
มคอ. ๓ 

 

     1 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๒๒๒๐๑   การสื่อขาวและเขียนขาว   

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อ.กนกพร  เอกกะสินสกลุ 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปท่ี ๒ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจความหมาย ความสําคัญการเขียนขาวและส่ือขาวประเภทตางๆ โดยเนน
กระบวนการสื่อขาว สัมภาษณ เขียนขาวและการรายงานขาวในรูปแบบตางๆ 
 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจเรื่องการสื่อขาวและเขียนขาว 
๒.เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการสื่อขาว เขียนขาวและการรายงานขาวได 
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดในอนาคต 
 

                                        

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         ศึกษาความหมาย ความสําคัญ การเขยีนขาวในส่ือประเภทตางๆ คุณสมบัติของนักขาว ทฤษฏพ้ืีนฐานการสือ่
ขาว ฝกปฏิบัตกิารสื่อขาวโดยเนนกระบวนการสัมภาษณ การเขยีนขาวและการรายงานขาวในรูปแบบตางๆ 

 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๖๐ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย/กลุม 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ฝกปฏิบัติการส่ือขาวเขียนขาว
และรายงานขาวที่เกดิขึ้นจรงิ 

การศกึษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยผูสอนกําหนดเวลาใหนักศึกษาสามารถพบเพื่อปรึกษาเกีย่วกับเนื้อหารายวิชาเปนเวลา ๓ ช่ัวโมงตอสัปดาหเปน
อยางนอย 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
   ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
             ๓. ฝกปฏิบัติการสื่อขาวเขียนขาวรูปแบบตางๆ 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
   ๑.  พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
             ๒. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน  
             ๓. ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติการสื่อขาวและรายงานขาว 
             ๔. ประเมินผลจากการทําขอสอบดวยขอสอบอัตนัย 
        

๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ 
 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจความหมาย ความสําคัญการเขียนขาวและสื่อขาวประเภทตางๆ โดยเนนกระบวนการ
สื่อขาว สัมภาษณ เขียนขาวและการรายงานขาวในรูปแบบตางๆ 

 

๒.๒.   วธิีการสอน 
                ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชสื่อการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
                ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการฝกปฏิบัติ 
                ๓. วิธีการสอนใหความรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
                ๔. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
                ๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน         
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
 ๑.  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
              ๒. ประเมินจากแบบฝกหัด  การทดสอบวัดความรูและทักษะ  และงานที่ไดรับมอบหมาย 
              ๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  
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๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
เรียนรูและเขาใจความหมาย ความสําคัญการเขียนขาวและส่ือขาวประเภทตางๆ โดยเนนกระบวนการสื่อขาว สัมภาษณ 
เขียนขาวและการรายงานขาวในรูปแบบตางๆ 

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
            ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   คนควาและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
            ๓. ฝกปฏิบัติการส่ือขาวเขียนขาว 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

           ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
           ๒.  ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานขาว 
           ๓.   สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุมระหวางผูเรียนอยางตอเนื่อง เสริมสรางความสามัคคีในการ
ทํางานกลุม และแบงหนาที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม นําเสนอผลงานในชั้นเรียน และประเมินผลรวมกัน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

             ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
             ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะการสื่อสาร เนนการสัมภาษณแหลงขาว เขียนขาวและการรายงานขาว ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

             ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
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             ๓. ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและสถานีวิทยุ 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

             ๑.  ประเมินจากการสงงานที่มอบหมาย ตามกําหนด  
             ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
             ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 

- แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วธิีการเรียนการ
สอน กิจกรรมตลอดหลกัสูตร การวัดผล การ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  ประเมินผูเรียน 

- ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ 

๔ - แบบทดสอบกอนเรียน  
- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๒ 

- ความหมายของขาว ๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงานคนควา 
- กรณีศกึษา 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๓ 

- หลักการรายงานขาว ๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ
และสถานวีิทยุราชภฏัเรดโิอ 
- ฝกปฏิบัต ิ
- ซักถาม-ตอบ 

อ.กนกพร 

๔-๕ 
- เทคนิคการสัมภาษณแหลงขาว 
- ฝกปฏิบัติการสื่อขาวนอกสถานที ่

๘ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- ฝกปฏิบัติ การ ส่ือข าว

อ.กนกพร 
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(กลุม) 
- เขียนขาว (เดี่ยว) 
- ซักถาม-ตอบ 

๖ 

- โครงสรางและรูปแบบการเขียนขาว ๔ - บรรยายโดยใช Power 
point 

- อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 
- ฝ ก หัด เขี ยนข า วและ

วิเคราะหโครงสรางขาว 
- มอบหมายงาน 
- แบงกลุมฝกปฏิบัติ 

อ.กนกพร 

๗ 

- การเขยีนพาดหัวขาว ๔ -       บรรยายโดยใช Power  
        point 
-       อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 

-     ฝกปฏิบัตแิละวิเคราะห
การเขยีนพาดหัวขาว 

อ.กนกพร 

๘ สอบกลางภาค ๔ - ขอสอบ อ.กนกพร 

๙ 

- การเขยีนความนํา 

 

๔ -       บรรยายโดยใช Power  
        point 
-       อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 

- ฝกปฏิบัติและวิเคราะห
การเขยีนความนํา 

อ.กนกพร 

๑๐-๑๑ 

- การเขยีนเนื้อขาว ๔ -       บรรยายโดยใช Power  
        point 
-       อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 

- ฝกปฏิบัติและวิเคราะห
การเขยีนเนื้อขาว 

อ.กนกพร 

๑๒-๑๓ 
-    ภาพขาว 

-    ฝกปฏิบัตกิารถายภาพขาวนอกสถานที ่

๔ -       บรรยายโดยใช Power  
        point 

อ.กนกพร 
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       -       อภิปราย/ซักถาม-ตอบ 

- ฝกปฏิบัติและวิเคราะห
ภาพขาว 

๑๔-๑๕ 

- ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการ
รายงานขาว 

- ความรับผิดชอบดานกฏหมาย 
 

 

๔ - บรรยายและใหฟง
ตัวอยาง 

- ฝกปฏิบัติ/นําเสนองาน 
- วิจารณขาวกรณีศึกษา

และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

อ.กนกพร 

๑๖ - สอบปลายภาค ๔ ขอสอบอัตนัย อ.กนกพร 
 
 
๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

   ๖๐% 
๑.๑ 
๒.๑, ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- บรรยายตามหลักการเนื้อหา  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางโจทยปญหา ใหนักศึกษาวิเคราะห
และแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห  

- สอบยอย   ๔ ,๕, 
๗,๑๐-๑๓ 

๒๐% 
 

- สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค ๘และ๑๖ ๔๐% 

   
๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๔ 
๒.๓, ๒.๔ 
๓.๒, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒ 
๔.๓ 
๕.๒ 

 
-  การคนควา นําเสนอและรปูเลมรายงาน 
- การมอบหมายงานใหฝกปฏิบัติการส่ือขาวเขียน
ขาวและรายงานขาวนอกสถานที่ 

 
๒, ๖ ,๙ ,๑๔ 
๑๑-๑๕ 

๓๐% 
๑๐% 
๒๐% 
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๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

   ๑๐% 
๑.๒ ,๑.๓ 
๔.๔ 
๕.๓ 

- การเขาเรียนใหตรงเวลา 
- การถาม/ตอบแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห 
” 

 

- การแตงกายใหเรียบรอย 
- สงงานขาวตามกําหนดเวลา 

” 
๒,๖,๙และ
๑๑-๑๕ 

 

 
 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
ภาคภูมิ หรรษา.การเขียนขาวเบือ้งตน. กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพอนิทนิล.๒๕๕๔. 

 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- การสื่อขาว เขียนขาว และการรายงานขาวรูปแบบตางๆ 
- ความรับผดิชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพผูสื่อขาว กฎหมาย  

 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาที่เรียนในแตละหมูนั้น ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดถาม-ตอบหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
ความเขาใจในสาระเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อทดสอบประสิทธภิาพของการเรยีนการสอนแตละครัง้ 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
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 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยางตอเนื่อง 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการรายงานขาวใหเพื่อนรวมชัน้ไดฟงและตรวจสอบความ
ถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๔  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 

 


