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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
HH301 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาบงัคบัเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์สรีุย์   พงศ์อารักษ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1/2558    นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมม่ี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ี 

8. สถานที่เรียน    
 ห้อง 21408 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
10 สิงหาคม 2558 
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1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทกัษะการใช้ภาษาไทยด้านตา่ง ๆ ทัง้การฟัง การ
พดู  การอา่น และการเขียน   

2.  เพ่ือให้นกัศกึษาบรูณาการทกัษะการใช้ภาษาไทยด้านตา่ง ๆ ทัง้การฟัง การพดู  การอ่าน และ
การเขียน มาใช้ในการพดูและการเขียนอยา่งมีศลิปะ 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทกัษะการใช้ภาษาไทยด้านตา่ง ๆ สามารถบรูณาการ
ทกัษะการฟัง  การพดู การอา่น การเขียน  และใช้ภาษาไทยในการพดูและการเขียนอยา่งมีศลิปะ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศิลปะการใช้ภาษาไทยโดยบูรณาการทกัษะทัง้การพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน  หลกัการเรียบ
เรียงบทพดูและการพดูอยา่งมีวาทศลิป์ หลกัการเขียนอยา่งมีศลิปะ และฝึกปฏิบตั ิ
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ
เหมาะสม 

------ 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

-อาจารย์ผู้สอนประกาศเวลาท่ีก าหนดไว้ส าหรับการพบนกัศกึษาให้นกัศกึษาได้รับทราบในชัว่โมงแรก
ของการสอน 
           -อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความเหมาะสม ประมาณ 5 ชัว่โมงตอ่
สปัดาห์ท่ีห้องพกั หรือทาง e-mail ของอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

               มีความซื่อสตัย์สจุริต (1.1)  

                มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของ 
                          องค์กร (1.2) 
    1.2 วิธีการสอน  

- สอนโดยการบรรยาย  
             - ให้นกัศกึษาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
            -  ชีแ้จงกติกาการให้คะแนนพฤตกิรรมนกัศกึษาแตล่ะคนตามการเข้าชัน้เรียนและความสนใจในการ

เรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเข้าชัน้เรียน การสง่งานตรงเวลาท่ีก าหนด และการแตง่กายท่ีถกูต้องตามระเบียบ  
   ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การแสดงออกท่ีให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความพร้อมใน 
   การเตรียมตวั ตลอดจนความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- การศกึษาบทเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย และมีความกระตือรือร้นในค้นคว้าหาความรู้ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

                            มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอย่างกว้างขวาง (2.1) 

               มีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (2.2) 
              มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอย่างตอ่เน่ือง (2.3) 

2.2 วิธีการสอน 

   จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เน้นความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้
ท่ีถกูต้องและทนัสมยั อีกทัง้น าไปสูก่ารปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

การสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  ตลอดจนกิจกรรมในชัน้เรียนท่ีเน้นวดัความรู้ ความเข้าใจ 
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 



4 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

                สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเพ่ือการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล (3.2) 

                 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (3.3) 

3.2 วิธีการสอน 

              ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน รวมถงึผลการปฏิบตัิงาน
ทัง้ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  

3.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค  
- การท าแบบฝึกหดั วิเคราะห์ สงัเคราะห์  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

                เป็นผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ และมีบคุลิกภาพดี (4.1) 

                เป็นผู้มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม (4.4) 

      4.2 วิธีการสอน 

            - จดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบับคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

            - จดักิจกรรมการสอนท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ เพ่ือให้เกิดการประสานงานกบัผู้อื่น การ
แก้ปัญหาร่วมกนั และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

      4.3 วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินจากปฏิสมัพนัธ์ของนกัศกึษากบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง   
          - ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
         -ประเมนิจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

                สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบททางวฒันธรรม(5.1) 

                สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมลูเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได้ (5.2) 

                มีทกัษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3) 
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      5.2 วิธีการสอน 

            - การมอบหมายให้นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และน าเสนอการวิเคราะห์
สงัเคราะห์สถานการณ์การส่ือสารผา่นบน IPAD ของนกัศกึษา หรือ PowerPoint น าเสนอหน้าชัน้เรียน 

      5.3 วิธีการประเมินผล 

         - ประเมินจากความถกูต้องเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลู  และการน าเสนอข้อมูล
หน้าชัน้เรียน 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 

(Week 
Number) 

วันเดือนปี 

(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 

(Topics) 

จ านวนคาบ/ 

สัปดาห์ 
(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 

(Activities/Use of Instructional 
Media) 

1 17-21 สิงหาคม 
2558 

แนะน ารายวิชา 

 
3  ทดสอบความสามารถในการใช้

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนของนกัศกึษา 

2 24-28 สิงหาคม 
2558 

ความรู้เก่ียวกบัการเลา่เร่ือง 
ศิลปะการเขียนบทพูดเพ่ือเล่า
เร่ือง 

 

3 บรรยาย  
ฟั ง เ ร่ื อ ง ท่ี ก าห น ด ใ ห้ แ ล ะน า
เร่ืองราวจากเหตุการณ์ดังกล่าวมา
เขียนบทพูดเพ่ือเล่าให้เพ่ือนฟังหน้า
ชัน้เรียน คนละ 4 – 5 นาที 

3 31 สิงหาคม – 
4 กนัยายน 

2558 

ความรู้เก่ียวกบัการพดูในท่ี
ประชมุชน 
 ศิลปะการพดูเลา่เร่ือง 

3 บรรยาย  
พดูเลา่เร่ืองอย่างมีศิลปะในท่ี
ประชมุชน คนละ 4 – 5 นาที   
 วิจารณ์การพดู 

4 7-11 กนัยายน 
2558 

 ความรู้เก่ียวกบัการแสดง
ความเห็น 
ศิลปะการเขียนบทพดูเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น 

3 บรรยาย  
ฟังและชมเร่ืองท่ีก าหนดให้  แล้ว
น าประเดน็ท่ีได้จากเร่ืองไปเขียนบท
พดูเพ่ือแสดงความคิดเห็นหน้าชัน้
เรียนคนละ 5 นาที 
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

วันเดือนปี 
(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 
(Topics) 

จ านวนคาบ/ 
สัปดาห์ 

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/Use of Instructional 

Media) 

5 14-18 กนัยายน 
2558 

ศิลปะการพดูเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น 

3 บรรยาย  
พดูแสดงความคิดเห็นอย่างมี
ศิลปะ หน้าชัน้เรียนคนละ 5 นาที 
 วิจารณ์การพดู 

6 21-25 กนัยายน 
2558 

ศิลปะการโต้วาที 3 บรรยาย  
ก าหนดญตัติโต้วาที ให้เตรียมตวั
ส าหรับการโต้วาทีหน้าชัน้เรียน  

7 28 กนัยายน  - 
 2 ตลุาคม 2558 

การโต้วาที 3 โต้วาทีตามญตัติท่ีเตรียมมา หน้า
ชัน้เรียน  
 วิจารณ์การพดู 

8 12-17 ตุลาคม  
2558 

สอบกลางภาค  เขียนเลา่เร่ือง 
เขียนแสดงความคิดเห็น 

 9 19-23 ตลุาคม 
2558 

ความรู้เก่ียวกบัสนุทรพจน์ 
        ศิลปะการเขียนบท   
สนุทรพจน์ 

3 บรรยาย  
ค้นคว้าข้อมลูจากการอ่านทัง้จาก
หนงัสือและค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือน าข้อมลูมาเขียนบทสนุทรพจน์ 1 
บท  ความยาว 7 นาที  ตามหวัข้อท่ี
ก าหนดให้ 

 10 26-30 ตลุาคม 
2558 

ศิลปะการแสดงสนุทรพจน์ 3 น าบทท่ีเขียนไว้มากลา่วสนุทร
พจน์หน้าชัน้เรียน  ความยาว 7 นาที 
 วิจารณ์การพดู 

11 2-6 พฤศจิกายน 
2558 

ศิลปะการเขียนแนะน าอย่าง
สร้างสรรค์ 

3 บรรยาย  
อา่นข้อมลูที่ก าหนดให้  แล้วเขียน
แนะน าอย่างสร้างสรรค์และมีศลิปะ 

12 9-13 
พฤศจิกายน 

2558 

การเขียนเร่ืองแตง่จาก
จินตนาการ 
 

3 บรรยาย  
พิจารณาข้อมลูที่ก าหนดให้ น าไป
เขียนเร่ืองแตง่จากจินตนาการ 1 เร่ือง 
ความยาวไมน้่อยกวา่ 30 บรรทดั 
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สัปดาห์ที่ 
(Week 

Number) 

วันเดือนปี 
(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 
(Topics) 

จ านวนคาบ/ 
สัปดาห์ 

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/Use of Instructional 

Media) 
13 16-20 

พฤศจิกายน 
2558 

การเขียนร้อยกรอง 

        กลอน 
        กาพย์ 

3 บรรยาย 
เขียนกลอนสภุาพตามหวัข้อท่ี
ก าหนด  ความยาว 5 บท 
เขียนกาพย์ยานี 11 ตามหวัข้อท่ี
ก าหนด  ความยาว 5 บท 

14 23-27 
พฤศจิกายน 

2558 

การเขียนร้อยกรอง 

        โคลง 
 

3 บรรยาย 
เขียนโคลงสี่สภุาพ ตามหวัข้อท่ี
ก าหนด  ความยาว 5 บท 

15 30 พฤศจิกายน 
– 

4 ธนัวาคม 
2558 

การเขียนนิทานค ากลอน 3 บรรยาย 
เขียนนิทานค ากลอน 1 เร่ือง  
ความยาวไมน้่อยกวา่ 15 บท 

16 7-11 ธนัวาคม 
2558 

น าเสนองานโครงการ/ รายงาน 3 น าเสนอผลงานของตนหน้าชัน้
เรียน 

17-18 14-26 
ธันวาคม 2558 สอบปลายภาค 

 เขียนแนะน า 
เขียนเร่ืองแตง่จากจินตนาการ 
เขียนนิทานค ากลอน 

 
2.  
3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 

สอบ 
-กลางภาค 
 
-ปลายภาค 

สอบด้วยข้อสอบปรนยัผสม
กบัข้อสอบอตันยัเพ่ือวดั
ความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้การคิด วิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ 

 
8 

17-18 

 
20% 

 
30% 
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2 
แบบฝึกหดั 
 

-ตรวจให้คะแนนแบบฝึกหดั
ทกุชิน้  
 

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี
แบบฝึกหดั 

25% 

3 กิจกรรมกลุม่ 

- แบ่งกลุม่ ร่วมกนัท างาน
กลุม่และน าเสนองานกลุม่ 
รวมทัง้การน าเสนอหน้าชัน้
เรียนในบางกิจกรรม 

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี
กิจกรรมกลุม่ 

10% 

4 รายงาน 

-แบ่งกลุม่ ให้เลือกหวัข้อ
รายงานตามความสนใจของ
กลุม่  และน าเสนอผล
การศกึษาหน้าชัน้เรียน 

สองสปัดาห์ก่อน
การสอบปลาย

ภาค 

10% 

5 การเข้าชัน้เรียน 
ตรวจสอบการเข้าชัน้เรียน
ของนกัศกึษาทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 5% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 

กองเทพ  เคลือบพณิชยกลุ. 2544. การเขียนเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
จไุรรัตน์  ลกัษณะศริิ และบาหยนั  อ่ิมส าราญ, บรรณาธิการ.  2547.  การใช้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัท พี. 

เพรส จ ากดั. 
ประภาศรี  สีหอ าไพ.  2531.  การเขียนแบบสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
 
เมทินี  รัษฎารักษ์ และวิเศษ  ชาญประโคน. 2547. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ๑.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.   
 นครนายก : บริษัททริปเพิล้ เซเวน่ มลัตเิทค จ ากดั. 
วฒันะ  บญุจบั. 2541.  ศาสตร์แห่งการใช้ภาษา.  กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร. 
สมจิต  ชีวปรีชา.  วาทวิทยา. 2548.  พิมพ์ครัง้ท่ี 5.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

บทเรียนe-learning วิชา ศลิปะการใช้ภาษาไทย  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาไทย 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - การส่ือสารผา่นอีเมลของผู้สอน 
   - การส่ือสารผา่นระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 
- แบบประเมินตนเอง  

3. การปรับปรุงการสอน  
- การปรับปรุงเนือ้หาวิชา กิจกรรมท่ีใช้ประกอบการสอนให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัระบบการ
ส่ือสารในยคุปัจจบุนั 
- การปรับปรุงการวดัผลและประเมินผล 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสอบถามนกัศกึษา 
- การแตง่ตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก เพ่ือสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนกัศกึษาโดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงบทเรียน  กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 

 


