มคอ. ๓
รายละเอียดของวิชา ๑๕๔๓๒๒๐ การอานการเขียนรอยแกว
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชา
ภาษาไทย

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๕๔๓๒๒๐Z การอานการเขียนรอยแกว
Prose Reading and Writing
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภทวิชาเฉพาะดานบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยยมลภัทร ภัทรคุปต
๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นปที่ ๓ รหัส ๕๗๐๔๔๐๑๐๒ สาขาวิชาภาษาไทย
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
หอง A ๒๑๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทํารายละเอียดของวิชา และวันที่มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. นักศึกษาสามารถจับรายละเอียดของเรื่องที่อานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๒. นักศึกษาสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

๒

๓. นักศึกษาสามารถตีความสารของเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง
๔. นักศึกษาสามารถเรียบเรียงเนื้อหาของบทเขียนไดอยางเปนลําดับตอเนื่องและมีความเปน
เอกภาพ
๕. นักศึกษาสามารถเขียนรอยแกวทั้งการเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย แสดงความคิดเห็น และ
การเขียนวิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในดานการอานการเขียนรอยแกว และสามารถปฏิบัติการ
อานการเขียนรอยแกวไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาใหเปนไป
ตามเกณฑ ม าตรฐานของ สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน การปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณและทันสมัยมากยิ่งขึ้น การปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ นนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น เชน การทําแบบฝกหัด การคนควา
รวบรวมขอมูล การฝกเขียนอยางสรางสรรค การทําจุลสารกลุม เปนตน การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาในการเรียนการสอน การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการ
บริการวิชาการแกสังคมอน ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น

หมวดที่ ๓ ลักษณะการดําเนินงาน
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑและกระบวนการอานในใจ การอานออกเสียง บทรอยแกว หลักเกณฑและ กระบวนการ
เขียนรอยแกวและการเขียนรอยแกวประเภทตาง ๆ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกภาคสนาม/ฝก การศึกษาดวยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
๔๕ ชั่วโมง
ตามความตองการของ
๙๐ ชั่วโมง
นักศึกษา
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความตองการ ๑๐ นาทีตอสัปดาห
หรือทางโทรศัพทมือถือ (เฉพาะรายที่ตอ งการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
หลัก

๓

- มีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่นโดยเขียนงานดวยตนเอง ไมคัดลอกหรือ
ดัดแปลงผลงานของผูอื่น (๑.๑)
- มีวนิ ัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
(๑.๒)
- มีความเสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ และรูร ักสามัคคี ในการทํางานกลุม (๑.๓)
- มีความสุภาพ ออนนอม กตัญูรูคุณ ขยัน ประหยัดและอดทน โดยสังเกตจาก
มารยาทในชั้นเรียน การทําเวร (๑.๔)
- มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และใชประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเลือกใช
วัสดุการเรียนการสอนอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ และสากล นําความคิดเหลานี้มา
ประกอบในงานเขียนของตนได (๑.๕)
๑.๒ วิธีการสอน
- ใชวิธีการบรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ทางคุณธรรม จริยธรรมในการใชภาษาไทย ที่ปรากฏในงานเขียนตางๆ
- กําหนดใหนักศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ และใช
ประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และสากล นํามาเปนสวน
หนึ่งของเนื้อหาในงานเขียนของตนได
- การอภิปรายกลุม เพือ่ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นหรือความรูท ี่เกี่ยวของกับประเด็นที่
ศึกษาอยางกวางขวาง และมีการยอมรับขอคิดเห็นของผูอื่น
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และสงงานที่ไดรบั มอบหมายตาม
เกณฑและเวลาที่กําหนดให
- ประเมินผลจากคุณภาพของผลงานในแตละครัง้ และการแสดงความคิดจากการ
อภิปรายในชั้นเรียน
๒. ดานความรู
๒. ๑ ความรูที่ตองไดรับหลัก
- มีความรูเกี่ยวกับหลักการอานรอยแกวในแตละประเภท (๒.๑)
- มีความรูเ กี่ยวหลักเกณฑในการเขียนรอยแกวทุกประเภท (๒.๒)
- สามารถนําเสนอขอมูล แสดงความคิดเห็น วิเคราะห ประเมินคา จากความรูที่ได
(๒.๓)
๒.๒ วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยสรุปเปนประเด็นไวดังนี้

๔

สอนโดยเนนการพัฒนาความสามารถของผูเ รียนจากการฝกปฏิบัติเปนสําคัญ
และใชศักยภาพของผูเ รียนในการสรางสรรคงานเขียนประเภทรอยแกวในรูปแบบตางๆ
ฝกปฏิบัติทั้งดานการอานและการเขียนรอยแกวอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
นักศึกษาสามารถรวมกันปฏิบัติงานเปนกลุม โดยรวมกันวางแผนและเสนอ
ความคิดภายในกลุมของตนได
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากแบบฝกหัด สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยการวัด
และประเมินผลอยางมีหลักเกณฑ ตามเนือ้ หาที่ไดเรียนมา
- ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานรวมกันเปนกลุม
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนาหลัก
สามารถนําความรูที่ไดรบั มาพัฒนาทักษะการอานรอยแกว และการเขียนรอย
แกวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง (๓.๑)
สามารถสรางสรรคผลงานจากความสามารถในการเลือกสรรถอยคํา และ
ดัดแปลงแนวคิดที่สอดคลองกับงานเขียนรอยแกวประเภทตางๆ (๓.๓)
๓.๒ วิธกี ารสอน
การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎี ตัวอยางประกอบกับสื่อ
เทคโนโลยี
มุงเนนใหนักศึกษาวิเคราะห วิจารณ และปฏิบัตกิ ารดวยตนเอง โดยผูส อนมี
สวนในการกระตุนใหนกั ศึกษาแสดงแนวคิดของตนออกมา
- บูรณาการทักษะทางภาษาไทยเพื่อสรางสรรคผลงาน ที่พัฒนาความคิด
ดานสังคมและประชาชาติ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- การตรวจผลงาน
- การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนน
เนนการใชทักษะการอานและการเขียนรอยแกว

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
หลัก
มีความสามารถในการวางแผนตนเองและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม (๔.๑)
- มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางบุคคลและ

๕

การทํางานเปนกลุม (๔.๒)
- สามารถแสดงบทบาทของตนเองทั้งภาวะผูนาํ ผูตามในสถานการณ
ตาง ๆ ได (๔.๓)
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะห
- มอบหมายใหทํารายงานกลุม และรายงานเดี่ยว
- นําเสนอผลงานที่ไดรบั มอบหมายตามแผนที่กาํ หนด
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่อาจารยประจําวิชากําหนดให
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
- สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมหรือการทํา
รายงานเดี่ยว
๕. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลัก
- สามารถใชทักษะทางภาษาไทยใหเหมาะสมกับสถานการณและ
วัฒนธรรมกับงานเขียนประเภทรอยแกวได (๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเนนการสืบคนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
- ใหนักศึกษานําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากขอมูลที่สบื คน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินวิธีการการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

๑

เนื้อหาการเรียนรู

แนะนํารายวิชา

จํานวนคาบ

๓

กิจกรรมการเรียนรู

-แนะนํารายวิชา

สื่อการเรียนรู

-แนวการสอน

๖
-ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอานและ
การเขียนรอยแกว

๒

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอาน
-ความหมายและลักษณะของการอาน
-จุดประสงคของการอาน
-ประเภทของการอาน

๓

การอานจับรายละเอียด
-การอานกวาด
-การอานเก็บ

๓

การอานจับใจความ
-ลักษณะของใจความสําคัญ
-ตําแหนงของประโยคใจความสําคัญ

๖

การอานตีความ
-ทักษะที่ใชในการอานตีความ
-วิธีการตีความสาร

๖

๓

๔-๕

๖-๗

-แจงขอตกลงในเรื่องตางๆ
ที่ควรรูเกี่ยวกับการเรียน
วิชาการอานและการเขียน
รอยแกว เพื่อเสริมสราง
วินัยในชั้นเรียน
-แนะนําตัวผูเรียน
-อภิปรายเกี่ยวกับการอาน
และการเขียน
-ทดสอบกอนเรียน
-ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน
-บรรยาย
-ทําแบบฝกหัด

-Power point

-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-นักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบท
อาน
-ฝกปฏิบัติจากการอาน
ตีความบทความตางๆ

-แบบทดสอบ
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power Point
-นิทรรศการโครงการ
สืบสานภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

-แบบทดสอบกอน
เรียน
-แบบฝกหัด
-Power point
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-ศึกษาเอกสาร
-เอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
ประกอบการสอน
-ฝกอานจับรายละเอียดจาก -Power point
บทอานประเภทตางๆ
-แบบฝกหัด
รวมกันฝกสังเกต
สาระสําคัญจากเนื้อเรื่อง
-ทําแบบฝกหัด
-ทดสอบยอยครั้งที่ ๑
-เอกสาร
-ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
-บรรยายและอภิปราย
-Power point
-นักศึกษารวมกันแสดง
-แบบฝกหัด
ความคิดเห็นและหา
-บทอานที่มีเนื้อหา
ใจความสําคัญจากเนื้อหาที่ เชิงวัฒนธรรมและภูมิ
กําหนดให
ปญญาทองถิ่น
-ทําแบบฝกหัด

๗
-เขารวมกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหงชาติ

๘-๙

๑๐

๑๑

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนรอย
แกว และการเรียบเรียงงานเขียน
-ความหมายของการเขียน
-จุดมุงหมายของการเขียน
-ขั้นตอนการเรียบเรียงงานเขียน
-สวนประกอบของงานเขียน

๖

-เอกสาร
ประกอบการสอน

การเขียนพรรณนา
-ความหมายของการเขียนพรรณนา
- วิธีการเขียนพรรณนา
- ประเภทของการเขียนพรรณนา

๓

-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-ทําแบบฝกหัด
-ฝกปฏิบัติการเขียน
พรรณนา

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power point
-แบบฝกหัด
-สถานที่ทองเที่ยว
หรือแหลงวัฒนธรรม
ที่มีอยูในทองถิ่น

การเขียนบรรยาย
-ความหมายของการเขียนบรรยาย
-วิธีการเขียนบรรยาย

๓

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power point
-แบบฝกหัด

การเขียนอธิบาย
-ความหมายของการเขียนอธิบาย
-วิธีเขียนอธิบาย

๓

-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-ทําแบบฝกหัด
-ฝกปฏิบัติการเขียน
บรรยาย
-ทดสอบยอยครั้งที่ ๓
-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-ฝกปฏิบัติการเขียนอธิบาย
-การคนควาหาขอมูลจาก
หองสมุด

การเขียนแสดงความคิดเห็น
-ความหมายของการแสดงความคิดเห็น
-วิธีการเขียนแสดงความคิดเห็น

๓

-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-การคนควาขอมูลสําหรับ
ใชในการเขียนบทความ
-ฝกปฏิบัติการเขียน
บทความที่สอดคลองกับ
ประเด็นที่กําหนดให

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power point

- งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเขียน
-Power point
-แบบฝกหัด

๑๒

๑๓

-ทดสอบยอยครั้งที่ ๒
-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-ทําแบบฝกหัด

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power point
-แบบฝกหัด
-เอกสารจาก
หองสมุด

๘
การเขียนวิจารณ
-ความหมายของการเขียนวิจารณ

๓

-ศึกษาเอกสาร
-บรรยายและอภิปราย
-ทําแบบฝกหัด
-ฝกปฏบัติการเขียนวิจารณ

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power point
-แบบฝกหัด

การนําเสนอผลงานของนักศึกษา

๓

- นักศึกษานําเสนอผลงาน
เขียนหัวขอตามที่ตกลงกัน
ในชั้นเรียน
- การนําเสนอผลการศึกษา
คนควารายบุคคล/กลุมใน
โครงการบริการวิชาการ
และโครงการสืบสานภาษา
และวัฒนธรรมไทย โดยใช
สื่อตางๆ

- ผลงานเขียนของ
นักศึกษาที่รวบรวมไว
ระหวางภาคเรียน

๑๔

๑๕

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

๑
๒
๓
๔
๕

ผลการเรียนรู
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔,
๑.๕

วิธีการประเมิน

๓.๑, ๓.๓

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การเขาชั้นเรียน และการ
สงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การทําผลงาน

๔.๑, ๔.๒, ๔.๓
๕.๒

การทํางานกลุมและผลงาน
การนําเสนองาน

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
๘,๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา
๑๒-๑๔
๑๕

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
วิลาวัณย วิษณุเวคิน. (๒๕๕๓). การอานการเขียนรอยแกว. อุตรดิตถ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.
๒. เอกสารขอมูลสําคัญ

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๑๐%

๒๐%
๓๐%
๒๐%
๑๐%
๑๐%

๙
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- พิจารณาจากผลการประเมินของผูสอน
- พิจารณาจากแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ เนือ้ หาในรายวิชาการอาน

๑๐

การเขียนรอยแกวในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- อาจารยผูสอนประเมินผลการสอนของตนเอง โดยสังเกตจากผลงานของนักศึกษาใน
แตละรายสัปดาห
๓. การปรับปรุงการสอน
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน
- ปรับปรุงเนื้อหาและตัวอยางใหมีความทันสมัยอยูเ สมอ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
- ประเมินผลสัมฤทธทางการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบยอยในแตละครั้ง การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค
- ประเมินจากความสามารถในการอานและเขียนรอยแกวจากแบบฝกหัดของนักศึกษา
๕. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
- จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
รายวิชาทุก ๑ ป ตามการวัดผลการเรียนรู การประเมินการสอนอาจารย หรือตามขอเสนอแนะ
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔

