
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา         คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  สาขาวิชาภาษาไทย 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา                  รหสั   HH 409    
    ช่ือวิชาภาษาไทย                  การเขียนบทวิจารณ์ 

                  ช่ือวิชาภาษาองักฤษ           Writing for Criticism 

2. จ านวนหน่วยกิต 
                 3  หน่วยกิต 
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
                 ศลิปศาสตรบณัฑิต            สาขาวิชาภาษาไทย 
                รายวิชา                             บงัคบั   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              อาจารย์สมุณฑา ศกัดิช์ยัสมบรูณ์                            หวัหน้าสาขาวิชา 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา                 อาจารย์ผู้สอน 
5. ระดับการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

        ภาคการศกึษาท่ี 2 / นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3   (ตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร) 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                 - ไมมี่- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
                 - ไมมี่ - 
8. สถานท่ีเรียน  
                มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด 
               4 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

  1     นกัศกึษาสามารถอา่นวิเคราะห์ ตีความ ประเมินคา่ ตลอดจนวิจารณ์งานเขียนตา่งๆ ได้ 
 2 นกัศกึษาสามารถเขียนบทความวิจารณ์ได้ 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
    เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

(HH438) การเขียนบทวิจารณ์  (Writing for Criticism) 
          หลกัและแนวทางการวิจารณ์ประเภทตา่งๆ  การเลือกสรรแนวทางการวิจารณ์ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของส่ือ
และตวับท ฝึกปฏิบตัิการวิจารณ์สารประเภทตา่งๆ ได้แก่ กาเมือง สงัคม บนัเทิง วรรณกรรม 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย  
ตนเอง 
 

บรรยาย  48 ชัว่โมง/
ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของผู้ เรียน 

ฝึกเขียนบทวิจารณ์
วรรณกรรม บทวิจารณ์
ทัว่ไป 

 96 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  (นอกชัน้เรียน)  และวิธีส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
     - ผู้สอนประกาศเวลาการให้ค าปรึกษารายวิชา เป็นรายบคุคลหรือกลุม่ ตามความเหมาะสม ได้
ตลอดเวลา  การส่ือสารระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียนใช้วิธีไลน์ซึง่ทนัสมยักวา่การประกาศหน้าห้องพกัอาจารย์ 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

     1)  มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
                2)  เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัขององค์กร 
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                5)  มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
 1.2  วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
    1.สอนโดยเป็นต้นแบบท่ีดี เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่นกัศกึษา 

               2. มอบหมายงานให้นกัศกึษาท างานทัง้ท่ีเป็นงานเดี่ยวและงานกลุม่ โดยก าหนดเวลาสง่งาน   
                   ชดัเจน 
               3. บรรยาย/  ฝึกปฏิบตั/ิ  กรณีศกึษา/  กิจกรรม (activity base) 
 1.3   วิธีการประเมินผล  

   1) ไมค่ดัลอกงานจากเพ่ือนร่วมชัน้เรียน และ/หรือจากแหลง่ข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ 
    2) การสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
    3) การสง่งานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วน 

               4) มีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
 2) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทัง้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบตัิอยา่งกว้างขวาง  
     4) มีความรู้ในด้านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ กรองรสนิยมการสร้างและเสพวรรณกรรมตลอดจน
ขา่วสารทัว่ไป 

   2.2   วิธีการสอน 
 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบตั ิ  ค้นคว้าการเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ฝึกวิเคราะห์ 
ผลงานวรรณกรรมประเภทตา่ง ๆ  และน าเสนอทัง้เป็นรายบคุคล และงานกลุม่  
 2.3. วิธีการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย  และการสอบปลายภาคเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

         1) มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 3.2   วิธีการสอน 
           โครงงาน อภิปรายกลุม่ ระดมสมอง 

3.3   วิธีการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไลป่ลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีใช้การวิเคราะห์  
               การน าไปใช้ การแสดงเหตผุล  
              2.ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
  
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 1. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม 
4.2  วิธีการสอน 

 1.มอบหมายงานทัง้งานเด่ียว และงานกลุม่ และการน าเสนอผลงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

                1.ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
      2.ประเมินการน าเสนอผลงาน  

 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            1. ทกัษะการสืบค้นข้อมลูจาก internet 

5.2  วิธีการสอน 
 1.มอบหมายงานให้นกัศกึษาฝึกฝนด้วยตนเอง    
 2. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมลูจาก website  

    5.3  วิธีการประเมินผล   
           1.ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีประเภทตา่งๆ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.       แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง  
         

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1  รู้จกัการจบัประเดน็ วิจกัษณ์ 
วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์ 
ประเมินคา่ 

3  บรรยายประกอบ Power Point 
 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

2  แนวคิดส าคญัของการ
วิจารณ์  
การพิจารณาลกัษณะเดน่ของ
งาน 

3  บรรยายประกอบ Power point   
 ให้สรุปบทบรรยายวา่ด้วยเร่ือง
แนวคิดส าคญัของการวิจารณ์
เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ค 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

3 กระบวนการคิดเชิงวิจารณ์  
อตันยั ปรนยั 

3  บรรยายประกอบ Power Point 
 ท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

4 แนว/ประเภทของวรรณกรรม/ 3  บรรยายประกอบ Power Point ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 
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ละคร/ภาพยนตร์  ท าแบบฝึกหดั 

5   องค์ประกอบของ
วรรณกรรม/ละคร ได้แก่ 
โครงเร่ือง/ การเลา่เร่ือง /มมุมอง 
น า้เสียง 

3  บรรยายประกอบ Power Point  
  วิเคราะห์พล็อตสภุาพบรุุษจฑุา
เทพ/ ส่ีหวัใจแหง่ขนุเขา 

 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

6  สายธารทฤษฎีการวิจารณ์ 
แนวตะวนัตก 

3  บรรยายประกอบ Power Point  ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

7  สายธารทฤษฎีการวิจารณ์ 
แนวตะวนัตก (ต่อ) 

3  บรรยายประกอบ Power Point  
 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

8  แนวคิดและทฤษฎีการ
วิจารณ์แนววรรณศลิป์  

3  บรรยายประกอบ Power Point 
  ท าแบบฝึกหดัวิจารณ์บทกวี 
เสียเจ้า 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

9  แนวคิดและทฤษฎีการ
วิจารณ์แนววรรณศลิป์ (ตอ่) 

3  บรรยายประกอบ Power Point  
  ท าแบบฝึกหดัวิจารณ์เพลง  
ฉนัจะฝันถึงเธอ 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

10 แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 
แนวสงัคม 

3  บรรยายประกอบ Power Point  
 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

11 แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 
แนวสงัคม  (ตอ่) 

3 วิจารณ์ละครซีรีส์ฮอร์โมน  
วยัว้าวุ่น  3 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

12 แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 
สญัศาสตร์และโครงสร้าง 

3   

13 แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 
สญัศาสตร์และโครงสร้าง (ตอ่) 

3  ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

14 โครงสร้างการเขียนบทความ
วิจารณ์  

3 อา่นบทความวิจารณ์ท่ีมีแนวการ
เขียนหลากหลาย  
-อา่นข้อเขียนเชิงวิจารณ์ในเฟซบุ๊ค 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

15  กระบวนการตดัสินรางวลั  -อา่นค าตดัสินรางวลัวรรณกรรม –
รูปแบบหนึง่ของการวิจารณ์ 

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

16 การเขียนเชิงวิจารณ์  แสดง
ความคดิเห็นสนบัสนนุหรือโต้แย้ง
ประเดน็ร้อนท่ีเก่ียวกบัส่ือ / 

  ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 
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วฒันธรรม 

 
 

2 . แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1    ทุกข้อ        การสอบปลายภาค 17 100% 
                   รวม  100  % 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
            หอมโลกวรรณศลิป์ การสร้างรสสนุทรีย์แหง่วรรณคดีไทย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 

      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

           ธเนศ เวศร์ภาดา. 2549. หอมโลกวรรณศิลป์. กรุงเทพมหานคร: ปาเจรา. 

 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หนงัสือ บทความท่ีเก่ียวกบัการวิจารณ์ 50 เลม่ 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1  ( การสนทนาระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนในชัน้เรียน หรือผา่นการบทความขนาดสัน้ทางเฟซบุ๊คของผู้สอน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     1  ( การท าแบบประเมินผู้สอน   
      2  ( พิจารณาจากผลการสอบของนกัศกึษา 
     3  ( การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   ไมต้่องปรับปรุง  สอนอยา่งดีอยู่แล้ว 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)การแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกเป็นคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานการศกึษา เพ่ือตรวจสอบผลการ   
       เรียน โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และผลการสอบ   
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   การปรับปรุงการสอนและแบบฝึกหดัขึน้อยูก่บัประเดน็ร้อนของกระแสสงัคม  
 
 

 


