รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๔๓๒๑๗ การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ / รายวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยยมลภัทร ภัทรคุปต
๕. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ปการศึกษา ๒๕๕๗
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผเู รียนทราบความหมายและความสําคัญของการอาน ตระหนักถึงความสําคัญของการ
อานในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม ทราบกระบวนการอานสามารถพัฒนาการ
อานของตนเองได ทราบหลักและเทคนิคการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ สามารถการอานจับ
ใจความสําคัญ สรุปความ วิเคราะห ตีความ วิจารณ และประเมินคางานเขียน รวบรวมและ
นําเสนอคุณคาของงานเขียนที่มีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได
๒.

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑

ปรับปรุงเนือ้ หาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ และเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของการอาน ความ สําคัญของการอานในฐานะเปนเครือ่ งมือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม กระบวนการอานและพัฒนาการทางการอาน หลักและเทคนิคการอานงานเขียน
ประเภทตาง ๆ ฝกการอานจับใจความสําคัญ สรุปความ วิเคราะห ตีความ วิจารณ และประเมิน
คางานเขียน รวบรวมและนําเสนอคุณคาของงานเขียนที่มีตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

๔๕ ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝกภาคสนาม/ฝก การศึกษาดวยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
๙๐ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

๓.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอ ื่น
(๒) มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(๔) มีความสุภาพ ออนนอม กตัญูรูคุณ ขยัน ประหยัดและอดทน
(๕) มีจิตสํานึกในการอนุรกั ษ และใชประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสากล
ความรับผิดชอบรอง
(๓) มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ และรูรกั สามัคคี
๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑)ใชวิธีการบรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ทาง คุณธรรม จริยธรรมในการใชภาษาไทย ตามสื่อตาง ๆ
๒

ประโยชน
และสากล

(๒)กําหนดใหนักศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ และใช
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

(๓)การอภิปรายกลุม
๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรบั มอบหมาย ตามเกณฑทกี่ ําหนดให
(๒)ประเมินผลจากการแสดงความคิดจากการอภิปรายกลุม
๒. ดานความรู
๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
ความรับผิดชอบหลัก
(๒) มีความรูในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในองคความรูที่เกี่ยวของ
(๓) สามารถนําเสนอขอมูล การวิเคราะห จําแนกขอเท็จจริงขององคความรูได
ความรับผิดชอบรอง
(๑) รูวิธีการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(๑) จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๒) ใหศกึ ษาหาความรูเ พิ่มเติมดวยตนเอง
(๓) มอบหมายใหทํางานเดี่ยวและงานกลุม
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(๑) การแบบฝกหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัด
หลักการและทฤษฎี ความเขาใจ การนําไปใช
(๒) ประเมินผลงานจากการนําเสนอผลงาน
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ความรับผิดชอบหลัก
(๒) มีความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขา
ภาษาไทยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางสรางสรรค
(๓) มีความคิดสรางสรรคผลงานและองคความรูใหมเพื่อพัฒนาผูเ รียนทางดานสังคม
และประเทศชาติ
ความรับผิดชอบรอง
(๑) มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาในสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตองและสรางสรรค
๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยี
๓

(๒) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับภาษาไทย และรวม
อภิปรายปญหาและหาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค
(๓) บูรณาการทักษะทางภาษาไทยเพือ่ สรางสรรคผลงาน ที่พัฒนาความคิดดาน
สังคมและประชาชาติ
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การตรวจผลงาน
(๒) การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการ
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับภาษาไทย และการเลือกแนวทางการแกปญ
 หาอยางเหมาะสม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบรอง
(๒) มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและการทํางาน
เปนกลุม
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ
(๑) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหสถานการณตาง ๆ
(๒) มอบหมายใหทํารายงานเดี่ยว และรายงานกลุม
(๓) นําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายตามแผนที่กําหนด
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่อาจารยประจําวิชากําหนดให
(๒) ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมหรือการทํารายงานเดี่ยว
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม
การนําเสนอการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล และสามารถนําเสนอขอมูล
๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔

(๑) มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเนนการสืบคนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
(๒) ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากขอมูลทีส่ ืบคน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
(๒) ประเมินวิธีการการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภ าษาไทยที่หลากหลายรูปแบบ
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) บรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
(๒) ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน
(๓) บูรณาการทักษะทางภาษาไทยในการจัดการเรียนรู
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) การนําเสนอผลงาน
(๒) การทดสอบกลางภาคและปลายภาคในดานทฤษฎี
(๓) การทดสอบการฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลกิจกรรม
๑. แผนการสอน

สัปดาหที่

เนื้อหาการเรียนรู

๑-๒

- แนะนํารายวิชา
- ความหมาย ความสําคัญ
และจุดมุง หมายของการอาน
- หลักพื้นฐานในการอาน
หนังสือ
- ลักษณะการอานที่ดี

จํานวน
คาบ
๖

กิจกรรมการเรียนรู
- แนะนํารายวิชา
- ทําขอตกลงรวมกับผูเ รียนเรื่อง
การเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล
- การบรรยาย
- การวิเคราะหศักยภาพผูเ รียน
๕

สื่อ
ประกอบการ
เรียน
- เอกสาร
การสอน
แบบทดสอบ
กอนเรียน
- power

- การเลือกหนังสือดี

- ฝกเทคนิคการอานเบือ้ งตน

๓-๕

- ประเภทของการอาน
- ฝกอานในใจ
- ฝกอานออกเสียง
- หลักการอานขอเขียน
ประเภทตางๆ

๙

๖-๘

- ความคิดและอุดมคติใน
การเปนพลเมืองดีตามหลัก
ศาสนาและตามคานิยม

๙

๙ - ๑๑

- การสังเคราะหความรูจาก
การอาน
- คุณคาของชีวิตที่ปรากฏใน
งานเขียนประเภทตางๆ
- มโนทัศนและจิตสํานึกที่
สรางสรรค
๑๒ - ๑๕ - อภิปรายถึงความคิดที่ได
จากการอาน
- นําเสนองานอานที่
นักศึกษาและละคนเก็ย
รวบรวมขอเขียนที่ประทับใจ
ไว พรอมอธิบายถึงคุณคาที่
ตนเองไดรบั จากขอเขียน
นั้นๆ

๙

๙

- การบรรยาย
- การฝกอานในใจ
- การฝกอานออกเสียง

point

- เอกสาร
การสอน
- บทฝกอาน
ออกเสียง
- power
point
- การบรรยาย
- เอกสาร
- การอภิปราย
การสอน
- อานและเสนอหนังสือ และ
- power
ขอเขียนที่สง เสริมความคิดและอุดม point
คติในการเปนพลเมืองดี
- การบรรยาย
- เอกสาร
- การอภิปราย
การสอน
- นักศึกษาฝกสรุปความจากเรื่องที่ อาน
แบบฝกหัด
- นักศึกษาศึกษางานเขียนที่
- ตัวอยาง
สรางสรรคคุณคาแกชีวิต
งานเขียน
- การอภิปราย
- power
- นําเสนอผลการรวบรวมงานเขียน point
ที่ประทับใจและประโยชนที่ไดรบั
- ตัวอยาง
- สงรวบรวมงานเขียน
งานเขียนที่
นักศึกษา
เลือกเก็บ
รวบรวมไว

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
๖

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, การเขาชั้นเรียน
๑.๕
๒.๒, ๒.๓, ๕.๑
ทดสอบยอย
การทําแบบฝกหัด
วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลวนําเสนอการ
ทํางานกลุม /เดี่ยว
๓.๒, ๓.๓
การอภิปรายกลุม
๔.๑, ๔.๒
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
๖.๑
การทํากิจกรรมในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมิน
๕%

ตลอดภาคการศึกษา

๖๐%

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%
๕%
๒๐%

สัปดาหที่ประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ตําราหลัก
กัลยา ยวนมาลัย.(๒๕๓๙).การอานเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน. (๒๕๔๒). เทคนิคการอาน. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
หนังสืออานประกอบ
ยมลภัทร ภัทรคุปต.(๒๕๕๕). แนวทางการสงเสริมการอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ของ
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะครุศาสตร ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ, เอกสารอัดสําเนา.
ราชบัณฑิตยสถาน.(๒๕๕๓). อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แกไข
เพิ่มเติม).กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
แววมยุรา เหมือนนิล.(๒๕๔๑). การอานจับใจความ(พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
วัลภา ศศิวิมล.(๒๕๔๒). การอานตีความ. พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
สุทธิชัย ปทุมลองทอง.(๒๕๔๔). อานไทยอยางไรใหถูกตอง. กรุงเทพฯ : บุคแบงก.
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย. (๒๕๔๘). เทคนิควิจัยดานการอาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วีดีโอออนไลนรายการโลกนักอาน บานนักเขียน
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน
๗

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ อาจารย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงไดมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน
- การสัมสนาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอน/รายวิชาที่สอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่นักศึกษาตองเรียนรูเกี่ยวกับรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การวัดผลการเรียนรู จากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- การสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับองคความรูในรายวิชา
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอที่ ๔
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

๘

