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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา THG1202 การอาน รายวิชา การอาน (Reading)
สาขาวิชา ภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
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. สถานที่ติดตอ หอง ๓๕๔๗ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และผานทางระบบออนไลน
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๑
๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๔๐ คน / กลุมเรียน จำนวน ๒ กลุมเรียน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) ไมมี
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
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๙. สถานที่เรียน

หองเรียนอาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และทางระบบออนไลน

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุง หมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
๑. เขาใจหลักการอานงานประเภทตาง ๆ
๒. อานสรุปความเรื่องที่อานไดอยางถูกตองครบถวน
๓. อานจับใจความสำคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง
๔. อานวิเคราะหงานเขียนไดอยางมีเหตุผล
๕. อานวินิจสารไดอยางถูกตอง มีเหตุผล
๖. นำเสนอผลการอานวิเคราะหและวินิจสารในรูปแบบวาจาและรายงานได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการสอนใหมีความทันสมัย ปรับปรุงเว็บไซตรายวิชา

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน หลักการอานออกเสียง การอานในใจ การอานจับใจความ การวิเคราะห
การวินิจสาร
Introduction to reading; principle of reading aloud; read in mind; reading for gathering
information; analytic reading; critical reading
๒. จำนวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
๓ ชั่วโมงx๑๗สัปดาห

ตามความตองการ
ของผูเรียน

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
(ชั่วโมง)
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๖ ชั่วโมงx๑๕สัปดาห
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๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
(ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน ๑ ชั่วโมง / สัปดาห)
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน หอง ๓๕๔๗ ชั้น ๔ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วันอังคาร เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทำงาน / 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/

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (๑) มีทศั นคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
 (๒) ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
 (๓) มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวา
ประโยชนสวนตัว
 (๔) ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทย และมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยาย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะสอน โดยเนนความตรงตอเวลาในการ
เขาชั้นเรียน การเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนความซื่อสัตย
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกความรับผิดชอบดวยการศึกษาคนควา และนำเสนอผลงานที่
ไดรับมอบหมาย
(๓) การฝกปฏิบัติการอาน ฝกความสามารถในการแกปญหา การแสดงความคิดเห็นและการ
ยอมรับ ความคิดเห็นของผูอื่นในกรณีทำงานกลุม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน (การแตงกาย การตรงตอเวลา การ
สงงานตรงเวลาและมารยาทในสังคม)
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมการทำแบบฝกหัด รายงาน
(๔) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงาน
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๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา
 (๑) มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย
 (๒) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
 (๓) มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
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 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (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 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (๑) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดอยางดี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การอภิปรายในชั้นเรียนรวมกับผูสอน
(๒) การทำงานกลุมและการนำเสนอผลงาน
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(๓) ฝกความสามารถในการแกปญหา มนุษยสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่นและความรับผิดชอบ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน
(๒) ประเมินจากการศึกษาคนควา
(๓) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงานที่ไดรับมอบหมาย
(๔) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (๑) สามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน การเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 (๒) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
 (๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
 (๔) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยาย
(๒) การอภิปรายกลุม
(๓) มอบหมายใหนำเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน
(๒) ประเมินจากผลการศึกษาคนควา
(๓) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงานที่ไดรับมอบหมายโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามประสบการณการเรียนรู
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ครั้งที่

๑

เนื้อหา

แนะนำรายวิชา
บทนำเขาสูรายวิชา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การอาน

รูปแบบ โปรแกรม/
การจัดการเนื้อหา
การเรียน วิธีการสอน
การสอน
Online Google
บรรยาย อภิปราย
meet
Power Point

๒

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การอาน (ตอ)

Online

Google
meet

๓

การอานจับใจความสำคัญของ
ยอหนา
การอานจับใจความสวนรวม

Online

Google
Meet

๔

การอานสรุปความ

Online

Google
Meet

๕-๗

การอานตีความ
การอานงานเขียนและ
วรรณกรรมคัดสรร
สอบกลางภาค

Online

Google
Meet

Online/
On Site
Online/
on site

Google
Meet
Google
Meet

๘

๙-๑๐ การอานออกเสียงรอยแกว
รอยกรอง
๑๑

การอานวิเคราะหงานสารคดี

Online/ Google
on site Meet

บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน

การวัดผล

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกตการมีสวนรวม

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต

บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต
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๑๒๑๓

การอานวิเคราะหกวีนิพนธ

Online/ Google
on site Meet

๑๔๑๖

การอานวิเคราะหวิจารณ
เรื่องสั้นและนวนิยาย

Online/ Google
on site Meet

๑๗

สอบปลายภาค

Online/ Google
On Site Meet

บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน

หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด – ๑๙
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
สัดสวนของ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมินการเรียนรู
สัปดาหที่ประเมิน
การประเมินผล
การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมใน
๑.๑ (๑), ๔.๑ (๑)
ตลอดภาคเรียน
๑๐%
การอภิปราย
๑.๑ (๑), ๒.๑ (๓) ทดสอบการอาน
๓-๑๖
๓๐%
๓.๑ (๑)
แบบฝกหัดเดี๋ยวและกลุม
๑.๑ (๑), ๒.๑ (๓)
การนำเสนองานหนาชั้นเรียน
๓-๑๖
๒๐%
๓.๑ (๑),๔.๑ (๑),
เลมรายงาน
๕.๑ (๑)
๑.๑ (๑), ๒.๑ (๓) - การสอบกลางภาค
๘
๒๐%
๓.๑ (๑)
- การสอบปลายภาค
๑๗
๒๐%

หมวดที่ 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 และคนอื่นๆ. ทักษะการสื่อสาร. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, ๒๕๔๔.
คณาจารยกลุมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔.
เจตนา นาควัชระ. (๒๕๒๔). ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
๒. การประเมินการสอนจากการรายงานหนาชั้น การรายงานความกาวหนาและชิ้นงาน
๓. การประเมินจากผลการเรียน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๑. ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน ชิ้นงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
และการรวมอภิปรายในชั้นเรียนของผูเรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
๑. ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันสมัย
๒. พัฒนาวิธีการสอนโดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
๓. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยาย/อบรม
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชานั้น ผูสอนทวนสอบโดย
พิจารณาจากคะแนนขอสอบหรือชิ้นงานของโครงงาน
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ควรมีการประชุมทบทวนผลการเรียนของนักศึกษา ผูสอนควรจัดทำสรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรียน และนำไป
ปรับปรุงแผนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

 ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความรับผิดชอบรอง

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๑

๒

๓

๔

รหัสวิชา

   





















THG๑๒๐๒

๒

๓

ชื่อรายวิชา การอาน
Reading
ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ
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