
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา                        รหัส   HH 340      
   ช่ือวชิา (ภาษาไทย)              ศิลปะการเขียนสารคดี               

                  ช่ือวชิา (ภาษาองักฤษ)       (Art of Feature Writing) 

 
2. จ านวนหน่วยกติ 
                 3  หน่วยกิต 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
                 ศิลปศาสตรบณัฑิต            สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
                รายวชิา                              เลือก   

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์                              หวัหนา้สาขาวชิา 
              อาจารยฐ์นธชั     กองทอง                                         อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

        ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3    (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                 - ไม่มี- 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
                 - ไม่มี - 
8. สถานทีเ่รียน  
                มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
               4 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

              เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนสารคดีประเภทต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
             เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

ศิลปะการเขียนสารคดี ไดแ้ก่ การเลือกเร่ือง การสร้างแนวคิด การรวบรวมและคดัเลือกขอ้มูล    การสร้าง
โครงเร่ือง การน าเสนอ การหาภาพประกอบ เพ่ือน าเสนอผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ และฝึกปฏิบติั 

 

 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย  ตนเอง 
 

บรรยาย  48 ชัว่โมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ฝึกการเขียนสารคดี
ประเภทต่างๆ ฝึกวิจารณ์
งานและแกไ้ขงาน
เพื่อใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการเขียน 
สารคดี  
ฝึกปฏิบติัการสืบคน้
ขอ้มูลและเขียนสารคดี
จากสถานการณ์จริง
ตามท่ีนกัศึกษาสนใจ 

 96 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
     - ผูส้อนประกาศเวลาการใหค้  าปรึกษารายวชิา เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความเหมาะสม ประมาณ  
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       3 ชัว่โมง / สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์    

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

   1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
                2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
                3) มีจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
                5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
    1.สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา สอดแทรกประเด็นท่ีท าใหน้กัศึกษา
ตระหนกัในดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

               2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงาน   
                   ชดัเจน เพื่อให้นกัศึกษาฝึกเคารพกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัขององคก์ร  
               3. บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 
 1.3   วธีิการประเมินผล  

   1) ไม่คดัลอกงานจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ/หรือจากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ 
    2) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
    3) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 

               4) งานท่ีนกัศึกษาท าส่งตอ้งไม่มีเน้ือหาท่ีเป็นภยัสังคม เนน้ใหส้ร้างสรรคง์านท่ีสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนจิตส านึกสาธารณะ 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง  
     2) มีความรู้และทกัษะในทางภาษาและวฒันธรรมไทย ตลอดจนวฒันธรรมร่วมสมยั 

   2.2   วธีิการสอน 
 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   คน้ควา้การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฝึกวเิคราะห์ 
เขียนบทประเภทต่างๆ จากโจทยท่ี์ก าหนดให ้ และน าเสนอผลงานสร้างสรรคท์ั้งเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม  
 2.3. วธีิการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย และการสอบปลายภาคเรียน 
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   2. ประเมินจากผลงานสร้างสรรคศิ์ลปะการเขียนสารคดีท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 
           3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
          2) ประยกุตค์วามรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 3.2   วธีิการสอน 
           เนน้การฝึกปฏิบติัการเขียนสารคดีในสถานการณ์จริง  

3.3   วธีิการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์และการปฏิบติั 
               2. ประเมินจากผลงานเขียนของนกัศึกษา 
              3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา                
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 
5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทททางวัฒนธรรม 
            1. มีศิลปะการใชภ้าษาส่ือสารงานเขียนและสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน ามาสร้างสรรคส์ารคดี 

5.2  วธีิการสอน 
 1.มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
 2. มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจาก website  

    5.3  วธีิการประเมินผล  
           1.ผลงานเขียน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.       แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง     
      

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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1  แนะน ารายวชิา 3 + อ่านประมวลรายวชิา 
+ บรรยายประกอบ Power Point 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

2 ความรู้เก่ียวกบัสารคดี 
บทบาทสารคดีในยคุโลกาภิวตัน์ 
คุณสมบติัของนกัเขียนสารคดี 

อ่านสารคดีเพ่ือท าความเขา้ใจ  

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

3 ขั้นตอนการเขียนสารคดี   3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ใชเ้อกสารประกอบการบรรยาย 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

4 ขอ้มูลในงานเขียนสารคดี 
ฝึกปฏิบติัคิดคน้หาขอ้มูลประเภท
ต่างๆ จากเร่ืองท่ีก าหนดให ้

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5 การวางแผนการเขียนสารคดี 3 + บรรยายโดยใช ้power point 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5 ฝึกปฏิบติัการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ืองาน
สารคดี 

3 +นกัศึกษาฝึกปฏิบติัภาคสนาม อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

6 น าเสนอและวางแผนการเขียนสาร
คดี 

3 + นกัศึกษาน าเสนอรายงาน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

7 ฝึกเขียนสารคดีท่ีสืบคน้จากการ
สมัภาษณ์บุคคล 

3 + ฝึกปฏิบติังานเขียน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

8 ฝึกเขียนสารคดีประเภทเล่าเร่ือง 3 + นกัศึกษาฝึกปฏิบติั อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

9 น าเสนอสารคดีรายงานพิเศษ 
)สกู๊ป (ท่ีนกัศึกษาสนใจ  

3 + นกัศึกษาฝึกปฏิบติั 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

10 การเขียนบทสารคดีทางส่ือโทรทศัน์ 3 + บรรยายและฝึกปฏิบติั อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
11 ฝึกปฏิบติัการเขียนบทสารคดีทาง

ส่ือโทรทศัน์ 
3 +นกัศึกษาฝึกปฏิบติั อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

12 น าเสนอความกา้วหนา้ของสารคดี
รายงานพิเศษ 

3 +นกัศึกษาฝึกปฏิบติั อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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13 วิจารณ์งานเขียนของนกัศึกษา 3 นกัศึกษาฝึกปฏิบติั อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
14 วิจารณ์งานเขียนสารคดีรายงาน

พิเศษ 
3 ฝึกแกไ้ขงานของตนเองและคนอ่ืน อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

15 +ทบทวน  บทเรียน 3   +ทบทวน บทเรียน อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.,11.,12. 5,2.2,4.3.1 3.2, 
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

       การท าแบบฝึกหดั/    
             รายงาน 

        1 - 15 60% 

2      1.,11.,12. 5, ,2.2, 2.4, 3.,51.2         การสอบปลายภาค 17 40% 
                   รวม  100  % 

 
 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ใหน้กัศึกษาอ่านตวัอยา่งการเขียนสารคดีในนิตยสารสารคดี 

      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ธญัญา สงัขพนัธานนท ์.การเขียนสารคดภีาคปฏิบัติ. มหาสารคาม: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
 2548.  
เกศินี จุฑาวิจิตร .การเขียนสร้างสรรค์ทางส่ือส่ิงพมิพ์. นครปฐม: คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 
 ราชภฏันครปฐม ,2556.  

ชลอ รอดลอย .การเขียนสารคด.ี กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ,2551.  
ปราณี สุรสิทธ์ิ .การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์. กรุงเทพฯ: แสงดาว  ,2549.  
มาลี บุญศิริพนัธ์ุ .การเขียนสารคดสี าหรับส่ือส่ิงพมิพ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ,2535.  

วนิดา  บ ารุงไทย .สารคด:ี กลวธีิการเขียนและแนววจิารณ์. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น ,2545.  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1 . )การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
 2)  การท าแบบประเมินรายวิชา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    การท าแบบประเมินผูส้อน   
    พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    ปรับปรุง power point แบบฝึกหดั กิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ   
    เรียน โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
        
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวิชา
โดยนักศึกษา  ผลการประชุมการประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 
 


