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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา…....... THL 3218  ...........รายวิชา.......บรรณาธิการกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

สาขาวิชาภาษาไทย..............คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์........ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา......2......ปีการศึกษา.…...2564........ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   THL 3218    
ชื่อรายวิชาภาษาไทย บรรณาธิการกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Editorial Works 

 
2.  จ านวนหน่วยกิต        3 (3-0-6)      
        
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      3.1  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต   
      3.2 ประเภทของรายวิชา    รายวิชาเฉพาะ  
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อ.กฤติกา  ผลเกิด  
      4.2 อาจารย์ผู้สอน   อ.กฤติกา  ผลเกิด  
 
5.  สถานที่ติดต่อ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / E – Mail: krittika.ph@ssru.ac.th 
 
6.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

6.1 ภาคการศึกษาที่   2/2564  /  ชั้นปีที่ 3 
6.2 จ านวนผู้เรียนที่รับได้   60  คน 

 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) …............................................................... 
 
8.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …...............................................................      
 
9.  สถานที่เรียน      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
10.วันที่จัดท าหรือปรับปรงุ   วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ  หลักการบรรณาธิการสื่อ

สิ่งพิมพ์  หลักการพิสูจน์อักษร  ประเภทและงานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์   
 
2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

หลังจากเรียนจบรายวิชานี้แล้วผู้เรียนสามารถ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและงานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์   
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ 

3. สามารถพิสูจน์อักษรงานเขียนบางประเภทได้ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  งานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ  หลักการบรรณาธิการสื่อ
สิ่งพิมพ์  หลักการพิสูจน์อักษร  ภาษาท่ีใช้ในหนังสือพิมพ์  ธุรกิจการพิมพ์  กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ 

Type of publication; writing in publication; role of editor; principle of editing publication; proof 
reading; language in newspaper; printing business; law about publication.  
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

3 ชั่วโมง / สัปดาห ์ ตามความต้องการ
ของผู้เรียนเฉพาะราย  

ตามความต้องการของผู้เรียน
เฉพาะราย 

6 ชั่วโมง / สัปดาห ์

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง 3547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ...02-160-1302................ 
 3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ......... krittika.ph@ssru.ac.th 
 3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)........................................................................... 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   (1)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  (2)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

           (3)  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคมท่ีมีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์   
                    สว่นตัว 
       (4)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทยและมีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมไทย 

1.2   วิธีการสอน 
(1)  อภิปรายกลุ่ม 

            (2)  ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียน 
                     (3) วิเคราะห์งานเขียนเป็นรายบุคคล  

1.3    วิธีการประเมินผล 
(1)  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
(2)  การส่งงานตามก าหนดเวลา 
(3)  ความสนใจในการปฏิบัติงานและการเข้าพบปรึกษางาน 

2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 (2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (3)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น   
2.2   วิธีการสอน 

(1)  การบรรยาย 
(2)  การอภิปราย 
(3)  การฝึกทักษะการวิเคราะห์และพิสูจน์อักษรในงานเขียน 

2.3    วิธีการประเมินผล 
(1)   การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

           (2)  การน าเสนอผลการศึกษาในแบบฝึกทักษะการพิสูจน์อักษร 

            (3)  การร่วมอภิปรายและการสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปญัญาทีต่้องพัฒนา 
  (1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
 (2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
3.2   วิธีการสอน 

(1)  การอภิปรายกลุ่ม 
(2)  ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานเขียน  

3.3    วิธีการประเมินผล 
(1)  การโต้ตอบเรียนรู้ขณะเข้าพบปรึกษางาน 
(2)  การร่วมอภิปรายและการสอบปลายภาค 
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(3)  การเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงาน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
4.2   วิธีการสอน 

(1)  การอภิปรายกลุ่ม 
(2) การฝึกปฏิบัติเปน็รายบุคคลและรายกลุ่ม 

4.3    วิธีการประเมินผล 
  (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

(2)  ผลงานรายบุคคล 
(3)  ผลงานรายกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     (1)  สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

               (2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์   
                (3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
               (4)  สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ 

   เชิงปริมาณ 
5.2   วิธีการสอน 

(1)  การอภิปราย 
(2)  การฝึกปฏิบัติเปน็รายบุคคลและรายกลุ่ม 

5.3    วิธีการประเมินผล 
  (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

(2)  ผลงานรายบุคคล 
(3)  ผลงานรายกลุ่ม 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

ครั้งที ่ เนื้อหา 
จ านวน 

(ชม.) 

รูปแบบ 

การเรียน 

การสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

1 แนะน ารายวิชา 
การจัดการเรียนการ

สอน       

การวัดผลประเมินผล 

และกิจกรรมตา่ง ๆ   

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การบรรณาธิการกิจ 
 

3 Online google meet   

google 

classroom 

 
 

 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 

ลงชื่อเข้าเรียน  

2 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 3 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 
  

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 

ลงชื่อเข้าเรียน  

3 งานเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ 3 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz 
  

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 

ลงชื่อเข้าเรียน  

4 บทบาทหน้าที่ของ
บรรณาธิการ 

3 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
ผู้เรียนอบรมความรู้เรื่อง  
“กว่าจะเป็นหนังสือเล่ม” 
โดยวิทยากร 

ลงชื่อเข้าเรียน  

5 - 6  หลักการบรรณาธิการ 
สื่อสิ่งพิมพ์   

6 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
 

ลงชื่อเข้าเรียน  
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ครั้งที ่ เนื้อหา 
จ านวน 

(ชม.) 

รูปแบบ 

การเรียน 

การสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

7 การจัดการต้นฉบับ 3 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 

 

ลงชื่อเข้าเรียน  

8 เสนอโครงร่างต้นฉบับ 
งานกลุ่ม 

1.5     

9 หลักการพิสูจน์อักษร 3 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
ผู้เรียนฝึกพิสูจน์อักษร 

ลงชื่อเข้าเรียน  

10 - 11 ภาษาท่ีใช้ใน
หนังสือพิมพ์ 

6 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ภาษา
ในหนังสือพิมพ์ 

ลงชื่อเข้าเรียน  

12 - 13 ธุรกิจการพิมพ์  6 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
ผู้เรียนร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ 

ลงชื่อเข้าเรียน  

14 กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิมพ์   

3 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 

 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
ผู้เรียนร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับกฎหมายการพิมพ์ 

ลงชื่อเข้าเรียน  
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ครั้งที ่ เนื้อหา 
จ านวน 

(ชม.) 

รูปแบบ 

การเรียน 

การสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

15 - 16 การน าเสนอผลงาน 
การออกแบบสิ่งพิมพ์ 

6 Online/  
On 
demand 

google meet   

google 

classroom 

Quizziz / 
vonder go 

PowerPoint 
เอกสารประกอบ 
ผู้เรียนน าเสนอและ 
ร่วมอภิปรายผลงานการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ 

ลงชื่อเข้าเรียน  

17 สอบปลายภาค 1.5     
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแตล่ะหัวข้อตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

1.1, 2.1 สอบปลายภาค 17 30% 

1.1, 2.1, 3.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10% 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

การออกแบบสิ่งพิมพ์ (งานกลุ่ม) 
- น าเสนอโครงร่างหนังสือเล่ม 
- ผลงานหนังสือเล่ม 

แบบฝึกทักษะรายบุคคล 

 
8 
17 

ตลอดภาคเรียน 

 
20% 
20% 
20% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
      เอกสารประกอบการสอนวิชา บรรณาธิการกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ภิมลพรรณ  อุ่นแก้ว. (2563). หลักพ้ืนฐานบรรณาธิการหนังสือเด็ก. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรม 
 การอ่าน. 
วิทยา  ร่ ารวย, ภาคภูมิ  หรรนภา  และสุวัฒน์  ทองธนากุล. (2560).   ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ.  

กรุงเทพฯ : ชมรมบรรณาธิการไทย.   
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

จินตนา ใบกาซูยี และคณะ (2543).  คู่มือบรรณาธิการ : ส าหรับนักเขียน บรรณาธิการและผู้พิมพ์.   
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.  

สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ. (2544). การบรรณาธิกรหนังสือและนิตยสาร. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์   
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นักศึกษาประเมินผู้สอนในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนด้วยแบบสอบถาม 

นักศึกษาประเมินผู้สอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ผลการสอบ 

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
ผลการประเมินของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
ปรับเปลี่ยนบทความและกิจกรรมเพ่ือให้มีความทันสมัย 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลการประเมินของนักศึกษามาทบทวนวางแผนปรับเปลี่ยนตัวอย่างประกอบการสอนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

 

รายวิชา 
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THL 3218 บรรณาธิการกิจสื่อสิ่งพิมพ์                 

 

file:///I:/tqf2.59/www.ssru.ac.th

