
มคอ.5 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา การสง่เสรมิการอ่านและการเรียนรู้ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต /คณะ/ ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)      1632304  การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
    (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)  1632304 Reading  and  Learning  Promotion 
2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)   
 อ.นารีรัตน์  เทียมเมือง   นักศึกษาห้อง 55/76 
  
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่    2   ภาคการศึกษาที่   1/2556 
5.  สถานที่เรียน  หอสมุด  1 
  

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 
จํานวนช่ัวโมง
ท่ีได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ความสําคัญของการสง่เสริม
การอ่านและการเรียนรู้ 

    4 คาบ       4 คาบ  

จิตวิทยาการอ่านและการ
เรียนรู้ 

    4  คาบ      4  คาบ  



มคอ.5 

 2

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 
จํานวนช่ัวโมง
ท่ีได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ความสนใจในการอ่านและ
วรรณกรรมแต่ละวัย 

    8 คาบ      8 คาบ  

การสร้างนิสัยรกัการอ่านและ
การเรียนรูก้ารสร้างวัฒนธรรมในการ
อ่าน 

   8 คาบ      8  คาบ  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    4 คาบ      4 คาบ  
เทคนิคการเล่านิทาน     4 คาบ       8 คาบ สาธิตและให้ชม DVD การเล่า

นิทานหลายประเภท และให้
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริง          
ในสัปดาห์ถัดไป 

การเสนอหนังสือ    4 คาบ       8 คาบ สาธิตและให้ฝกึปฏิบัติทุกคน 
เกมส่งเสริมการอ่าน    8 คาบ       8 คาบ  
โครงการสง่เสริมการอ่าน    8 คาบ       8 คาบ  
การบําบัดด้วยการอ่าน    4 คาบ       4  คาบ  
องค์กรสง่เสริมการอ่าน    4 คาบ       2 คาบ  เวลาไม่พอ 

 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

การบําบัดด้วยการอ่าน นักศึกษาไม่ได้นําเสนอในเวลา
เรียน  

ให้แนะนําหนังสือดี               
ลง facebook 

องค์กรสง่เสริมการอ่าน มีองค์กรส่งเสริมการอ่านอีกมาก ให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต
และแบ่งปันความรู้ใน Facebook 
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3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
รายละเอียดรายวิชา มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

คุณธรรม จริยธรรม - บ ร ร ย า ย พ ร้ อ ม ย ก ตั ว อ ย่ า ง
กรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิญญาสากลว่า
ด้วยการสร้างสังคมการอ่าน   

    การสร้างนิสัยรักการอ่าน  
    การบําบัดด้วยการอ่าน 
- อภิปรายกลุ่ม และกําหนดบทบาท

สมมุติ 

/  การอภิปรายกลุ่ม มักไม่ได้ความคิด
เห็น เน่ืองจากนักศึกษา ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นเท่าท่ีควร 

ความรู้ 
 
 

- บรรยาย     อ ภิป ราย     การ
ทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและทํา
โครงการส่งเสริมการอ่านนําเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหาและ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

/   

ทักษะทางปัญญา - อภิปรายกลุ่ม 
-   คิดริเริ่มทําโครงการส่งเสริมการ
อ่าน 

/  นักศึกษามักลอกโครงการจาก
อินเทอร์เน็ต ให้ใส่อ้างอิงท่ีมาและ
นํามาประยุกต์ใหม ่

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-มอบหมายงานรายกลุ่ม   
   และรายบุคคล  
- การนําเสนอรายงาน 

/  หากจํานวนนักศึกษาในกลุ่มมากไป 
อาจเกิดการไม่กระจายการทํางาน 
ทําให้มีความเหล่ือมลํ้าในการทํางาน 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ให้ศึกษาค้นคว้า จาก website และทํา
รายงาน โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมี
สถิติอ้างอิง จากแหล่ง ท่ีมาข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ 

- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  

/   
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4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
         ควรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยฝึกจัดกิจกรรมหลายๆประเภท
ให้กับบุคคลท้ังวัยเด็ก  วัยรุ่น  และวัยสงูอายุ 
 หมวดท่ี 3  สรุปผล  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน           41   คน                         
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา         41 คน 
3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                           - คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 9 21.95 
B+ 2 4.88 
B 7 17.07 

C+ 9 21.95 
C 8 19.51 

D+ 3 7.32 
D - ………… 
E 3 7.32 

ไม่สมบูรณ์ (I) - ………… 
ผ่าน (PD, P) - ………… 
ไม่ผ่าน (F) - ………… 
ถอน (W) - ………… 

 
5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ 

-  เน่ืองจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุ่ม  
    ท่ีอาจควบคุมเวลาได้ยาก 
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6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถ
ทําได้ทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน 
 

 
7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอให้เพ่ิมคะแนนภาคปฏิบัติให้มากข้ึน 

 
หมวดที ่ 4  ปญัหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ  

 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน )ถ้ามี(  

ผลกระทบ 

2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร  )ถ้ามี(  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพานักศึกษาไปดูงานห้องสมุดท่ีจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านต้องใช้งบประมาณและเวลาว่าง
นอกตาราง 

นักศึกษาไม่ได้เห็นตัวอย่างห้องสมุดที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านจริงจากแหลง่อ่ืน 
นอกมหาวิทยาลัย แต่ให้ดูจากอินเตอร์เน็ต 

 
หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา )แนบเอกสาร(  
 1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก )ค่าเฉลี่ย 4.36( 
 1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
  ไม่มี 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีงานปฏิบัติหลายวิชา
จํานวนมาก  นักศึกษาทํางานไม่ทัน  
 2.2  ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
  อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าวิชาน้ีต้องฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลายประเภทเพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง จึงเป็นสิ่งจําเป็น ให้นักศึกษาจัดแบ่งเวลาให้ถูก 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรบัปรุง 
 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน /รายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา  
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา    /

  ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
ผลการดําเนินการ 

 
ถ่ายวีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติ 

นักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวีดิโอฝึกการเสนอ
หนังสือ  การเล่านิทานฯลฯ ดูและแก้ไขปรบัปรุง 

ให้นักศึกษาทําโครงการสง่เสริมการอ่าน นักศึกษาทําโครงการสง่เสริมการอ่านเสร็จก่อน
สอบปลายภาค 1 สัปดาห์  

 
2.  การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติมากขึ้น   ดูตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีดี ๆ  
จากเว็บไซด์ใน อินเทอร์เน็ต   ให้นักศึกษาค้นคว้านํามาแบ่งปันความรู้กันใน facebook  จัดอภิปรายกลุ่มย่อย 
กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน และการเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป  

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ให้นักศึกษาทําโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน 

หลังสอบกลางภาค 2 สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอน 

ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอน 

 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.1จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ เช่น ดูงานห้องสมุดท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน
ได้รับรางวัลในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 
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 4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโรงเรียนที่อยู่ในจ.นครปฐมและ
โรงเรียน ตชด.ต่อไป 
  
 
      ลงช่ือ      
        นารีรัตน์     เทียมเมือง 
                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
       วันท่ี 22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2556 
 
 


