
ประมวลรายวิชา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

มหาวิทยาลัยบรูพา 
(ภาคปกต)ิ 

 
1. คณะ/ภาควชิา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ สารสนเทศศึกษา 
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา 2/2552 
3. รหัสและชื่อวิชา   245223 การสงเสริมการอาน  
      Reading Promotion 
4. จํานวนหนวยกิต    2(2-0-4)  
5. สถานภาพของรายวชิา      วิชาเอกเลือก 
6. ผูสอน    อาจารยทิพภา  ปลีหะจินดา 
7. สถานที่ติดตอ    QS2 - 402     
8. เวลาที่ติดตอ (Office Hour)   วันพุธ  เวลา  17.00-18.50 น.   
9. คําอธิบายรายวิชา   ความสําคัญ ประเภทของการอาน หลักการอานที่ถูกตอง การสรางนิสัยรักการอาน  
การแนะแนวการอาน การจัดบริการสงเสริมพัฒนาการอาน 
10. วัตถุประสงค  

1.  เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการอาน และรูจกัการอานประเภทตาง ๆ 
2.  เพื่อใหรูหลักการอานที่ถูกตอง สรางนิสัยรักการอาน และพัฒนาทักษะการอาน 
3.  เพื่อสรางประสบการณการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

11. วิธีการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย / อภิปราย 
 2. ฝกปฏิบัติ ทั้งใน/ นอกสถานที่ 

12. งานที่มอบหมาย   
1. ฝกปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมการอาน นําเสนอในชั้นเรยีนและนอกสถานที่ 
2. ฝกปฏิบัติโครงการยอดนกัอานพันธุแท ซีไรท 52 (งานมนุษย- สังคม 53) 
3. ฝกปฏิบัติโครงการสงเสริมการอานสําหรับเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส คร้ังที่ 9  
4. งานอื่น ๆ ตามที่มอบหมาย 

13. การประเมินผล  
              1. งานมอบหมาย      60      คะแนน 
              2. สอบปลายภาค      40     คะแนน 
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15.  กําหนดการเรียนการสอน 
 

   คร้ังท่ี
  

                                 เนื้อหา กิจกรรม 

1 แนะนํารายวิชา 
การอาน: วาระแหงชาติ  

บรรยาย  อภิปราย 
มอบหมายงาน “อานตามดวง” 
มอบหมายงาน “ใหหนังสือเปนของขวัญ” 

2 ความหมาย ความสําคัญของการอาน บรรยาย  อภิปราย 
3-4 ประเภทของการอาน  บรรยาย อภิปราย ฝกปฏิบัติ 
5 หลักการอานที่ถูกตอง                                   บรรยาย อภิปราย กิจกรรม “อานถูก-อานผิด” 
6 การพัฒนาทักษะการอาน  บรรยาย อภิปราย ฝกปฏิบัติ 
7 การสรางนิสัยรักการอาน  

8-9 การแนะแนวการอาน   บรรยาย อภิปราย  
กิจกรรม “หนังสือเลมโปรด” 

10 หลักการจัดบรกิารสงเสริมพัฒนาการอาน บรรยาย  อภิปราย  ฝกปฏิบัติ 
11-14 กิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบตาง ๆ บรรยาย  อภิปราย ฝกปฏิบัติ  

    15 ฝกปฎิบัติกิจกรรมสงเสริมการอาน  ฝกปฎิบัติการภาคสนาม 
    16 นําเสนอรายงานผลการดําเนนิงาน นําเสนองาน 

หมายเหตุ :  กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ / หรือ 
ขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน 

 


