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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
HH302 การจดบนัทกึและสรุปความ 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หนว่ยกิต 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคบั

เอก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์สรีุย์   พงศ์อารักษ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาท่ี 2/2558    นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน    

 ห้อง 1406 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

15  ธนัวาคม 2558 
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1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบ ประเภท และหลกัการบนัทกึและสรุปความ 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบนัทกึและสรุปความจากส่ือประเภทตา่ง ๆ ได้  
3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบนัทกึและสรุปความตามวตัถปุระสงค์ในงานอาชีพได้ 
4. เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการศึกษารายวิชาใน

ระดบัสงูได้ 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการสรุปความจากสารประเภทต่าง ๆ และ
สามารถจดบนัทกึในรูปแบบตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลกัการจดบนัทึกและสรุปความจากการอ่าน การดแูละการฟังในสถานการณ์และส่ือตา่ง ๆ การสรุป
ความตามวตัถปุระสงค์ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบตัิ 
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
สปัดาห์ท่ีห้องพกั หรือทาง e-mail ของอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

                    มีความซื่อสตัย์สจุริต (1.1)  
                     มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของ 
                          องค์กร (1.2) 
                    มีจรรยาบรรณ และทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ (1.3) 
    1.2 วิธีการสอน  

- สอนโดยการบรรยาย  
             - ให้นกัศกึษาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
            -  ชีแ้จงกติกาการให้คะแนนพฤติกรรมนกัศกึษาแตล่ะคนตามการเข้าชัน้เรียนและความสนใจในการเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน การส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด และการแต่งกายท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบ   ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทัง้การแสดงออกท่ีให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความพร้อมในการ
เตรียมตวั ตลอดจนความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การศกึษาบทเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย และมีความกระตือรือร้นในค้นคว้าหาความรู้ 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

                                    มีความรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทยอย่างกว้างขวาง (2.1) 
                  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (2.2) 
                 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอย่างตอ่เน่ือง (2.3) 

2.2 วิธีการสอน 

   จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เน้นความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ี
ถกูต้องและทนัสมยั อีกทัง้น าไปสูก่ารปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

การสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  ตลอดจนกิจกรรมในชัน้เรียนท่ีเน้นวัดความรู้ ความเข้าใจ การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 
 



4 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

                     สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเพ่ือการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
(3.2) 
                      มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (3.3) 

3.2 วิธีการสอน 

              ประเมินจากการผลการปฏิบตัิงานทัง้ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  

3.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค  
- การท าแบบฝึกหดั  
- การท ารายงาน 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

                     เป็นผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ และมีบคุลิกภาพดี (4.1) 
                     เป็นผู้มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม (4.4) 

      4.2 วิธีการสอน 

            - จดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบับคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

            - จดักิจกรรมการสอนท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ เพ่ือให้เกิดการประสานงานกบัผู้อื่น การ
แก้ปัญหาร่วมกนั และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

      4.3 วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินจากปฏิสมัพนัธ์ของนกัศกึษากบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง   
          - ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
         -ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

                     สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบททางวฒันธรรม
(5.1) 
                     สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นข้อมลูเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได้ (5.2) 
                     มีทกัษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3) 



5 
 
      5.2 วิธีการสอน 

            - การมอบหมายให้นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และน าเสนอการวิเคราะห์สงัเคราะห์
สถานการณ์การสื่อสารผ่านบน IPAD ของนกัศกึษา หรือ PowerPoint น าเสนอหน้าชัน้เรียน 

      5.3 วิธีการประเมินผล 

         - ประเมินจากความถกูต้องเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลู  และการน าเสนอข้อมลูหน้าชัน้
เรียน 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 

(Week 

Number) 

วันเดือนปี 

(Date/Month) 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 

(Topics) 

จ านวนคาบ/ 

สัปดาห์

(Period/week) 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

(Activities/Use of Instructional Media) 

1 11-15 มกราคม 2559 แนะน ารายวิชา 
 

3 ฟังบรรยาย 
 

2 18-22 มกราคม 2559 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบนัทกึ
และสรุปความ 
     * ความหมายและความส าคญั 
     * รูปแบบและประเภทของบนัทกึ 

3 แบบฝึกหัดบันทึกแบบเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ 
แบบฝึกหัดบันทึกแบบแผนภูมิ
ความคิด 
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3 25-29 มกราคม 2559 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบนัทกึ
และสรุปความ 
     * รูปแบบและประเภทของบนัทกึ 
(ตอ่) 

3 แบบฝึกหดับนัทกึแบบสรุปความ 
แบบฝึกหดับนัทกึแบบวิจารณ์ 
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

4 1-5 กมุภาพนัธ์ 2559 การบนัทกึและสรุปความจากการ
ประชมุ 
     * การบนัทกึและสรุปความการ
ประชมุ 
      * การบนัทกึและสรุปความการ
อภิปราย 

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
การประชมุ 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
การอภิปราย 
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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สัปดาห์ที่ 

(Week 

Number) 

วันเดือนปี 

(Date/Month) 

หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 

(Topics) 

จ านวนคาบ/ 

สัปดาห์

(Period/week) 

กิจกรรม/สื่อการสอน 

(Activities/Use of Instructional Media) 

5 8-12 กมุภาพนัธ์ 
2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก
หนงัสือพิมพ์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
ข่าว 
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

6 15-19 กมุภาพนัธ์ 
2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
สารคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
สารคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

7 22-26 กมุภาพนัธ์ 
2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

8 29 กุมภาพันธ์ –  
5 มีนาคม 2559 

 
สอบกลางภาค  20 % 

 
2 

บนัทกึแบบแผนภมูิความคิด 
บนัทกึแบบสรุปความ 
สรุปความการประชมุ 
สรุปความบทความ 

9 7-11 มีนาคม 2559 การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
เร่ืองสัน้      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
เร่ืองสัน้      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

10 14-18 มีนาคม 2559 การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยกุระจายเสียง 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
สารคดีทางวิทย ุ     

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากสารคดีทางวิทย ุ     
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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11 21-25 มีนาคม 2559 การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยกุระจายเสียง 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก บท
เพลงทางวิทย ุ     

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากบทเพลงทางวิทย ุ     
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

12 28 มีนาคม- 
1 เมษายน  2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยโุทรทศัน์ 
     * การบนัทกึและสรุปความเพลง
จากมิวสิควิดีโอ      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
เพลงจากมิวสิควิดีโอ      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

13 4-8 เมษายน  2559 การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยโุทรทศัน์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
ข่าวทางโทรทศัน์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากข่าวทางโทรทศัน์      
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากการแถลงข่าวทางโทรทศัน์      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

14 11-15 เมษายน  
2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยโุทรทศัน์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
สารคดีทางโทรทศัน์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากสารคดีทางโทรทศัน์      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

15 18-22 เมษายน  
2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยโุทรทศัน์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
รายการปกิณกะทางโทรทศัน์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากรายการปกิณกะทางโทรทศัน์      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

16 25-29 เมษายน  
2559 

การบนัทกึและสรุปความจากสื่อ
วิทยโุทรทศัน์ 
     * การบนัทกึและสรุปความจาก 
ละครทางโทรทศัน์      

3 บรรยาย 
แบบฝึกหดัการบนัทกึและสรุปความ
จากละครทางโทรทศัน์      
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 17-18 3-19 พฤษภาคม 
2559 สอบปลายภาค 

3 บนัทกึแบบแผนภมูิความคิด 
บนัทกึแบบสรุปความ 
บนัทกึแบบวิจารณ์ 
สรุปความเร่ืองสัน้  
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สรุปความสารคดี 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
สอบ 
-กลางภาค 
-ปลายภาค 

สอบด้วยข้อสอบอตันยัเพ่ือ
วดัความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้การคิด วิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ 

 
8 

17-18 

 
25% 
30% 

 

2 
แบบฝึกหดั 
 

-ตรวจให้คะแนนแบบฝึกหดั
ทกุชิน้  
 

ทกุสปัดาห์ท่ี
ก าหนดให้มี
แบบฝึกหดั 

35% 

3 รายงาน 
- ให้เลือกหวัข้อรายงานตาม
ความสนใจ และน าเสนอผล
การศกึษาหน้าชัน้เรียน 

สองสปัดาห์ก่อน
การสอบปลาย

ภาค 

10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
แก้วตา กรุงวงศ์. (2544). ภาษาไทยธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร:บริษัทเฟิสท์ ออฟเซท (1993) จ ากดั. 
ชลุีรัตน์ จรัสกลุชยั และฆนาศยั กรึงไกร. (2545). การพสูิจน์หาหวัเร่ืองที่มีนัยส าคัญ และการย่อความของข้อความ 

               ภาษาไทยแบบอัตโนมัต ิภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ทองใบ สดุชารี. (2542). วิเคราะห์แนวความคดิ ทฤษฎี และการประยุกต์. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. อบุลราชธานี :  
               สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี.  
นฤมล ปราชญโยธิน. (2536). ทวีศกัด์ิ กออนนัตกลู และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ. ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ. 
               กรุงเทพฯ : ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
ลงุไอน์สไตน์(2552)  ถอดรหัสอ่านเร็ว. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์บิสกิต . 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
บทเรียน I Tune U วิชา การจดบนัทกึและสรุปความ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดบนัทึกและสรุปความ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - การส่ือสารผา่นอีเมลของผู้สอน 
   - การส่ือสารผา่นระบบ I Tune U ของมหาวิทยาลยั และ Facebook กลุม่ผู้ เรียนในรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 
- แบบประเมินตนเอง  

3. การปรับปรุงการสอน  
- การปรับปรุงเนือ้หาวิชา กิจกรรมท่ีใช้ประกอบการสอนให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัการท างาน
ในยคุปัจจบุนั 
- การปรับปรุงการวดัผลและประเมินผล 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสอบถามนกัศกึษา 
- การแตง่ตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก เพ่ือสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนกัศกึษาโดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และผลการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงบทเรียน  กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 

 


