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กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 
 (ทดแทนการฝึกปฏิบัติเผชิญหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19)  

ภาคการศึกษาที่ 1/63 

ค าสั่ง 

1. ให้นักศึกษาสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป 5 คน เกี่ยวกับประเด็นค าถามเรื่อง ความวิตกกังวลและมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซ่ึงบุคคลที่ใหส้ัมภาษณ์ควรมีความหลากหลายทั้งอายุ อาชีพ 
และเพศ จากนั้นใหน้ าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา เขียนข่าว โดยควรเขียนแบบพีระมิดหัวกลับ มี
โครงสร้างของข่าว ได้แก่ พาดหัวข่าว ความน า และรายละเอียด ความยาว 1 หน้า ต้องระบุชื่อ สกุล 
ต าแหน่งของแหล่งข้อมูลให้ครบถ้วน ตามแนวทางการเขียนข่าวที่ถูกต้อง และห้ามถอดค าให้สัมภาษณ์
หรือเขียนแบบค าถามค าตอบ  (20 คะแนน) 

2. ให้นักศึกษาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข่าวลวง ข่าวปลอม (fake 
news) ทีป่รากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยต้องมีโครงสร้างของบทความครบถ้วนคือ ชื่อเรื่อง ค าน า 
เนื้อหา และสรุป ความยาว 1-2 หน้า  (20 คะแนน) 

3. ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ/หรือสัมภาษณ์แล้วเขียนสารคดีในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ อาจเป็นสารคดี
บุคคล สารคดีท่องเที่ยว สารคดีประวัติศาสตร์ หรืออ่ืนๆ โดยโครงสร้างของสารคดีต้องประกอบด้วย ชื่อ
เรื่อง ส่วนน า เนื้อหา และส่วนสรุป  ความยาว 3-5 หน้า   (20 คะแนน)  

อนึ่ง นักศึกษาพึงตระหนักว่าในการเขียน ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ และสารคดี มีความแตกต่างกัน ทั้ง
โครงสร้าง และแนวทางการเขียน จึงควรทบทวนเอกสารชุดวิชาและท าความเข้าใจหลักการก่อนท ากิจกรรมฝึก
ปฏิบัติ  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์กลุ่มชุดวิชาได้  

ให้นักศึกษาจัดท าเอกสารทั้งหมด (อย่าลืมระบุ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา ในเอกสารทุกช้ิน) จะด้วยการ
เขียนหรือการพิมพ์ก็ได้ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564  

ส่ง ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 
ส านักบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
วงเลบ็มุมซอง “ชุดวิชา 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์” 
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แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง (การบ้าน) 

ชุดวิชา 16440 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 

ภาคการศึกษา 1/2563 

ค าชี้แจง  

1. อ่านโจทย์ค าสั่ง และด าเนินการตามโจทย์ 

2. ส่งแบบฝึกปฏิบัตินี้ด้วยตนเองแก่วิทยากรประจ ากลุ่มในวันที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ใหน้ักศึกษาส่งการบ้านนี้ไปพร้อมกับกิจกรรม

ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่ทดแทนการฝึกเผชิญหน้า ทางไปรษณีย)์  

โจทย์ 

1. ให้นักศึกษาใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบ 1 น ามาเขียนข่าวตามโครงสร้างข่าวที่ถูกต้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความน าข่าว และเนื้อหาข่าว 

2. หากนักศึกษาเป็นผู้สื่อข่าวและมีข้อมูลตามเอกสารประกอบ 1 แล้ว 
2.1 มีแหล่งข่าวใดที่ควรสัมภาษณ์เพ่ิมเติมอีก ให้นักศึกษาระบุแหล่งข่าวมา 3 แหล่งข่าว  (เช่น ชื่อ-

สกุล และ/หรือ ต าแหน่งของบุคคลที่ควรจะเป็นแหล่งข่าว) โดยระบุเหตุผลที่เลือกแหล่งข่าว
เหล่านี้ด้วย 

2.2 ให้นักศึกษาเขียนประเด็น/ค าถามที่จะสัมภาษณ์แหล่งข่าวในข้อ 1.1 แหล่งข่าวละ 2-3 ประเด็น
ค าถาม (ประเด็นค าถามจากแหล่งข่าวทั้งสามไม่ควรซ้ ากัน)  ตัวอย่าง…. 

- ชื่อ-สกุล และ/หรือ ต าแหน่งของแหล่งข่าวคนที่ 1 และประเด็น/ค าถาม 2-3 ค าถาม 
- ชื่อ-สกุล และ/หรือ ต าแหน่งของแหล่งข่าวคนที่ 2 และประเด็น/ค าถาม 2-3 ค าถาม 
- ชื่อ-สกุล และ/หรือ ต าแหน่งของแหล่งข่าวคนที่ 3 และประเด็น/ค าถาม 2-3 ค าถาม 

3. ให้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) เพ่ือเผยแพร่ลง

หนังสือพิมพ์ ความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษ A4 

การส่งงาน 
- ให้นักศึกษาพิมพ์งานบนกระดาษขนาดเอสี่ พร้อมชื่อ-สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา และอย่าลืมระบุเลข

หน้าเอกสาร 
- ส่งวิทยากรในวันเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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เอกสารประกอบ 1 

แหล่งข้อมูล 1 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.)  

ข้อมูล 1 ที่ประชุม ศบค.วันนี้ ได้อนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักกีฬาที่จะเข้า

ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 6-16 ต.ค., กลุ่มนักบินและลูกเรือ บมจ.การบิน

ไทย (THAI) 340 ราย, กลุ่มท่ีถือวีซ่าประเภทอยู่อาศัยชั่วคราว ได้แก่ นักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตที่มีเป็นจ านวน

มาก แต่ต้องมีส าเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท, การก าหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

ส าหรับกลุ่มลองสเตย์ (STV), กลุ่มผู้ถือบัตรเอเปคการ์ดราว 1 แสนคน และ กลุ่มผู้ที่ประสงค์จะพ านักใน

ประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว    

ที่ประชุมยังได้อนุญาตให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เสนอการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับ

นานาชาติ (BWF World Tour) ในประเทศไทยในเดือน ม.ค. 64 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกจิของประเทศ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศต่อมาตรการควบคุมโรคของ

ทางการ ส าหรับการผ่อนคลายให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศนั้นจะก าหนดให้กักตัว 14 วัน ซึ่งจากจ านวนผู้ที่

เดินทางเข้ามาราว 1 แสนราย มีติดเชื้อ 500 ราย หรือคิดเป็น 0.5-0.6% ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในระยะสั้นก็

จะมีมาตรการที่รัดกุม 

ข้อมูล 2  ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63 การขยาย

ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 เพ่ือคุมสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563    

   ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะ

ผู้อ านวยการ ศบค. เป็นประธานในวันนี้พล.อ.ประยุทธ์ได้เน้นย้ าต้องรณรงค์ต่อเนื่องการใส่หน้ากากผ้า 

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลังพบประชาชนใส่หน้ากากลดลงจากช่วงเดือนพฤษภาคม จากเดิม 94.8% 

เหลือเพียง 82.2% จึงขอให้กลับไปเข้มงวดเหมือนเดิมให้ได้ 90% ถึงจะปลอดภัย และผอ.ศบค.ได้ย้ าความ

พร้อมในการรับมือต้องท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นกับระบบสาธารณสุขไทย แต่ภาคประชาชนก็ต้องร่วมมือ

ด้วย 

 

แหล่งข้อมูล 2  รายนงานของธนาคารโลก  
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ข้อมูล   โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกในสามด้านที่มีต่อประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก (EAP) ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวของโรคระบาดเอง ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการ
การควบคุมการแพร่ระบาด และการตกต่ าของเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งเกิดจากวิกฤตที่ยาวนาน   

กิจกรรมของเศรษฐกิจภายในประเทศก าลังฟ้ืนตัวในบางประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสได้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังคงต้องพ่ึงพาประเทศอ่ืน ๆ ในโลกนี้อย่างมาก และ
ความต้องการของทั่วโลกนั้นยังคงต่ าอยู่ มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของภูมิภาคนี้จะสูงขึ้นเพียงแค่ 0.9% ใน
ปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ าท่ีสุดตั้งแต่ปี 2510 ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจีนจะเติบโตขึ้น 2.0% ใน
ปี 2563 อันเนื่องมาจากการเพ่ิมการลงทุนของภาครัฐในขณะเดียวกันจีนยังสามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อ
ใหม่ในระดับที่ต่ าได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ส าหรับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค EAP นั้น มีการประมาณการว่า
เศรษฐกิจจะหดตัวลง 3.5% 

โอกาสส าหรับภูมิภาคนี้จะดูสดใสขึ้นในปี 2564 ด้วยการคาดการณ์การเติบโตในจีน 7.9% และ 5.1% 
ในประเทศอ่ืนๆ ของภูมิภาค โดยอ้างอิงจากสมมติฐานของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เป็นปกติในประเทศที่ส าคัญของภูมิภาคและเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ในการมีวัคซีน อย่างไรก็
ตาม ในอีก 2 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ผลผลิตไว้ว่าจะยังคงต่ ากว่าการคาดการณ์ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาด 
แนวโน้มทางเศรษฐกิจจะแย่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบในหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งมี
การคาดการณ์ว่าตลอดปี 2564 ผลผลิตจะยังคงต่ ากว่าระดับช่วงก่อนเกิดเหตุวิกฤตอยู่ 10% โดยประมาณ 

ความยากจนในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยมีประชากรจานวน 
38 ล้านคนที่คาดการณ์ว่าจะยังตกอยู่ในความยากจน หรือต้องกลับไปอยู่ในความยากจนซึ่งเป็นผลมาจากโรค
ระบาด (อ้างอิงจากเส้นแบ่งความยากจนของระดับรายได้กลาง-สูงที่ 5.50 ดอลลาร์ต่อวัน) 
 
แหล่งข้อมูล 3 วิคตอเรีย กวากวา รองประธานธนาคารโลกประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
ข้อมูล      โควิด-19 ไม่เพียงแต่กระทบกลุ่มคนยากจนอย่างหนักหน่วงที่สุด แต่ยังสร้าง “คนจนกลุ่มใหม่” 
ขึ้นมา ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน และรัฐบาลกาลังเผชิญกับ
ทางเลือกท่ียาก  แต่ยังมีทางเลือกของนโยบายที่ชาญฉลาดที่ช่วยลดการเกิดสถานการณ์ที่ต้องเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น การลงทุนในการตรวจคัดกรองและความสามารถในการติดตาม และการขยายการให้ความ
คุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ที่อยู่นอกระบบ  ทั้งนีห้ากไม่ด าเนินการรับมือใน
รูปแบบที่หลากหลาย โรคระบาดอาจท าให้การเติบโตของภูมิภาคน้อยลงในช่วงทศวรรษหน้าคิดเป็น 1% จุด
ต่อปี ซึ่งกระทบต่อครัวเรือนที่ยากจนมากที่สุดโดยรับรู้ได้จากระดับการเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุข 
การศึกษา งาน และเงิน อยู่ในระดับที่ต่ าลง 

แหล่งข้อมูล 4  นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  

ข้อมูล   รองผู้ว่าฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 51/2563 มีหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต การประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาการเตรียมความพร้อม
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การรับผู้เดินทาง Special Tourist Visa (STV) ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น าเสนอต่อการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน ซึ่งคณะรัฐมนตรึมีมติเห็นชอบในหลักการ จังหวัดภูเก็ตพยายามประเมิน

โรงแรม ALQ (Alternative Quarantine) ให้มีความพร้อม ต้องใช้เวลา เพราะว่า โรงแรมต้องปรับปรุงระบบ

ตัวอาคาร แยกส่วนกับการพักกับแขกปกติทั่วไป ความพร้อมจึงต้องเป็นไปตามเกณฑ์รวมทั้งท าข้อตกลงกับ

โรงพยาบาล มาตรการรักษาความปลอดภัย อบรมบุคลากรให้เข้าใจ วิธีการต่างๆท่ีถูกต้อง สามารถรองรับ 11 

กลุ่มท่ีศบค.ให้เข้ามาได้ เช่น กงสุล สถานทูต ทูต ผู้ที่มีสามีภรรยาเป็นคนไทยอยู่แล้ว หรืออยากเข้ามาศึกษาต่อ

ที่เมืองไทย เป็นต้น 

"เรามีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่า กลุ่มที่เข้ามาอันดับแรก เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องตรวจหาเชื้อที่สนามบิน ซึ่งการ

ตรวจหาเชื้อ ทางกรมควบคุมโรคติดต่อได้ติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อประจ าที่สนามบินจ านวน 2 ชุด สามารถ

รองรับได้ประมาณ 96 คน ต่อวัน โดยจะมีการทดสอบระบบในสัปดาห์นี้ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะ

เข้าประเมินรับรองห้อง LAB ตรวจเชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต " นายพิเชษฐ์ กล่าว 

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต หลังจากผ่านกระบวนการพิธี

การทางตรวจคนเขา้เมืองศุลกากรแล้ว ต้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่กักตัวน าไปยังอาคารเอ็กซ์เทอมินอล 

ตั้งอยู่ภายในบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต เพ่ือตรวจหาเชื้อและเก็บสิ่งส่งตรวจ ก่อนจะเดินทางไปกักตัวที่ ALQ 

เมื่อผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวไปถึงสถานที่กักตัว ALQ ให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น AOT ของสนามบินภูเก็ต และ

แอพพลิเคชั่น TESTING ส าหรับติดตามตัวให้ติดตั้งภายในวันแรกที่เข้ามา หลังจากไปถึงที่กักตัว ภายใต้การ

ก ากับของเจ้าหน้าที่โรงแรมและต ารวจ  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผ่านการกักตัว ALQ เป็นเวลา 14 วันแล้วให้ผู้

ที่เป็นนักท่องเที่ยว ย้ายไปพักที่อ่ืนที่ไม่ใช่ ALQ อาจจะเป็นคอนโดมิเนียมที่เขาซื้อไว้ หรือโรงแรมอ่ืนในจังหวัด

ภูเก็ต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ ให้เป็นประโยชน์กับคนในภูเก็ต 

"จังหวัดภูเก็ตต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ เมื่อติดเชื้อเกิดการแพร่ระบาดขึ้น จะต้อง

แก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที คือ ในส่วนของภาคราชการที่จังหวัดออกค าสั่งให้ดูแลกระบวนการกักตัวของ

นักท่องเที่ยวมีอยู่แล้ว ส่วนมากเป็นฝ่ายความมั่นคง หากมีการหนีเที่ยวหรือออกจากห้องพักไป ทางต ารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ต มีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับส่งสัญญาณกรณีหากมีการเปิดประตูจะส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุมดูแล

โรงแรมจากนั้นส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมต ารวจภูธรจังหวัด ที่ตั้งศูนย์ไว้ ส่วนศูนย์ควบคุมของโรงแรม มีจอ

ซีซีทีวี สามารถมองเห็นประตูทุกห้องหากมีการออกไป จะบันทึกไว้จึงสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เข้าพักแต่ละ

ห้องเป็นใครออกไปไหน จะหาตัวคนที่กระท าผิดได้ทันที ด าเนินคดีได้ทันทีถ้าผู้เข้ากักตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ของการปฏิบัติการกักตัวของทางราชการ " นายพิเชษฐ์ กล่าว 

 


