รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1541118 ชื่อวิชา ศิลปะและลีลาของการเขียน
Art and style of Writing
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค
2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ห้อง 1108
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษา
จิตพิสัย
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพต่อกฎกติกาที่ตกลงไว้ ตลอดจนมีคุณธรรมทางวิชาการ
พุทธิพิสัย
1) สามารถเขียนและพัฒนางานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีศิลปะและชั้นเชิงทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2) สามารถบูรณาการความรู้และวัฒนธรรมทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาใช้ในเกิดประโยชน์
ในงานเขียนของตนได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะพิสัย
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2) สามารถสรุปประเด็น สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วยการใช้ทักษะการเขียน ตลอดจนใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนองาน และใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชานี้เพิ่งเปิดสอนครั้งแรก จึงยังไม่มีแผนปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิคการเขียน การเปรียบเทียบระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน การใช้
ค า โวหาร ส านวน สุ ภ าษิ ต และค าพั ง เพย ระบบการอ้ า งอิ ง ฝึ ก การเขี ย นเรื่ อ งภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษจากประสบการณ์ อนุ ทิ น ชีว ประวัติ แนะน าหนั ง สื อ หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เรื่ อ งสั้ น
บทความแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
Principles and techniques of writing, comparison of spoken and written
language, use of words, locutions, expressions, proverbs, and aphorisms, reference
systems, practice writing Thai and English stories from experiences, diaries,
biographies, introducing book or tourist attraction, short stories, articles to express
opinion and rationally criticize
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ ชั ด เจนและแม่ น ย ายิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
3) มีคุณธรรมทางวิชาการ ไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่นเป็นของ
ด้านความรู้
1) มีค วามรอบรู้ ในภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ
3) สามารถพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนองาน

1) ผู้สอนตรวจสอบความมีวินัยในชั้นเรียน ทั้ง
การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่
กาหนด
2) มอบหมายให้ผู้เรียนสร้างงานเขียนของตน
พร้อมกับปลูกฝังความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
ของนักวิชาการ

1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ทั้งความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การเข้าเรียนและส่งงานตรง
ต่อเวลา
2) ประเมิ น จากงานเขี ย นประเภทต่ า ง ๆ ที่
ผู้เรียนต้องจัดทาขึ้นในรายวิชานี้ทุกผลงาน โดย
ต้องมีรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

1) ใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย อาทิ การทัศน 1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเขียนสารคดี 2) ประเมินจากการสอบปลายภาค
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3) ประเมินจากงานเขียน
2) ใช้วิธีสอนแบบ (Active Learning) โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทา

1) มอบหมายงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
อาทิ การเขียนวิพากษ์ การเขียนวิจารณ์
2) มอบหมายให้นักศึกษานาเสนองานด้วยการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนกับ

1) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2) ประเมินจากงานเขียน
3) ประเมินจากการนาเสนองานเขียนอย่าง
สร้างสรรค์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

5%

1-15

40 %

1-15

40%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่าง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ผู้เรียน และผู้เรียนกับผูเ้ รียน อันจะทาให้เกิด
หลักการในการดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ
1) กาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็น 1) ประเมินจากการทางานเป็นกลุม่ ร่วมมือของ
กลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative) ประสานงาน นักศึกษา
กับผู้อื่นหรือค้นคว้าจากแหล่งอื่น ๆ
1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสาร เช่น การนาเสนอแนวคิดผ่านงานเขียน
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์ในการนาเสนองานทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

ผลการเรียนรู้ตวั เข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

1) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารด้วย
ทักษะการเขียนผ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ที่
ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอผลงาน การ
เลือกใช้เครื่องมือสารสนเทศ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1-15

1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

5%

10%

ผลการเรียนรูต้ วั ธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
(3 ชม.) - ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน การประเมินผล และ
แนวทางการสืบค้นงานเขียน
- ปริทรรศน์งานเขียนในดวงใจ

2
(3 ชม.)

ปฐมบทการเขียน
- ความหมายและประเภทของงานเขียน
- ความสาคัญของงานเขียน
- การเขียนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดจนวิธีวัดและประเมินผล
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่าเรื่อง “งานเขียนใน
ดวงใจ” ที่ผู้เรียนเคยอ่าน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3.ผู้สอนให้ผเู้ รียนออกมานาเสนองานเขียน
คนละ 5 นาที
4.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการ
เรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. รายละเอียด มคอ.3
2. งานปริทรรศน์งานเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายถึงความหมายและประเภทของ
งานเขียน
2. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ และให้

1. มคอ. 3
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. Power Point

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. สื่ออินเทอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5%

5%

ผู้สอน
อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

6

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- การเขียนย่อหน้า

3
(3 ชม.)

การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่าง ๆ
- การใช้คาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ระดับของภาษา
- ภาษาพูดและภาษาเขียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ค้นคว้าลักษณะเด่นของงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต โดยให้หาตัวอย่าง
งานเขียนที่ดีของแต่ละประเภท และจัดทา
ผังมโนทัศน์งานเขียนประเภทต่าง ๆ
3. บรรยายเรื่องการเขียนย่อหน้าทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนเขียนย่อหน้า
เรื่อง “คุณสมบัติของคนรักที่ดี” เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การระดมความคิดสร้างผังมโนทัศน์งาน
เขียนประเภทต่าง ๆ
2. การเขียนย่อหน้าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน
1.ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างคา (ทั้งภาษาไทยและ 2. Power Point
ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ยินหรือได้อ่านแล้วเกิด
ความรูส้ ึกไม่ดี
2. ผู้สอนชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของการใช้คา
รวมถึงความสาคัญของการเลือกใช้คาในงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

4
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่าง ๆ
(ต่อ)
- โวหารงานเขียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

เขียนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเรื่อง
และระดับของบุคคล
3. ให้ผู้เรียนเขียน “ข้อความ”ในจดหมาย
น้อย 3 ฉบับคือ จดหมายถึงพระสงฆ์
จดหมายบอกรักแม่ จดหมายน้อยถึงเพื่อน
สนิทในขณะกาลังเรียนบางรายวิชาที่น่าเบื่อ
โดยให้ผเู้ รียนเลือกว่าจะเขียนเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ได้
4. ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนรายบุคคลออกมา
อ่านจดหมายนั้น พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิ ป รายถกเถีย งถึ งการใช้ คาในงานเขี ย น
ดังกล่า วว่ ามีค วามเหมาะสมกั บระดับ ของ
บุคคลและเหมาะสมกับเนื้อความหรือไม่
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการใช้คาใน
งานเขียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จดหมายน้อยตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน
1) บรรยายเรื่องโวหารงานเขียน
2. Power Point
2) ให้ผู้เรียนเขียนบรรยายถึง “ดอกเฟื่องฟ้า

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
8

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- การใช้สานวน สุภาษิต คาพังเพย
ประกอบกับงานเขียน (ทั้งสานวน สุภาษิต
คาพังเพย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

5
(3 ชม.)

งานเขียนทางวิชาการ
- ประเภทของงานเขียนทางวิชาการ
- หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

และดอกขจร” ตามโวหารงานเขียนชนิดต่าง
ๆ
3) ยกสานวนว่า “as cool as a
cucumber” และให้นักศึกษาเขียน
ข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็
ได้ แต่ต้องปรากฏสานวนดังกล่าว
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.งานเขียนตามโวหารการเขียนประเภทต่าง
ๆ
2. ความเรียงที่แสดงให้เห็นถึงการนาสานวน
ไปประยุกต์ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. บรรยายเรื่องประเภทของงานเขียนทาง 2. Power Point
วิชาการ พร้อมยกตัวอย่างงานเขียนทาง
3. สื่ออินเทอร์เน็ต
วิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าตัวอย่าง
งานเขียนทางวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากสื่ออินเทอร์เน็ต พร้อมกับ
นาเสนองานเขียนชิ้นนั้น ๆ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

9

สัปดาห์ที่
(ชม.)

6
(3 ชม.)

7
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การนาเสนอตัวอย่างของงานเขียนทาง
วิชาการ
หลักการเขียนรายการอ้างอิง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- หลักการเขียนรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทย 1.บรรยายถึงหลักการเขียนรายงานอ้างอิง
และภาษาอังกฤษ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาไปสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ตาม
หั ว ข้ อ ที่ ก ลุ่ ม ของตนได้ รั บ มอบหมายจาก
สานักวิทยบริการ โดยให้เขียนเป็นรายการ
อ้างอิงจากหนังสือภาษาไทยจานวน 10 เล่ม
และภาษาอังกฤษจานวน 10 เล่ม
อนึ่ ง รายการอ้ า งอิ ง นั้ น ต้ อ งมาจาก
แ ห ล่ งข้ อ มู ล ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ทั้ งห นั งสื อ
วิทยานิพนธ์ วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การเขียนรายการอ้างอิง
การเขียนเล่าเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- หลักการเขียนเล่าเรื่อง
1. ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องเล่าจากสื่อ
- การฝึกการเขียนเล่าเรื่อง
อินเทอร์เน็ตเรื่องใดก็ได้ทั้งภาษาไทยและ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

8
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การเขียนอนุทินและชีวประวัติ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ภาษาอังกฤษ
2. บรรยายเรื่องการเขียนเล่าเรื่อง
3. ให้ผู้เรียนเขียนเล่าเรื่องในหัวข้อ “ความ
รัก ความหวัง และความทรงจา”
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปหลักการ
ตลอดจนความสาคัญของการเขียนเล่าเรื่อง
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การเขียนเล่าเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน
1.ให้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นชี ว ประวั ติ ข องบุ ค คล 2. Power Point
ส าคั ญ จากเว็ บ ไซต์ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ จากนั้ น ให้
นั ก ศึ ก ษาออกมาน าเสนอชี ว ประวั ติ ข อง
บุคคลสาคัญนั้น ๆ
2.ให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าอนุ ทิ น ด้ ว ยการสร้ า ง
เพจในเฟซบุ๊ ก รายบุ ค คล โดยให้ อั พ เดท
อนุทินทุกวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ให้นักศึกษาเขียนชีวประวัติของตนเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้จานวน 1
เล่มส่งท้ายภาคการศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3.วีดีทศั น์สารคดีเรื่อง
“สารวจโลก”

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

กิจกรรม/ใบงาน :
1.อนุทินออนไลน์
2.หนังสือชีวประวัติรายบุคคล

9
(3 ชม.)

การเขียนสารคดี
- ความหมายและประเภทของสารคดี
- การใช้ภาษาในสารคดี
- หลักการเขียนสารคดี

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนให้ผเู้ รียนดูสารคดีเรื่อง “สารวจ
โลก” เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นให้ผู้เรียน
เขียนบรรยายสิ่งที่ได้ดู
2.บรรยายเรื่องความหมายและประเภทของ
สารคดี ตลอดจนหลักการเขียนสารคดี
3.มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษารอบ
เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ และเขี ย นบรรยาย
เรื่องราวรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นสารคดี
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4.มอบหมายให้ผู้เรียนทาโปสเตอร์เชิญชวน
เ ที่ ย ว ร อ บ เ ก า ะ รั ต น โ ก สิ น ท ร์ เ ป็ น
ภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานจาก
สารคดีที่กลุ่มตนเองจัดทาขึ้น

12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

10
(3 ชม.)

การเขียนสารคดี (ต่อ)
- การนาเสนอสารคดีท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

11
(3 ชม.)

การเขียนบันเทิงคดี
- ความหมายและประเภทของบันเทิงคดี
- หลักการเขียนบันเทิงคดี

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การสรุปความสารคดีสารวจโลก
2.การจัดทาบทความสารคดีท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
3.โปสเตอร์เชิญชวนท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์เป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนกล่าวนาเรื่องการเขียนสารคดี
2.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มนาเสนอสารคดี
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่กลุม่ ตนเองได้
จัดทาขึ้น พร้อมโปสเตอร์เชิญชวนท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์
กิจกรรม/ใบงาน
1.การนาเสนอสารคดีท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
2.การนาเสนอโปสเตอร์เชิญชวนท่องเที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นอ่ า นเรื่ อ งสั้ น เรื่ อ ง
“วิทยานิพนธ์ดีเด่น ” จากหนังสือรวมเรื่อง

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3.อินเทอร์เน็ต

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- การเขียนเรื่องสั้น
- ทฤษฎีสหบท

12
(3 ชม.)

การเขียนบทความทางวิชาการ
- ประเภทของบทความวิชาการ
- การเขียนบทความทางวิชาการ
- การเขียนบทคัดย่อ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

สั้ น รางวั ล ซี ไ รท์ เ รื่ อ ง “เราหลงลื ม อะไร
บางอย่าง”
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
จากเว็บไซด์
http://eslyes.com/easyread/
3.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปลักษณะของ
เรื่องสั้น
4.มอบหมายงานให้ผู้เรียนแต่งเรื่องสั้นด้วย
การใช้ทฤษฎีสหบท โดยใช้เพลง I belive
ican fly ของศิลปิน R. Kelly เป็นตัวบท
กิจกรรม/ใบงาน :
1.เรื่องสั้นตามทฤษฎีสหบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน
1.บรรยายเรื่องการเขียนบทความวิชาการ 2. Power Point
2. ให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจ
จานวน 1 หัวข้อ
3.ให้ผู้เรียนจัดทาบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ในรูปแบบของบทความ
วิจัย โดยกาหนดให้ต้องมีบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

13
(3 ชม.)

การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น
- หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
- มรรยาทในการเขียนแสดงความคิดเห็น

14
(3 ชม.)

การเขียนวิพากษ์และวิจารณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.บทความวิชาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ให้ผู้เรียนอ่านงานเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากเว็บไซด์ทางอินเทอร์เน็ต
2. บรรยายเรื่องหลักและมรรยาทของการ
เขียนแสดงความคิดเห็น
3.ให้ผู้เรียนเลือกเขียนแสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสสังคมที่แสดง
ผ่านสื่อกระแสหลัก ณ ขณะนั้น
4. ผู้เรียนนาเสนอผลงานเขียนของตน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. งานเขียนแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.บรรยายเรื่องการเขียนวิพากษ์และการ
เขียนวิจารณ์
2.ให้วิจารณ์เรื่องสั้นที่เพื่อนนักศึกษาเขียน
ในสัปดาห์ที่ 11 ตามหลักการเขียนวิจารณ์
เรื่องสั้น
3.ให้ผู้เรียนรายงานผลการวิจารณ์เรื่องสั้น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

15
(3 ชม.)

16
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การนาเสนองานเขียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

โดยสุ่มเรียกผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การเขียนวิจารณ์เรื่องสั้น
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน
1.ให้นักศึกษาเลือกงานเขียนที่ประทับใจ
2. Power Point
(จากรายวิชานี้) จานวน 1 ชิ้น แล้วออกมา
นาเสนอว่า เพราะเหตุใดงานเขียนชิ้นนี้จึง
เป็นงานเขียนที่นักศึกษาประทับใจ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การนาเสนองานเขียนที่ประทับใจ
สอบปลายภาค

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5%

อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- งานเขียนทุกประเภท
- สอบปลายภาค
- คะแนนจิตพิสัย
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

75%
20%
5%
 อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาศิลปะและลีลาของ
การเขียน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ภาษาไทย
กาญจนา นาคสกุล. (2545). บรรทัดฐานภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. (2555). “การเขียนเพื่อการสื่อสาร” ใน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. นครปฐม:โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เจตนา นาควัชระ. (2549). วิถีแห่งการวิจารณ์ ประสบการณ์จากสามทศวรรษ. กรุงเทพฯ: ชมนาด.
ชฎารัตน์ สุนทรธรรม และสุภา พูนผล. (2552). “การอ่าน.” ใน ทักษะการใช้ภาษาไทย. เชียงใหม่:
ธนุชพริ้นติ้ง.
17

ชมัยพร แสงกระจ่าง.(2556). หน่วยที่ 9 การอ่านวิจารณ์ . ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่าน
ภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช
ดวงใจ ไทยอุ บุ ญ . (2550). ทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทย. กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2557). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วิทย์ ศิวะศริยานนท์.(2507). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทย.
อุบล เทศทอง. (2555). “การเขียนเพื่อการสื่อสาร”ใน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ภาษาต่างประเทศ
Babylon. (2012). Definition of critical writing. [Article]. Retrieved from http://dictionary.
babylon.com/critical_writing
Brookes, I., & Marshall, D. (2004). Good writing guide. Chambers: Edinburgh.
Furner, B. A (1973). Creative writing through creative dramatics. Journal of Elementary
English, 50.
Goldberg, N. (2001). Writing down the bones: Freeing the writer within. London:
Shambhala.
McKee, P. (1959). Creative Writing: An instructional job in written composition. New
York: Houghton, Mekee Language Service Bulletin.
Wilson, M. (2009). Critical writing [Article] Retrieved form http://www.sussex.ac.uk/
s3/?id=122

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
https://library.tu.ac.th/ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.lib.su.ac.th/ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
19

