
 มคอ. 3 
 

  
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
HH339  การเขียนบทความ 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
              ผศ. บญุศิริ   ภิญญาธินนัท์  อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์สมุณฑา  ศกัด์ิขยัสมบรูณ์  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาท่ี 1/2558    นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

ไมม่ี 
8. สถานที่เรียน    

 ห้อง 21208 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

  10 สิงหาคม 2558 
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1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.   เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจลกัษณะของบทความประเภทตา่ง  ๆ ในส่ือสิ่งพิมพ์ 
2. เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกัแหล่งข้อมลู สามารถเลือกสรรข้อมูล รวมทัง้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในการเขียนบทความได้เป็นอยา่งดี 
3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดและถ่ายทอด

ความคดิเป็นภาษาเขียนท่ีดี 
4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการเขียนบทความ   และสามารถผลิตบทความของตนเองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อให้นกัศึกษาผลิตงานเขียนบทความของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ลักษณะและวิธีการเขียนบทความประเภทต่าง  ๆ ได้แก่ การเลือกเร่ือง การสร้างแนวคิด การ
รวบรวมและคดัเลือกขอ้มูล การสร้างโครงเร่ือง การน าเสนอและการฝึกปฏิบติั 
 
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
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สปัดาห์ท่ีห้องพกั หรือทางเมล  

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

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

               2. มอบหมายงานให้นกัศกึษาท างานทัง้ท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุม่ 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) มีความรู้ในด้านคดิสร้างสรรค์งานเขียนบทความในประเภทตา่งๆ 

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

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย  และการสอบปลายภาคเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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         1) มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 3.2   วิธีการสอน 
           โครงงาน อภิปรายกลุม่ ระดมสมอง 

3.3   วิธีการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบให้มีความคิดสร้างสรรค์บทความประเภท
ตา่งๆ 
               2.ประเมินจากการแบบฝึกหดั การจดักิจกรรมกลุม่เพ่ือสร้างสรรค์งานเขียนบทความ  
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 1. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม 
4.2  วิธีการสอน 

 1.มอบหมายงานทัง้งานเด่ียว และงานกลุม่ และการน าเสนอผลงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
                1.ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

      2.ประเมินจากผลงาน  

 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            1. ทกัษะการสืบค้นข้อมลูจาก internet 

5.2  วิธีการสอน 
 1.มอบหมายงานให้นกัศกึษาฝึกเขียนด้วยตนเอง    
 2. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมลูจาก website  

    5.3  วิธีการประเมินผล   
           1.ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีประเภทตา่งๆ 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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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 ารายวชิา 

 แนวคิดเก่ียวกบัการเขียน 

 ประเภทของงานเขียนและ 

ความแตกต่างระหวา่งงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ 

3 บรรยาย  อภิปราย 

ทดสอบการเขียน 

2 24-28 สิงหาคม 
2558 

 ความหมายของบทความ 

 โครงสร้างของบทความ 

 ประเภทของบทความ 

 ลกัษณะของบทความท่ีดี 

 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งนั ก เขี ย น

บทความ 

3 บรรยาย   อภิปราย 

แบบฝึกหดั 

3 31 สิงหาคม – 
4 กนัยายน 
2558 

 การสร้างแนวคิด 

 การเลือกเร่ือง และการจ ากดั

ขอบเขตของเร่ือง 

 ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

วตัถุประสงค ์

3 บรรยาย   อภิปราย 

แบบฝึกหดั 

4   7-11 กนัยายน 
2558 

 การสืบคน้ขอ้มูลจากห้องสมุด

และอินเทอร์เน็ต 

 การรวบรวมและคัด เลื อก

ขอ้มูล 

3 บรรยายพิเศษ  

(เชิญวทิยากร) 

อภิปราย  แบบฝึกหดั 

5 14-18 กนัยายน 
2558 

 การวางโครงเร่ือง 3 บรรยาย   อภิปราย 
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แบบฝึกหดั 

6  21-25 
กนัยายน 2558 

 การเรียบเรียงบทความ 

- การตั้งช่ือเร่ือง 
- การเขียนส่วนน า  ส่วน
เน้ือหาและส่วนสรุป 

 การขดัเกลาภาษาและการ
แกไ้ขตน้ฉบบั 

3 บรรยาย   อภิปราย 

แบบฝึกหดั 

7 28 กนัยายน  - 
 2 ตลุาคม 2558 

 การเขียนบรรณนิทศัน์ 3 บรรยาย  อภิปราย 

แบบฝึกหดั 

(นกัศึกษาเลือกอ่านหนงัสือ 1 เล่ม 

และเขียนบรรณนิทศัน์) 

8 12-17 ตุลาคม  
2558 

สอบกลางภาค   

9  19-23 ตลุาคม 
2558 

บทความวจิารณ์ 3 บรรยาย   อภิปราย 
ชมวดีีทศัน์  (รายการทีว ี/ แอนิเมชัน่ / 
ภาพยนตร์สั้น)  แบบฝึกหดั 

 
 
 

สัปดาห์ที่ 

(Week 

Number) 

วันเดือนปี 

(Date/Month) 

หวัข้อบรรยาย/ปฏบิัตกิาร 

(Topics) 

จ านวนคาบ/ 

สัปดาห์ 

(Period/week) 

กจิกรรม/สื่อการสอน 

(Activities/Use of Instructional 

Media) 

10  26-30 ตลุาคม 
2558 

บทความแสดงความคิดเห็น 
(1) 

3 บรรยาย   อภิปราย 
อ่านข่าว / ประเด็นท่ีน่าสนใจ  

แบบฝึกหดั 

11  26-30 ตลุาคม 
2558 

บทความแสดงความคิดเห็น 
(2) 

3 บรรยาย   อภิปราย 
อ่านข่าว / ประเด็นท่ีน่าสนใจ  

แบบฝึกหดั 

12 9-13 บทความสัมภาษณ์ 3 บรรยาย   อภิปราย 
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พฤศจิกายน 
2558 

สัมภาษณ์บุคคลท่ีน่าสนใจ  แบบฝึกหดั 

13  16-20 
พฤศจิกายน 
2558 

การเขียนสกู๊ป (Scoop) 3 บรรยาย   อภิปราย 
แบบฝึกหดั 

14  23-27 
พฤศจิกายน 
2558 

ประสบการณ์งานเขียน 3 บรรยายพิเศษ 
(เชิญวทิยากร) 

15  30 พฤศจิกายน 
– 

4 ธนัวาคม 
2558 

นกัศึกษาน าเสนอผลงาน 3 รายงาน   อภิปราย 

16  7-11 ธนัวาคม 
2558  

สรุปและทบทวน 3 -การบรรยายสรุป 

17-18 14-26 
ธันวาคม 2558 

สอบปลายภาค   

 
 
 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
สอบ 
 
-ปลายภาค 

สอบด้วยข้อสอบอตันยัเพ่ือ
วดัความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้การคิด วิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ 

 
 

17-18 

 
 

30% 
 

2 
แบบฝึกหดั 
 

-ตรวจให้คะแนนแบบฝึกหดั
ทกุชิน้  
 

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี
แบบฝึกหดั 

40% 

3 กิจกรรมกลุม่ 
- แบ่งกลุม่ ร่วมกนัท างาน
กลุม่ 

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี

10% 
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กิจกรรมกลุม่ 

4 รายงาน 
-แบ่งกลุม่เขียนโครงงาน ก่อนการสอบ

ปลายภาค 
10% 

5 การเข้าชัน้เรียน 
ตรวจสอบการเข้าชัน้เรียน
ของนกัศกึษาทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 10% 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสาร 
1. ศิลปะการเขียน    ปรีชา   ชา้งขวญัยนื 
2. เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ  นิธิ  เอียวศรีวงศ ์ บรรณาธิการ 
3. เขียนชีวติ  เทคนิคการเขียนให้ประสบผลส าเร็จ   คมสัน หุตะแพทย ์ บรรณาธิการ 
4. การศึกษาวเิคราะห์ภาษาของบทความแสดงความคิดเห็นในหนังสือพมิพ์ไทย 
 (พ.ศ.  2536 – 2540) ธีรนุช    โชคสุวณิช     
5.    เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน เกรียงศกัด์ิ   เจริญวงศศ์กัด์ิ 
6. นักสัมภาษณ์...มืออาชีพ “มนทิรา” 
7. หยดน า้แห่งจินตนาการ วธิาน  ฐานะวฑุฒ ์
 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เอกสารประกอบการสอน วิชา การเขียนบทความ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. แด่หนุ่มสาว กฤษณมูรติ / พจนา    จนัทรสันติ   (แปล) 
2. แก่นพุทธศาสน์    พุทธทาส 
3. ปรัชญาชีวติ      คาลิล    ยบิราน 
4. เจ้าชายน้อย      แซงเตกซูเปรี / อ าภา   โอตระกูล   (แปล)  
  หรือ พงาพนัธ์ุ (แปล) 
5. ค าพ่อสอน    พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
6. ค ามีคม  ว่าด้วยภาษา วฒันธรรม และอ านาจ    นิธิ   เอียวศรีวงศ ์
7. โจนาธาน  ลฟิวงิสตัน  นางนวล  ริชาร์ด  บาค / ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ (แปล) 
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8. LIFE วนัชยั  ตนัติวทิยาพิทกัษ ์
9. THOUGHT วนัชยั  ตนัติวทิยาพิทกัษ ์
10. เม่ือโลกไม่มีประวตัิศาสตร์ เสกสรรค ์  ประเสริฐกุล 
11. เส้นสีลลีาวรรณกรรม กุสุมา  รักษมณี 
12. วรรณนัยวนิิจ กุสุมา  รักษมณี 
13. อ่าน (ไม่) เอาเร่ือง ชูศกัด์ิ  ภทัรกุลวณิชย ์
14. โลก MODERN & POST MODERN  ธีรยทุธ  บุญมี 
15. คนพนัธ์ุป๊อป : ตัวตนคนไทยในวฒันธรรมสมัยนิยม พฒันา  กิติอาษา 
16. สมบัติของผู้ดี (ฉบับภาษาไทย–ภาษาองักฤษ) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

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 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงบทเรียน  กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 

 


