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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MCA1105 รายวิชา การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MCA1105
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Writing for Communication Arts
๒. จํานวนหน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
วิชาแกน

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
๕. สถานที่ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ
E – Mail siriporn.me@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ

๑/๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๑
๕๐ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

-

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ๙. สถานที่เรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนในรายวิชานี้ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ และเห็นถึง
ความสําคัญของสารที่สื่อออกไปยังผู้รับสารให้เกิดการรับรู้ในเนื้อหาสารดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนประเภทต่าง ๆ สําหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ในแต่ละสาขา
๒) เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ได้จริง

หมวดที่๓ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร การออกแบบสาร ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กั บ การเขี ย น
กระบวนการและขั้นตอนการเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน รูปแบบและหลักการของการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักการเขียนในงานวารสารศาสตร์ หลักการเขียนในงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร หลักการเขียนในงาน
โฆษณาและการสื่อสารการตลาด หลักการเขียนในงานวิทยุและโทรทัศน์ หลักการเขียนในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
จริยธรรมการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ โดยการฝึกปฏิบัติการเขียน

Definition and importance of writing for communication arts, message design, creativity and
writing, process and step of writing, improving writing skill, pattern and principle of writing for
communication arts, writing principles for journalism, public relation and organization communication,
advertising and marketing communication, radio and television, and film and digital media, writing
ethic for communication arts through practicing writing.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓๐

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
๓๐

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๗๕

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
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๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น ๕ อาคาร ๕๖ คณะ วิทยาการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทํางาน / มือถือ หมายเลข ๐-๒๑๖๐-๑๔๘๗
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) siriporn.me@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) kru_tai_fms
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/siriporn_me/

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต

(๓) ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

(๕) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนํามานําเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยเน้นความตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
(๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๓) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(๔) ประเมินจากการสังเกตุโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้าง

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(๒) มีความรู้ท่เี กิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพ

(๓) มีความรู้ภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และเท่าทันสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(๔) มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดชีวิต

(๕) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทํางานได้
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรู้เพิ่มเติม
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(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ที่สามารถพัฒนาการทํางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพ

(๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดหลายมุม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์

(๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบัตงิ าน
ตามแผน และการประเมินผลในแต่ละวิชาชีพ

(๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและนําเสนอได้อย่างสร้างสรรค์

(๕) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ วิธกี ารสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรู้เพิ่มเติม
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ได้
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป

(๕) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๖) มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี
๔.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาอธิบาย
ประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนํามานําเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยเน้นหน้าที่ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบคําถาม
หน้า | ๔
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

(๒) ประเมินโดยการสังเกตและการทํางานเป็นกลุ่ม
(๓) ประเมินผลจากผลงานที่นําเสนอ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์สถานการณ์
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอื้อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และเขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสารและการนําเสนอ

(๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ การ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
๕.๒ วิธกี ารสอน
(๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนํามานําเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) การประเมินจากผลงานและการนําเสนอ

๖. ทักษะพิสัย
๖.๑ มีการฝึกปฏิบัติและมีการวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในแต่ละวิชาชีพ

(๑) มีความรู้ที่บูรณาการจากการเรียนการสอนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ
๖.๒ วิธกี ารสอน
(๑) ฝึกปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมและกรณีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
๖.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่ได้จากกิจกรรมและการอภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

- คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน วิธีการวัดผลและประเมินผล
- ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อนและ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
- ข้อปฏิบัติเบื้องต้นสําหรับผู้สอนและ
ผูเ้ รียน
- อธิ บ ายและแจ้ ง นั ก ศึ ก ษ าถึ ง อั ต
ลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.
สวนสุนันทา

๒

บทที่ ๑ ความหมาย ความสํ า คั ญ
ของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
บทที่ ๒ การออกแบบสาร

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

๔

๑. การแนะนําตัวผู้สอนและผู้เรียน
๒. การอธิบายคําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอนการ
วัดผลและการประเมินผล
ซักถามและตอบคําถาม
๓. สนทนาถามตอบพร้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้
๔. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint

๔

๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอนและ อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
การนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
และอภิปราย
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอนและ อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
การนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
และอภิปราย
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา

๓

บทที่ ๓ ความคิดสร้างสรรค์กับการ
เขียน

๔

๔

บทที่ ๔ กระบวนการและขั้ น ตอน
การเขียน

๔

ผู้สอน

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
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สัปดาห์ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

๕

บทที่ ๔ กระบวนการและขั้ น ตอน
การเขียน (ต่อ)

๔

๖

บทที่ ๕ การพัฒนาทักษะการเขียน

๔

๗

บทที่ ๕ การพั ฒ นาทั ก ษะการเขียน
(ต่อ)

๔

บทที่ ๖ รู ป แบบและหลั ก การของ
การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์

๔

๘
๙

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้

๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. มอบหมายงานการเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. มอบหมายงานการเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
สอบกลางภาค
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
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สัปดาห์ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

๑๐

บทที่ ๖ รูปแบบและหลักการของ
การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ (ต่อ)

๔

๑๑

บทที่ ๗ หลักการเขียนในงาน
วารสารศาสตร์

๔

๑๒

บทที่ ๘ หลักการเขียนในงาน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร

๔

๑๓

บทที่ ๙ หลักการเขียนในงานโฆษณา
และการสื่อสารการตลาด

๔

๑๔

บทที่ ๑๐ หลักการเขียนในงานวิทยุ
และโทรทัศน์

๔

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้

๔. มอบหมายการทํารายงาน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
๒. ตัวอย่างกรณีศึกษา
๓. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
๔. ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
๑. การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์
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สัปดาห์ท่ี

หัวข้อ/รายละเอียด

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้

จํานวน
(ชม.)

๒.
๓.

๑๕

บทที่ ๑๑ หลักการเขียนในงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล

๔.
๑.

๔

๒.
๓.

๑๖

บทที่ ๑๒ จริยธรรมการเขียนเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์

๔.
๑.

๔

๒.
๓.
๑๗

PowerPoint
ตัวอย่างกรณีศึกษา
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
ตัวอย่างกรณีศึกษา
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย
ฝึกปฏิบัตงิ านเขียน
การศึกษาจากเอกสารคําสอน
และการนําเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint
ตัวอย่างกรณีศึกษา
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

อ.สิรพิ ร มีนะนันทน์

สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ปี ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้

๑.๑.๑, ๑.๑.๓,
๔.๑.๒, ๕.๑.๒
๒.๑.๔, ๔.๑.๒,
๕.๑.๑, ๕.๑.๒
๒.๑.๔, ๓.๑.๒
๒.๑.๔, ๓.๑.๒

จิตพิสัย เข้าเรียน ส่งงาน ตรงเวลา มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน ถามตอบข้อซักถาม
การทํารายงานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน การ
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การนําเสนองานเดี่ยว แบบฝึกหัด
ทดสอบกลางภาคเรียน
ทดสอบปลายภาคเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
๔-๑๕

สัดส่วน
ของการประเมินผล
๑๐ %

๘
๑๗

๒๐ %
๓๐ %

๔๐ %
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หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) อวยพร พานิช. (๒๕๕๐). ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร.

๒.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๑) เกษม จันทร์น้อย. (๒๕๓๗). สื่อประชาสัมพันธ์.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๑) เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์องค์กรต่างๆ ที่มีการนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ใน
หลากหลายรูปแบบบ

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิท ธิ ผลในรายวิชานี้ ที่ จัดทํ าโดยนั ก ศึ ก ษา ได้ จัด กิ จ กรรมในการนํ าแนวคิ ดและความเห็ น จาก
นักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ขอ้ มูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์การสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานของนักศึกษา
- ผลการทดสอบภาคทฤษฎี
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ปรับปรุงตัวอย่างและกรณีศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม โดยข้อสอบจากคณะกรรมประจําหลักสูตร ดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบซึ่งวัดประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน
- การสุม่ สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อหาข้อบกพร่องและข้อแนะนําในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ป ระสิ ท ธิผ ลรายวิชา ได้ มีก ารวางแผนการปรับ ปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา สื่ อ การสอน รู ป แบบการมอบหมายงานให้ ทั น สมั ย และตรงต่ อ ความต้ อ งการในการสร้ า ง
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

   

๓. ทักษะทางปัญญา

๕. วิเคราะห์ ๖. ทักษะ
เชิงตัวเลข
พิสัย
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓
๑
         

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



MCA1105 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
Writing for Communication Arts

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๒. ความรู้



รายวิชา

๑. คุณธรรมจริยธรรม



คุณลักษณะบัณฑิต

      



ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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