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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสวิชาและช่ือวิชา    
CI103การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์  (Creative Writing in Journalism) 
2. หน่วยกิต  3(2-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
นิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารมวลชน 
4. อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ทรงพร  ศรีช่วย 
   โทรศัพท์ภายใน  6630   โทรศัพท์มือถือ  099 691 4356 
5. ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  ชัน้ปีที่ 3 
6. วิชาบังคับก่อนหน้านี ้
ศึกษาก่อน CA 109 พัฒนาทักษะการอ่าน  
สอบผ่าน CA 110 พัฒนาทักษะการเขียน 
7. วิชาที่ต้องเรียนร่วมกับรายวิชานี ้- 
8. สถานท่ีเรียน             ในมหาวิทยาลัย            
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาล่าสุด  กรกฎาคม 2559 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์งานเขียน
ประเภท ต่าง ๆ เพื่องานวารสารศาสตร์ อาทิ บทบรรณาธิการ บทความแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ 
บทวิจารณ์   ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ในงานสื่อทุกสื่อ และฝึกเขียนเชิง
สร้างสรรค์เพื่องานวารสารศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 

นักศึกษาสามารถ 
2.1 พุทธิพสัิย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)  เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด ความหมาย รูปแบบและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
2.2 ทักษะพสัิย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
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1)  เขียน ผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์ คอลัมน์ เรื่องเล่า สารคดี บทความเพื่อเผยแพร่ต่อชุมชนและสังคม
ได้ 

2)  เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด ความหมาย รูปแบบและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
2.3 จิตพสัิย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)  มีเจตคติที่ดีต่องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
2)  สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในการเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3)  จรรยาบรรณของนักเขียนและวินัยในตนเอง 

หมวดที่ 3 ลักษณะการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์งานเขียนประเภท ต่าง ๆ เพื่องาน
วารสารศาสตร์ อาทิ บทบรรณาธิการ บทความแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ บท วิจารณ์ ฝึกวิเคราะห์
และวิจารณ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ และฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่องานวารสาร ศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกภาคสนาม/
งานภาคสนาม/ การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 
(3 ชั่วโมง x15 สัปดาห์) 

ฟังบรรยายจาก
วิทยากร  3 ชม. 

30 
(6ชั่วโมงx 5สัปดาห์) 

90 
(6 ชั่วโมง X15 สัปดาห์) 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3 ชั่วโมง ตามก าหนดการนัดหมาย 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
      1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
                1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  

      1.2 วิธีการสอน  
               1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นจริง ประกอบกับหลักทฤษฎีการเขียนส าหรับงานสื่อ 
               2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานทั้งที่เป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน  
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               3) บรรยาย/ ฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม (activity base) 
       1.3 วิธีการประเมินผล  
               1) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่ก าหนด 
               2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 
               3) ผลงานมีคุณภาพตามหลักทฤษฎี และอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม 
               4) มีพัฒนาการ 
 
                 
                
2. ความรู้ 
       2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
               1) ความรู้พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
               2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
               3) ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
            4) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนและอิทธิพลของงานเขียน                
         

2.2 วิธีการสอน  
บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และศึกษาผ่านระบบ e-classroom 

      2.3 วิธีการประเมินผล  
               1) การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
               2) สอบปลายภาค  
3. ทักษะทางปัญญา  
       3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
               1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
               2) มคีวามสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
               3) มีความตระหนักรู้ในหน้าที่ของสื่อมวลชน 
              4)  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

3.2 วิธีการสอน  
        กรณีศึกษา ระดมสมอง  อภิปรายกลุ่ม  โครงงาน 

      3.3 วิธีการประเมินผล  
               1) การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
               2) สอบปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
               1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน ตลอดจน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
               2) พัฒนาทักษะภาวะผู้น า 
               3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
               4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
       4.2 วิธีการสอน  
               1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน  
               2) การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      4.3 วิธีการประเมินผล 
               1) การส่งงานผ่านระบบ web board  
               2) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
              1) ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม  
                2) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet และการคัดกรองข้อมูล 
                3) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Classroom  
                4) ทักษะในการคัดเลือก จัดวาง และน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
      5.2 วิธีการสอน  
                1) มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง ได้แก่ การถ่ายท าและตัดต่อด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
                2) มอบหมายคว้าข้อมูลจาก website และ สื่อการสอน e-learning โดยเน้นการน าข้อมูลมา
รายงานเป็นตาราง 
                3) ฝึกทักษะทางการสื่อสาร ได้แก่ภาษาเขียนผ่านงานเขียน และภาษาพูดผ่านบทโทรทัศน์ 
      5.3 วิธีการประเมินผล  
                1) ท าคลิปสารคดี และน าเสนอผ่านยูทูปและเว็บไซต์ 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แนวการจัดการเรียนการสอน 
วิธีสอน คือ 
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1.ศึกษาทฤษฎีการขียนจากต ารา เอกสาร และตัวอย่างผลงาน รวมทั้งสื่อการสอนต่าง ๆ ทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน 
2.วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย ซักถาม ฝึกเขียนและสรุปความรู้ ความเข้าใจ กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อาจารย์ผู้สอนภายในชั้นเรียน 
กิจกรรม คือ 

1. ศึกษาจากงานเขียนตัวอย่างของนักเขียนที่มีชื่อ เป็นท่ียอมรับของสังคมรวมทั้งผู้ผลิตสาร
คดีสั้นทางโทรทัศน์ แล้วลงมือฝึกเขียนจริง 

2. ลงพื้นที่เพื่อจัดท าสารคดีสั้น 
3. น าผลงานของนักศึกษา เสนอในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการวิพากษ์ วิจารณ์ มีข้อเสนอแนะ

อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 
4. คัดเลือกงานเขียนที่ดีเด่นโดยการลงความเห็นของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน น าเผยแพร่โดยผ่าน  

Facebook ของกลุ่มวิชา  
5. ฟังบรรยายจากนักเขียน  หรือคอลัมนิสต์  หรือบล๊อกเกอร์ ที่ได้รับความนิยมและมี

มาตรฐานการเขียนเป็นที่ยอมรับ 
 
2. แผนงานสอน 
 
สัปดาห์ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่ือ 
การสอน 

การวัดผล 

1 1. บทน า    
   1.1 ความหมายของค าว่า 
“วารสารศาสตร์”และวารสาร
ศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 

ทบทวนความรู้เดิม
เกี่ยวกับวารสารศาสตร์ 
- วารสารศาสตร์คืออะไร 
- ประเภทและลักษณะ
ทั่วไปของหนังสือพิมพ์เป็น
อย่างไร? 
- วัตถุประสงค์ของการ
เขียนเพื่ออะไร 
- อภิปรายและบรรยาย
สรุป 

- 
Powerpoint 

- สังเกต 
พฤติกรรม
ของผู้เรียน 
- ซักถาม 
ตอบค าถาม 
-ท า pre-
test 

   1.2 งานเขียนในสื่อต่าง ๆ        
- งานเขียนในหน้า
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
วารสาร 
 - ประเภทการเขียนในหน้า
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
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สัปดาห์ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่ือ 
การสอน 

การวัดผล 

2 2. งานเขียนกับกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ 

ความหมายของงานเขียน
ที่สร้างสรรค์  ให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับ ประเด็น
สร้างสรรค์  ไม่สร้างสรรค์ 
-เปรียบเทียบการสื่อสาร
ด้วยภาพกับค า 

เลือกภาพ 
และการเล่า
เรื่องด้วย
ภาพ 

 

   2.1 ความหมาย  
 

- 
Powerpoint 
-  

- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ซักถาม 
ตอบค าถาม 
- ท าตามใบ
งาน 

   2.2 องค์ประกอบ 
   2.3 กระบวนการ 
   2.4 ความต่างของสื่อที่มีผล
ต่อรูปแบบการเขียน 
   2.5  สื่อที่หลอมรวมกับ
รูปแบบการเขียน 

- น าเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับ
รูปแบบความคิด
สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ 
- อภิปรายและบรรยาย
สรุป 

   2.6 การเล่าเรื่องในเชิง
วารสารศาสตร์ (Narrative 
Journalism 
 

3 3. นักเขียนกับนัก
สื่อสารมวลชน (auther  and 
journalist)  

ให้นักศืกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับนักเขียน ผลงาน 
และข้อมูลของนัก
สื่อสารมวลชนและผลงาน 
แล้ววิเคราะห์ความ
แตกต่าง 

  

   3.1 คุณลักษณะของ
นักเขียน/นักสื่อสารมวลชน 

- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันระดมสมอง

- 
Powerpoint 

- สังเกต 
พฤติกรรม 
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3.2 กระบวนการท างานของ
นักเขียน/นักสื่อสารมวลชน 

เกี่ยวกับ คุณลักษณะของ
นักเขียน 
- จากนั้น แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ 
- อภิปราย บรรยายสรุป 

- ใบงาน 
โครงสร้าง
การเขียน 

- ซักถาม 
- ตอบ
ค าถาม 
- ผลงาน
กลุ่ม 

   3.3 ข้อคิดและข้อควรค านึง
เกี่ยวการเขียนในสื่อ 
(journalistic writing ) 
    

4 
 

4. การเขียนบทรายงาน     
    4.1 ความหมายและ
ความส าคัญของบท
บรรณาธิการ 

- บรรยาย 
- น าเสนอตัวอย่างบท
บรรณาธิการ 
- ให้นักศึกษาช่วยกัน
วิเคราะห์บทบรรณาธิการ 

- 
Powerpoint 
- ใบงาน 
วิเคราะห์บท
บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์
และ
นิตยสาร 

- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ซักถาม 
- ตอบ
ค าถาม 
 

  4.2 บทรายงานกับสารคดี
ข่าว  
4.3  องค์ประกอบและการใช้
ข้อมูลในบทรายงานและสาร
คดีข่าว 
   4.4 ตัวอย่างบทรายงานและ
สารคดีข่าว 

 

6 
 

บทวิจารณ์    
6.1 ความส าคัญ - บรรยายสรุป - - สังเกต 

5 5. การเขียนบทความ    
   5.1 ความส าคัญของ
บทความ 

- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ลองเขียนบทวิเคราะห์
สถานการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจุบัน 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอ 
- อภิปราย และบรรยาย
สรุป 

- 
Powerpoint 
 

- สังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างาน
เป็นทีม 
- การ
น าเสนอของ
กลุ่ม 
 

   5.2 ประเภทของบทความ 
    5.2.1. บทความแสดงความ
คิดเห็น 
     5.2.2 . บทความวิเคราะห์ 
    5.2.3ความแตกต่างระหว่าง
บทความแสดงความคิดเห็น
กับบทความวิเคราะห์ 
5.2.4 ตัวอย่างบทความ 
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6.2 องค์ประกอบ - มอบหมายให้นักศึกษา
แต่ละคน เขียนบท
วิเคราะห์เพื่อเป็นงานส่ง
ทาง Internet 

Powerpoint 
- Internet 
 

พฤติกรรม 
- อภิปราย
ซักถาม 
- ฝึกปฏิบัติ 

6.3 ประเภทของบทวิจารณ์ 
6.4 ตัวอย่างบทวิจารณ์ 
    
  

- บรรยาย 
- น าเสนอตัวอย่างบท
วิจารณ์ 
- ให้นักศึกษาส่งผลงาน
วิจารณ์ 

Powerpoint 
 

- สังเกต 
พฤติกรรม 
- อภิปราย
ซักถาม 

7   สารคดี    
7.1ความแตกต่างของสารคดี
กับงานเขียนชนิดอ่ืน ๆ 

- บรรยาย 
- น าเสนอตัวอย่างบท
วิจารณ์ 
- ให้นักศึกษาส่งผลงาน
วิจารณ์ 

- 
Powerpoint 
- ตัวอย่าง
บทวิจารณ์ 

- สังเกต 
พฤติกรรม 
- อภิปราย
ซักถาม 
- ฝึกปฏิบัติ 

 7.2 ประเภทและคุณลักษณะ
ของสารคดี   
      - ประเด็นในสารคดี 
      - รูปแบบการเล่าเรื่อง 
      - วิธีอ้างอิงข้อมูล 
7.3 สารคดีในสื่อต่าง ๆ 
   - สารคดีสิ่งพิมพ์ 
   - สารคดีวิทยุ 
   -  สารคดีโทรทัศน์ 
   -  สารคดีในสื่อใหม่ 
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8 การเขียนสารคดี (ต่อ)    

    7.4ขั้นตอนการเขียนสารคดี - บรรยาย สรุป 
- สั่งงานให้กลุ่มไป
สัมภาษณ์แหล่งข้อมูลและ
น าเสนอเป็นสารคดี 
-ส ารวจงานเขียนใน blog 
คัดเลือกชิ้นงานที่มี
ผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก
มากรณีศึกษา วิเคราะห์หา
รูปแบบที่ท าให้สารคดีชิ้น 
ๆ นั้นเป็นที่ยอมรับ 

- 
Powerpoint 
 

- การท างาน
เป็นกลุ่ม  
- ดูผลงาน 
การ
สัมภาษณ์ 

    7.4.1 การหาประเด็น 
    7.4.2 การรวบรวมข้อมูล 
    7.4.5 การสัมภาษณ์ 
   8. การสร้างสรรค์งานเขียน
ประเภทสารคดีในสื่อใหม่ 
 

9  9.การผลิตสารคดีสั้นทางสื่อ
กระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ 

   

   9.1องค์ประกอบของสารคดี
สั้นทางสื่อกระจายเสียงและ
สื่อโทรทัศน์ 

- วิทยากรบรรยาย 
- น าเสนอตัวอย่างสารคดี
สั้นทางวิทยุกระจายเสียง 
 

- 
Powerpoint 
- ตัวอย่าง
สารคดีสั้น 

- สังเกต
พฤติกรรม 
- ซักถาม 

    9.2 โครงสร้างสารคดีสั้น
และบทสารคดีโทรทัศน์ 
   น าเสนองาน  อภิปราย  
แก้ไข 

- ศึกษา อภิปรายและฝึก
ปฏิบัติกลุ่ม โดยมีวิทยากร
แนะน า 

 - การท างาน
เป็นกลุ่ม  
- ดูผลงาน 

10 10. การผลิตสารคดีสั้น
โทรทัศน์ 

   

    10.1 ฝึกเขียนบทสารคดีสั้น
ทางวิทยุ 
    10.2 ฝึกเขียนบทสารคดีสั้น
ทางโทรทัศน์ 

- ฝึกปฏิบัติ - ใบงาน 
สารคดีสั้น
กลุ่ม 

- การท างาน
เป็นกลุ่ม  
- ดูผลงาน 

11   น าเสนอหัวข้อสารคดี และวิธี
ท างาน /อภิปราย/ แก้ไข 

- มอบหมายให้นักศึกษา
หาบทความที่ตนสนใจมา
น าเสนอต่อกลุ่ม และแต่
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ละกลุ่มช่วยกันพิจารณา
บทความที่ดีน าเสนอในชั้น
เรียน 
- อภิปราย ซักถามร่วมกัน 

12 น าเสนอผลงาน ครั้งที่ 1    
กลุ่ม 1 
กลุ่ม 2  
กลุม่ 3  

   

 

   13  คอลัมน์    

 9.1 ความหมายของคอลัมน์ - เสนอตัวอย่างคอลัมน์
แบบต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม 
- ศึกษา อภิปรายและ
บรรยายสรุปร่วมกัน 

Powerpoint 
- ตัวอย่าง
คอลัมน์
แบบต่าง ๆ 

- สังเกต
พฤติกรรม 
- ซักถาม  9.2 ประเภทของคอลัมน์ 

 9.3 ตัวอย่างคอลัมน์ 

 14     น าเสนอผลงาน ครั้งที่ 2 
 กลุ่ม 1  วิจารณ์/แก้ไข 
กลุ่ม 2   วิจารณ์/แก้ไข 

   

 15 กลุ่ม 3  วิจารณ์/แก้ไข 
 16 ทบทวนและอภิปรายสรุป    
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3.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1,2,4 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การประเมินการเรียน 

การสอนของผู้สอน 
ทุกสัปดาห์ 5 

 
1,2,5 การท างานบุคคล 5, 9, 11 , 13 40 
1,2,3,4 การท างานกลุ่ม 14, 15 , 16 25 
1,2,5 การสอบ 17   30 
 
4. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน 

 
เกรด คะแนน เกณฑ์การพจิารณา 

A 85 – 
100 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาดีมาก และมีทักษะความสามารถในการ
เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทุกรูปแบบได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี
และถูกต้องต่อการเขียน และมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานเขียนของตนเอง และ
ตรงต่อเวลา 

B+ 78-84 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาดีมาก และมีทักษะความสามารถในการ
เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทุกรูปแบบในระดับดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้องต่อการเขียน และมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานเขียนของตนเอง และตรง
ต่อเวลา 

B 73-77 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาดี และมีทักษะความสามารถในการเขียน
สร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์เกือบทุกรูปแบบในระดับดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เขียน และมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานเขียนของตนเอง และตรงต่อเวลา 

C+ 67-72 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาค่อนข้างดี และมีทักษะความสามารถใน
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ทุกรูปแบบในระดับปานกลาง รวมทั้งมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเขียน และมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานเขียนของตนเอง และตรงต่อ
เวลา 

C 60-66 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาปานกลาง และมีทักษะความสามารถใน
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ในระดับปานกลาง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เขียน และมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานเขียนของตนเอง และตรงต่อเวลา 

D+ 55-59 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาค่อนข้างน้อย และมีทักษะความสามารถ
ในการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ในระดับต่ า 

D 50-54 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาน้อยมาก และมีทักษะความสามารถใน
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การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ในระดับต่ ามาก 
F 0-49 นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา (ภาคทฤษฎี) และขาดทักษะ

ความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ (ภาคปฏิบัติ) 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนังสือ  ต ารา  บทความ 
กันยิกา ชอว์ (2557) เอกสารการสอนการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
โกศัย สาริกบุตร (2540) ศิลปะการสื่อความหมาย ส านักพิมพ์ต้นอ้อ กรุงเทพฯ 
นิตยสาร ค.คน 
นิตยสารข่าวสุดสัปดาห์ – มติชนสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เนชั่นสุดสัปดาห์ 

และASTV สุดสัปดาห์ 
หนังสือพิมพ์รายวัน – ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก 
รายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
รายการสารคดีโทรทัศน์ – พันแสงรุ้ง คนค้นคน บางอ้อ ทุ่งแสงตะวัน กบนอกกะลา และ

สารคดีเฉพาะทางทางโทรทัศน์ TPBS 
2. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 http://www.google.com 
 http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/main/menu.asp 
 

3.ส่ือการเรียนการสอน  (เอกสาร  ชุดการสอน  เว็บไซท์   กิจกรรม  เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใช้ใน
การสอน ฯลฯ) 

 (ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั) 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์” 
 2. Website “google”, E-mail 
 3. ใบงาน (Worksheet) 
 4. ตัวอย่างข้อเขียนแบบต่าง ๆ 
 5. Power Point 
 .          6. วิทยากร 
            7.        ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิธีวิจัย (สัมภาษณ์ ส ารวจพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างแหล่งข้อมูล ประเมินผลความรู้คนในชุมชนหลังการเผยแพร่สารคดีที่จัดท า สรุปประเด็นที่ได้จากการผลิต
สารคดี) 

 

http://www.google.com/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงวิธีการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ม ี
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทุกครั้งที่มีการเปิดการ
เรียนการสอนวิชานี้ 
 

  
 


