เอกสารหมายเลข มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือ
่ สถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ
่ รายวิชา1
1542203 วิชา การเขียนสารคดี (Feature Writing)
2. จานวนหน่ วยกิต1
3 หน่ วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน1
ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. รสริน ดิษฐบรรจง
5. ภาคการศึกษา / ชัน
้ ปี ทีเ่ รียน1
2/2563 นักศึกษาชัน
้ ปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต
่ อ้ งเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
7. รายวิชาทีต
่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
8. สถานทีเ่ รียน1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด1
1 มิถน
ุ ายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา1
1.1 เพือ
่ ให้นกั ศึกษามีความรูค
้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเขียนสารคดี
1.2
เพือ
่ ให้นกั ศึกษาใช้ภาษาในการนาเสนองานเขียนสารคดีได้ถก
ู ต้องและสละส

ลวย

1.3 เพือ
่ ให้นกั ศึกษารูล้ กั ษณะและประเภทของสารคดี
1.4 เพือ
่ ให้นกั ศึกษารูร้ ูปแบบ หลักเกณฑ์และกลวิธก
ี ารเขียนสารคดี
1.5
เพือ
่ ให้นกั ศึกษาสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลและสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่

อเขียนสารคดีได้

1.6 เพือ
่ ให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์งานเขียนสารคดีและนาเสนอผลงานได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1
2.1 เป็ นการปรับปรุงเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาหลักสูตร
2.2 เพือ่ ให้รายวิชามีความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
2.3 เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้หลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา1
ลักษณะและประเภทของสารคดี รูปแบบ หลักเกณฑ์และกลวิธีเขียนสารคดี
แหล่งข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลเพือ
่ การเขียนสารคดี
การเขียนและนาเสนอผลงาน
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ตอ่ ภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั /ิ งาน การศึกษาด้วยตนเ
ภาคสนาม/การฝึ กง
อง
าน
145
15
90
คาบ/ภาคการศึก คาบ/ภาคการศึก
คาบ/ภาคการศึกษ
ษา
ษา
า
3.
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอ
ี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึก
ษาเป็ นรายบุคคล1
2 คาบ/สัปดาห์ ห้องพักอาจารย์ 2 ชัน
้ 14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หรือ e-mail: rodsarin.d@dru.ac.th 1 คาบ/สัปดาห์
(เฉพาะรายทีต
่ อ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข
้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต
่ อ้ งพัฒนา1
 1.1.1 มีทศ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อ่ การงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 1.1.2 ซือ
่ สัตย์ สุจริตและมีวน
ิ ยั
เคารพและปฏิบตั ต
ิ ามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม
 1.1.3
มีจต
ิ สานึกและพฤติกรรมทีค
่ านึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและสังคมทีม
่ ีคณ
ุ ธรรม
มากกว่าประโยชน์ สว่ นตน
 1.1.4 ภูมใ
ิ จในภาษาไทย ความเป็ นไทย
และมีเจตคติทด
ี่ ต
ี อ่ วัฒนธรรมไทย
1.2 วิธีการสอน1

แทรกเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมในขณะบรรยายและในการตรวจงาน
กระบวนการสร้างเจตคติ รูปแบบใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล1
ประเมินจากพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในตัวนักศึกษา

2. ความรู ้
2.1 ความรูท
้ ต
ี่ อ้ งได้รบั 1
 2.1.1 มีความรอบรูใ
้ นภาษาและวัฒนธรรมไทย
 2.1.2 มีความรูท
้ เี่ กิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ตา่ งๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
 2.1.3
มีความรูแ
้ ละความสามารถพัฒนาความรูด
้ า้ นภาษาและวัฒนธรรมไทย
้
ให้เพิม
่ พูนยิง่ ขึน
2.2 วิธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน
้ เรียน
เทคนิคการอภิปราย/การสังเกตและจดบันทึก
2.3 วิธีการประเมินผล1
การตรวจแบบฝึ กหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงเกณฑ์
(ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต
่ อ้ งพัฒนา1
 3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า
 3.1.2
สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เป็ นหลักในการดาเนินชีวต
ิ และการประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน
้ เรียน
แบบกระบวนการคิดวิจารณญาณ
3.3 วิธีการประเมินผล1
การตรวจแบบฝึ กหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ประเมินผลอิงเกณฑ์
(ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต
่ อ้ งพัฒนา
 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ น
ื่ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

ขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.2 วิธีการสอน1
เทคนิคการแบ่งกลุม
่ แบบใช้กระบวนการกลุม
่
นาเสนอผลงานหน้าชัน
้ เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล1
ประเมินตนเอง
ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุม
่
ประเมินจากเพือ
่ นร่วมงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต
่ อ้ งพัฒนา
 5.1.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน และการสรุปประเด็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.2
สามารถสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
 5.1.3
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์
 5.1.4
สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการศึกษาค้นคว้าวิจยั
ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
5.2 วิธีการสอน1
บรรยาย อภิปราย นาเสนองานหน้าชัน
้ เรียน
(การรายงานปากเปล่า)
มอบหมายงานให้ศก
ึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล1
ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้าชัน
้ เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปด
หัวข้อ/รายละเอียด
าห์
ที่

จาน
กิจกรรมการเรียน
วน
การสอน / สือ่ ทีใ่ ช้
ชั่วโ
มง
111 คาอธิบายรายวิชา
3 1. ปฐมนิเทศ/แนะนารายวิชา
เอกสารประกอบการสอน
2. ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
การประเมินผลการเรียน
3.ซักถามข้อมูลเกีย่ วกับ
ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับกา
รายวิชา
รเขียนสารคดี
4. กิจกรรมแนะนาตัว

ผูส้ อน

ผศ..ด
ร.
รสริน
ดิษฐบ

//2

สัปดา
ห์
ที่
3

14

15

การเตรียมการเขียนสารค
ดี

3

5. นักศึกษาเอกสารเรือ่ ง
ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับการเ
ขียนสารคดี
ด้วยตนเองพร้อมกับฟังอาจา
รย์อธิบายเนื้อหา
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. กิจกรรมกลุม
่
5. นาเสนอหน้าชัน
้ เรียน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน

รรจง

ผศ.ดร
. รสริน
ดิษฐบ
รรจง

หัวข้อ/รายละเอียด

จานว กิจกรรมการเรียน ผูส้ อน
น
การสอน / สือ่ ทีใ่ ช้
ชั่วโม
ง
ความรูเ้ กีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการ
3
1. บรรยาย
ผศ.ดร.
เขียน: ความรูเ้ กีย่ วกับคา
2. ศึกษาเอกสาร รสริน
ความรูเ้ กีย่ วกับประโยค
3. อภิปราย
ความรูเ้ กีย่ วกับสานวน
4. กิจกรรมกลุม
่
ดิษฐบรร
5.
จง
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี
ยน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน

ความรูเ้ กีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการ
เขียน: ความรูเ้ กีย่ วกับโวหาร
ความรูเ้ กีย่ วกับภาพพจน์

3

การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
การเขียนสารคดีทอ่ งเทีย่ ว

3

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4. กิจกรรมกลุม
่
5.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี
ยน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย

ผศ.ดร.
รสริน
ดิษฐบรร
จง

ผศ.ดร.
รสริน

4. เก็บข้อมูล
5. ทาแบบฝึ กหัด
6. สรุปบทเรียน
5

สัปดา
ห์
ที่
66

17

88
8

การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
การเขียนสารคดีทอ่ งเทีย่ ว

3

ดิษฐบรร
จง

1. บรรยาย
ผศ.ดร.
2. ศึกษาเอกสาร รสริน
3. อภิปราย
4.
ดิษฐบรร
เขียนสารคดีทอ่ งเ
จง
ทีย่ ว
5.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี
ยน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน

หัวข้อ/รายละเอียด

จานว กิจกรรมการเรียน ผูส้ อน
น การสอน / สือ่ ทีใ่ ช้
ชั่วโม
ง
การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
3 1. บรรยาย
ผศ.ดร.
การเขียนสารคดีชีวประวัตแ
ิ ละอัต
2. ศึกษาเอกสาร รสริน
ชีวประวัติ
3. อภิปราย
4. เก็บข้อมูล
ดิษฐบรร
5. ทาแบบฝึ กหัด
จง
6. สรุปบทเรียน
การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
การเขียนสารคดีชีวประวัตแ
ิ ละอัต
ชีวประวัติ

3

สาระการเรียนรูส้ ปั ดาห์ท1
ี่ -7

3

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4.
เขียนสารคดีชีวปร
ะวัติ
5นาเสนอหน้าชัน
้ เ
รียน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน
สอบกลางภาค

ผศ.ดร.
รสริน
ดิษฐบรร
จง

19

การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
การเขียนสารคดีวถ
ิ ช
ี ีวต
ิ

3

1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4 เก็บข้อมูล
5.นาเสนอหน้าชัน
้
เรียน
6 ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4.
เขียนสารคดีวถ
ิ ช
ี ีวิ
ต
5.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี
ยน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน

ผศ.ดร.
รสริน
ดิษฐบรร
จง

10 การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
101 การเขียนสารคดีวถ
ิ ช
ี ีวต
ิ
0

3

สัปด
าห์
ที่

จาน กิจกรรมการเรียน ผูส้ อน
วน การสอน / สือ่ ทีใ่ ช้
ชั่วโ
มง
3 1. บรรยาย
ผศ.ดร.
2. ศึกษาเอกสาร รสริน
3. อภิปราย
4. เก็บข้อมูล
ดิษฐบร
5. ทาแบบฝึ กหัด
รจง
6. สรุปบทเรียน

หัวข้อ/รายละเอียด

11

การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
การเขียนสารคดีรายงานพิเศษ

12

การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ:
การเขียนสารคดีรายงานพิเศษ

3

1. บรรยาย
2 ศึกษาเอกสาร
3. อภิปราย
4.
เขียนสารคดีรายงา

ผศ.ดร.
รสริน
ดิษฐบรร
จง

ผศ.ดร.
รสริน
ดิษฐบร
รจง

นพิเศษ
5.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี
ยน
6. ทาแบบฝึ กหัด
7. สรุปบทเรียน
1.
ผศ.ดร.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี รสริน
ยน
2. อภิปราย
ดิษฐบร
3. สรุปบทเรียน
รจง

881 การนาเสนอผลงานสารคดีในรูปแบ
3 บวิดท
ิ ศั น์

3

114 การนาเสนอผลงานสารคดีในรูปแบ
บวิดท
ิ ศั น์

3

1.
ผศ.ดร.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี รสริน
ยน
2. อภิปราย
ดิษฐบร
3. สรุปบทเรียน
รจง

ถ11 การนาเสนอผลงานสารคดีในรูปแบ
5 บรายงานเดีย่ ว

3

1.
นาเสนอหน้าชัน
้ เรี
ยน
2. อภิปราย
3. สรุปบทเรียน

116 สาระการเรียนรูส
้ ป
ั ดาห์ที9
่ -15

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจก ผลการเ
วิธีการประเมิน
รรม รียนรู ้
ที่
1
1

2.1,
2.8
3.1,
3.3,
3.4

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

3

ผศ.ดร.
รสริน
ดิษฐบร
รจง

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วน
ประเมิน
ของ
การประเ
มินผล
8
30%
15
30%

22

13

2.1,2.
5, 2.8
3.1,
3.3,
3.4
4.4,5.
3,5.4
1.11.5,
1.7
4.1

ตรวจแบบฝึ กหัด
ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้า

- ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการเ
รียน
- ประเมินจากความรับผิดชอบในกา
รทางาน
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในก
ารเข้าเรียนและการส่งงาน

ตลอดภา
คเรียน

20%
10%

ตลอดภา
คเรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
รสริน ดิษฐบรรจง. 2558. การเขียน. กรุงเทพฯ:
โครงการผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเี ฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห
่ วั ทรงครองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ 60 ปี
ธัญญา สังขพันธานนท์. 2548. การเขียนสารคดีภาคปฏิบตั .ิ กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
ดวงใจ ไทยอุบุญ. 2543. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ทวีศกั ดิ ์ ปิ่ นทอง. 2550. การพัฒนาทักษะการเขียน. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
นววรรณ พันธุเมธา. 2525. “การใช้คา.”
ในเอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:
การใช้ภาษา หน่ วยที่ 1-15. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญยงค์ เกศเทศ. 2547. วิถค
ี ด
ิ วิธีเขียน. กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542.
กรุงเทพมหานคร: นานมีบค
ุ๊ ส์ พับลิเคชั่น.

ชลอ รอดลอย. 2551. การเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โชษิตา มณีใส. 2553. การใช้ภาษาไทยเพือ
่ ประสิทธิผล.

กรุงเทพฯ:
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1

ทวีศ ักดิ ์ ญาณประทีป. 2523. การเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ทวีศ ักดิ ์ ปิ่ นทอง. 2550. การพัฒนาทักษะการเขียน. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
ธีรภาพ โลหิตกุล. 2552. กว่าจะเป็ นสารดคี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
วรวรรธน์ ศรียาภัย. 2555. การเขียนเพือ่ การสือ
่ สาร. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
ราชบัณฑิตยสถาน. 2556. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร. พิมพ์ครัง้ ที่
18.
กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1
แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
1.3 การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 สังเกตการณ์ พฤติกรรมรายบุคคลของผูเ้ รียน
2.2 สังเกตการณ์ ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 การตรวจงานนักศึกษา
2.4 สอบกลางภาค/ปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ปรับปรุงตามแบบประเมินการสอนอาจารย์
3.2 สอบถามข้อทีค
่ วรปรับปรุง/เพิม
่ เติมจากนักศึกษา
์ องนักศึกษาในรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
4.1 สุม
่ ตรวจงานของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
4.2
์ องนักศึก
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับอาจารย์ในสาขาเพือ
่ ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
ษา
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
4.3 กรรมการบริหารสาขา ตรวจสอบ การตรวจงาน การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนนและ

การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
5.2 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสาขาวิชา
5.3
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท
้ รงคุณวุฒแ
ิ ละกรรมการบริหารหลักสูตรตามแผ
นพัฒนาหลักสูตร

มคอ. 3 รายวิชา 1542203

การเขียนสารคดี
ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร. รสริน

ดิษฐบรรจง

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

คณะมนุ ษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

