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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา     คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์   สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                       

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา     HH203  ศิลปะการส่งสาร (Art  of  Sending  Message)                         
2.  จ านวนหน่วยกติ       3  หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
                                                                  หมวดวชิาบงัคบั 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                            อาจารยสุ์มณฑา  ศกัด์ิชยัสมบูรณ์                   หวัหนา้สาขาวชิา 
                             ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณา  งามเหลือ           อาจารยผ์ูส้อน 
5.   ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน      ภาคการศึกษาท่ี 1/2558   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)           ไม่มี 
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)       ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด        3  สิงหาคม  2558 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในความหมายและความส าคญัของศิลปะการส่งสาร 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและองคป์ระกอบของการส่งสาร  
3. เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะเก่ียวกบัศิลปะการส่งสารทั้งการพูดและการเขียน  ตลอดจนเรียนรู้- 

แนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อพฒันาศิลปะการส่งสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษา- 
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

2.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
      เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของศิลปะการส่งสาร ทั้งการพูดและการเขียน  อีกทั้งก่อใหเ้กิดความสนใจท่ีจะ
ไปพฒันาและปรับปรุงทกัษะการส่ือสาร อนัไดแ้ก่  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.   ค าอธิบายรายวชิา 
    ความหมายและความส าคญัของการส่งสาร ศิลปะการส่งสารทั้งการพูดและการเขียน  ฝึกปฏิบติัการพูด

และการเขียนประเภทต่างๆ   แนวทางแก้ไขขอ้บกพร่องในดา้นการพูดและการเขียนเพื่อพฒันาศิลปะการส่งสารให้มี
ประสิทธิภาพ  
2.   จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
25  ชัว่โมง   (ตามความตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย) 
35 ชัว่โมง 40 ชัว่โมง 

 

3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยผ์ูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ี

หอ้งพกัอาจารย ์
       

หมวดที ่4    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
         -  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม (1.1) 
         -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์ร (1.2) 
         -  มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี (1.5) 

            1.2  วธีิการสอน 
       -  ฟังบรรยาย  คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ  เช่น   ส่ิงพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน์   อิเล็กทรอนิกส์ 
       -  ฝึกทกัษะการพูดและการเขียน 

            1.3  วธีิการประเมินผล 
     - พฤติกรรมการเขา้เรียน  การตรงต่อเวลา 
     - การท ากิจกรรม     

              -  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
      -  การพฒันาความรู้จากคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  ส่ิงพิมพ ์ วทิย ุโทรทศัน์ อิเล็กทรอนิกส์   

2.   ความรู้ 

      2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
       -  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง(2.1) 
       -  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง(2.3) 
       -  มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้ง(2.4) 
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      2.2  วธีิการสอน 
 - บรรยาย   ฝึกปฏิบติั ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขเพื่อปรับปรุง 

      2.3  วธีิการประเมินผล 
             - ปฏิบติั     
               - สอบปลายภาค  โดยเนน้วดัความรู้ ความเขา้ใจ 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

     3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา   
              - สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
     3.2  วธีิการสอน     - ฝึกปฏิบติั  แสดงความคิดเห็น 
     3.3  วธีิการประเมินผล      
               - ประเมินจากการท าแบบฝึกปฏิบติั อภิปราย 
               - ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 
               - การสอบปลายภาค ซ่ึงมีขอ้สอบท่ีวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะการส่งสาร ความคิดอยา่งเป็นระบบ 
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      4.1   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้่องพฒันา 
                 -  มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี (4.1) 
                 -  สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้ รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี (4.2) 
             -  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม (4.2) 

     4.2   วธีิการสอน    มอบหมายงานใหค้น้ควา้  ฝึกฝนและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

     4.3   วธีิการประเมินผล      การปฏิบติั     การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
                 - สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบททางวฒันธรรม (5.1) 
                 - สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้(5.2) 
                 -  มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (5.3) 
     5.2  วธีิการสอน 

  - บรรยาย  ท าแบบฝึกปฏิบติั       
  - การอภิปรายประเด็นทกัษะการพูดและการเขียน 
  - การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น  ส่ิงพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน์  อิเล็กทรอนิกส์ 

     5.3  วธีิการประเมินผล      ประเมินจากการฝึกปฏิบติั  และการใชส่ื้อต่าง ๆ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ 
                                               ขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปะการส่งสาร 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวชิา 
- แนะน าการสมคัรเขา้บทเรียน iTuneU 
- ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
- ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการส่ือสาร 

 

   2.5 - ศึกษาประมวลรายวชิา (ใน iTuneU )  
- สมัครเข้า และเอกสารค าสอนเข้า 
iTuneU เพื่อศึกษาเอกสารค าสอนวิชา 
HH203ศิลปะการส่งสาร 

ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

2 ตอน 1 ศิลปะการพดู : ทฤษฎีการพดู 2.5  บรรยาย / อภิปราย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
3 ศิลปะการพดู : ทฤษฎีการพดู(ต่อ) 2.5  บรรยาย / อภิปราย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
4 การพดูแนะน าตนเอง 2.5 พดูแนะน าตนเอง ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
5 การพดูอธิบายหรือใหค้วามรู้ 2.5 พดูอธิบายหรือใหค้วามรู้ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
6 การพดูแสดงทศันะ 2.5 พดูแสดงทศันะ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
7 การพดูโนม้นา้วใจ 2.5 พดูโนม้นา้วใจ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
8 การพดูจรรโลงใจ 2.5 พดูจรรโลงใจ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
9 สอบกลาภาค (ไม่มี)    
10 ตอน 2  ศิลปะการเขียน : ทฤษฎีการเขียน 2.5 บรรยาย / อภิปราย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
11 ศิลปะการเขียน : ทฤษฎีการเขียน(ต่อ) 2.5 บรรยาย / อภิปราย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
12 การเขียนแนะน าตนเอง 2.5 เขียนแนะน าตนเอง ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
13 การเขียนอธิบายหรือใหค้วามรู้ 2.5 เขียนอธิบายหรือใหค้วามรู้ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
14 การเขียนแสดงทศันะ 2.5 เขียนแสดงทศันะ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
15 การเขียนโนม้นา้วใจ 2.5 เขียนโนม้นา้วใจ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
16 การเขียนจรรโลงใจ 2.5 เขียนจรรโลงใจ ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
17 เสนอโครงงานบูรณาการการพูดและ

เขียน 
2.5 น าเสนอโครงงาน ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

18 สอบปลายภาค    
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

 
วธีิการประเมนิ 

 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมนิ(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 2.1,2.3,2.4,3.2,5.1,5.2,5.3 -สอบปลายภาค 
 

16 
 

20 

2 
 

1.1,1.2,1.5,3.1,3.2,4.1,4.2, 
4.4,5.1,5.2,5.3 

-ท าแบบฝึก/ ท าโครงการ 
-เขา้ฟังบรรยาย 

 75 
5 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
        เอกสารค าสอน  วชิา HH203 ศิลปะการส่งสาร  โดย  ผศ. สุวรรณา  งามเหลือ.   
2.   เอกสารและข้อมูลแนะน า 

กุณฑลีย ์ ไวทยะวณิช.  2545.  หลกัการพูด.  กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร์. 
ฉลวย   สุรสิทธ์ิ.  2522.   ศิลปะการเขียน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ประสิทธ์ิ  กาพยก์ลอนและคณะ.  2523.  การเตรียมเพ่ือการพูดและเขียน.  กรุงเทพฯ :   
              มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ศกัดา   ป้ันเหน่งเพช็ร์.  2529.  ภาษากบัการส่ือสาร.  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สมจิต   ชิวปรีชา.  2524.  การพูด ท.001.  กรุงเทพฯ :  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. 
---------------------  2525.   วาทวทิยา.  กรุงเทพฯ  : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  ผลการฝึกปฏิบติั, ผลการสอบ     
3. การปรับปรุงการสอน     - 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- การสอบถามนกัศึกษา 
   - การแต่งตั้งกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เพื่อสอบถามผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
    โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วิธีการใหค้ะแนน และผลการเรียน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
         ปรับปรุงแบบฝึกวเิคราะห์ตามเน้ือหาบทเรียนและขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานของสาขาวชิา    

 


