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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะนิเทศศาสตร ์สาขาวชิานวตักรรมสื่อสารมวลชน 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  
             CA206 หลกัการสื่อขา่วและเขยีนขา่ว 
                           (News Reporting and Writing) 
2. จ านวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 วชิาเฉพาะ (วชิาแกนนิเทศศาสตร)์ 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 

ผูช้่วยศาสตราจารยร์ตันวด ี นาควานิช และคณะ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคตน้ (ภาคการศกึษาที ่1 )  ชัน้ปีที ่2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 - 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานท่ีเรียน    

 อาคาร 21 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

15 มถุินายน 2559   
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

      เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบ  การประเมนิคุณค่าข่าว  ประเภทของขา่ว 
ความหมาย  ประเภท คุณสมบตั ิความรบัผดิชอบและจรยิธรรมของผูส้ ื่อขา่ว ความหมาย  ประเภท
แหล่งขา่ว การปกป้องแหล่งขา่ว  และการประเมนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขา่วแต่ละประเภท  เทคนิค
การสบืคน้และรวบรวมขอ้มลูขา่ว   รวมทัง้ฝึกการเขยีนขา่วเพื่อรายงานทางหนงัสอืพมิพ์
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์  และสื่อออนไลน์  
 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันารายวิชา 

1. เพื่อเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบ การประเมนิคุณค่าขา่ว  และประเภทของขา่ว  
2. เพื่อเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความหมาย  ประเภท  คุณสมบตั ิความรบัผดิชอบและจรยิธรรมของ

ผูส้ ื่อขา่ว 
3. เพื่อเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความหมาย  ประเภทแหล่งข่าว การปกป้องแหล่งข่าว  และการประเมนิ

ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขา่วแต่ละประเภท     
4. เพื่อเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเทคนิคการสบืคน้ และการรวบรวมขอ้มลูขา่ว 
5. เพื่อเรยีนรูแ้ละฝีกปฏบิตักิารเขยีนข่าวเพื่อรายงานทางหนงัสอืพมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง วทิย ุ

โทรทศัน์ และสื่อออนไลน์  
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

              ความหมาย องคป์ระกอบ และประเภทของข่าว คุณสมบตั ิความรบัผดิชอบ และจรยิธรรมของ
ผูส้ ื่อขา่ว การประเมนิคุณค่าขา่ว เน้นเทคนิคการสบืคน้และรวบรวมขอ้มลู รวมทัง้ฝึกการเขยีนข่าวเพื่อ
รายงานทางหนงัสอืพมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง  วทิยโุทรทศัน์  
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
(3 ชัว่โมง * 15 สปัดาห)์ 

ไมม่ ี 30  ชัว่โมง 90 
(6 ชัว่โมง*15สปัดาห)์ 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

3 ชัว่โมง ต่อสปัดาห ์(ก าหนดวนั-เวลาทีน่กัศกึษาสะดวกในชัว่โมงเรยีนสปัดาหแ์รก) 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

    (หลกั) มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และปฏบิตัติามจรยิธรรมวชิาชพีใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของ
ธุรกจิหรอืองคก์ร  
    (รอง) มคีุณธรรมจรยิธรรมต่อการท างานและต่อผูอ้ื่น อาท ิมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์
สุจรติ มจีติสาธารณะ อดทน และเขา้ใจมนุษย์ 

1.2 วธิกีารสอน  

    - ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในหวัขอ้การบรรยายในรายวชิา เน้นเรือ่งจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชพี 
    - สอดแทรกในกระบวนการเรยีนการสอนและกจิกรรมกลุ่ม ผ่านการยกตวัอยา่งจากกรณศีกึษา  

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

             - การส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงเวลา 
             - ประเมนิผลงานทีม่อบหมายตามเกณฑก์ารเขยีนของนกัวชิาชพีดา้นสื่อสารมวลชน  
2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

             (หลกั) มคีวามรูอ้นัเกดิจากการบรูณาการศาสตรต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
             (รอง) มคีวามรูเ้กี่ยวกบันวตักรรมสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะวารสารศาสตรแ์ละ
วทิยกุระจายเสยีง  วทิยโุทรทศัน์ และสื่อออนไลน์ทัง้ในทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

2.2 วธิกีารสอน 

             - สอนโดยใชก้รณศีกึษา ตวัอยา่งเหตุการณ์ทีท่นัสมยั 
             - บรรยาย ถามตอบ 
             - ท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรยีน / การบา้น 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

             - ประเมนิความถูกตอ้งของหลกัการเขยีนตามทฤษฎแีละหลกัวชิาชพีทีไ่ดศ้กึษาในชัน้เรยีน 

             - ประเมนิจากขอ้สอบประจ าภาคการศกึษา  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

             - สามารถวเิคราะหข์อ้มลูหรอืสถานการณ์ รวมทัง้สามารถวางแผนงานหรอืแกไ้ขปัญหาได้ 
             - สามารถประยกุตค์วามรูใ้นทางทฤษฎไีปใชใ้นทางปฏบิตัไิด ้ 

3.2 วธิกีารสอน 

              - ตอบค าถาม ท าแบบฝึกหดั และแบบทดสอบยอ่ย 
              - ยกตวัอยา่งชิน้งานข่าวในรปูแบบต่าง ๆ  
              - เน้นการฝึกปฏบิตัดิว้ยการเขยีนขา่วรปูแบบต่างๆ    

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

              - ประเมนิจากค าตอบในแบบฝึกหดั และผลงานเขยีนของนกัศกึษา 
              - ประเมนิจากคะแนนขอ้สอบกลางภาค  
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

    - สามารถปฏบิตังิานและรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามบทบาทหน้าทีข่องตนในกลุ่มได้ 
      อยา่งเหมาะสม รวมทัง้มสี่วนรว่มในการช่วยเหลอืผูร้ว่มงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 

4.2 วธิกีารสอน 

   - มอบหมายงานใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบในการเขา้เรยีนและส่งงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
 อยา่งตรงเวลา 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

         (1) สงัเกตจากการแสดงบทบาทตามหน้าทีข่องตน การแสดงความคดิเหน็ และความรว่มมอืใน
กจิกรรม 
               กลุ่มทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน  
         (2) จากผลการประเมนิโดยเพื่อนรว่มชัน้ (Peer-evaluation) 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
หลกั (1) สามารถสรปุประเดน็และเขยีนข่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จรงิและแบบแผนนิยม 
รอง  (2) สามารถฟัง พดู อ่าน เขยีนเพื่อการสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 วธิกีารสอน 

   - มอบหมายงานใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบในการเขา้เรยีนและส่งงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งตรงเวลา 
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5.3 วธิกีารประเมนิผล 

           - ประเมนิจากค าตอบในแบบฝึกหดั และผลงานเขยีนของนกัศกึษา 
           - ประเมนิจากคะแนนขอ้สอบกลางภาค/ปลายภาค/แบบฝึกหดั 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 
 

แนะน ารายวชิา (Course Outline) 
การส่ือข่าว (สปัดาหท่ี์ 1-6) 
- ความหมาย ประเภทและคุณสมบตัขิองขา่ว 
- การประเมนิคุณค่าขา่ว 

3 บรรยาย Powerpoint ทมีสอน 

2  - ความหมาย ประเภท และคุณสมบัติของ
ผูส้ือ่ขา่ว 
- ความรบัผดิชอบ และจรยิธรรมของผูส้ือ่ขา่ว 

3 บรรยาย Powerpoint ทมีสอน 

3 
 

- ความหมายและประเภทของแหล่งขา่ว 
- การประเมนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขา่ว 

3 บรรยาย Powerpoint ทมีสอน 

4 เทคนิคการรวบรวมขอ้มลูขา่ว 3 บรรยาย Powerpoint ทมีสอน 

5 
 

การสมัภาษณ์ 
 

3 บรรยาย Powerpoint 
สอบเกบ็คะแนน “การสมัภาษณ์” ชิน้ที ่1 
(5 คะแนน) 

ทมีสอน 

6 - กระบวนการสือ่ขา่วคอนเวอรเ์จนซ ์
- ระดบัการรายงานขา่ว 

3 บรรยาย Powerpoint ทมีสอน 

7 
 

 การเขียนข่าว (สปัดาหท่ี์ 7-15) 
-  รปูแบบการเขยีนขา่ว 
-  การเขยีนขา่วเพื่อรายงานขา่วทาง
หนงัสอืพมิพ ์ 

 สว่นประกอบของขา่วหนงัสอืพมิพ ์ 
 การเขยีนในแต่ละสว่นของขา่ว 

หนงัสอืพมิพ ์(สอนเฉพาะความน าขา่ว สว่น
เชื่อม และเน้ือขา่ว) 
 

3 บรรยาย Powerpoint 
เกบ็คะแนนสว่นประกอบของขา่วนสพ. 
(5 คะแนน) 

ทมีสอน 
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สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

8 การเขยีนความน าขา่วหนงัสอืพมิพ ์ 
 

3 
 

บรรยาย Powerpoint 
สอบเกบ็คะแนนการเขียนความน า
ข่าว  (5 คะแนน) 

ทมีสอน 

สอบกลางภาค 
9 
 

การเขยีนสว่นเชื่อม และเน้ือขา่วหนงัสอืพมิพ ์ 3 - บรรยาย Powerpoint 
- แบบฝึกหดัการเขยีนสว่นเชื่อมและ
เน้ือขา่วนสพ.(ไม่เกบ็คะแนน)   
- เฉลยและแนะน านกัศกึษาเป็น
รายบุคคลถงึขอ้ผดิพลาดในการเขยีน
ความน าขา่ว 

ทมีสอน 

10 ทบทวนและแนะน านกัศกึษาเป็นรายบุคคลถงึ   
ขอ้ผดิพลาดในการเขยีนสว่นเชือ่ม และเน้ือ
ขา่วหนงัสอืพมิพ ์

 สอบเกบ็คะแนนเขียนส่วนเช่ือม และ
เน้ือข่าวนสพ. (10 คะแนน) 

ทมีสอน 

11 การเขยีนขา่วเพื่อรายงานขา่วทางวทิยุ  
 สว่นประกอบของขา่ววทิยุ  
 การเขยีนในแต่ละสว่นของขา่ววทิย ุ

3 - บรรยาย Powerpoint 
- สอบเกบ็คะแนนเขียนข่าววิทย ุ 
(5 คะแนน) 

ทมีสอน 

12  การเขยีนขา่วเพื่อรายงานขา่วทางโทรทศัน์ 
 สว่นประกอบของขา่วโทรทศัน์  
     การเขยีนในแต่ละสว่นของขา่ว 

โทรทศัน์ 

3 - บรรยาย Powerpoint 
- สอบเกบ็คะแนนเขียนข่าวโทรทศัน์  
(5 คะแนน) 

ทมีสอน 

13 การเขยีนขา่วเพื่อรายงานขา่วออนไลน์ใน 
ยุคดจิทิลั (เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก  อนิสตาแกรม    
ทวติเตอร)์ 

 สว่นประกอบและการเขยีนในแต่ 
ละสว่นของขา่วทีร่ายงานทางเวบ็ไซต ์ 
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- บรรยาย Powerpoint 
- สอบเกบ็คะแนนเขียนข่าวออนไลน์
ท่ีรายงานทางเวบ็ไซต ์(5 คะแนน) 

ทมีสอน 

14  สว่นประกอบและการเขยีนในแต่ 
ละสว่นของขา่วทีร่ายงานทางเฟซบุ๊ก   
อนิสตาแกรม 

 สว่นประกอบและการเขยีนในแต่ 
ละสว่นของขา่วทีร่ายงานทางทวติเตอร ์ 

3 บรรยาย Powerpoint 
- สอบ เก็บ ค ะแนน เ ขี ยนข่ า ว ท่ี
รายงานทางทวิตเตอร ์ (5 คะแนน) 

ทมีสอน 

15 ทบทวนและคนืงาน 3   ทมีสอน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู*้  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สปัดาห์

ท่ี) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 
1,2,3,4 5 การท าแบบฝึกหดั ทุกสปัดาห ์ 8,10, 45% 

1.4  การเชค็ชื่อ ทุกสปัดาห ์  5 
2.3 การสอบ 17 5, 7, 5, 9,11,13 50% 

 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
      เอกสารประกอบการสอน (ดาวน์โหลดจากระบบ i Tunes U)  
 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
             เอกสารประกอบการสอน (ดาวน์โหลดจากระบบ i Tunes U) 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
นิษฐา หรุ่นเกษม และธรีเดช เอีย่มส าราญ. 2557.  “วารสารศาสตรเ์ชงิขอ้มลู.”   ใน หลกัและ 

แนวคิดวารสารศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ.์  กรงุเทพ: สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพแ์ห่ง 
ประเทศไทย 

ประชนั วลัลโิก.  2547.  หน้า 123   ประมวลสาระชุดวิชา  การหาข่าวเบือ้งต้น.  กรงุเทพฯ :   
 ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.   
ประสงค ์ เลศิรตันวสิุทธิ ์ม.ป.ป. “การหาประเดน็ข่าวสบืสวนสอบสวนและการใชป้ระโยชน์จาก 

พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารในการท าขา่วสบืสวนสอบสวน” ใน Investigative Journalism   
ข่าวเจาะ เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน. ม.ป.ท.   

ปีเตอร ์เฮง และเจฟ ฮอดสนั.  2546.  เขยีนขา่วใหเ้ก่ง.  แปลโดยวภิาศร ีสมทิธพิงศ.์ กรงุเทพฯ:   
ส านกัพมิพบ์รษิทัเนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน). 

มานะ ตรรียาภวิฒัน์. (2553). นกัขา่วกบั Social Media.สบืคน้เมือ่ 15 มถุินายน 2556,จาก http:// 
www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1683%3A-socialmedia-
&catid=46%3Aacademic&Itemid=7 

มาล ี บุญศริพินัธ.์ 2537.  หลกัการท าหนังสือพิมพเ์บื้องต้น.  พมิพค์รัง้ที ่4 กรงุเทพฯ: ประกายพรกึ. 
   

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1683%3A-
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รตันวด ี นาควานิช.  2547. บทคอมพวิเตอรช์่วยสอน (Computer  Assistant  Instructor ) หวัขอ้  

“การเขียนข่าวหนังสือพิมพ”์. ทุนสนบัสนุนการผลติคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  กระทรวงศกึษาธกิาร.   

รตันวด ี นาควานิช. 2558. เอกสารประกอบการสอนวชิา   CA  206 หลกัการสื่อขา่วและเขยีนข่าว.  
             คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
วรศิ พนัธุโ์อสถ. (2010). โซเชยีลมเีดยี ก าลงัเปลีย่นโฉมการบรโิภคขา่วสาร. สบืคน้เมือ่ 17  

มถุินายน 2556, จาก   
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/20100705/341346.Htm 

วฒัณ ีภวูทศิ. 2554. การใช้ประโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์และผลกระทบเชิงจริยธรรม 
ในการน าเสนอข่าวสารของผูส่ื้อข่าว. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_11/pdf/aw23.pdf 

 สบืคน้เมือ่ 11มถุินายน  2556.  
สกุลศร ีศรสีารคาม และอศนิา พรวศนิ. 2555.   “สือ่สงัคม(social media)กบัการเปลีย่นแปลง 

กระบวนการสื่อข่าว” ในอศิรา ปรทิศัน์ ปีที่1 ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2556 ,8 กรงุเทพ: จรลัสนิท 
              วงศก์ารพมิพ ์จ ากดั   
สุกลัยา คงประดษิฐ ์และอศนิา พรวศนิ. 2557. “ทกัษะพืน้ฐานส าหรบัการท างานในหอ้งขา่วคอน 

เวอรเ์จนซ”์ ใน  ใน หลกัและแนวคิดวารสารศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ์, 65  กรงุเทพ:   
ดบัเบิล้คลิก๊ 

Bob Franklin and Matt Carlson. 2011. Journalist , Sources, and Credibility. New  York:   
Routledge. 

Bruce D. Itule and Douglas A. Anderson. 2003.  News Writing and Reporting  
for Today Media. 6 th ed., Singapore: McGraw-Hill. 

Harrower,Tim . 2013. Inside Reporting : a practical guide to the craft of Journalism . 3 rd        

              ed., New  York:  McGraw-Hill 

Ken Metzler. 1997.  Creative Interviewing. 3 th ed., Sydney: Allyn and Bacon. 
Lavrsik, V. (2010). 10 way journalism school are teachingsocial media. Retrieved  

June,17 , 2013, from http://mashable.com/2009/06/19/teaching-socialmedia/ 
Lynette Sheridan Burn. 2013. Understanding  Journalism. 2 nd ed.,Los Angeles :  Sage 

Owens, H. (2010). Twelve things journalist can do to savejournalism. Retrieved June, 17,  
2013, fromhttp://www.howardowens.com/2007/twelvethings-journalists-can-do-to-save-
journalism/ 
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Rich , C. 1994.  Writing and Reporting News. International Thomson Publishing. 
Filak, F. Vincent. 2015.  Convergent Journalism an Introduction Writing and Producing Across  
              Media.  2 nd ed.,UK : Taylor & Francis   

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศกึษาประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
               ประเมนิการสอนจากทกัษะปฏบิตักิาร (การฝึกและสอบปฏบิตักิาร) และผลงานของนกัศกึษา 
               จากการเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและฝึกปฏบิตัเิป็นรายบุคคล ทัง้ในและนอกเวลาเรยีน 
3. การปรบัปรงุการสอน  

ปรบัปรุงการสอนโดยผู้สอนสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตัใินชัน้เรยีน และประเมนิความเขา้ใจใน
เนื้อหาวชิาจากผลงานและทกัษะปฏบิตักิารของนักศกึษา แลว้น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการ
สอนคาบถดัไป และน าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรบัปรุงวธิีการสอนในครึ่งหลงัของภาค
การศกึษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 เสนอคณะกรรมการประเมนิผลการศกึษา สาขาวชิานวตักรรมสื่อสารมวลชนพจิารณาขอ้สอบ
ไล่ และการตดัเกรด 
4.2 เสนอคณะกรรมการตรวจทานคะแนนสอบ คณะนิเทศศาสตร ์

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
มกีารด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิาทุกครัง้ทีม่กีารเปิดการ
เรยีนการสอนวชิานี้ 

 
------------------------------------------ 


