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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา JRI2304 รายวิชา การรายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
JRC2304
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การรายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Science and Digital Communication Technology News Reporting
๒. จานวนหน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา / ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
๕. สถานที่ติดต่อ

ห้อง ๕๖๓๐ก (หน้าลิฟท์ ชั้น 3) / E–Mail: surasit.vi@ssru.ac.th.

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๒
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๖๐ คน (ต่อกลุม่ เรียน)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ….................................................................................................
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …..............................................................................................
๙. สถานที่เรียน
อาคาร ๕๖
๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนในรายวิชานี้ มุ่งให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจถึงความหมาย ความสาคัญ คุณลักษณะ ของข่าว
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทั ล ความสั มพั นธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และ
นโยบายสาธารณะ การคิดประเด็นข่าว แหล่งข่าว และเทคนิคการรวบรวมข้อมูล การใช้ศัพท์เฉพาะทาง การเขียนข่าวจาก
งานวิจัย การเขียนบทความสารคดีข่าวด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจถึงความหมาย ความสาคัญ คุณลักษณะ ของข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารดิจทิ ัล
๒) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการสือ่ สารดิจทิ ัล และ
นโยบายสาธารณะ
๓) เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดประเด็นข่าว แหล่งข่าว และเทคนิคการรวบรวมข้อมูล การใช้ศัพท์เฉพาะทาง
๔) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนข่าวจากงานวิจัย การเขียนบทความสารคดีข่าวด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ความหมาย ความส าคั ญ คุ ณ ลั ก ษณะ ของข่ า ววิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารดิ จิ ทั ล
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และนโยบายสาธารณะ การคิดประเด็นข่าว แหล่ง ข่าว
และเทคนิ ค การรวบรวมข้อ มู ล การใช้ศั พ ท์ เฉพาะทาง การเขีย นข่า วจากงานวิจั ย การเขีย นบทความสารคดี ข่า วด้ า น
วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ
(ภาษาอังกฤษ) Meaning, importance, and qualities of science news and digital communication technology
news, relationship between science and digital communication technology and public policies, news topic creation,
news source, information gathering techniques, use of technical terms, news writing from research, writing articles and
news documentary in many scientific fields.
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

๓๒

-

๓๒

๘๐

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
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๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ห้อง ๕๖๓๐ ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการ
จัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๕๐๔
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) surasit.vi@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
- กลุ่ม Facebook : SSRU JR33
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet / Web board)................................................................................
- Inbox Messenger : กลุ่มวิชา การรายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจทิ ัล

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 (๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 (๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
 (๕) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและข่าวที่เกิดขึน้ จริงมาอธิบายประกอบการ
สอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา และมีความน่าสนใจ แล้ว
นามานาเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยเน้นความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
(๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม การแสดงความคิดเห็น
และการตอบคาถาม
(๓) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(๔) ประเมินจากการสังเกตโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความรูเ้ กี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานด้านนิเทศศาสตร์และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 (๒) มีความรูท้ ี่เกิดจากบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ตา่ ง ๆ ที่เกีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพในการ
ประกอบวิชาชีพ
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 (๓) มีความรูภ้ าคปฏิบัตอิ ย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และเท่าทันสถานการณ์การ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
 (๔) มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดชีวติ
 (๕) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสือ่ ดิจทิ ัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจน
สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทางานได้
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า โดยมอบหมายงานให้ศึกษา
กรณีศึกษาจากข่าวเชิงสืบสวนที่ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรูท้ ี่สามารถพัฒนาการทางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการตอบ
คาถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
 (๑) มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานความรูท้ ี่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 (๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดหลาย
มุม เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงและความรูท้ ี่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์
 (๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ตามแผน และการประเมินผลในแต่ละวิชาชีพ
 (๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์
 (๕) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรูไ้ ปสู่การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรูเ้ พิ่มเติมโดยทา
รายงานวิเคราะห์กรณีศกึ ษาจากข่าวเชิงสืบสวนที่ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรูท้ สี่ ามารถเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพที่
เกีย่ วข้องได้
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการตอบ
คาถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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 (๑) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
 (๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 (๔) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
 (๕) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 (๖) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและข่าว
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนามานาเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
โดยเน้นหน้าที่ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการตอบ
คาถาม
(๒) ประเมินโดยการสังเกต และการทางานเป็นกลุ่ม
(๓) ประเมินผลจากผลงานทีน่ าเสนอ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 (๑) มีทักษะการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์
สถานการณ์การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
 (๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอื้อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสารและการ
นาเสนอ
 (๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ
การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนามานาเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์รว่ มกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องและเกิดขึน้ จริงในสังคม โดยมีการแนะนาฐานข้อมูล
เกีย่ วกับกฏหมายและสมาคมวิชาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบัน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) การประเมินจากผลงานและการนาเสนอ

๖. ทักษะพิสัย
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๖.๑ มีการฝึกปฏิบัติและมีการวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในแต่ละวิชาชีพ
 (๑) มีความรูท้ ี่บูรณาการจากการเรียนการสอนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ
๖.๒ วิธีการสอน
(๑) ฝึกปฏิบัตโิ ดยใช้กิจกรรมและกรณีศึกษา
๖.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานทีไ่ ด้จากกิจกรรมและการอภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดา
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ห์ที่
(ชม.)
๑. แนะน าเนื้อ หาวิชา วิธีการเรีย น สื่อ
๓
การสอน กิ จ กรรม มอบหมายงาน
และการประเมินผลการเรียน
๒. - ความหมาย ความส าคั ญ และ
๓
ลักษณะของข่าววิทยาศาสตร์
๓.

- ประเด็นข่าววิทยาศาสตร์
- แหล่งข่าววิทยาศาสตร์

๓

๔.

- เทคนิคการหาข่าววิทยาศาสตร์

๓

๕.

- เ ท ค นิ ค ก า ร ร า ย ง า น ข่ า ว
วิทยาศาสตร์

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
เอกสารการสอน
มคอ. ๓
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน

ผู้สอน
ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๖.

- ความหมาย ความสาคัญ ของข่าว
สิ่งแวดล้อม
- ลักษณะของข่าวสิ่งแวดล้อม

๓

๗.

- การคิดประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อม
- แหล่งข่าวสิ่งแวดล้อม

๓

๘.

- เทคนิคการหาข่าวสิ่งแวดล้อม

๓

๙.

- เ ท ค นิ ค ก า ร ร า ย ง า น ข่ า ว
สิ่งแวดล้อม

๓

๑๐.
๑๑.

สอบกลางภาค
- ความหมาย ความสาคัญ ของข่าว
เท คโน โล ยี ส ารส น เท ศแล ะก าร
สื่อสารดิจทิ ัล

๓
๓

๑๒.

- ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข่ า ว เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารดิจทิ ัล

๓

๑๓.

- ประเด็นข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดิจทิ ัล
- การคิ ด ประเด็ น ข่ า วเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย

มคอ. ๓
ตรี  โท  เอก

ผู้สอน
ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
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สัปดา
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ห์ที่
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
๑๔. - แหล่ ง ข่ า วเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
๓
เอกสารการสอน
และการสื่อสารดิจทิ ัล
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
๑๕. - ก า ร ร า ย งา น ข่ า ว เท ค โน โล ยี
๓
เอกสารการสอน
สารสนเทศและการสื่อสารดิจทิ ัล
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
๑๖. - ทบทวน
๓
เอกสารการสอน
สื่อนาเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
การนาเสนองาน
การอภิปราย
๑๗.
๓
สอบปลายภาค

ผู้สอน
ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
(ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๑.๑.๑, ๑.๑.๒,
๑.๑.๓, ๑.๑.๔,
๑.๑.๕, ๔.๑.๒
๒.๑.๓, ๒.๑.๔,
๒.๑.๕, ๓.๑.๑,
๓.๑.๒, ๓.๑.๓,
๓.๑.๔, ๓.๑.๕,
๔.๑.๒, ๔.๑.๓,
๔.๔.๔, ๔.๔.๕,
๔.๔.๖, ๕.๑.๑,
๕.๑.๒, ๕.๑.๓

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
๑. การเข้าชั้นเรียน = ๑๐ คะแนน
๒. การมีส่วนร่วมในการเรียน = ๑๐ คะแนน
๓. งานปฏิบัติขา่ ว (งานเดี่ยว)
ฝึกปฏิบัติวเิ คราะห์ขา่ ว โดยเลือกข่าวชนิดใด
ชนิดเพียงอย่างเดียว จากข่าวต่อไปนี้ คือ ข่าว
วิทยาศาสตร์ ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล = ๒๐
คะแนน แบ่งคะแนนเป็นการวิเคราะห์ขา่ วที่เลือก
มา ได้แก่ ประเด็น การคิดหาประเด็น แหล่งข่าว
การหาข่าว และการเขียนข่าว หรือการรายงานข่าว
ตามเนือ้ หาที่เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่วน
ของการประเมินผล
๒๐%
(๒๐ คะแนน)

๑๓-๑๖

๒๐%
(๒๐ คะแนน)
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๒.๑.๑, ๒.๑.๒

๔. งานศึกษาค้นคว้า (งานกลุ่ม)
กรณีศึกษาประเด็นเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
(งานรายกลุ่ม) = ๒๐ คะแนน แบ่งคะแนนเป็นส่ง
งานที่มีคุณภาพ ตามกาหนด = เต็ม ๕ คะแนน +
คุณภาพการนาเสนองาน (น่าสนใจ พูดรูเ้ รื่อง ไม่
อ่านโพย รักษาเวลาพรีเซ็นต์) เต็ม ๑๕ คะแนน
รวม ๒๐ คะแนน
๕. การสอบกลางภาคเรียน (๓๐ คะแนน)
ปลายภาคเรียน (๓๐ คะแนน) รวม = ๖๐
คะแนน

๑๐, ๑๗

มคอ. ๓
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๖๐%
(๖๐ คะแนน)

การประเมินผลการเรียน
ระดับคะแนน
86 – 100
82 – 85
78 – 81
74 – 77
70 – 73
66 – 69
62 – 65
58 – 61
54 – 57
50 – 53
46 – 49
0 – 46

ผลการเรียน
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (๒๕๖๒). การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล.
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์การสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานของนักศึกษา
- ผลการทดสอบภาคทฤษฎี
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
- ปรับปรุงตัวอย่างและกรณีศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม โดยข้อสอบจากคณะกรรมประจาหลักสูตร ดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบซึ่งวัดประสิทธิภาพกระบวนการเรียน
การสอน
- การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อหาข้อบกพร่องและข้อแนะนาในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
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๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงเนื้อหา สือ่ การสอน รูปแบบการมอบหมายงานให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการในการสร้าง
ประสิทธิภาพของการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

JRC2304 การรายงานข่าวข่าววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจทิ ัล



๑ ๒ ๓ ๔ ๕


  

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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



๑. คุณธรรมจริยธรรม



คุณลักษณะบัณฑิต

    

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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