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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)

รหัสวิชา CJR๒๒๐๑ รายวิชา การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
สาขาวิชา วารสารสนเทศ คณะ/วิทยาลัย วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
หมวดที๑่ ข้ อมูลทัว่ ไป

๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา CJR๒๒๐๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
๒. จํานวนหน่ วยกิต ๓ (๒-๒-๕)
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
๔.อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์
๕. สถานทีต่ ดิ ต่ อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา / E – Mail. khak99@hotmail.com
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปี ที่ ๓
๖.๒ จํานวนผูเ้ รี ยนที่รับได้ประมาณ ๕๐ คน
๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี
๙. สถานทีเ่ รียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
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๑๐.วันทีจ่ ัดทําหรื อปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวดที๒
่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนําไปปฏิบตั ิงานได้
จริ งในวิชาชีพภายหน้าได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจรู ปแบบการเขียนงานประเภทต่าง ๆ
๒.๒ เพื่อให้นกั ศึกษามองสภาพทางสังคมและนํามาเป็ นประเด็นในการเขียนงาน โดยยึดหลักข้อมูลที่
เที่ยงตรงด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดที๓่ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ และการนําความคิดสร้างสรรค์มา
ใช้ในการเขียนเชิงวารสารศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว สารคดี บทวิจารณ์ บทความ
และวรรณกรรม โดยเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิบนพื้นฐานของจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
๒. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

๓๐ ชม.

ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชั่วโมง)
๓๐ ชม.

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๗๕ ชม.

๓. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้ มูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ )
๓.๑ ปรึ กษาด้วยตนเองที่หอ้ งพักอาจารย์ผสู ้ อน ห้อง ๕๖๓๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ คณะ/วิทยาลัย
วิทยาการจัดการ
๓.๒ ปรึ กษาผ่านโทรศัพท์ที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๑-๙๘๗๖-๘๒๑
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๓.๓ ปรึ กษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) khak99@hotmail.com
๓.๔ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ณรงค์ อนุรักษ์
หมวดที๔่ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
(๑.๑.๑) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(๑.๑.๒) แสดงความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างสมํ่าเสมอ
(๑.๑.๓) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๑.๑.๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(๑.๑.๕) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
๑.๒ วิธีการสอน
(๑.๒.๑) ตั้งข้อตกลงร่ วมกันในชั้นเรี ยนทั้งเรื่ องการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(๑.๒.๒) มอบหมายงานให้คน้ คว้าและนํามาแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
(๑.๒.๓) สอนแบบมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิเขียนงานด้วยหลักคุณธรรมจริ ยธรรม
(๑.๒.๔) ให้นกั ศึกษาสื บค้นข้อมูลโดยรักษากฎระเบียบของสังคม ซึ่งได้มาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
(๑.๒.๕) บรรยายและใช้กรณี ศึกษา
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑.๓.๑) ประเมินจากการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในชั้นเรี ยน
(๑.๓.๒) ประเมินจากความตั้งใจในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๓.๓) ประเมินจากผลงานการเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริ ยธรรม
(๑.๓.๔) ประเมินจากข้อมูลที่นาํ มาเขียนโดยยึดหลักความเที่ยงตรง
(๑.๓.๕) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
(๒.๑.๒) สามารถมองประเด็นรอบตัวเพื่อนํามาเขียนเป็ นงานสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
(๒.๑.๓) เข้าใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสารศาสตร์
๒.๒ วิธีการสอน
(๒.๒.๒) บรรยายและให้นกั ศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน
หนา | ๓
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

(๒.๒.๓) สอนแบบเน้นวิธีการให้ผเู ้ รี ยนสื บเสาะหาข้อมูล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๒.๓.๒) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
(๒.๓.๓) ประเมินจากเนื้อหารายงานที่นกั ศึกษาค้นคว้าจากพื้นที่จริ ง

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
(๓.๑.๑) มีความสามารถในการคิดประเด็นเรื่ องอย่างเชิงลึกสู่ งานเขียนอย่างสร้างสรรค์
(๓.๑.๒) สามารถสื บค้นข้อมูลแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องต่องานเขียน
(๓.๑.๓) สามารถประยุกต์ความรู ้ในภาคทฤษฎีมาใช้กบั งานเขียนในแบบที่นกั ศึกษามีความถนัด
เฉพาะตน
(๓.๑.๔) มีความใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ
๓.๒ วิธีการสอน
(๓.๒.๑) บรรยายและให้นกั ศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน
(๓.๒.๒) ให้นกั ศึกษาค้นคว้าและลงพื้นที่จริ งด้วยตนเอง
(๓.๒.๓) สอนแบบเน้นให้ผเู ้ รี ยนเสาะหาความจริ งเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาประกอบการเขียนงานเชิง
วารสารศาสตร์
(๓.๒.๔) เน้นการสอนให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูล
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๓.๓.๑) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ศึกษา
(๓.๓.๒) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓.๓.๓) ประเมินจากความตั้งใจและการนําความรู ้ที่ได้เรี ยนนํามาประยุกต์ใช้ โดยถ่ายทอดเป็ น
รายงาน
(๓.๓.๔) ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกรณี ศึกษา
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
(๔.๑.๑) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(๔.๑.๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๔.๑.๓) สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ที่ได้ลงหาข้อมูลได้เป็ นอย่างดี
(๔.๑.๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
๔.๒ วิธีการสอน
(๔.๒.๑) บรรยายและชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับสังคมในการหาข้อมูลทํารายงาน
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(๔.๒.๒) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
(๔.๒.๓) สอนแบบเน้นให้ผเู ้ รี ยนเสาะหาข้อมูลในหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
(๔.๒.๔) บรรยายและยกกรณี ศึกษา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๔.๓.๑) ประเมินจากการอภิปรายบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
(๔.๓.๒) ประเมินจากรายงานที่ได้มอบหมาย

๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(๕.๑.๑) มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการเขียนงานสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
(๕.๑.๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอรายงาน
๕.๒ วิธีการสอน
(๕.๒.๑) บรรยายและให้นกั ศึกษาอภิปรายกรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน
(๕.๒.๒) มอบหมายงานโดยใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนองาน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๕.๓.๑) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน
(๕.๓.๒) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบเป็ นเครื่ องมือ
๖. ด้ านอื่นๆ
หมายเหตุ
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

๑. แผนการสอน

หมวดที๕
่ แผนการสอนและการประเมินผล
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สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
๑
แนวคิ ด พื้ น ฐานจากความคิ ด ๔
ส ร้ างส รรค์ สู่ ก ารเขี ยน เชิ ง
วารสารศาสตร์
๒ แนวคิ ด พื้ น ฐานจากความคิ ด ๔
ส ร้ างส รรค์ สู่ ก ารเขี ยน เชิ ง
วารสารศาสตร์ (ต่ อ)
๓ หลัก การเขี ย นสร้ า งสรรค์ เชิ ง ๔
วารสารศาสตร์
๔

๔

๕

หลัก การเขี ย นสร้ า งสรรค์ เชิ ง
วารสารศาสตร์ (ต่ อ)
หลักการเขียนข่าว

๖

หลักการเขียนข่าว (ต่ อ)

๔

๗

หลักการเขียนสารคดี

๔

๘
๙

สอบกลางภาค
หลักการเขียนสารคดี (ต่ อ)

๔

๑๐

หลักการเขียนบทวิจารณ์

๔

๔

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
ตั้งข้อตกลงร่ วมกันในชั้นเรี ยน อ.ณรงค์
บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายรายงานเดี่ยว
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
(ออนไลน์ ครั้งที่ ๑)
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
(ออนไลน์ ครั้งที่ ๒)
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
(ออนไลน์ ครั้งที่ ๓)

อ.ณรงค์

อ.ณรงค์
อ.ณรงค์

อ.ณรงค์
อ.ณรงค์

บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี อ.ณรงค์
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
(ออนไลน์ ครั้งที่ ๔)
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
๑๑ หลักการเขียนบทวิจารณ์ (ต่ อ)
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
๔ บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
หลักการเขียนบทวิเคราะห์
๔ บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
๔ บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
หลักการเขียนบทวิเคราะห์(ต่ อ)
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
หลักการเขียนบทบรรณาธิการ
๔ บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
หลัก การเขี ยนบทบรรณาธิ การ ๔ บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
(ต่ อ)
หลักการเขียนงานวรรณกรรม
๔ บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างและอภิปรายกรณี ศึกษา
สอบปลายภาค

ผู้สอน
อ.ณรงค์
อ.ณรงค์
อ.ณรงค์
อ.ณรงค์
อ.ณรงค์
อ.ณรงค์

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหัวข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รั บผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาํ หนดในรายละเอียดของหลักสูตรสั ปดาห์ ที่ประเมินและสัดส่ วนของการ
ประเมิน)
สั ปดาห์ ที่
สั ดส่ วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมิน
ของการประเมินผล
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๒.๑,
- สอบกลางภาค
๘
๒๐%
๒.๒,๒.๓ ๓.๑, ๓.๒,
- สอบปลายภาค
๑๗
๒๐%
๓.๓, ๔.๑,
๔.๒,๔.๓,๕.๑,๕.๒,๕.๓
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๒.๑,
- การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
๒.๒,๒.๓ ๓.๑, ๓.๒,
- การทํารายงาน
๓.๓, ๔.๑,
๔.๒,๔.๓,๕.๑,๕.๒,๕.๓

ทุกสัปดาห์

๑๐%
๕๐%

หมวดที๖่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตําราและเอกสารหลัก
- ปาริ ชาต รัตนบรรณสกุล, หลักการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์. (๒๕๔๗). กรุ งเทพมหานคร
ฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
- สัจภูมิ ละออ, เขียนอย่างนักเขียนมืออาชีพ. (๒๕๕๔). กรุ งเทพมหานครฯ: บริ ษทั เยลโล่ การพิมพ์
(๑๙๘๘) จํากัด
๒.เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
- บทความจากหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร

หมวดที๗
่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อประสิ ทธิผลของรายวิชา ทั้งในการประเมินในวันสุ ดท้ายของ
การเรี ยนการสอนและการประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผลการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากการสอบถามนักศึกษา ผลการเรี ยนของ
นักศึกษา และการนําเสนองานของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ผสู ้ อนประเมินการสอนของตนเอง ประชุมสาขาวิชา
เพื่อสรุ ปปั ญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเมื่อสิ้ นสุ ดการสอน
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลังจากที่ได้ทาํ การส่ งเกรดและเข้าระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว ผูส้ อนจะทําการสุ่ มนักศึกษา เพื่อทําการ
ทวนสอบอีกครั้งหนึ่ง
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษาในข้อที่ ๑ มา
ประมวลกับผลการประเมินการสอนในข้อที่ ๒ เพื่อใช้สาํ หรับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
***********************

หนา | ๙
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสั มพันธ์
สื่ อสาร และการใช้
ระหว่ างบุคคล
ทักษะ
เทคโนโลยี
ทักษะทาง
และความ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
สารสนเทศเชิง ด้ าน
รายวิชา
ปัญญา
รับผิดชอบ
ตัวเลข การสื่ อสาร อื่น ๆ
ระหว่ างบุคคล
และการใช้
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
รหัสวิชา CJR๒๒๐๑

  

  

        

ชื่ อรายวิชา การเขียน
สร้างสรรค์เชิงวารสาร
ศาสตร์
หน้า | ๑๐
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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