ม โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน อาทิ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น การตั้งถาม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 2.3.2 คุณภาพของงานที่ได้มอบหมาย อาทิ การวางแผนการสื่อข่าว  การเข้าถึงแหล่งข่าว  
การสัมภาษณ์ การเขียนข่าว และการรายงานข่าว  การผลิตสกู๊ปข่าวหรือสารคดีข่าว การผลิตรายการข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยไม่ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
          
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 4.1.1 นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ 
อาจารย์ เพ่ือนร่วมงาน บุคคลภายนอก และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได ้

4.1.2 นักศึกษามีรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย และการกระท าของตนเอง  
  

    4.2 วิธีการสอน 
 4.2.1 มอบหมายงานในลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุ่ม อาทิ กรณีศึกษา การจ าลองสถานการณ์ 
การลงพ้ืนที่ข่าว การศึกษาดูงานสถานีข่าวนอกสถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และรู้จักปรับตัวใน 
การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนทั้งในห้องเรียนและการปฏิบัติงานข่าวภาคสนาม  

4.2.2 อาจารย์ผู้สอนการวางกติกา เรื่องเวลาการรับส่งงานอย่างชัดเจน โดยไม่รับงานย้อนหลัง และ   
ชี้แจงเหตุผลการวางกรอบเวลาให้แก่นักศึกษาได้รับทราบก่อนมอบหมายงานทุกครั้ง  
     
    4.3 วิธีการประเมินผล 

 4.3.1 ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในระหว่างการเรียนการสอน การร่วม 
กิจกรรมภายใน ภายนอกชั้นเรียน การแสดงออกทางบุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวเข้า
กับสถานการณ ์ต่างๆ  

 4.3.2 ความความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลาที่ระบุอย่างชัดเจน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           5.1.1 นักศึกษามีความรู้ ทักษะการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างกล้องวีดิโอและสมาร์ทโฟนในการสื่อข่าว 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์ได้ 
 5.1.3 นักศึกษาสามารถให้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อข่าวออนไลน์ได้ 
 
    5.2 วิธีการสอน 

การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ใน
สนามข่าวจ าลองในชั้นเรียน  และสนามข่าวจริง เพ่ือเรียนรู้การเขียนข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรืออีเมล์ 

 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินผลจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย และจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการท างาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน  สื่อการสอน ผู้สอน 

1 
 
 

-  แนะน ารายวิชาท าความเข้าใจ   
ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการ
สอน 
- จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนแ์ละ 
สื่อออนไลน ์

4 - อาจารย์แนะน ารายวิชา การ
วัดผลประเมินผล 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและฝึกวิเคราะห ์

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   
 

อ.กฤติกา
พร มลา
สานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์
 

2 ความรู้พื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกบั
ข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน ์

4 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ  

อ.กฤติกา
พร มลา
สานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

3 บทบาทหน้าท่ี คุณสมบัติ และปัญหา
อุปสรรคในการท างานของผู้สื่อข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์  

4 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และฝึกวิเคราะห์หรือฝึก
ปฏิบัต ิ 

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกา
พร มลา
สานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์
 

4 เทคนิคการแสวงหาและการรวบรวม
ข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน ์

4 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และฝึกวิเคราะห์หรือ 
ฝึกปฏิบัต ิ

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกา
พร มลา
สานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

5 การรายงานข่าวตามสายข่าว     

6 รูปแบบการรายงานข่าว
วิทยุกระจายเสียง 

4 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และฝึกวิเคราะห์หรือ 
ฝึกปฏิบัต ิ

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกา
พร มลา
สานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

7 รูปแบบการรายงานข่าววิทยุโทรทศัน์ 4 - บรรยาย 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และฝึกวิเคราะห์หรือฝึก
ปฏิบัต ิ

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกา
พร มลา
สานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์
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สัปดาห ์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน  สื่อการสอน ผู้สอน 

8 รูปแบบการรายงานข่าวสื่อออนไลน์ 4 - บรรยาย 
- อภปิราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และฝึกวิเคราะห์หรือ 
ฝึกปฏิบัต ิ

- Power point 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

9 การจ าลองสถานการณ์การสื่อข่าว
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์ในช้ันเรยีน 
 

4 - จ าลองสถานการณ ์
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ฝึกวิเคราะห์และฝึก
ปฏิบัต ิ

- สื่อบุคคล / สื่อ
อินเทอร์เน็ต และ 
สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

10 การศึกษาด้วยตนเอง 4 - อาจารย์ให้ค าแนะน า การ
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และวิเคราะห์งาน
ร่วมกัน  

- ผลงานของ
นักศึกษา 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

11 การศึกษาด้วยตนเอง/ น าเสนอ
ผลงาน 

4 - อาจารย์ให้ค าแนะน า การ
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และวิเคราะห์งาน
ร่วมกัน  

- ผลงานของ
นักศึกษา 
-สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

12 การศึกษาด้วยตนเอง 4 - อาจารย์ให้ค าแนะน า การ
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และวิเคราะห์งาน
ร่วมกัน 

- ผลงานของ
นักศึกษา 
-สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

13 การศึกษาด้วยตนเอง/ น าเสนอ
ผลงาน 

4 - อาจารย์ให้ค าแนะน า การ
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และวิเคราะห์งาน
ร่วมกัน 

- ผลงานของ
นักศึกษา 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

14 การศึกษาด้วยตนเอง  4 - อาจารย์ให้ค าแนะน า การ
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และวิเคราะห์งาน
ร่วมกัน 

- ผลงานของ
นักศึกษา 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ  

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

15 การน าเสนอผลงานช้ินสดุท้าย 
และสรุปบทเรียน 

4 - อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

- ผลงานของ
นักศึกษา 
- สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่นๆ   

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร ์

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
  

กิจกรรมที่ ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 1, 2, 3, 4, 5 กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว 2-15  20 

2 1, 2, 3, 4, 5 กิจกรรมกลุ่ม 2-15 40 

3 1, 2, 3 สอบปลายภาค 16 30 

4 1, 2, 3, 4 พฤติกรรมจริยธรรมและคณุธรรม
และความมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

1-15 10 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

กฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร์. (2558). การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์.  
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต.           

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
    กฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร์. (2557). การสื่อข่าวและการเขียนข่าว. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะ 

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. 
    วิภาวดี  เกษมสันต์. (2551). การเขียนข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ . กรุงเทพฯ :  
                      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
    ชีพธรรม ค าวิเศษณ์. (2555). Nation channel ในสนามข่าวเราคือตัวจริง. (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: 

ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด. 
 สุทธิชัย หยุ่น. (2555). อนาคตคนข่าว. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   3.1  สถานีข่าวทั่วไป  อาทิ 

www.ch 7.com 
www.innnews.co.th  
www.mcot.com  
www.tv3.co.th  
www.tv5.co.th  
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3.2  องค์กรสื่อ / บล็อก / สื่อสังคมออนไลน์  อาทิ 
www.facebook.com 
www.twitter.com  
www.thaibja.org 
www.tja.or.th    

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินผู้สอน ฝ่ายประเมินผลหลักสูตรนิเทศศาสตร์  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ผลการเรียนของนักศึกษาจากการเก็บคะแนนระหว่างภาค และการสอบปลายภาค ได้แก่ 
   2.1 การวัดผล 100 % คือ    

       2.1.1 คะแนนระหว่างภาค        จ านวน 60 %  
         - ความเป็นนักนิเทศศาสตร์           10 % 

               (บุคลิกภาพ การมีส่วนรวมในชั้นเรียน ความใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา) 
          - กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นผู้สื่อข่าว  20 % 
   - กิจกรรมภาคสนาม    30% 
  2.1.2  คะแนนสอบปลายภาค       จ านวน 40  %  
 2.2 การประเมินผล  
  √  อิงเกณฑ์    อิงกลุ่ม 
 

ระดับคะแนน  ค่าร้อยละ  ระดับคะแนน  ค่าร้อยละ  
A  90-100  A  90-100  

B
+
 85-89  B

+
 85-89  

B  75-84  B  75-84  

C
+
 70-74  C

+
 70-74  

C  60-69  C  60-69  

D
+
 55-59  D

+
 55-59  

D  50-54  D  50-54  

E  0-49  F  0-49  

http://www.facebook.com/
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3. การปรับปรุงการสอน 
     - การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน การเชิญผู้สื่อข่าวมืออาชีพมาบรรยาย 
ถ่ายทอดประสบการณ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      - ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ไม่มี 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   ไม่มี 

 


