
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   ISY ๒๑๐๓ 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Reading and Reading Promotion 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ        ๓ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑ หลกัสูตร       สารสนเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาบังคับ   
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ ดร. ธนากร  อุยพานิชย์ 
     วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
น.บ. (นิตศิาสตร์) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี    
     ศศม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์) 

ศศบ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
      
๕.  สถานท่ีติดตอ่   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

E – Mail : Thatsanan.ch@ssru.ac.th 
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๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๖๔ / ชั้นปีท่ี ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๑๔ คน 

 
๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  ไมม่ ี
 
๘.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี  ไมม่ี    
 
๙.  สถานท่ีเรียน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง   วันท่ี ๑ เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน มีดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียน เข้าใจการอ่านและประโยชน์ของการอ่าน 

  ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถแบ่งประเภทของการอ่านได ้

  ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียน เข้าใจแบบแผนและกลวิธีการอ่าน 

  ๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ทฤษฎีการอ่าน 

  ๑.๔ เพ่ือให้ผู้เรียน มกีารพัฒนาการอ่าน 

  ๑.๔ เพ่ือให้ผู้เรียน รูปแบบการสง่เสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

๒.   วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน  

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตได้มากที่สุด 
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หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา 

การอ่านและประโยชน์ของการอ่าน ประเภทของการอ่าน แบบแผนและกลวิธีการอ่าน  ทฤษฎีการอ่าน  

การพัฒนาการอ่าน รูปแบบการสง่เสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

Reading and its usefulness; Types of reading; Patterns and tactics; Reading  Theories; Reading development; 

Modules of reading promotion; Activities organized for reading promotion.  

 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบัิติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงตอ่

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศกึษา

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติงาน ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๗๕ 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
๓. จ านวนชั่วโมงตอ่สัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 ประกาศเวลาว่างของอาจารย์ผู้สอนหน้าหอ้งพักอาจารย์ หอ้ง ๓๕๒๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือให้นกัศึกษาขอเข้ารับค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการจากอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงตอ่สัปดาห ์ (เฉพาะรายท่ี

ต้องการ) โดยนักศึกษาสามารถนัดหมาย ผ่านช่องทางตอ่ไปนี้ 

 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพักอาจารย์ผู้สอน  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๙ ๑๙๙๔ ๑๙๐๙ 

 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail)  Thatsanan.ch@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  ID Line: chotikachu 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/thatsanan_ch 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
  ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ

ทางปัญญา 

๔. ทักษ

ความสัมพั

นธ์ระหว่าง

บุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓  

รายวิชา การอ่านและการ

ส่งเสริมการอ่าน 
                

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
    (๑)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสตัย์สุจริต  

 (๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 (๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง 

  (๔)  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

  (๕)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศตอ่บุคคล/องค์กรและสังคม 

๑.๒   วธีิการสอน 
 (๑)  ท าข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าห้องเรียนและข้อปฏิบัติในห้องเรียน การเคารพกฎกติกาที่ก าหนดร่วมกัน 

การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย การอ้างอิงผลงานผู้อื่นในงานท่ีท า การส่งงานต่างๆ 

ท่ี มอบหมายให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

  (๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท างานเป็นทีมในการแกไ้ขปัญหา 
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๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(๒)  สังเกตการณ์และพฤตกิรรมระหว่างผู้เรียน 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

   (๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็น

สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

  (๒)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   (๓)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

๒.๒   วธีิการสอน 
 (๑) การบรรยายภายในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ 

(๒) มอบหัวข้อเร่ืองให้ค้นควา้และท ารายงานท้ังเดี่ยวและกลุ่ม 

(๓) การศึกษาดูงานนอกสถานที่และท ารายงาน 

(๔) สอนโดยการสาธิตและฝกึภายในห้องปฏิบัติการ 

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  การทดสอบย่อย 

(๒)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(๓)  ประเมินจากรายงานหรือโครงการท่ีนักศกึษาจัดท า 

(๔)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถ  ประยุกต์

ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒   วธีิการสอน 
(๑)  กรณีศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ในด้านท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 (๒)  การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นควา้หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง  

(๓)  มอบหมายงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิผลจากผลงานท่ีมอบหมายให้ท า 

(๒)  การสอบขอ้เขียน 

(๓)  การเขียนรายงาน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงานได้ อย่าง

เหมาะสม รวมท้ังมีสว่นร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

 (๒)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้มีความทันสมัยอย่างตอ่เนือ่ง และตรงตามมาตรฐานสากล 
๔.๒   วธีิการสอน 
 (๑)  สอดแทรกประสบกาณณ์ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 (๒)  มอบหมายงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
(๒)  สังเกตพฤตกิรรมและการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
  (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอ่สื่อสาร สืบค้นข้อมูล และการน าเสนอข้อมลูได้อย่าง 

เหมาะสม 

  (๓)  สามารถใช้เทคนิคพืน้ฐานทางวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น ตรรกวิทยา การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับมาตรฐานตา่งๆ สถิตใินการประมวลผล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

๕.๒   วธีิการสอน 
(๑)  น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
(๒) มอบหมายงานให้นักศกึษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเลอืกและประยุกต์ใช้เทคนิควิธี

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(๒)  จากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะน ารายวชิา และ

เกณฑ์การให้คะแนน 

- ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการอ่าน  

- ความหมาย ความส าคัญ และ 

ประโยชน์ของการอ่าน 

ทฤษฎี ๒ ๑.ปฐมนิเทศและแนะน า 

แผนการเรียนการสอน  

๒. บรรยาย 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่าน Google Classroom, Google 

meet, Google jamboard เป็นต้น 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๒-๓ - ประเภทการอ่าน ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่าน Google Classroom, Google 

meet, Google jamboard เป็นต้น 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๔-๕ - การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาร ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณีตัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่าน Google Classroom, Google 

meet, Google jamboard เป็นต้น 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๖-๗ - การประเมินค่าและการตีความ ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณีตัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่าน Google Classroom, Google 

meet, Google jamboard เป็นต้น 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๘ สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘  
รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๙ - การพัฒนาการอ่าน ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณีตัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. อภิปรายกลุม่ และการแสดง

ความคิดเหน็ในชั้นเรียน 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๑๐ - รูปแบบการสง่เสริมการอ่าน ทฤษฎี ๒ กิจกรรมนอกห้องเรียน อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. อภิปรายกลุม่ และการแสดง

ความคิดเหน็ในชั้นเรียน 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๑๑ - หลักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 

ทฤษฎี ๒ กิจกรรมนอกห้องเรียน อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 
ปฏิบัติ ๒ ๑. อภิปรายกลุ่ม และการแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๑๒-๑๓ - การเขียนโครงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 

ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณีตัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. อภิปรายกลุม่ และการแสดง

ความคิดเหน็ในชั้นเรียน 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๑๔-๑๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่น ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณีตัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

ปฏิบัติ ๒ ๑. อภิปรายกลุม่ และการแสดง

ความคิดเหน็ในชั้นเรียน 

๒. ปฏิบัติ/กิจกรรม 

๑๖ น าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย ๔ น าเสนอรายกลุม่/รายบุคคล อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

๑๗ สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  

๑๘ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ๔ - ประเมินดว้ยวิธีการสังเกตุการ

เข้าประเมนิตามวันเวลาที่นดัหมาย 

- ประเมินดว้ยแบบทดสอบ  

 

หมายถึง: จัดการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน ๗ สัปดาห์  

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการประเมินผลการเรยีนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๑(๓) 

 

สังเกตการณ์และพฤติกรรมระหวา่งผู้เรียน ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

การสอบกลางภาค ๘ ๒๐ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

การสอบปลายภาค ๑๗ ๓๐ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

 

ฝึกปฏิบัติ ท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมในหอ้งเรียน ๑๘ ๓๐ 

๓.๑(๑) 

๔.๑(๑) 

๕.๑(๒) 

ปฏิบัติ กิจกรรม รายงาน และการน าเสนอ ๑๑,๑๖ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. แผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

๓.๑ การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธิ์ระดบัหลักสูตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓.๒ การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธิ์ระดบัรายวชิา 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 
เกณฑ์การประเมิน 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

๘,๑๘  

๓.๑(๑) 

๔.๑(๑) 

๕.๑(๒) 

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย รายงาน และการ

น าเสนอ 

๒-๗,๘-๑๖  

 

 หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
- 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑)  ทัศนันท์ ชูโตศรี. (๒๕๖๔).  เว็บไซตป์ระกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี.   

(PowerPoint). จาก http://www.elfhs.ssru.ac.th/thatsanan_ch        

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
๑)  ปิยะนุช  สุจติ. (2545).  การอ่านและการส่งเสรมิการอา่น.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันราชภัฏ                       

สวนสนุันทา 

 ๒) ฉววีรรณ  คูหาภนิันท์. (2542). การอ่านและการสง่เสรกาิรอ่าน. กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร. 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ผ่านระบบงานทะเบียนและประมวลผลของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลักจากจบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

โดยผลการประเมินในภาพรวมต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  

 นอกจากอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง กับทางอาจารย์ผู้สอนเอง หรือผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา ในหลายช่องทาง เช่น ด้วยตนเอง 

หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ตา่งๆ เช่น Line / Facebook เป็นต้น 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

       กลยุทธ์การประเมินการสอน ทางสาขาวิชาไดม้ีการด าเนินการ เช่น ประเมินการสอนจากผู้สังเกตการณ์หรือทีม

ผู้สอน และประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

  วิธีการปรับปรุงการสอนทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน รว่มถึงจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในวชิานีผู้้เรียนต้องศกึษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผูส้อนจึงใช้

วิธีการทวนสอบ ด้วยวิธีทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      จากผลการประเมินในข้อ ๑ และ ๒ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าผลที่ได้มาประชุมวางแผนและหาข้อสรุปในการปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึน้ โดยจะมีการปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี  

 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หน้า | ๑๓  

รหัสวิชา ISY ๒๑๐๓ รายวิชา การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

ด้านอ่ืน 

ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

วิชาบังคับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 

 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

 

๑ ๒ ๓ 

 

 

รหัสวชิา  ISY ๒๑๐๓ 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย การอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่าน 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Reading and 
Reading Promotion 

 

                 

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


