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 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๒๒๐๑ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่วิชาเนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อ.กิติวัฒน์  กิติบุตร 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปีท่ี ๒ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวในสื่อประเภทต่างๆ แนวทางการ
สื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน เชิงตีความ  

๒. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข่าวและเรียนรู้ศัพท์เฉพาะในงานข่าว  
๓. เพื่อให้นักศกึษาฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและรายงานข่าวเฉพาะทางประเภทต่างๆ  
๔. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข่าว โดยสามารถนําไปใช้ในงาน

สื่อสิ่งพิมพ์และส่ือออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวในสื่อประเภทต่างๆ แนวทางการสื่อข่าวเชิงสืบสวน 

สอบสวน เชิงตีความ การวิเคราะห์ข่าว ศัพท์เฉพาะในงานข่าว ฝึกปฏิบัติการส่ือข่าวและรายงานข่าวเฉพาะทางประเภทต่างๆ 
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข่าว เพื่อนําไปใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

         ความหมาย คุณลักษณะและประเภทของข่าว คุณค่าข่าว บทบาทของการสื่อข่าวต่อพัฒนาการของสังคมในด้านต่างๆ 
คุณสมบัติของผู้สื่อข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าวและเขียนข่าว จริยธรรมของผู้สื่อข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและการ
เขียนข่าวประเภทต่างๆ  

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ชั่วโมงตอ่ภาค
การศึกษา  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงาน 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง 
๖ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่้องการ) 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

๑. เคารพในสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นเคารพในคณุค่าและศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น 
พร้อมกับปฏิบัติตอ่ผู้อืน่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

๒. มีความเสียสละ ซือ่สตัย์สุจริต มีวินัย ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
๓. เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่างๆของสถาบัน องค์กรและสังคมมีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้าม สามารถ

ทํางานเป็นทีมได ้
 ๑.๒.  วธิกีารสอนที่จะใชพ้ฒันาการเรียนรู้  

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์จําลอง บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิด ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจ
คน และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ 

๒. อภิปรายกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
๓. กําหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกบัแลกเปลีย่น 

เรียนรู้กัน 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  

๑. พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทํางานที่ได้รับมอบหมายอยา่งถูกต้องและตรงต่อเวลา 
๒. พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
๓. ประเมินผลการนําเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย 

 

๒. ความรู้ 
๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อข่าวและการเขียนข่าวในสื่อประเภทต่าง ๆ แนวทางการสื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน  เชิง
ตีความ  การวิเคราะห์ข่าว  ศัพท์เฉพาะในงานข่าว  ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและรายงานข่าวเฉพาะทางประเภทต่าง ๆ เทคนิค
การรวบรวมข้อมูล  การเข้าถึงแหล่งข่าว  เพื่อนําไปใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

๒.๒.   วธิกีารสอน 
๑. บรรยายและการสาธิต 
๒. อภิปรายหลังการทํากิจกรรม  เกม  หรือสถานการณ์จําลอง 
๓. การทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงานจากการระดมสมอง 
๔. ฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคลและรายกลุ่มโดยประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่เรียน 

 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
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๑. ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่เน้นหลักการ  ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง  ความเข้าใจ  การประยุกต์ใช้ วิเคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินค่า 

๒. ประเมินผลจากการปฏิบัติการเขียนข่าวปลายภาคเรียน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 

๑. ร่วมกิจกรรม  เกม  บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับการนําเสนอทั้งด้านวาจา  การเขียนโครงการ 
รายงานและชิ้นงาน 

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์การฝึกปฎิบัตกิารพูด  ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. อภิปรายกลุ่ม 

๓.๓   วธิีการประเมินผล  
๑. สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคดิวิเคราะห ์
๒. พิจารณาจากการอภิปรายกลุม่ย่อย และ กลุ่มใหญ ่

 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

1) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2) ทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
3) ทักษะการเรียนด้วยตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ครบถ้วนทันเวลา 
4) ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ 

๔.๒  วธิกีารสอน 
1) จัดกิจกรรมกลุม่ในการวิพากษ์วิจารณ์ชิ้นงาน 
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การนําเสนอผลงาน 

๔.๓  วธิกีารประเมิน 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ด้วยประเด็นกําหนด 
2) สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้า 
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๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะในสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้รปูแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน  

2) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นประจาํในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
แปลความหมาย และสือ่สารข้อมลูข่าวสารและความคดิ 

๕.๒  วธิกีารสอน 
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมลูต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3) กําหนดให้นักศกึษาทํางานเป็นกลุ่มและรายบุคคล นําเสนอผลงาน จัดทาํรายงาน ส่งทั้งเป็นเล่มและใช้เทคโนโลยี

สื่อสารอย่างอื่น (E-mail) 
๕.๓  วธิีการประเมินผล  

1)  สังเกตพฤตกิรรมในการสือ่สาร 
2)  ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส้ื่อเทคโนโลยีเพือ่การสืบค้นข้อมลู 
3)  ตรวจผลงาน 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

     ๑ 

- แนะนํารายวชิา 
 
 

๔ พูดคุยแลกเปลีย่นทัศนะ อ.กิติวัฒน ์

๒ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่าว 
- ความหมายและความสําคญัของข่าว 
- ประเภทของข่าว  
- องค์ประกอบของข่าว 

๔ - บรรยาย 
- Power Point  
- กิจกรรมถามตอบใน   
  ชั้นเรียน 
- สรุปองค์ความรู้ 

อ.กิติวัฒน ์
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๓ 

- หลกัการสื่อข่าว 
  

๔ - บรรยายพร้อม 
  ยกตัวอย่าง 
- Power Point  
- เอกสารประกอบการ 
  สอน 

อ.กิติวัฒน ์

๔ 

- หลักการเขียนข่าว 
- โครงสร้างการเขียนข่าว 
 

๔ - บรรยายยกตวัอย่าง 
- Power Point  
- เอกสารประกอบการ 
  สอน  
- อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกปฏิบัติเขียนข่าว 

อ.กิติวัฒน ์

๕ 

- การสัมภาษณ์และการเขียนข่าวสัมภาษณ์ 
 
 

๔ - บรรยายยกตวัอย่าง 
- Power Point  
- เอกสารประกอบการ 
  สอน 
- ฝึกปฏิบัติเขียนข่าว 

อ.กิติวัฒน ์

๖-๗ 

- การเขียนข่าวประเภทต่างๆ 
 

๘ - วิเคราะหต์ัวอย่างข่าว 
- Power Point  
- ฝึกปฏิบัติเขียนข่าว 
- สรุปองค์ความรู้ 

อ.กิติวัฒน ์

๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๐ 

- การเขียนสารคดีเชิงข่าว 
- ปัญหาในการสื่อข่าว 

๔ - วิเคราะหต์ัวอย่างข่าว 
- ฝึกปฏิบัติเขียนข่าว 
- Power Point  
- เอกสารประกอบการ 
  สอน 
- สรุปองค์ความรู้ 

อ.กิติวัฒน ์

๑๑-๑๒ 

- ภาพข่าว และการรายงานข่าวในสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง 
- การสื่อข่าวในงานสื่อสิ่งพมิพ์และสื่อออนไลน ์
 

๔ - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- Power Point  
- วิเคราะหต์ัวอย่างข่าว 
- ฝึกปฏิบัติเขียนข่าว 

อ.กิติวัฒน ์
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 - สรุปองค์ความรู้ 
 

๑๓-๑๔ 

-สิทธ ิเสรีภาพ และความรับผิดชอบในการรายงานข่าว 
-จรรยาบรรณผู้สื่อข่าวและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัการสือ่
ข่าว 
 

๘ - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- Power Point  
- วิเคราะหต์ัวอย่างข่าว 
- ฝึกปฏิบัติเขียนข่าว 
- สรุปองค์ความรู้ 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

อ.กิติวัฒน ์

๑๕ 

- นําเสนอผลงาน ๔ - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- Power Point  
- สรุปองค์ความรู้ 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

อ.กิติวัฒน ์

๑๖ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน สัปดาห์  
ที่ประเมิน 

สัดสว่นของการ
ประเมินผล 

๑ 
การสอน 

 
 

 
๑.๑ 
๒.๑ ๒.๒ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 
 

 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ 
- ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ใหน้ักศึกษา
วิเคราะห์และแสดงความเห็น 
- ทดสอบย่อย 
 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 
 
(ตามความ
เหมาะสม) 
๘ 
๑๖ 

๖๕% 
 
 
 

๑๐% 
 

๒๕% 
๓๐% 
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๒ 
การ

มอบหมาย
งาน 

 
๑.๔ 
๒.๓ ๒.๔ 
๓.๒ ๓.๓ 
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.๒ 

 
การทํางาน 
- การทํางานกลุ่ม 
- การเขียนข่าวและสือ่ข่าว 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
๑๕% 

๓ 
การมี 

ส่วนร่วม 
 

 
๑.๑ 
๓.๑ 

 
- การเข้าชั้นเรยีน 
- การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคดิเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
วัฒณี ภูวทิศ (2554). การสือ่ข่าว : หลกัแนวคิดและการปฏิบัติ. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ภาคภูมิ หรรนภา (2554). การเขียนข่าวเบื้องต้น. กรุงเทพ : อินทะนลิ. 
ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา. (2536). หลกัการรายงานข่าว. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. 
มูลนิธิฟรีดรีค เอแบรท์ (FES) (2552). คู่มือรายงานข่าวในสถานการณค์วามขัดแย้ง. กรุงเทพฯ : เจรญิวิทย์การพิมพ์. 
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย (2547). การสื่อข่าวเบ้ืองต้น. เอกสารประกอบการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
- สมาคมนักข่าว นักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย 
- สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
- มลูนิธิอิศรา 
- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ เว็บไซตส์มาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นต้น 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
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การประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาผู้เรียนในแตล่ะหมู่นั้น ดําเนนิการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 ๑.๑  ผู้สอนจดัเวลาท้ายบทเรียนประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือให้นักศึกษาได้สนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนทีด่ําเนินในแตล่ะครั้ง 
 ๑.๒  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดให้มีการประเมินผูส้อนและประเมนิรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลางก่อนสอบกลางภาค เพื่อให้
ผู้สอนไดท้ราบและสามารถปรับปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบขอ้ควรปรับปรุง 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจัดทมีงานได้เข้าสังเกตการณ์การสอน แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะ  
 ๒. ๒  ผลการสอบ 

๓. การปรบัปรุงการสอน 
 ยังไม่มีการปรับปรุงการสอน เนื่องจากเป็นการสอนครั้งแรกของผูส้อน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสตินกัศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนนิการอย่างตอ่เนื่องในรายหัวข้อ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและการประเมินผล 
 ๔.๒  การมอบหมายให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานให้เพื่อนร่วมชั้นได้ฟังและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 ๔.๓  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น        

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ ๑. และ ขอ้ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ 
๓. แล้วนั้น เพ่ือให้การสอนของรายวิชานี้มคุีณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่
ได้รับจากผลการประเมิน 

 


