
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา                        รหัส   HH 440      
   ช่ือวชิา (ภาษาไทย)              การสร้างสรรค์บทเพ่ือการน าเสนอต่อประชุมชน                

                  ช่ือวชิา (ภาษาองักฤษ)        Scripts Producing for Public Presentation 
 
2. จ านวนหน่วยกติ 
                 3  หน่วยกิต 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
                 ศิลปศาสตรบณัฑิต            สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
                รายวชิา                               บงัคบั   

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

        ภาคการศึกษาท่ี 2 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    (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 

1) เพื่อใหเ้ขา้ใจรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอต่อประชุมชนประเภทต่างๆ 
2) เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝี้กปฏิบติัการสร้างสรรคเ์พื่อการน าเสนอต่อประชุมชนรูปแบบต่างๆ  

3)                3)  เพื่อให้นกัศึกษาไดฝี้กปฏิบติัการสร้างสรรคเ์พื่อการน าเสนอต่อประชุมชนรูปแบบต่างๆ  
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
             เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัการสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ปัจจยัท่ีท าให้การสร้างสรรค์บทมีความ
แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์การส่ือสาร การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ผูรั้บสาร การสร้างจุดเด่นให้แก่
บท และการฝึกการสร้างสรรคบ์ทประเภทต่าง ๆ เพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ไดแ้ก่ บทเพื่อการแสดงแสง
และเสียง บทกิจกรรมในการเปิดสินคา้และบริการ บทกิจกรรมการจดังานครบรอบปี บทกิจกรรมการจดังาน
เฉลิมฉลองต่าง ๆ 
 

 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย  ตนเอง 
 

บรรยาย  48 ชัว่โมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ฝึกสร้างสรรคบ์ทเพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมชน
ตามสถานการณ์จริงท่ี
ก าหนดให ้ในลกัษณะ
เก็บขอ้มูลในสถานท่ีจริง
และสถานการณ์จริงเพื่อ
น ามาสร้างสรรคบ์ทตาม
โจทยท่ี์ผูส้อนก าหนด 

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

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

   1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
                2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
                5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
    1.สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

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

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

               4) มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง  
     2) มีความรู้ในดา้นการสร้างสรรคบ์ท มีความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การสร้างสรรค์บทในท่ีประชุมชน มีความสามารถในการส่ือสารเพื่อน าเสนองาน และสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

   2.2   วธีิการสอน 
 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   คน้ควา้การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฝึกวเิคราะห์ 
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ผลงานสร้างสรรคบ์ทในท่ีประชุมชนจากส่ือต่างๆ และจากสถานการณ์จริง  และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ทั้งเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม  
 2.3. วธีิการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย และการสอบปลายภาคเรียน 
   2. ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 

           3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 3.2   วธีิการสอน 
           เนน้การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การศึกษาบริบทแวดลอ้มและการส่ือสารในแต่ละช้ินงานท่ีมอบหมายให้
สร้างสรรค ์ ฝึกการวจิารณ์และสร้างวฒันธรรมการวจิารณ์ในชั้นเรียนเพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

3.3   วธีิการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์ 
               2. ประเมินจากผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 
              3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา                
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 
5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
            1. ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 

5.2  วธีิการสอน 
 1.มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
 2. มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจาก website  

    5.3  วธีิการประเมินผล  
           1.ท  ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.       แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง     
      

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 + แนะน ารายวชิา 
+ ความหมายของการสร้างสรรค์
บทเพื่อน าเสนอต่อประชุมชน  
+ แนะน าเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการ
สร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอต่อ
ประชุมชน อาทิ เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั
การจดัการอีเวนต ์เวบ็ไซต์
เก่ียวกบัการศึกษาการแสดงแสง 
สี เสียง เป็นตน้ 

3 + อ่านประมวลรายวชิา 
+ บรรยายประกอบ Power Point 
+ ศึกษาเวบ็ไซตต่์างๆ เก่ียวกบัการ
สร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอต่อประชุม
ชน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

2  + ความเขา้ใจเร่ืองการสร้างสรรค์
บทเพื่อน าเสนอต่อประชุมชนใน
บริบทสังคมโลกและสังคมไทย
ร่วมสมยั 
+ประเภทของการสร้างสรรคบ์ท
เพื่อน าเสนอต่อประชุมชน 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมจ าแนกประเภทงาน
สร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอต่อประชุมชน
แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

3 +ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
บทเพื่อน าเสนอต่อประชุมชน 

+การสร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอ
ต่อประชุมชนกบัการตลาดเชิง
กิจกรรม 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ใชเ้อกสารประกอบการบรรยาย 
+ แบ่งกลุ่มกนัอภิปรายเก่ียวกบัสินคา้
และการจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรม 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

4 +การสร้างสรรคบ์ทอีเวนต์
ประเภทต่างๆ 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ก าหนดโจทยข์องอีเวนตใ์หเ้พื่อให้
นกัศึกษาแบ่งกลุ่มสร้างสรรคผ์ลงาน 
+น าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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5 +การสร้างสรรคบ์ทอีเวนต์
ประเภทต่างๆ )ต่อ(  

3 + นกัศึกษาน าเสนองานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และวจิารณ์ร่วมกนัในชั้น
เรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5  + การสร้างสรรคบ์ทอีเวนต์
ประเภท Anti - tradition 

3 + บรรยายโดยใช ้power point และ
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
+ แบ่งกลุ่มกนัสร้างสรรคผ์ลงานจาก
โจทยท่ี์ก าหนดให้ 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

6 +การสร้างสรรคบ์ทเพื่องานเฉลิม
ฉลองของหน่วยงานและรัฐ 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ศึกษาตวัอยา่งงานกิจกรรมของรัฐ
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากเอกสาร
และส่ืออินเตอร์เน็ต 
+ นกัศึกษาฝึกสร้างสรรคบ์ทเพื่องาน
เฉลิมฉลองของหน่วยงานและของรัฐ 
+ น าเสนอผลงานสร้างสรรค ์

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

7 +การสร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอ
ต่อประชุมชนในกิจกรรมเชิง
การตลาดจากสถานการณ์จริง 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ศึกษาแผนการตลาดการเปิดตวั
สินคา้ และกิจกรรมเชิงการตลาด 
+ สร้างสรรคกิ์จกรรมการตลาดและ
สร้างสรรคบ์ท 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

8 +การสร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอ
ต่อประชุมชน: กรณีศึกษาการ
ประกวดนางงาม 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ศึกษาจากเทปการประกวดนางงาม
เวทีต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบการ
น าเสนอ 
+ อภิปรายแนวคิดท่ีซ่อนนยัของ
ความหมายผา่นการประกวดนางงาม 
+ นกัศึกษาน าเสนอการสร้างสรรค์ 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

9 +การสร้างสรรคบ์ทเพื่อน าเสนอ
ต่อประชุมชน: การเขียนบทแสงสี
เสียง 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ศึกษาการสร้างสรรคบ์ทแสงสีเสียง
จากส่ือต่างๆ  
+ แบ่งกลุ่มนกัศึกษาหาขอ้มูลการ
สร้างสรรคบ์ทการแสดงแสงสีเสียง 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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10 +การลงพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลส าหรับ
สร้างสรรคบ์ทการแสดงแสงสี
เสียง 

3 + นกัศึกษาลงภาคสนามเพื่อศึกษา
บริบทแวดลอ้มก่อนการสร้างสรรค์
บทการแสดงแสงสีเสียง 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

11 +การสร้างสรรคบ์ทการแสดงแสง
สีเสียง 

3 + ฝึกปฏิบติัการสร้างสรรคบ์ทการ
แสดงแสงสีเสียง 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

12 +น าเสนอโครงงานสร้างสรรคบ์ท
การแสดงแสงสีเสียง 

3 + นกัศึกษาน าเสนอโครงงาน และ
วจิารณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

13 +น าเสนอโครงงาน (ต่อ) 3 + นกัศึกษาน าเสนอโครงงานและ
วจิารณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

14 ปรุงปรุงแกไ้ขโครงงานการ
สร้างสรรคบ์ทการแสดงแสงสี
เสียง 

3 + นกัศึกษาปรับปรุงแกไ้ขโครงงาน
และบทการแสดงแสงสีเสียง 

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 50% 

2      1.,11.,12. 5, ,2.2, 2.4, 3.,51.2         การสอบปลายภาค 17 50% 
                   รวม  100  % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
เกรียงไกร กาญจนโภคิน .Event Marketing. กรุงเทพฯ: พิฆเนศพร้ินต้ิงเซ็นเตอร์  ,มปท.  
 

      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เกรียงไกร กาญจนโภคิน .Event Marketing. กรุงเทพฯ: พิฆเนศพร้ินต้ิงเซ็นเตอร์  ,มปท.  

       
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

กมลชนก พฤกษเ์งิน .การแสดงแสง สี เสียง พมิายชุดวมิายปุระ แดนเทวนฤมิตกบับริบทของ 
            สังคมไทย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ,2555. 
จิรวฒัน์ อนุวชิชานนทแ์ละศิริวรรณ เสรีรัตน์ .การบริหารงานโฆษณาและการตลาดแบบบูรณาการ. 
           นนทบุรี:ธรรมสาร,2555. 
ถนอม  จิรายทุธ์สวสัด์ิ .การตลาดแบบไฮโซ เดอะมอลล์ สยามพารากอน ผเีส้ือเหลก็ ศุภลกัษณ์ อมัพุช. 
 กรุงเทพฯ: เอนิเมทกรุ๊ป ,2551. 
วราภรณ์ จิตราภิชาติ .กจิกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกจิในประเทศไทย .  
            กรุงเทพฯ:สาขาวชิาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ,        
            2556. 
สุโขทยัธรรมาธิราช  ,มหาวทิยาลยั . การจัดกจิกรรมพเิศษ การจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
            สุโขทยัธรรมาธิราช ,2530. 
เสรี วงษม์ณฑา .ครบเคร่ืองเร่ืองส่ือสารการตลาด.กรุงเทพฯ:ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิร์ล ,2541. 
อนิสรา บวัแกว้ .ความส าคัญของอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยักบัการแสดงแสงสีเสียง. กรุงเทพฯ:  
            คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ,2555. 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1 . )การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
 2)  การท าแบบประเมินรายวิชา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    การท าแบบประเมินผูส้อน   
    พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
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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 

 
 
 


