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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา JRI3201 รายวิชา การบรรณาธิกรขาว
สาขาวิชา นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
JRI3201
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การบรรณาธิกรขาว
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ News Editing
๒. จํานวนหนวยกิต

๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) (วารสารศาสตร)
วิชาเฉพาะดาน / วิชาเอก

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบวิชา : อาจารย ดร. เอกพล เธียรถาวร
อาจารยผสู อน : ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
๕. สถานที่ติดตอ

อาคาร ๕๖ หอง ๕๖๓๐ ก (หนาลิฟท ชั้น ๓)

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได

๑/๒๕๖๒ ชั้นปที่ ๓
ประมาณ ๕๐ คน

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) ….............ไมมี...........................................
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)(ถามี) ….............ไมม.ี ..........................................
๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๕๖ หอง ๕๖๓๔
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๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการจัดทําสื่อสิ่งพิมพและสื่อวารสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการ
เตรียมตนฉบับ การตรวจแกคัดยอตนฉบับ ตลอดจนการตกแตงจัดหนา โดยเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบรรณาธิกร
อยางสรางสรรค
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงหลักเกณฑและรูปแบบการจัดทําสือ่ สิ่งพิมพและสือ่ วารสารสนเทศ
๒.๒ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู และเขาใจกระบวนการบรรณาธิกร
๒.๓ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู และตระหนักถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพในการบรรณาธิกรอยางสรางสรรค

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการบรรณาธิกร คุณสมบัติและงานของบรรณาธิการ การคัดเลือกขอเขียนและภาพ การจัดเตรียมและตรวจแก
ตนฉบับ แบบแผนประจํากองบรรณาธิการ จริยธรรมของบรรณาธิการ และฝกปฏิบัติการบรรณาธิกร
Editorial principles, editor’s qualifications and work aspects, essay and image selections, script arrangement
and proofreading, norms of editorial department, editor ethics, and practicum in editing.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัว่ โมง)
๔๕
(๓ x ๑๕)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
๔๕
(๓ x ๑๕)

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๗๕
(๕ x ๑๕)

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
(ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน ๑ ชั่วโมง / สัปดาห)
 วันเวลาที่พบได วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (โดยนัดหมายลวงหนา)

๑.คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
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(๑) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(๒) มีความซื่อสัตยสุจริต
(๓) ปฏิบัตหิ นาที่ดวยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
(๕) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) ตัง้ ขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน ทั้งเรื่องการเขาเรียนใหตรงเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบ และ
กฎเกณฑของมหาวิทยาลัย
(๒) อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในประเด็นความซื่อสัตย คุณธรรม และจริยธรรม โดยตองไมทุจริตในการ
สอบ
(๓) มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มในประเด็นที่สนใจ แลวนําผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปลีย่ น
ประสบการณรวมกัน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการปฎิบตั ิตามขอตกลงในชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบและงานที่มอบหมาย
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และการทํางานเดีย่ ว
(๔) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน







๒. ความรู

วิชาชีพ

๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) มีความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานนิเทศศาสตรและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

(๒) มีความรูที่เกิดจากบูรณาการความรูในศาสตรตา งๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมศักยภาพในการประกอบ

(๓) มีความรูภาคปฏิบัตอิ ยางลึกซึ้งและกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และเทาทันสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(๔) มีความรูและความสามารถในการแสวงหาความรูแ ละประสบการณเพิ่มเติมตลอดชีวิต

(๕) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจทิ ัลและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกตเทคโนโลยีกับการทํางานได
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายใหนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
(๒) ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนองาน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๒) ประเมินจากผลงานนักศึกษา
(๓) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน


๓.ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการเขาถึงฐานขอมูล ซึ่งเปนฐานความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ

(๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห การสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค การคิดหลายมุม
เพื่อใหไดขอเท็จจริงและความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนประโยชน
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ละวิชาชีพ

(๓) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ การวางแผน การบริหารจัดการ และการปฎิบัติงานในแต

(๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบและนําเสนอไดอยางสรางสรรค
(๕) มีความสามารถในการเชือ่ มโยงและประยุกตสาระความรูไปสูการปฏิบตั ิงานดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายและใหนักศึกษาไดอภิปรายในชั้นเรียน
(๒) ใหนักศึกษาคนควาเขาถึงฐานขอมูลดวยตนเอง และนําเสนองาน
(๓) อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน โดยการใหผูเรียนแตละคนแสดงความคิดเห็นวิพากษผล
การศึกษาคนควาของเพื่อนรวมชั้นเรียน อยางมีเหตุมีผล มีการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดเชิง
สรางสรรค
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการคิดประเด็นกรณีศึกษาที่นาสนใจ
(๒) ประเมินจากปฏิภาณไหวพริบในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน



๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถทํางานกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี

(๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

(๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรว มงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป

(๕) สามารถแกปญหา และพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น

(๖) มีภาวะผูน ําและผูต ามทีด่ ี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) กําหนดขอตกลงในชั้นเรียนเรื่องความรับผิดชอบตองานและการทํางานเดี่ยว
(๒) ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และทํางานเดี่ยว
(๓) สอดแทรกประสบการณ และเหตุการณที่เกิดขึน้ จริงในสังคม และเกี่ยวของกับวิชาเรียน เพือ่ อธิบาย
ประกอบการเรียน ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกันในชั้นเรียน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการปฏิบัตติ ามขอตกลงในชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และการทํางานเดี่ยวแลงานกลุม
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา

(๑) มีทักษะการใชขอมูลเชิงตัวเลขจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลฑุติยภูมิในการวิเคราะหสถานการณ
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบตั ิงาน และประเมิลผลการปฏิบตั ิงาน

(๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอือ้ ใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแตละวิชาชีพ ไดแก ทักษะการฟง การ
พูด การอาน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางสารและการนําเสนอ
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(๓) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน อาทิ การ
สื่อสารผานอินเทอรเน็ตดวยรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการประยุกตใชสอื่ สังคมออนไลน
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายและใหนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
(๒) ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และการนําเสนองานเดีย่ วและงานกลุม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชสารสนเทศ
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน


๖. ดานอื่นๆ
หมายเหตุ

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
๑.
แนะนํ าเนื้อ หาวิชา วิธีการเรีย น สื่อ
๓
การอภิปราย
การสอน กิ จ กรรม ทํ า ความรู จั ก
การจัดกิจกรรม
และมอบหมายงานเดี่ยว
๒.
หลักการบรรณาธิกร
๓
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
๓.
๓
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
งานของบรรณาธิการ
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
๔.
๓
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
การคัดเลือกขอเขียนและภาพ
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
๕.
การจัด เตรีย มและตรวจแก ตน ฉบั บ
๓
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
แบบแผนประจํากองบรรณาธิการ
การนําเสนอกรณีศึกษา

ผูสอน
ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

๖.

แบบแผนประจํ า กองบรรณาธิ ก าร
(ตอ)

๓

๗.

เครื่ อ งหมายการบรรณาธิ ก ร หรื อ
การพิสูจนอักษร

๓

๘.

สอบกลางภาค (ในคาบเรียน)

๓

๙.

๓
การบรรณาธิกรสื่อดิจิทลั

๑๐.

การบรรณาธิกรสื่อวิทยุและโทรทัศน

๓

๑๑.

ก า ร บ ร ร ณ า ธิ ก ร ห นั ง สื อ พิ ม พ
นิตยสาร วารสาร และหนังสือ

๓

๑๒.

การเขียนบทบรรณาธิการ

๓

๑๓.

คุณสมบัติของบรรณาธิการ

๓

๑๔.

จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของ
บรรณาธิการ

๓

๑๕.

การฝกปฏิบัติการบรรณาธิกร

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนองานกลุม
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนองานกลุม
การอภิปราย
ผศ.สุรสิทธิ์
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนองานกลุม
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนองานกลุม
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอรพอยท
ผศ.สุรสิทธิ์
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๖.
การฝกปฏิบัติการบรรณาธิกร
ทบทวนเนื้อหา
๑๗.
สอบปลายภาคในคาบเรียน
(นอกตาราง)

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
๓
การนําเสนอกรณีศึกษา
การอภิปราย
๓

ผูสอน
ผศ.สุรสิทธิ์
ผศ.สุรสิทธิ์

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู
๑.๑.๑, ๑.๑.๒,
๑.๑.๓, ๑.๑.๔,
๑.๑.๕, ๔.๑.๑,
๔.๑.๒, ๔.๑.๔,
๔.๑.๕. ๔.๑.๖,
๕.๑.๑, ๕.๑.๒,
๕.๑.๓
๒.๑.๑, ๒.๑.๒,
๓.๑.๑, ๓.๑.๒,
๓.๑.๔, ๔.๑.๑,
๔.๑.๒, ๔.๑.๔,
๔.๑.๕. ๔.๑.๖,
๕.๑.๑, ๕.๑.๒,
๕.๑.๓
๒.๑.๑, ๒.๑.๒,
๒.๑.๓, ๒.๑.๔,
๒.๑.๕

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวน
ของการประเมินผล
๒๐%

การศึกษาคนควากรณีศึกษาดวยตนเอง (รายกลุม)
(๑๐%)

๒, ๓,, ๔, ๕, ๖,
๗, ๑๐, ๑๑,
๑๒, ๑๓, ๑๔,
๑๕

๑๐%

การสอบปรนัย - กลางภาคเรียน (๓๐%) และปลาย
ภาคเรียน (๔๐%)

๙, ๑๗

๗๐%

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
การเขาชั้นเรียน (๑๐%)
การมีสวนรวมในการเรียน (๑๐%)
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การประเมินผลการเรียน
ระดับคะแนน
ผลการเรียน
86 – 100
A
82 – 85
A78 – 81
B+
74 – 77
B
70 – 73
B66 – 69
C+
62 – 65
C
58 – 61
C54 – 57
D+
50 – 53
D
46 – 49
D0 – 45
F
หมายเหตุ – การยกเลิกวิชาเรียน (Drop) ใหนักศึกษาติดตอขอรับแบบฟอรมขอยกเลิกวิชาเรียนไดที่ฝา ยวิชาการของคณะฯ
และขอใหอาจารยผสู อนลงนามอนุญาต และสงกลับที่ฝา ยวิชาการของคณะฯ เพื่อดําเนินการยกเลิก ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนตอง
ดําเนินการกอนการสอบปลายภาคเรียน ตามตารางสอบในตารางสอบของมหาวิทยาลัยฯ ลวงหนา ๑ สัปดาหเทานัน้

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

๑) สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (๒๕๔๕). เรียนรูวิธีการและงาน : บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ : ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. (๒๒๙ หนา)

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการเรียนการสอน และการประเมินอาจารยอยางเปนระบบผานทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย
๑.๒ นักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมในชั้นเรียน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน)

อาจารยผสู อนประเมินตนเอง
หนา | ๘
รายวิชา JRI3201 การบรรณธิการขาว สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)

การเพิ่มกิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งงานเดี่ยวและงานกลุมเพิม่ ขึ้นจากการภาคการศึกษากอนหนานี้เพือ่
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชตนเองเปนศูนยกลางในการเรียนมากยิง่ ขึ้น
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน)

การสุมเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตางกัน มาสัมภาษณถึงผลลัพธการเรียนรูแตละจุดประสงคการเรียนรู
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
การนําผลการสัมภาษณในภาคการเรียนที่ผานมามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการสอน

***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

รหัสวิชา : JRI3201
O O  O O O

ชื่อรายวิชา : การบรรณาธิการขาว (News Editing)
ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดทตามความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

5. วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O



O

6.
ทักษะ
พิสัย

1
O
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