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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1632312 ช่ือวิชา วิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         Promotion of Reading and Lifelong Learning 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ  / ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ช้ันปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32301  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  22 พฤศจิกายน  2560  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อใหน้ักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 1.2 เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.4 เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มี 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

1.5 เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารได้ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ในช้ันเรียนรวมท่ีมีกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษเรียน
รวมกับนักศึกษาปกติ จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ เช่น อาจารย์ล่ามภาษามือ อาจารย์สอนพิเศษเพื่อทบทวน
ความรู้แก่นักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษ ตลอดภาคการศึกษา  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน เทคนิคการอ่าน 
ปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่มต่างๆ  การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนต่ า 

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social 
Network เช่น Facebook  
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ)
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
2.มี วิ นัย  ยึดมั่น ในความซื่ อสั ต ย์  และมี จิ ต
สาธารณะ  
3.มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น  
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
5.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 

1. ผู้สอนระบุเงื่อนไขการเรียน ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาในกระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชา ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ประจ ารายวิชา ให้ความรูค้วามเข้าใจถึง
ความส าคัญของรายวิชาเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคม 
2. ผู้สอนมอบหมายงานด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงกากจิกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นฐานการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีภาวะผู้น า ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนใน
การด าเนินการโดยใช้โครงการเป็นฐานรวมถึงการ
ประเมินโครงการ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
สะท้อนความรู้ สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในชั้นเรียนปกติและทางออนไลน์ โดยยึด
หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมสง่เสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2.สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก แสดงความ
คิดเห็นและมีภาวะผู้น า 
3.สังเกตจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการให้เกียรติเพ่ือนในชันเรียน 
4. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
5. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน
ในชั้นเรียน 
6. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุยสื่อสารกับ
เพ่ือนในชั้นเรียนและกับอาจารย์ 

 
1-15 

 
10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  และศาสตร์อื่ นที่
เก่ียวข้อง  
2.สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ 
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง  
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ  
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ศ า ส ต ร์ ใ น ส า ข า วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้  
 

1. ผู้สอนทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน  แล้วบรรยาย
เน้ือหาหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของรายวิชา
อย่างครบถ้วน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาแหล่ง
บริการสารสนเทศ การจัดกิจกรรมสง่เสริมการ
อ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวอย่างโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเชื่อมโยงไปยัง
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจะน าไปสู่การคิด
สร้างผลงานด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการเป็นฐานเพ่ือการเชื่อมโยงเข้าสู่เน้ือหา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2. ผู้สอนมอบหมายการจัดท าโครงการกจิกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงการอ่าน กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน 6-7 คนต่อกลุ่มโดยจัดให้แต่ละกลุ่มมี
นักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างน้อยกลุ่มละ 
1 คน ในการด าเนินกิจกรรม ขณะด าเนินงานจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
การแก้ปัญหา การด าเนินกิจกรรม การเชื่อมโยง
ความรู้ไปยังศาสตร์อื่นเพ่ือด าเนินงานทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ (ชั้นเรียนปกติ) 
3. ผู้เรียนน าเสนอผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างการเรียนการสอน 
2. พิจารณาผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ตัวอย่างและกรณศีึกษาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แล้ว
สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏบิัติ 
สามารถบูรณาการความรู้และสามารถเลือกใช้
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3. พิจารณาจากการพูดคุยและตอบปัญหาของ
นักศึกษาท่ีสามารถน าเสนอความรู้ที่ทันสมัยมา
สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ 

 
1-15 

 
30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ตลอดชีวิต ตอบข้อซักถาม อธิบายงาน สิ่งได้ที่
แก้ไขปัญหา การบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ 
จากการจัดท าโครงการเป็นฐาน 
4. ทดสอบผู้เรียนหลังเรียน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1.สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ ใช้
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
2.มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่
แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจัดท าโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เมื่อได้มีการน าเสนอโครงการฯแล้ว 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย เสวนา การ
ประยุกต์โครงการไปสู่การพัฒนาหรือแก้ปัญหา
องค์กรและสังคม ในสถานการณ์อื่นๆ  
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค ์
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลน าเสนอ
ประสบการณ์การท างานโครงการฯ การประยุกต์
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ และความคิดรวบยอดผ่าน
บล็อกประจ าตัวของผู้เรียน 

1. พิจารณาจากแนวคิดผลการวิเคราะห์
สังเคราะหจ์ากใบงานและกิจกรรมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจาก
การเรียนน ามาคิดอย่างเป็นระบบและน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์

 
5,6,8,9,10,

11,14 

 
30% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1.มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
3.มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 

1. ผู้สอนมอบหมายการจัดท าโครงการการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงการอ่าน กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียน 6-7  คนต่อกลุ่มโดยจัดให้แต่ละ
กลุ่มมีนักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างน้อย
กลุ่มละ 1 คน ในการด าเนินกิจกรรม ก าหนด

1. สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์ 
2.ตรวจผลงานกิจกรรมกลุ่ม และสังเกต
พฤติกรรมการท างานร่วมกันของนักศึกษา  
3.ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้าการจัดท า
โครงการของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ เพ่ือ

 
 

2,4,5,6,8,9
,10,11,14,

15 

 
 

15% 
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และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคน 
ก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารของสมาชิก
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
2. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ด าเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จ ท้ังในชั้นเรียน 
และจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผู้เรียนสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแนะน าตนเองผ่าน 
personal profile ใน e-Learning เพ่ือสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนของผู้เรียนและสร้าง
ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเช่น  อีเมล เว็บบอร์ด และบล็อก เป็น
ต้น 
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และภายในชั้นเรียน
ทั้งแบบรายบุคคล และระหว่างกลุ่ม ให้ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 

ตรวจสอบความรับผิดชอบ ความสามัคคีและ
ความคิดสร้างสรรค์ในเขียนโครงงาน 
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
3. สามารถเลอืก และประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถติ ิหรอืคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

1. ผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนเก่ียวกับการสื่อสาร
ภาษาไทย ท้ังการพูด การรับฟังข้อคิดเห็น การ
อ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการน าเสนอ
โครงการฯ และนวัตกรรม ประเด็นการเชื่อมโยง
เข้ากับเน้ือหาการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเตรียมการให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการฯ 
2. ผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศเก่ียวกับกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสื่อ
มัลติมีเดียอย่างเหมาะสม แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบด าเนินงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ส าหรับการน าเสนอโครงการโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงการฯใน
ประเด็นด้านการประเมินโครงการโดยใชส้ถิติ
อย่างเหมาะสมในการประเมินโครงการและการ
ติดตามโครงการ 

1. สังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห์สามารถ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น มีการการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 2.พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการน าเสนอ
โครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ 

 
 

2,4,5,6,8,9
,10,11,14,

15 

 
 

15% 

 
 
หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 

การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

- ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
- มีการอ้างอิง 
 

- ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
-การอ้างอิงถูก > 50 % 
 

- ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 80 % 
- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 50 % 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 80 % 
 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูกทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

ด้านความรู้ 
(K) 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยท า
แบบทดสอบผ่าน 60 % 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยท า
แบบทดสอบผ่าน 70 % 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยท า
แบบทดสอบผ่าน 80 % 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยท า
แบบทดสอบผ่าน 90 % 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยท า
แบบทดสอบผ่าน 100 
% 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 40 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 50 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 60 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 70 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 80 % 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 
 
 
 
 
 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2..มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์ 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์ 
5.มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรคช์ิ้นงานได้
ส าเร็จ > 50 %  

ร้อยละ 60 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
60 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
70 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
80 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
90 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
100 % 

 
 
 

ร้อยละ 60 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดท่ี 5 ข้อ 2 เดิม) 
สัปดาห์ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

 ปฐมนิเทศผู้เรียน 
 แนะน ารายวิชา 
 แนะน าแหล่งข้อมูลการท าโครงงาน

ศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ  
 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนเกณฑ์การให้คะแนน 
 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

บทที่ 1 เรื่อง  แนวคิดและหลักการของ
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวคิดและหลักการของการอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่าน 

 
 

1. แนะน าเน้ือหารายวิชา 
2.แนะน าต ารา/หนังสือที่ใช้ประกอบการ
เรียน 
3.  บรรยายแนะน ารายวิชาเกณฑ์การให้
คะแนน และเงื่ อนไขการเรียน โดยใช้ 
PowerPoint 
4.  แนะแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม จากหนังสือ 
วารสารและฐานข้อมู ลจาก เ ว็บไช ต์ที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชา 
5.ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน การแต่งกาย
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา การ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน กริยามารยาทในการ
พูดและสื่อสารกับเพ่ือนในห้องเรียนและ
อาจารย์ 

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

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 เรื่อง  แนวคิดและหลักการของ
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.  แนวคิดและหลักการของการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  ประโยชน์และความส าคัญของการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  บรรยายประกอบสื่ อการสอนด้วย 
PowerPoint 
2. เปิดคลิปวิดีโอประโยชน์ของการอ่าน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้ เรียน
เกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญของการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอประโยชน์ของการอ่าน 
4. ใบงานประโยชน์และความส าคัญ
ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (K) 
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (N) 
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

3 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 พฤติกรรมการเรียนและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. พฤติกรรมการอ่านแต่ละช่วยวัย 
2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  บรรยายประกอบสื่ อการสอนด้วย 
PowerPoint 
2. เปิดคลิปวิดีโอการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือเตรียมการจัดท า
โครงงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เลือกพ้ืนที่ชุมชนที่
ต้องการไปท ากิจกรรม  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
4. แบบฟอร์มโครงงาน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงความคิดเห็น วิธีการ
น าเสนอท ากรรมส่งเสริมการ
อ่าน และการเลือกพ้ืนที่ชุมชน
ในการท ากิจกรรม (K)  
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 เทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. เทคนิคการอ่าน 
2. การอ่านเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอการอ่านเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย “การสร้าง
นิสัยรักการอ่านและเทคนิคการอ่านที่
ถูกต้อง” 
 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
4.ใบงานการสร้างนิสัยรักการอ่านและ
เทคนิคการอ่านที่ถูกต้อง” 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็น“การสร้างนิสัยรักการ
อ่านและเทคนิคการอ่านที่
ถูกต้อง” (K) 
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (N) 
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 ปัญหาการอ่านและปัจจัยที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้  
1. ปัญหาการอ่านและการเรียนรู้แต่ละช่วง
วัย 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอปัญหาการอ่านและการ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เปิดคลิปวิดีโอปัญหาการอ่านและ
การเรียนรู้ 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น ปัญหาและ

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ปัญหาอุปสรรคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

เรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายการปัญหา
และอุปสรรคการอ่านของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
 

4. ใบงานปัญหาและอุปสรรคการอ่าน
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
 
 

อุปสรรคการอ่านของบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ  (K) 
3. สังเกตวิธีการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการอ่าน (C) 
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N)  
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 ปัญหาการอ่านและปัจจัยที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ 
(ต่อ)  
1. ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
2. ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 
2. สอบกลางภาค 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เปิดคลิปวิดีโอปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ 
4. ใบงานปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 
5. แบบทดสอบกลางภาค 
 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น ปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน (K) 
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเก่ียวกับการประยุกต์
ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน (C)  
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
รว่มกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และ
บริการการอ่าน 
1. แหล่งบริการการเรียนรู้และการอ่าน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอแหล่งบริการการเรียนรู้

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาจากแนวคิด

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. เทคโนโลยีบริการการเรียนรู้และส่งเสริม
การอ่าน 
 

2. เปิดคลิปวิดีโอแหล่งบริการการเรียนรู้
และการอ่าน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญของแหล่งบริการการเรียนรู้และ
การอ่าน 
 

และการอ่าน 
4. ใบงานความส าคัญของแหล่ง
บริการการเรียนรู้และการอ่าน 
 
 

ความส าคัญของแหล่งบริการ
การเรียนรู้และการอ่าน ((K)  
 

เนตรวงษ์ 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และ
บริการการอ่าน (ต่อ) 
1. การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และการอ่าน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอการจัดบริการแหลง่เรียนรู้
และการอ่าน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และการอ่าน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอการจัดบริการแหล่ง
เรียนรู้และการอ่าน 
4. ใบงานกรณีศึกษาการจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้และการอ่าน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นการจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้และการอ่าน 
 (K) 
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเก่ียวกับการประยุกต์การ
การจัดบริการแหล่งเรียนรู้
และการอ่าน  (C)  
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

   9 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 การจัดท าโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. การจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอตัวอย่างการจัดกิจกรรม

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของนักศึกษารุ่นพ่ี

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น  “การจัดท า

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น ขอ ง นัก ศึ ก ษ า รุ่ น พ่ี
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิด “การ
จัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพ” 
 

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์
4. ใบงานการจัดท าโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและกิจกรรมส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ” 
 (K) 
3. พิจารณาการประ ยุก ต์
ค ว า ม รู้ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีประสิทธิภาพ (C)  
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

10 
(4 ชม.) 

บทที่  7 การประยุกต์ เทคโนโล ยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายประกอบสื่อ   การสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
5. แบบทดสอบก่อนเรียน 
6. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (K) 
3. พิจารณาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (C)  
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

     11 
(4 ชม.) 

บทที่  7 การประยุกต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ) 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
อ่าน  
2. กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
2. เปิดคลิปวิดีโอตัวอย่างการส่งเสริมการ
อ่ า น แล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอตัวอย่างการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชี วิตด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ใบงานการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่ ง เสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (K) 
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ ยวกับการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่ ง เสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (C)  
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

12 
(4 ชม.) 

บทที่ 8 การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน 
2. การศึกษาวิจัยด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายประกอบสื่อ   การสอนด้วย 
PowerPoint  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสรุปความคิดเห็นความส าคัญ
การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงานศึกษาความส าคัญการ
ศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็นความส าคัญการ
ศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการ
อ่าน (K) 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

  
13 

(4 ชม.) 
บทที่ 8 การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. ความสัมพันธ์ของการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสรุปความคิดเห็นความสัมพันธ์
ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงานความสัมพันธ์ของการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็นความสัมพันธ์ของ
การอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (K) 
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

14 
(4 ชม.) 

บทที่ 9 แนวโน้มรูปแบบการอ่านและการ
เรียนรู้ 
1. แนวโน้มรูปแบบการอ่านและการเรียนรู้ 
2. ทักษะดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  
4. พลเมืองดิจิทัลกับรูปแบบการอ่านและ
การเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายพลเมืองดิจิทัล
กับรูปแบบการอ่านและการเรียนรู้ในสังคม
ดิจิทัล 
 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงานพลเมืองดิจิทัลกับรูปแบบ
การอ่านและการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล 
 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น พลเมืองดิจิทัล
กับรูปแบบการอ่านและการ
เรียนรู้ในสังคมดิจิทัล (K) 
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ ยวกับการประยุกต์
รูปแบบการอ่านและการ
เรียนรู้ในสังคมดิจิทัล  (C)  
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 

15 
(4 ชม.) 

บทที่ 9 แนวโน้มรูปแบบการอ่านและการ
เรียนรู้ (ต่อ) 
1. แนวทางส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรร ยายประกอบสื่ อก ารสอนด้วย 
PowerPoint  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน 
และแต่งกายถูกระเบียบ การ
แสดงออก การแสดงความ

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ตลอดชีวิตในอนาคต  
2. ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3. น าเสนอรายงานกลุ่มโครงงาน“กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

2.นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน 
3. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
4.อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

คิดเห็นและมีภาวะผู้น า (M) 
2. พิจารณาจากข้อมูลในเล่ม
รายงาน  (K) 
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การน าเสนองาน (N) 
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

เนตรวงษ์ 

16 
(1.5 ชม.) 

สอบปลายภาค 1.พิจารณาเกี่ยวกับความรู้
เรื่องการสง่เสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (k) 

อ.รัชฎาพร     
ธิราวรรณ  / 
ผศ.ดร.ฐิติยา 
เนตรวงษ์ 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในช้ันเรียน   30 % 
           - สอบกลางภาค    15 %  
  - โครงงาน      15 % 
  - สอบปลายภาค    30 % 
  - จิตพิสัย      10 % 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม    อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 ฐิติยา  เนตรวงษ์และรัชฎาพร  ธิราวรรณ.  (2560).  การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต.  กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1)  บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

2) เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาวิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  
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7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไมไ่ด้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


