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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THG1202 การอาน รายวิชา การอาน (Reading) 

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   THG1202  การอาน 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การอาน 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Reading 

๒.  จำนวนหนวยกิต       ๓ (๓-๐-๖)  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาบังคับ  
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ 
     อาจารยอาทิมา พงศไพบูลย 
      ๔.๒  อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์  
     อาจารยอาทิมา พงศไพบูลย 

๕.  สถานท่ีติดตอ   หอง ๓๕๔๗  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และผานทางระบบออนไลน 

๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ๒/๒๕๖๔ ชั้นปท่ี ๑ 
๖.๒ จำนวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๔๐ คน / กลุมเรียน  จำนวน ๒ กลุมเรียน 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   (ถามี) ไมมี 

๘.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี  
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๙.  สถานท่ีเรียน    หองเรียนอาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และทางระบบออนไลน 
 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง  วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 

 หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ 
 ๑. เขาใจหลักการอานงานประเภทตาง ๆ 
 ๒. อานสรุปความเรื่องท่ีอานไดอยางถูกตองครบถวน 
 ๓. อานจับใจความสำคัญของเรื่องท่ีอานไดถูกตอง 
 ๔. อานวิเคราะหงานเขียนไดอยางมีเหตุผล 
 ๕. อานวินิจสารไดอยางถูกตอง มีเหตุผล 
 ๖. นำเสนอผลการอานวิเคราะหและวินิจสารในรูปแบบวาจาและรายงานได 

๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการสอนใหมีความทันสมัย  ปรับปรุงเว็บไซตรายวิชา  

 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอาน หลักการอานออกเสียง การอานในใจ การอานจับใจความ  การวิเคราะห  

การวินิจสาร   

Introduction to reading; principle of reading aloud; read in mind; reading for gathering 

information; analytic reading; critical reading 

 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓ ชั่วโมงx๑๗สัปดาห  ตามความตองการ
ของผูเรียน  

ไมมี ๖ ชั่วโมงx๑๕สัปดาห 
 

 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา | 3  

รายวิชา THG1202  การอาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห) 

๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน  หอง ๓๕๔๗ ชั้น ๔ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร วันอังคาร เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๓๐๒ 
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  jiraporn.ad@ssru.ac.th 
             (E-Mail) nopphawan.ng@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)  
 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Web board)      
      http://www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad/ 
      http://www.elfhs.ssru.ac.th/nopphawan_ng/ 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีทัศนคติท่ีดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 (๒)  ซ่ือสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
 (๓)  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมท่ีคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมท่ีมีคุณธรรมมากกวา 

ประโยชนสวนตวั 
  (๔)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทย และมีเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมไทย 
๑.๒   วิธีการสอน 
 (๑) การบรรยาย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะสอน โดยเนนความตรงตอเวลาในการ 

  เขาชั้นเรียน การเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนความซ่ือสัตย 
 (๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกความรับผิดชอบดวยการศึกษาคนควา และนำเสนอผลงานท่ี 

  ไดรับมอบหมาย 
 (๓) การฝกปฏิบัติการอาน ฝกความสามารถในการแกปญหา การแสดงความคิดเห็นและการ 

  ยอมรับ ความคิดเห็นของผูอ่ืนในกรณีทำงานกลุม 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน (การแตงกาย การตรงตอเวลา การ 

  สงงานตรงเวลาและมารยาทในสังคม)    
 (๒) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน  
 (๓) ประเมินจากพฤติกรรมการทำแบบฝกหัด รายงาน 
 (๔) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงาน 
 
 
 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/nopphawan_ng/
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๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  (๒)  มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 
  (๓)  มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน 
๒.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายเนื้อหา ยกตัวอยาง ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
 (๒) กลุมโครงงานรวมกันอภิปรายกลุม  
 (๓) นำเสนองานดวยวาจาและรูปแบบรายงาน 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการทดสอบกลางภาค  ปลายภาค   
(๒)  สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน   
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา   
(๔)  ประเมินจากการนำเสนองาน 
(๕)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน   

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา 
 (๒)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมี

 ประสิทธิผล 
๓.๒   วิธีการสอน 
 (๑) การบรรยาย 
 (๒) แบงกลุมจัดทำโครงงานแตละกลุมโครงงานรวมกันอภิปรายกลุม  
 (๓) ฝกอานงานเขียนตามหลักการอาน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน   
 (๒)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา   
 (๓)  ประเมินจากการนำเสนองานและรายงาน 

(๔)  ประเมินจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดอยางดี 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การอภิปรายในชั้นเรียนรวมกับผูสอน 
(๒)  การทำงานกลุมและการนำเสนอผลงาน 
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(๓)  ฝกความสามารถในการแกปญหา มนุษยสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ
 ความคิดเห็นของผูอ่ืนและความรับผิดชอบ 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน 
 (๒)  ประเมินจากการศึกษาคนควา 
 (๓)  ประเมินจากการนำเสนองานและรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 (๔)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  สามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน การเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  (๒)  สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
 (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค 
 (๔)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ

 และเชิงปริมาณ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย 
(๒)  การอภิปรายกลุม 
(๓)  มอบหมายใหนำเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน 
 (๒) ประเมินจากผลการศึกษาคนควา 
 (๓) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงานท่ีไดรับมอบหมายโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตามประสบการณการเรียนรู 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

คร้ังที่ เน้ือหา รูปแบบ

การเรียน

การสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน 

การจัดการเน้ือหา การวัดผล 

 

๑ 

แนะนำรายวชิา 

บทนำเขาสูรายวชิา 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 

การอาน 

 

   Online 

 

Google 

meet  

 

บรรยาย อภิปราย   

Power Point 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกตการมีสวนรวม 

๒  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 

การอาน (ตอ) 

Online 

 

Google 

meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๓ การอานจับใจความสำคัญของ

ยอหนา 

การอานจับใจความสวนรวม 

 

Online 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

 

๔ การอานสรุปความ Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๕-๗ การอานตคีวาม 

การอานงานเขียนและ

วรรณกรรมคัดสรร 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๘ สอบกลางภาค Online/ 

On Site 

Google 

Meet  

 ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

๙-๑๐ การอานออกเสียงรอยแกว 

รอยกรอง 

 

Online/ 

on site 

Google 

Meet 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๑๑ การอานวิเคราะหงานสารคดี 

 

Online/ 

on site 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา | 7  

รายวิชา THG1202  การอาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๒-

๑๓ 

การอานวิเคราะหกวีนิพนธ Online/ 

on site 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๑๔-

๑๖ 

การอานวิเคราะหวิจารณ 

เร่ืองสั้นและนวนิยาย 

Online/ 

on site 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๑๗ สอบปลายภาค Online/  

On Site 

Google 

Meet  

 ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด – ๑๙  

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู  วิธีการประเมินการเรียนรู  สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของ      

การประเมินผล 

๑.๑ (๑), ๔.๑ (๑) 
การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมใน        
การอภิปราย 

ตลอดภาคเรียน ๑๐% 

๑.๑ (๑), ๒.๑ (๓) 
๓.๑ (๑) 

ทดสอบการอาน 
แบบฝกหัดเดี๋ยวและกลุม 

๓-๑๖ ๓๐% 

๑.๑ (๑), ๒.๑ (๓) 
๓.๑ (๑),๔.๑ (๑), 

๕.๑ (๑) 

การนำเสนองานหนาชั้นเรียน 
เลมรายงาน 

๓-๑๖ ๒๐% 

๑.๑ (๑), ๒.๑ (๓) 
๓.๑ (๑) 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

๘ 
๑๗ 

๒๐% 
๒๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาการอาน  

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

 เปลื้อง ณ นคร. (๒๕๓๘). ศิลปะแหงการอาน. กรุงเทพมหานคร : ขาวฟาง.  

 พิทยา  ลิ้มมณี. (๒๕๓๗). การอานตีความ. กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร. 

 แววมยุรา  เหมือนนิล และประทีป เหมือนนิล. (๒๕๖๔).  การอานจับใจความ.  กรุงเทพ ฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง. 
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๒. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

 กุณฑลีย ไวทยะวณิช และคนอ่ืนๆ. ทักษะการส่ือสาร. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, ๒๕๔๔. 

คณาจารยกลุมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

      ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔. 

 เจตนา นาควัชระ. (๒๕๒๔). ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล.  

  

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน   

 ๒. การประเมินการสอนจากการรายงานหนาชั้น การรายงานความกาวหนาและชิ้นงาน 

 ๓. การประเมินจากผลการเรียน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ๑. ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน ชิ้นงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรม

และการรวมอภปิรายในชั้นเรียนของผูเรียน  

๓. การปรับปรุงการสอน  

 ๑. ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันสมัย 

 ๒. พัฒนาวิธีการสอนโดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 ๓. เชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยาย/อบรม 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชานั้น ผูสอนทวนสอบโดย

พิจารณาจากคะแนนขอสอบหรือชิ้นงานของโครงงาน  

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    ควรมีการประชุมทบทวนผลการเรียนของนักศึกษา ผูสอนควรจัดทำสรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรยีน และนำไป

ปรับปรุงแผนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

 

***********************
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา     THG๑๒๐๒ 

ช่ือรายวิชา  การอาน 

                Reading 

              

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ 

 

 

 


