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        มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                       

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา     HH 236 การเขียนสร้างสรรค ์ (Creative Writing)                        
2.  จ านวนหน่วยกติ       3  หน่วยกิต  3(2-3-0) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หมวดวชิาเลือก 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                            อาจารยสุ์รีย ์  พงศอ์ารักษ ์                              หวัหนา้สาขาวชิา 
                             ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณา  งามเหลือ           อาจารยผ์ูส้อน 

5.   ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน      ภาคการศึกษาท่ี 2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)           ไม่มี 
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)       ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด        4 มกราคม 2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้และเขา้ใจในหลกัการและกลวธีิการเขียนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
2.  เพื่อใหน้กัศึกษาพฒันาทกัษะการเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ  
3.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กเขียนงานเขียนรูปแบบต่างๆ เพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 
 

 

2.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
      เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะในการเขียนเพื่อส่ือความคิด ทั้งจากประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจน
จินตนาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะท าใหเ้กิดความสนใจท่ีจะคน้ควา้เพื่อน าไปพฒันาทกัษะการส่ือสาร อนัไดแ้ก่ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 

1.   ค าอธิบายรายวชิา 
          หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ  อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ  และการฝึกเขียนงาน
รูปแบบต่างๆ เพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 
 
 

2.   จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
     10  ชัว่โมง   (ตามความตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย) 
35 ชัว่โมง - 

 

 

3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน 
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์ 

       

หมวดที ่4    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
         -  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม (1.1) 
         -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์ร (1.2) 
         -  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (1.5) 

            1.2  วธีิการสอน 
                     -  สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดีเพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

                     -   มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า โดยก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน 
                     -   ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  และ 
                          ตกัเตือน  เม่ือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
            1.3  วธีิการประเมินผล 

       -  เช็คช่ือการเขา้หอ้งเรียน   
       -  ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด      
       -  อา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       -  สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

 

2.   ความรู้ 
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      2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
       -  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง(2.1) 
       - มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (2.2) 
       -  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง(2.3) 
       -  มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอยา่งกวา้ง(2.4) 

      2.2  วธีิการสอน 
 - บรรยาย และคน้ควา้เพิ่มเติม  

      2.3  วธีิการประเมินผล 
             -  ส่งงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

             -  สอบปลายภาค   โดยเนน้ความรู้และทกัษะการเขียน         

3.  ทกัษะทางปัญญา 

     3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา   
              -  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (3.2) 
              -  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(3.3) 
     3.2  วธีิการสอน     บรรยาย และฝึกปฏิบติั 
     3.3  วธีิการประเมินผล     สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชว้ดัความคิดสร้างสรรค ์ 

4.   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      4.1   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้่องพฒันา 
              - มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมองหมายและต่อส่วนรวม (4.1) 
     4.2   วธีิการสอน       มอบหมายงานเด่ียวและน าเสนอผลงาน              
     4.3   วธีิการประเมินผล      ประเมินงานเขียนและการน าเสนอ 

5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
               -  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบททางวฒันธรรม (5.1) 
               - สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้(5.2) 
     5.2  วธีิการสอน 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกเขียนเพื่อส่ือสารความคิดของตนเอง    
 -  น าเสนอผลงานผา่นส่ือ online  

     5.3  วธีิการประเมินผล      น าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ             
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา, แนะน าวิธีการเรียน และ 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

   2.5 - ศึกษาประมวลรายวชิา  

 
ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

2 ความรู้เร่ืองหลกัการเขียนและการเขียน
สร้างสรรค ์

2.5 - บรรยาย ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

3 การเขียนจากจินตภาพ 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

4 การเขียนจากจินตภาพ (ต่อ) 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

5 การเขียนแสดงอารมณ์ 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

6 การเขียนแสดงอารมณ์ (ต่อ) 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

7 การเขี ยน เร่ืองจากประสบการณ์ และ
จินตนาการ 

2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 
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สอบกลางภาค 
   

9 การเขียนเล่าเร่ือง 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

10 การเขียนเล่าเร่ือง (ต่อ) 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

11 การเขียนเร่ืองสั้น/นิทาน 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

12 การเขียนเร่ืองสั้น/นิทาน(ต่อ) 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

13 การเขียนสารคดี/บทความ 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

14 การเขียนสารคดี/บทความ(ต่อ) 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

15 การเขียนร้อยกรอง 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

16 การเขียนร้อยกรอง(ต่อ) 2.5 - บรรยาย/ฝึกปฏิบติั ผศ.สุวรรณา   งามเหลือ 

 
           สอบปลายภาค 

   

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
                 - 
2.   เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
              
3.   เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     กลุพร  โพธิศรีเรือง. 2526.  “การศึกษาบทบาทของปริบทในการตีความเจตนาของรูปประโยคค าถามภาษาไทย”     
                  วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
   2)  การท าแบบประเมินรายวชิา ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
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    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  ปรับปรุงแบบฝึกส าหรับการฝึกเขียนแบบต่างๆ  
   2)  ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกและกิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  พิจารณาแบบฝึกการเขียนและประเมินขอ้สอบเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
    2)  พิจารณาขอ้สอบและผลการสอบโดยคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการของสาขาวชิา     
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
         ปรับปรุงแบบฝึกเขียนตามเน้ือหาบทเรียนและขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  และ
ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานของสาขาวชิา 
    

 


