รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1632312 ชื่อวิชา การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Promotion of Reading and Lifelong Learning
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 1) อาจารย์รชั ฎาพร ธิราวรรณ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
2) อาจารย์ผู้สอน : 1) อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32301
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
25 พฤศจิกายน 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการทางานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2.5 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน เทคนิคการ
อ่าน ปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่มต่างๆ การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความสัมพันธ์ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Concepts and principles of reading and lifelong learning; reading behavior;
reading techniques; problems on reading behaviors of different groups of users;
reading promotion and lifelong learning activities and services; relationship of reading
and lifelong learning

3.2 จานวนชั่วมมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
2

เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

3.3 จานวนชั่วมมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ ้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(M1)
3.มีภาวะความเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น (M3)
4.รับฟั งความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (M4)
5.มี จ รรยาบรรณ ทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5)

1. ผู้สอนระบุเงื่อนไขการเรียน ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาในกระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชา ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ประจารายวิชา ให้ความรู้ความเข้าใจถึง
ความสาคัญของรายวิชาเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคม
2. ผู้สอนมอบหมายงานด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงกากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นฐานการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีภาวะผู้นา คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนใน
การดาเนินการโดยใช้โครงการเป็นฐานรวมถึงการ
ประเมินโครงการ
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย
สะท้อนความรู้ สิ่งที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีภาวะผู้นา
3.สังเกตจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการให้เกียรติเพื่อนในชันเรียน
4. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่
คานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ
5. สังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน
6. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุยสื่อสารกับ
เพื่อนในชั้นเรียนและกับอาจารย์

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านความรู้
1. มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ หลั กการ และ
ทฤษฎี ที่ สาคั ญ ในสาขาวิช าบรรณารัก ษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(K1)
2.สาม ารถ บู รณ าก ารค วาม รู้ ใ น ส าข าวิ ช า
บรรณารัก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ กั บ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K2)
3. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ จ ากทฤษฎี สู่ ก าร
ปฏิบัติ (K3)
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ได้ (K4)

วิธีการสอน
ชีวิต ในชั้นเรียนปกติและทางออนไลน์ โดยยึด
หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการ
ดาเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ผู้สอนทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน แล้วบรรยาย
เนื้อหาหลักการและทฤษฎีที่สาคัญของรายวิชา
อย่างครบถ้วน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาแหล่ง
บริการสารสนเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวอย่างโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเชื่อมโยงไปยัง
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจะนาไปสู่การคิด
สร้างผลงานด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการเป็นฐานเพื่อการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. ผู้สอนมอบหมายการจัดทาโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน
2. อาจารย์พิจารณาผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แล้วสามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สามารถบูรณาการความรู้
และสามารถเลือกใช้สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
3. อาจารย์พิจารณาจากการพูดคุยและตอบ
ปัญหาของนักศึกษาที่สามารถนาเสนอความรู้ที่
ทันสมัยมาสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงการอ่าน กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน 6-7 คนต่อกลุ่มโดยจัดให้แต่ละกลุ่มมี
นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อยกลุ่มละ
1 คน ในการดาเนินกิจกรรม ขณะดาเนินงานจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็น
การแก้ปัญหา การดาเนินกิจกรรม การเชื่อมโยง
ความรู้ไปยังศาสตร์อื่นเพื่อดาเนินงานทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ (ชั้นเรียนปกติ)
3. ผู้เรียนนาเสนอผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตอบข้อซักถาม อธิบายงาน สิ่งได้ที่
แก้ไขปัญหา การบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ
จากการจัดทาโครงการเป็นฐาน
4. ทดสอบผู้เรียนหลังเรียน
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่
2.มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจัดทาโครงการกิจกรรม
เข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการ ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดชีวิต เมื่อได้มีการนาเสนอโครงการฯแล้ว
(C2)
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย เสวนา การ

วิธีการประเมิน

1. อาจารย์พิจารณาจากแนวคิดผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจาก
การเรียนนามาคิดอย่างเป็นระบบและนาไปสู่

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ประยุกต์โครงการไปสู่การพัฒนาหรือแก้ปัญหา
องค์กรและสังคม ในสถานการณ์อื่นๆ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลนาเสนอ
ประสบการณ์การทางานโครงการฯ การประยุกต์
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ และความคิดรวบยอดผ่าน
บล็อกประจาตัวของผู้เรียน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
1. ผู้สอนมอบหมายการจัดทาโครงการการจัด
ความรับผิดชอบ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการ
1.มีความสามารถในการท างานเป็ นที มกับ ผู้อื่ น เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงการอ่าน กิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ (I1)
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
2.มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา แบ่งกลุ่มผู้เรียน 6-7 คนต่อกลุ่มโดยจัดให้แต่ละ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2)
กลุ่มมีนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อย
3.มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ร่ว มกิ จ กรรม กลุ่มละ 1 คน ในการดาเนินกิจกรรม กาหนด
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (I3)
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
กาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารของสมาชิก
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทั้งแบบออนไลน์และ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

2,3,4,5,8,

15%

การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
2.อาจารย์ตรวจผลงานกิจกรรมกลุ่ม และสังเกต
พฤติกรรมการทางานร่วมกันของนักศึกษา
3.อาจารย์ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้า
การจัดทาโครงการของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ
เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบ ความสามัคคี
และความคิดสร้างสรรค์ในเขียนโครงงาน

12,14
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

ออฟไลน์
2. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ดาเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จ ทั้งในชั้นเรียน
และจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผู้เรียนสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแนะนาตนเองผ่าน
personal profile ใน e-Learning เพื่อสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของผู้เรียนและสร้าง
ความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และบล็อก เป็น
ต้น
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และภายในชั้นเรียน
ทั้งแบบรายบุคคล และระหว่างกลุ่ม ให้ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
8

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคมนมลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพู ด การฟั ง
การอ่ า น การเขี ย น การสรุป ประเด็ น และการ
นาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1)
2.สามารถเลื อ ก และใช้ รู ป แบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2)

วิธีการสอน
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. ผู้สอนให้ความรูแ้ ก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด การรับฟังข้อคิดเห็น การ
อ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการนาเสนอ
โครงการฯ และนวัตกรรม ประเด็นการเชื่อมโยง
เข้ากับเนื้อหาการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมการให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการฯ
2. ผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการเลือก และใช้
รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อ
มัลติมีเดียอย่างเหมาะสม แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบดาเนินงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สาหรับการนาเสนอโครงการโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงการฯใน
ประเด็นด้านการประเมินโครงการโดยใช้สถิติ
อย่างเหมาะสมในการประเมินโครงการและการ
ติดตามโครงการ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1. อาจารย์สังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห์
สามารถนาเสนอได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น มี
การการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
2.อาจารย์พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการ
นาเสนอโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ

15

15%
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

1

2

3

- ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
- มีการอ้างอิง

- ส่งงานไม่ตรงตาม
- ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
กาหนด
-การอ้างอิงถูก > 50 % - การอ้างอิงถูก > 80
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
%
(M)
- ส่งงานตามกาหนด
- การอ้างอิงถูก > 50
%
1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
อ่านและการเรียนรู้
อ่านและการเรียนรู้
ด้านความรู้
ตลอดชีวิต โดยทา
ตลอดชีวิต โดยทา
ตลอดชีวิต โดยทา
(K)
แบบทดสอบผ่าน 60 % แบบทดสอบผ่าน 70 % แบบทดสอบผ่าน 80 %
ด้านทักษะปัญญา
(C)

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 40 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 50 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 60 %

4

5

- ส่งงานตามกาหนด
- การอ้างอิงถูก > 80
%

- ส่งงานตามกาหนด
- การอ้างอิงถูกทั้งหมด

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยทา
แบบทดสอบผ่าน 90 %

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยทำ
แบบทดสอบผ่าน 100
%
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 80 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 70 %

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

1
1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (I)

2
1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

3

4

5

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2..มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถในการปรับตัว
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถในการปรับตัว
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์
5.มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
สาเร็จ > 50 %

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

1
1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
ด้านทักษะการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลใน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
และการใช้เทคโนโลยี ได้ถูกต้องเหมาะสม
สารสนเทศ (N)
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล > 60 %

2

3

4

5

1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล > 70 %

1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล > 80 %

1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล > 90 %

1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล > 100 %

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
ครั้งที่
(ชม.)
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. แนะนาเนื้อหารายวิชา
2.แนะน าต ารา/หนั ง สื อ ที่ ใช้ ป ระกอบการ
เรียน
3. บรรยายแนะน ารายวิช าเกณฑ์ ก ารให้
คะแนน และเงื่ อ นไขการเรี ย น โดยใช้
PowerPoint
4. แนะแหล่งค้นคว้าเพิ่ มเติม จากหนังสือ
วารสารและฐานข้ อ มู ล จากเว็ บ ไชต์ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
5.ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน การแต่งกาย
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา การ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน กริยามารยาทในการ
พูดและสื่อสารกับเพื่อนในห้องเรียนและ
อาจารย์
บทที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการของ 1.ทดสอบก่อนเรียน
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
1. แนวคิ ด และหลั ก การของการเรี ย นรู้ PowerPoint 3. แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา 5-6

 ปฐมนิเทศผู้เรียน
 แนะนารายวิชา
 แนะนาแหล่งข้อมูลการทาโครงงาน
ศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ
 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเกณฑ์การให้คะแนน
 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
บทที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการของ
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิดและหลักการของการอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่าน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน และแต่งกายถูก
ระเบียบ (M)
2. สังเกตจากการซักถามและการมี
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม (K, C, N)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C, N)
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ครั้งที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ตลอดชีวิต
คน/กลุ่ม ท ากิ จกรรม สนทนาแลกเปลี่ย น
2. ประโยชน์และความสาคัญของการอ่าน กับผู้เรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ทดสอบหลังเรียน
3

4

บทที่ 2 พฤติ ก รรมการเรี ย นและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. พฤติกรรมการอ่านแต่ละช่วยวัย
2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการอ่ า นเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
3.นั ก ศึ ก ษาแบ่ งกลุ่ ม เพื่ อ เตรีย มการจั ด ท า
โครงงาน “กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต”การดาเนินโครงการ
4. ทดสอบหลังเรียน
บทที่ 3 เทคนิ ค การอ่ า นเพื่ อ พั ฒ นาการ 1. ทดสอบก่อนเรียน
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
1. เทคนิคการอ่าน
PowerPoint
2. การอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทักษะที่จาเป็น อภิ ป ราย “การสร้ า งนิ สั ย รัก การอ่ า นและ
ในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการอ่านที่ถูกต้อง”
4. ทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C, N)
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C, N)
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
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ครั้งที่
(ชม.)
5-6

7-8

9

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 4 ปั ญ หาการอ่ า นและปั จ จั ย ที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้
1. ปัญหาการอ่านและการเรียนรู้แต่ละช่วง
วัย
2. ปัญหาอุปสรรคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
4. ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปรายการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารเพิ่มเติม
กรณีศกึ ษาตามทฤษฎีการฝึกทักษะ
“กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ”
5. ทดสอบหลังเรียน
บทที่ 5 การจั ด บริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ 1. ทดสอบก่อนเรียน
บริการการอ่าน
2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
1. แหล่งบริการการเรียนรู้และการอ่าน
PowerPoint
2. เทคโนโลยีบริการการเรียนรู้และส่งเสริม 3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
การอ่าน
อภิปรายการปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่ม
3. การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และการอ่าน ต่าง ๆ
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารเพิ่มเติม
กรณีศกึ ษาแหล่งบริการการเรียนรูแ้ ละ
บริการการอ่าน
5.ทดสอบหลังเรียน
บทที่ 6 การจัดทามครงการและกิจกรรม 1. ทดสอบก่อนเรียน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C, N)
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C, N)
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. เอกสารประกอบการเรียน

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
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ครั้งที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. การจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย 2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
PowerPoint
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปรายการปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่ม
ต่าง ๆ
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารเพิ่มเติม”การ
จัดทาโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ทดสอบหลังเรียน
1. ทดสอบก่อนเรียน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย 2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
PowerPoint
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปรายการจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่ า นและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทดสอบหลังเรียน

10-11

บ ท ที่ 7 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ เท ค มน มล ยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ ส่ งเสริม การ
อ่าน
3.กรณี ศึก ษาการใช้เทคโนโลยีเพื่ อดาเนิ น
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

12-13

บทที่ 8 การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม 1.ทดสอบก่อนเรียน

1. เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C)
2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C)
2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
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ครั้งที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน
2. การศึกษาวิจัยด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ความสั ม พั น ธ์ ข องการอ่ า นและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

14-15

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย 2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
PowerPoint
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปรายความสัมพันธ์ของการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4.ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
ความสั ม พั น ธ์ข องการอ่ านและการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต
4. ทดสอบหลังเรียน
บทที่ 9 การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม 1.นาเสนอรายงาน
1. เอกสารประกอบการเรียน
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้ ส อนแนะน าแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา 2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
1. แนวโน้มรูปแบบการอ่านและการเรียนรู้ ข้อ ผิด พลาดของกิจ กรรมและแนะน าแนว
2. แนวทางส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ทางการพั ฒ นารูป แบบการจัดกิจกรรมที่ ดี
ตลอดชีวิตในอนาคต
ขึ้น
น าเสนอรายงานกลุ่ ม โครงงาน“กิ จ กรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

การวัดและประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคาตอบจากใบงาน
(K, C, N)
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

1. พิจารณาจากการอ้างอิงเอกสารในเล่ม
รายงาน (M)
2. พิจารณาความรู้จากสังเกตการนาเสนอ
การอภิปราย (K)
3.พิจารณาทักษะทางปัญญาจากการตอบข้อ
คาถามและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสามารถประยุกต์ความรู้ได้ (C)
4. พิจารณาจากความรับผิดชอบจาก
ความสาเร็จของโครงงาน ผลข้อมูลโครงงาน
ความพร้อมและความสามัคคีของสมาชิกใน
กลุ่ม (I)
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ครั้งที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
5. พิจารณาจากวิธีการนาเสนอผลงาน สื่อที่
ใช้นาเสนอ (N)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียน
45 %
- โครงงาน
15 %
- สอบปลายภาค
30 %
- จิตพิสัย
10 %
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาวิชาห้องสมุดดิจิทัล
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชามดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
3) ข้อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) ใช้แบบเสนอข้อคิดเห็น

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครัง้ ต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธกี าร ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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