
 มคอ. 3 
 

  
 

มคอ 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ / สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
            HE427 Critical Writing (การเขียนเชิงสารวจิารณ์) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
เป็นวชิาบรรยายและฝึกปฏิบติั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ทธินี ตั้งสัจจานุรักษ ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

HS206/HE208 Communicative Writing 2(การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2) 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
             11 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. Compose clear, coherent, unified argumentative essays;  

2. Demonstrate understanding of and employ rhetorical modes, including: narration,  

description, illustration, comparison/ contrast: analysis, definition, process analysis,  

cause and effect;  

3. Compose effective thesis statements;  

4. Demonstrate understanding of and employ principles of logic, including: induction and 

deduction, premise, inference and claims;  
5. Recognize logical fallacies;  

6. Apply techniques of effective persuasion, including acknowledging, counter-arguments,  

making concessions, using appropriate tone;  

7. Critically evaluate rhetorical writing to recognize emotional appeals, distinguish fact  

from opinion, identify assumptions, stereotypes, generalizations, and biases;  

8. Employ the various stages of the writing process, including brainstorming, outlining,  

drafting, revising and editing;  

9. Employ various forms of support for claims, including concrete, significant and specific  

examples, illustrations, anecdotes, facts and reasons, expert opinion;  

10. Perform, evaluate, integrate and document research;  

11. Read, evaluate and discuss readings;  

12. Identify effective writing techniques in his or her own essays and in peer writing.  

 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

• เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
This course is designed to provide fourth year students with an in-depth look at critical writing focusing 

on the techniques and principles of persuasive writing for academic purposes. The course emphasizes: 

principles of logical argument, advanced rhetorical modes, critical reasoning, and effective use of 

source material, research and citation skills, and stylistics. Students must be familiar with outlining, 

summarizing, and elaborating which act as means of extracting information and organizing it into 

critical writings. Students also practice reading, listening, watching news, articles, interesting current 

issues. In addition, individual interest topics serve as materials for their critical writings.  
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง ตามโอกาส 30 ช่ัวโมง 70 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 1. มีความรับผดิชอบ 
 2. สามารถวเิคราะห์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมจากเน้ือหาท่ีอ่าน โดยใชดุ้ลยพินิจท่ีเหมาะสม และ   
                  มีพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

        1.2 วธีิสอน 
1) น าเน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมมาสอดแทรกในเน้ือหาท่ีนกัศึกษาอ่าน  แลว้ใหน้กัศึกษา  
       ร่วมอภิปรายแนวปฏิบติัท่ีดี  และเหมาะสม 

        1.3 วธีิการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2) สังเกตความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม 
3) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงาน 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

1) องคป์ระกอบพื้นฐานของการเขียนวจิารณ์ 
2) การท าความเขา้ใจค าศพัทท่ี์ท าใหส้ับสน 
3) องคป์ระกอบพื้นฐาน การเขียนเพื่อวจิารณ์  
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4) การเขียนเพื่อการวจิารณ์ บทความในหนงัสือพิมพ์ 
5) การเขียนเพื่อการวจิารณ์สุนทรพจน์ส าคญัของโลก  
6) การเขียนวจิารณ์บทความจากส่ือต่างๆ 
7) การเขียนวจิารณ์บทความจากอินเตอร์เน็ต  
8) การเขียนวจิารณ์ เร่ืองสั้น เพลง และเน้ือหาของภาพยนต ์
 

2.2 วธีิสอน 
 บรรยาย  อภิปรายกลุ่ม  การคน้ควา้บทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ืออ่ืนๆ เช่น หนงัสือ นิตยสาร  
                     และจากอินเตอร์เน็ตโดยน ามาสรุป น าเสนอ  และฝึกปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

2.3 วธีิการประเมินผล 
1) พฤฒิกรรมการเขา้เรียน 

ความรับผดิชอบในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานร่วมกบั เพื่อนในกลุ่ม และ 

การร่วมอภิปราย 
3) การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้จากส่ืออ่ืนๆ   
4) ตรวจผลงาน 
5) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 

3 ทกัษะทางปัญญา 

 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท างานอยา่งเป็นระบบ  มองเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ  
ของเน้ือหาวชิา  และสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นชีวติจริงได้ 

3.2 วธีิสอน 
1) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากส่ือจริง เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือจากเวบ็ไซตต่์างๆ   
2) อภิปรายกลุ่ม  โดยเนน้ใหอ้ธิบายหลกัการ เหตุผล แนวคิด เช่น  การวเิคราะห์และวจิารณ์  

        แนวคิดของผูเ้ขียนจากส่ือจริงเหล่านั้น  
3.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาในการท างานในชั้นเรียน 
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2) สังเกตการความคิดเห็นในการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน  ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งการน าความรู้ไปปรับใชใ้นการอ่านบทความ  

        ต่างๆ  

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
2) พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม  

        ก าหนด  
 

4.2 วธีิสอน 
1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์วจิารณ์งานเขียน 
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) จดักิจกรรมการน าเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นท่ีก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

1) ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงาน  การน าเสนอในชั้น 
        เรียน  

2) ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเน้ือหาทีอ่าน เช่น บทความ บทวจิารณ์ รวมทั้งเร่ืองสั้น  
3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร 
5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงานเช่นการใช ้Power point 
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5.2 วธีิสอน 
1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน  
2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลจากเน้ือหาท่ีอ่านเช่น อ่านเร่ืองสั้น บทวจิารณ์หนงัสือ  
3) น าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 
                5.3  วธีิการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการอภิปรายกลุ่ม 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี  
 3) ตรวจผลงาน  
 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 Introduction to Critical Writing/ 
Critical Reading 

3 ชม. Introduce an article for discussion 
and study how others critique 

ผศ.ศุทธินี  

2 Understand the basics of argument: 
Facts, opinions, statistics, 
persuasive and argumentative 
techniques: facts inferences, 
judgments 

3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

3 Context of argument: In Praise of a 
snail’s pace by Ellen Goodman 

3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

4 Study simile, metaphor, 
personification 

3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

5 Understanding the basic of 
argument  

3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

Argument on the topic of Society 
and Values: Society and Value in 
an iPod World by Andrew Sullivan 

6 Understanding and argument on 
literature 
The Story of an Hour by Kate 
Chopin 

3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  
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 Critique songs 
Term Project: Some classic 
arguments: 

 
3 ชม. 

Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

8 No Mid term exam 
9 Presentation song critique 3 ชม. Group discussion 

Presentation PPT or  iPad 
ผศ.ศุทธินี  

10  How to critique a short story 3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

11 How to critique a short story 3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

12 Presentation of short story 
(critique) 

3 ชม. Group discussion and 
presentation  PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

13 Short story 3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

14 Film 3 ชม. Group discussion and written 
test on film PPT or iPad 

ผศ.ศุทธินี  

15 Film  3 ชม. Group discussion and written test   
PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

16 Film  3 ชม. Group discussion and written 
assignment   PPT or  iPad 

ผศ.ศุทธินี  

17 Final Examination 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้
*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการปร
ะเมิน  

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 2.1, 3.1, 5.1 การสอบยอ่ยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี1) 
4 5% 

2 2.1, 3.1, 5.1 การสอบยอ่ยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี2) 10 5% 
3 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 30% 

4 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1 
การท าแบบฝึกหดัเด่ียวและกลุ่มใ
นหวัขอ้ท่ีก าหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

5 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 
การท าโครงงานในหวัขอ้ท่ีก าห
นด 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

6 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค 17 40% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
 Seyler U, Dorothy. Read, Reason, Write: An Argument Text and Reader. McGraw-Hill Higher Education. 

2008. 
 Open sources from internet  

 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
           1.1 จดัสอบและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนความสามารถทางการเขียนเพื่อการวจิารณ์ 
                  พร้อมตรวจและใหค้ าแนะน า 

1.2  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            2.1  ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2.2  พิจารณาจากปฏิกิริยาในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และสอบถาม 
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        ทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน  
           3.1 ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินจากนกัศึกษา 

3.2 พฒันาฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3.3 ปรับเน้ือหาการสอนตามกระแสข่าวสารขอ้มูลในปัจจุบนัและความสนใจโดยรวมของผูเ้รียน 
      ขณะนั้น 
3.4  
เสริมแบบฝึกหดัเขียนท่ีนกัศึกษาตอ้งปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
3.5 ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาทุกๆปีการศึกษา 

 
__________________________________________ 


