รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631306 ชื่อวิชา

การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Promotion of Reading and Lifelong Learning

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556  2561
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
2 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
2.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ/หรือประโยชน์ใด ๆ
ต่อตนเองและสังคมได้ผ่านการจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
2.1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม
พหุวัฒนธรรม
2.1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
พัฒนาวิธกี ารสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนร่วมที่มีกลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไป จาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ
เช่น อาจารย์ล่ามภาษามือ อาจารย์สอนพิเศษเพื่อทบทวนความรู้แก่นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ตลอด
ภาคการศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน เทคนิค การอ่าน
ทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ ทักษะการอ่านเพื่อสร้างปัญญา ปัญหาการอ่านของบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Concepts and principles of reading and lifelong learning, reading behavior, reading
techniques, reading skills to understand and access knowledge, reading skills to create
wisdom, reading problems of various groups, services and activities to promote reading and
lifelong learning
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตาม
ภาคการศึกษา ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรูใ้ ห้ชัดเจนและ
แม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าหรือ
นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน Social
Network เช่น Facebook, Line เป็นต้น
2) อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1. ผู้สอนระบุเงื่อนไขการเรียน ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาในกระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชา ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารประจารายวิชา ให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงความสาคัญของรายวิชาเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ผู้สอนมอบหมายงานด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นฐาน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีภาวะผู้นา
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนในการดาเนินการโดยใช้โครงการเป็น
ฐานรวมถึงการประเมินโครงการ
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย
สะท้อนความรู้ สิ่งที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อ
เวลา ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก แสดงความ
คิดเห็นและมีภาวะผู้นา
3.สังเกตจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการให้เกียรติเพื่อนในชันเรียน
4. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
5. สังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน
6. สั ง เกตจากพฤติ ก รรมการพู ด คุ ย สื่ อ สารกั บ
เพื่อนในชั้นเรียนและกับอาจารย์

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างการเรียนการสอน
2. พิจารณาผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้วิเคราะห์
สังเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แล้ว
สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สามารถบูรณาการความรู้และสามารถเลือกใช้
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. พิจารณาจากการพูดคุยและตอบปัญหาของ
นักศึกษาที่สามารถนาเสนอความรู้ที่ทันสมัยมา
สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้

1-15

30%

เรียนรู้ตลอดชีวิต ในชั้นเรียนปกติและทาง
ออนไลน์ โดยยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ในการดาเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านความรู้
1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ และวิทยาการ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้สอนทดสอบผู้เรียนก่อนเรียนด้วยการ
ทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนมาหรือพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียน แล้วบรรยายเนื้อหาหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญของรายวิชาอย่างครบถ้วน
พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาแหล่งบริการ
สารสนเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวอย่างโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ว
เชื่อมโยงไปยังศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจะ
นาไปสู่การคิดสร้างผลงานด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงการเป็นฐานเพื่อการ
เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

2. ผู้สอนมอบหมายการจัดทาโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงการอ่าน กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
แบ่งกลุ่มผู้เรียน 6-7 คนต่อกลุ่มโดยจัดให้แต่ละ
กลุ่มมีนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษอย่าง
น้อยกลุ่มละ 1-2 คน ในการดาเนินกิจกรรม
ขณะดาเนินงานจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
แสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การดาเนิน
กิจกรรม การเชื่อมโยงความรู้ไปยังศาสตร์อื่น
เพื่อดาเนินงานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
(ชั้นเรียนปกติ)
3. ผู้เรียนนาเสนอผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบข้อซักถาม
อธิบายงาน สิ่งได้ที่แก้ไขปัญหา การบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ จากการจัดทาโครงการ
เป็นฐาน
4. ทดสอบผู้เรียนหลังเรียนด้วยการทบทวน
ความรู้ การตอบข้อคาถาม สิ่งที่ได้รับจากการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากโครงการ
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านทักษะทางปัญญา
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองและสังคมได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่
แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจัดทาโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เมื่อได้มีการนาเสนอโครงการฯแล้ว
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย เสวนา การ
ประยุกต์โครงการไปสู่การพัฒนาหรือแก้ปัญหา
องค์กรและสังคม ในสถานการณ์อื่นๆ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น ตีความ
และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการดาเนิน
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละบุคคล
นาเสนอประสบการณ์การทางานโครงการฯ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพ และความคิดรวบยอดผ่านบล็อก
หรือสือ่ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมประจาตัว
ของผู้เรียน

1. พิจารณาจากแนวคิดผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจาก
การเรียนนามาคิดอย่างเป็นระบบและนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2.สอบปากเปล่าแนวคิดการสร้างสรรค์กิจกรรม
การส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่เสริมการ
เรียนรู้

5,6,8,9,10,
11, 13,14

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วม
กิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน

1. ผู้สอนมอบหมายการจัดทาโครงการการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน 6-7 คนต่อกลุ่มโดย
จัดให้แต่ละกลุ่มมีนักศึกษาที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างน้อยกลุ่มละ 1-2 คน ในการดาเนิน
กิจกรรม กาหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละคน กาหนดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของสมาชิกภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
2. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การดาเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จ ทั้งในชั้น
เรียน และจากการติดต่อสื่อสารผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้เรียนสามารถให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การเข้าร่วม
2,4,5,6,8,9
กิจกรรมของนักศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
,10,11,14,
เพื่อนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
15
2.ตรวจผลงานกิจกรรมกลุ่ม และสังเกต
พฤติกรรมการทางานร่วมกันของนักศึกษา
3.ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้าการจัดทา
โครงการของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ตรวจสอบความรับผิดชอบ ความสามัคคีและ
ความคิดสร้างสรรค์ในเขียนโครงการ

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

15%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1. สังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห์สามารถ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น มีการการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์

2,4,5,6,8,9
,10,11,13,
14,15

15%

ทางาน ผู้สอนมีการนิเทศการจัดโครงการ ลง
พื้นที่จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
3. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแนะนาตนเอง
ผ่าน personal profile ใน e-Learning เพื่อ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของผู้เรียน
และสร้างความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
รวมถึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงาน โดยอาศัยช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายเช่น อีเมล เว็บ
บอร์ด และบล็อก เป็นต้น
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และภายในชั้น
เรียนทั้งแบบรายบุคคล และระหว่างกลุ่ม ให้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

1. ผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการ
สื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การรับฟัง
ข้อคิดเห็น การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น
และการนาเสนอโครงการฯ และนวัตกรรม
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ประเด็นการเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาการอ่าน
สารสนเทศในการทางาน การดาเนินชีวิตประจาวัน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ได้
ชีวิต เพื่อเตรียมการให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
นาเสนอโครงการฯ
2. ผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการเลือก และ
ใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยสื่อมัลติมีเดียอย่างเหมาะสม แล้วให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการออกแบบดาเนินงานผลิตสื่อ
มัลติมีเดียสาหรับการนาเสนอโครงการโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงการฯ
ในประเด็นด้านการประเมินโครงการโดยใช้
สถิติอย่างเหมาะสมในการประเมินโครงการ
และการติดตามโครงการ

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

2.พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการนาเสนอ
โครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ
3.พิจารณาจากการสอบปากเปล่าแนวคิดการ
ประเมินโครงการกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
และกิจกรรมส่เสริมการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(M)

ด้านความรู้
(K)

ด้านทักษะปัญญา
(C)
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I)

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1
1. ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
2. มีการอ้างอิง

2
1. ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
2. การอ้างอิงถูก >50 %

3
1. ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
2. การอ้างอิงถูก >80 %
3. ส่งงานตามกาหนด
4. การอ้างอิงถูก >50 %
1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอด อ่านและการเรียนรู้ตลอด อ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยทาแบบทดสอบ ชีวิต โดยทาแบบทดสอบ ชีวิต โดยทาแบบทดสอบ
หรือการตอบคาถามผ่าน หรือการตอบคาถามผ่าน หรือการตอบคาถามผ่าน
60 %
70 %
80 %

4
1. ส่งงานตามกาหนด
2. การอ้างอิงถูก >80 %

5
1. ส่งงานตามกาหนด
2. การอ้างอิงถูกทั้งหมด

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยทาแบบทดสอบ
หรือการตอบคาถามผ่าน
90 %

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยทาแบบทดสอบ
หรือการตอบคาถามผ่าน
100 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ >40 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ >60 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ >70 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ >80 %

1.ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และกิจกรรมทางออนไลน์
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

1.ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และกิจกรรมทางออนไลน์
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

1.ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และกิจกรรมทางออนไลน์
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ >50 %

1.ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1.ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และกิจกรรมทางออนไลน์ และกิจกรรมทางออนไลน์
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1

2

3
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ

4
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถในการ
ปรับตัว ร่วมกิจกรรม
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์

5
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถในการ
ปรับตัว ร่วมกิจกรรม
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์
5.มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
สาเร็จ >50 %
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
แยกแยะข้อมูลในประเด็น แยกแยะข้อมูลในประเด็น แยกแยะข้อมูลในประเด็น แยกแยะข้อมูลในประเด็น แยกแยะข้อมูลในประเด็น
ด้านทักษะการวิเคราะห์ ต่าง ๆ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ต่าง ๆ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ต่าง ๆ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ต่าง ๆ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ต่าง ๆ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร เหมาะสม และใช้
เหมาะสม และใช้
เหมาะสม และใช้
เหมาะสม และใช้
เหมาะสม และใช้
และการใช้ไอที (N) เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลและการ การสืบค้นข้อมูลและการ การสืบค้นข้อมูลและการ การสืบค้นข้อมูลและการ การสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอสื่อมัลติมีเดีย
นาเสนอสื่อมัลติมีเดีย
นาเสนอสื่อมัลติมีเดีย
นาเสนอสื่อมัลติมีเดีย
นาเสนอสื่อมัลติมีเดีย
>60 %
>70 %
>80 %
>90 %
>100%

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

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

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. แนะนาเนื้อหารายวิชา
2.แนะนาตารา/หนังสือที่ใช้ประกอบการ
เรียน
3.บรรยายแนะนารายวิชาเกณฑ์การให้
คะแนน และเงื่อนไขการเรียน โดยใช้
PowerPoint
4. แนะแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม จากหนังสือ
วารสารและฐานข้อมูลจากเว็บไชต์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
5.ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน การแต่งกาย
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา การ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน กริยามารยาทในการ
พูดและสื่อสารกับเพื่อนในห้องเรียนและ
อาจารย์ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 1. พิจารณาการส่งงานตาม
2. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม กาหนดและมีการอ้างอิง
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ ถูกต้อง (M)
ที่ 21
2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint การสืบค้นข้อมูล (N)
4.ฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ผู้สอน
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2
(4 ชม.)

บทที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการของ
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. แนวคิดและหลักการของการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ประโยชน์และความสาคัญของการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3
(4 ชม.)

บทที่ 2 พฤติกรรมการเรียนและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. พฤติกรรมการอ่านแต่ละช่วยวัย
2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านเพื่อ
เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ฝึกการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอประโยชน์ของการอ่าน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 6-7 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน
เกี่ยวกับประโยชน์และความสาคัญของการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สื่อที่ใช้

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวิดีโอประโยชน์ของการอ่าน
4. ใบงานประโยชน์และความสาคัญ
ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม 1. พิจารณาการส่งงานตาม
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ กาหนดและมีการอ้างอิง
PowerPoint
ที่ 21
ถูกต้อง (M)
2. เปิดคลิปวิดีโอการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 2. สังเกตจากพฤติกรรมการ
กิจกรรม/ใบงาน :
3. คลิปวิดีโอการเรียนรู้ในศตวรรษที่ แสดงความคิดเห็น วิธีการ
1.นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมการจัดทา
21
นาเสนอทากรรมส่งเสริมการ
โครงงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
4. แบบฟอร์มโครงการการส่งเสริม
อ่าน และการเลือกพื้นที่ชุมชน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เลือกพื้นที่ชุมชนที่
การอ่านและการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการทากิจกรรมส่งเสริมการ
ตลอดชีวิต

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

4
(4 ชม.)

5
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ต้องการไปทากิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 3 เทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
1. เทคนิคการอ่าน
PowerPoint
2. การอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เปิดคลิปวิดีโอการอ่านเพื่อพัฒนาการ
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทักษะที่จาเป็น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย “การสร้าง
นิสัยรักการอ่านและเทคนิคการอ่านที่
ถูกต้อง”

บทที่ 4 ปัญหาการอ่านและปัจจัยที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้
1. ปัญหาการอ่านและการเรียนรู้แต่ละช่วง
วัย
2. ปัญหาอุปสรรคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอปัญหาการอ่านและการ
เรียนรู้
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายการปัญหา
และอุปสรรคการอ่านของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ

สื่อที่ใช้

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวิดีโอการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
4.ใบงานการสร้างนิสัยรักการอ่านและ
เทคนิคการอ่านที่ถูกต้อง”

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เปิดคลิปวิดีโอปัญหาการอ่านและ
การเรียนรู้
4. ใบงานปัญหาและอุปสรรคการอ่าน
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
อ่านและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (K)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็น“การสร้างนิสัยรักการ
อ่านและเทคนิคการอ่านที่
ถูกต้อง” (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรคการอ่านของบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ (K)
3. สังเกตวิธีการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการอ่าน (C)

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

6
(4 ชม.)

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

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านและวัฒนธรรมการเรียนรู้
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากกิจกรรมท้าย
หนังสือ

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เปิดคลิปวิดีโอปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้
4. ใบงานเกี่ยวกับการประยุกต์
แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านใน
ยุคดิจิทัล

7
(4 ชม.)

บทที่ 5 การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และ
บริการการอ่าน
1. แหล่งบริการการเรียนรู้และการอ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น ปัจจัยส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน (K)
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ยวกับการประยุกต์
แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านในยุคดิจิทัล (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

8
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2. เทคโนโลยีบริการการเรียนรู้และส่งเสริม 2. เปิดคลิปวิดีโอแหล่งบริการการเรียนรู้
การอ่าน
และการอ่าน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของแหล่ง
บริการการเรียนรู้และการอ่าน
บทที่ 5 การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บริการการอ่าน (ต่อ)
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
1. การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และการอ่าน PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
และการอ่าน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
การจัดบริการแหล่งเรียนรู้และการอ่าน

สื่อที่ใช้
3. คลิปวิดีโอแหล่งบริการการเรียนรู้
และการอ่าน
4. ใบงานอภิปรายความสาคัญของ
แหล่งบริการการเรียนรู้และการอ่าน

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวิดีโอการจัดบริการแหล่ง
เรียนรู้และการอ่าน
4. ใบงานกรณีศกึ ษาการจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้และการอ่าน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2. พิจารณาจากแนวคิด
ความสาคัญของแหล่งบริการ
การเรียนรู้และการอ่าน ((K)

ผู้สอน

1. พิจารณาการส่งงานตาม ผศ.ดร.ฐิติยา
กาหนดและมีการอ้างอิง
เนตรวงษ์
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นการจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้และการอ่าน
(K)
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ยวกับการประยุกต์การ
การจัดบริการแหล่งเรียนรู้
และการอ่าน (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
9
บทที่ 6 การจัดทาโครงการและกิจกรรม
(4 ชม.) ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. การจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมการอ่าน
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของนักศึกษารุ่นพี่
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิด “การ
จัดทาโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพ”

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวิดีโอตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของนักศึกษารุ่นพี่
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
4. ใบงานการจัดทาโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. พิจารณาการส่งงานตาม ผศ.ดร.ฐิติยา
กาหนดและมีการอ้างอิง
เนตรวงษ์
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “การจัดทา
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพ”
(K)
3. พิจารณาการประยุกต์
ความรู้การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีประสิทธิภาพ (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
10
บทที่ 7 การประยุกต์เทคโนโลยี
(4 ชม.) สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11
(4 ชม.)

บทที่ 7 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
อ่าน
2. กรณีศกึ ษาการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวิดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. เปิดคลิปวิดีโอตัวอย่างการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวิดีโอตัวอย่างการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (K)
3. พิจารณาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (C, N)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (K)

ผู้สอน
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ใบงานการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

12
(4 ชม.)

บทที่ 8 การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน
2. การศึกษาวิจัยด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนด้วย
PowerPoint
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาสรุปความคิดเห็นความสาคัญ
การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. ใบงานศึกษาความสาคัญการ
ศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการอ่าน

13
(4 ชม.)

บทที่ 8 การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ความสัมพันธ์ของการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2. สาธิตการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
กิจกรรม/ใบงาน :

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ยวกับการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (C, N)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็นความสาคัญการ
ศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการ
อ่าน (K)
1. พิจารณาการส่งงานตาม
กาหนดและมีการอ้างอิง
ถูกต้อง (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็นความสัมพันธ์ของ

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

มคอ.3 | 20

สัปดาห์ที่
(ชม.)

14
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

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

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. นักศึกษาสรุปความคิดเห็นความสัมพันธ์
ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร

4. ใบงานความสัมพันธ์ของการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายพลเมืองดิจิทัล
กับรูปแบบการอ่านและการเรียนรู้ในสังคม
ดิจิทัล

1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. ใบงานพลเมืองดิจิทัลกับรูปแบบ
การอ่านและการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
การอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (K)
3. พิจารณาผลการวิเคราะห์
สถิติได้ถูกต้อง (C, N)

ผู้สอน

1. พิจารณาการส่งงานตาม ผศ.ดร.ฐิติยา
กาหนดและมีการอ้างอิง
เนตรวงษ์
ถูกต้อง (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น พลเมืองดิจิทัล
กับรูปแบบการอ่านและการ
เรียนรู้ในสังคมดิจิทัล (K)
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ยวกับการประยุกต์
รูปแบบการอ่านและการ
เรียนรู้ในสังคมดิจิทัล (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
15
บทที่ 9 แนวโน้มรูปแบบการอ่านและการ
(4 ชม.) เรียนรู้ (ต่อ)
1. แนวทางส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในอนาคต
2. ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. นาเสนอรายงานกลุ่มโครงการ“กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

16
สอบปลายภาค
(1.5 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
PowerPoint
2.นักศึกษานาเสนอโครงการหน้าชั้นเรียน
3. ถาม-ตอบข้อสงสัย
4.อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษานาเสนอโครงการฯ ด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
วิพากษ์ผลงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. หนังสือเรื่อง การอ่าน การส่งเสริม 1. พิจารณาการส่งงานตาม
การอ่านยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ กาหนดและมีการอ้างอิง
ที่ 21
ถูกต้อง (M)
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 2.การแสดงออก การแสดง
ความคิดเห็นและมีภาวะผู้นา
(M)
3. พิจารณาจากข้อมูลในเล่ม
รายงาน (K)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)
6.พิจารณาเทคโนโลยีดิจิทัล
การนาเสนอโครงการ (N)
1.พิจารณาเกี่ยวกับความรู้
เรื่องการส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (K)
2.ผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้สอน
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียน
30 %
- กิจกรรมออนไลน์
10 %
- โครงการ
20 %
- 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
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ฐิติยา เนตรวงษ์. (2560). การอ่าน การส่งเสริมการอ่านยุคแห่งการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาวิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
3) ข้อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และ e-Assessment
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) ใช้แบบเสนอข้อคิดเห็น

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
ความรู้
✓
✓
✓
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
✓
✓
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✓
✓
✓
การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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