หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
ภาคการศึกษา 2/2557

รหัสวิชา 1631305
ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) Library Services and Information
Dissemination

คานา
รายละเอียดรายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ (Library Services
and Information Dissemination) รหัสวิชา 1631305 ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในหมวดวิชาบัง คับ โดยมุ่ง เน้นถึงกิ จกรรมการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ ให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชานี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดของการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ จะช่วยทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และเป็น
แนวทางที่จะสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
ผู้สอนผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5 มกราคม 2558

สารบัญ
หมวด
1
2
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7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
1
2
3
7
13
13

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631305 ชื่อวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ (Library Services
and Information Dissemination)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เป็นวิชาบังคับ
4. ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
14 ตุลาคม 2556
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
5 มกราคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การ
ปรับแต่ง สารสนเทศ ตลอดถึงกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกั บการบริการห้องสมุ ดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
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1.2 เพื่ อ ให้นัก ศึก ษามี ทัก ษะจัดการบริก ารห้องสมุ ดและการเผยแพร่ส ารสนเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการประเมินผลการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้กบั การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศและการเรียนรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ
2.2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถจัดการวางแผนและการจัดการด้านการบริการ โดยใช้เทคโนโลยีใน
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินผลการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด และหลั ก การของการบริ ก ารห้ อ งสมุ ด และการเผยแพร่ ส ารสนเทศ
การวางแผนและการจัดการด้านการบริการห้องสมุ ดและการเผยแพร่ส ารสนเทศ การปรับ แต่ง
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ คุณภาพการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การประเมินผลการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
Concepts and principles of library services and information
dissemination; planning and management of library services and information
dissemination; information repackaging; the use of technology for library services and
information dissemination; quality of library services and information dissemination;
evaluation of library services and information dissemination; law and morality of
library services and information dissemination
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุม่ ของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า
บรรยาย

สอนเสริม

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3. จ านวนชั่ วโมงต่ อสัป ดาห์ ที่ ผู้ส อนให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ช าการแก่นัก ศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ผู้สอนแจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน Social Network
เช่น e-mail, Line, Facebook เป็นต้น
3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริย ธรรม ซื่ อสัตย์ สุจริต เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(3) มีภาวะความเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
(4) มี ศี ล ธรรม รั ก ษาความสั ต ย์ หวั ง ดี ต่ อ ผู้ อื่ น เผื่ อ แผ่ แ ละแบ่ ง ปั น กตั ญ ญู ต่ อ พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
(5) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอนแบบบรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศในชีวิตประจาวัน
(2) ให้นักศึกษาออกมาอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน
(3) กาหนดให้นักศึกษาส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ และมอบหมายให้มีตัวแทนรับงาน
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบภาวะความเป็นผู้นาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
(4) กาหนดให้นักศึกษาทากฤตภาคข่าว โดยนาตัวอย่างข่าวความดีและโทษของพฤติกรรม
และบทลงโทษที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
(5) กาหนดให้นักศึกษาเขียนเรียงความและถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และครูบาอาจารย์
(6) ก าหนดให้นัก ศึก ษาฝึก ประสบการณ์ในรายวิชาที่ ส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินผลพิจารณาจาก
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
(2) ตรวจเนื้อหาประเด็นปัญหาทางจริยธรรมกรณีศึกษา
(3) สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น จากการอภิปราย
กลุ่มหน้าชั้นเรียน และสังเกตการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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(4) สัง เกตจากการมี ส่วนร่วมในกิ จ กรรมโครงงานที่ ได้รับมอบหมาย ความมี วินัย ความ
รับผิดชอบ ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ความมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม
(5) ตรวจเนื้อหาสรุปผลการประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) ตรวจเนื้ อ หากฤตภาคข่ า ว โดยน าตั ว อย่ า งข่ า วความดี แ ละโทษของพฤติ ก รรมและ
บทลงโทษที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
(7) ตรวจเนื้อหาเรียงความความประทับใจของนักศึกษาที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู บา
อาจารย์
(8) สังเกตจาการฝึกประสบการณ์ในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมฝึกและตรวจจากผลการประเมินจาก
หน่วยงานและรายงานการฝึกประสบการณ์
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กั บ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ผู้สอนทดสอบก่อนเรียน
(2) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาหลัก การและทฤษฎีที่ สาคัญ ของรายวิชาอย่างครบถ้วน พร้อม
ยกตัวอย่างกิ จ กรรมการบริก ารห้องสมุ ดและการเผยแพร่ส ารสเทศเพื่อให้ผู้เ รียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถให้บริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสเทศได้
(3) ผู้สอนทดสอบหลังเรียน
(4) ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในรายวิชาที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การประเมินผลพิจารณาจาก
(1) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา
(2) มอบหมายโครงงานกิจกรรมและการนาเสนอโครงงานที่กาหนดให้
(3) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงงานของนักศึกษา
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(4) สังเกตการแสดงความคิดเห็นจากการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียนและความสามารถบูรณา
การความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจาวันกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ตรวจเนื้อหารายงานโครงงานกิจกรรมสรุปผลการประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) ทดสอบเก็บคะแนนหลังจากเรียนจบในแต่ละบท
(7) สังเกตจาการฝึกประสบการณ์ในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมฝึกและตรวจจากผลการประเมินจาก
หน่วยงาน รายงานการฝึกประสบการณ์ และโครงงานการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ
ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ในการจัดบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดทาโครงงานการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ
และมีการนาเสนอโครงงานมีการร่วมกันอภิปรายและตอบข้อซักถาม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
(2) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ การ
ประยุก ต์ความรู้ หลัก การและทฤษฎีต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพ ดาเนินการจัด โครงงานการบริก าร
ห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศด้วยการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินผลพิจารณาจาก
(1) ผู้สอนสังเกตการณ์อภิปราย ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แสดงความคิดเห็น
การตอบคาถามที่ตรงตามทฤษฎีของเนื้อหาอย่างถูกต้อง มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไข
ปัญหาและความสารถมารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการตอบปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) ผู้ ส อนตรวจหลั ก การเขี ย นโครงงานกิ จ กรรมจั ดบริ ก ารห้ อ งสมุ ด และการเผยแพร่
สารสนเทศ สามารถการประยุก ต์ความรู้ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ในสาขาอาชีพมาดาเนินจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันได้และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นในการจัดทาโครงงานการบริการ
ห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3) มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ร่ ว มกิ จ กรรม และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ นอย่ า ง
สร้างสรรค์ในการดาเนินโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ได้สาหรับกระบวนการจัดทาโครงงานและการนาเสนอโครงงาน
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผู้สอนมอบหมายการจัดทาโครงงานการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศที่สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความสามารถในการท างานเป็ น ที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด ท าโครงงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้นาเสนอสรุปผลงานการจัดโครงงาน อภิปรายผลที่ได้รับ
นาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การประเมินผลพิจารณาจาก
(1) ผู้ส อนตรวจโครงงานการบริก ารห้องสมุ ดและเผยแพร่สารสนเทศและการนาเสนอ
โครงงานจากประสิทธิผลของโครงงาน
(2) ผู้สอนสังเกตการอภิปราย การนาเสนอ วิธีการคิดในการแก้ไขปัญหา การแสดงความ
คิดเห็น ความสามารถในการปรับตัว ร่ วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ในการ
ดาเนินโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้สอนสังเกตความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการส่งรายงานความก้าวหน้าของการ
ทาโครงงานกิจกรรม เพื่อสังเกตความรับผิดชอบในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
(4)
ผู้สอนตรวจโครงงานการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศทีส่ านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสาเร็จประสิทธิผลของโครงงาน การตอบรับของการนาเสนอโครงงาน
ของบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุ ปประเด็น
และการนาเสนอโครงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการจัดการโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การรับฟังข้อคิดเห็น การอ่าน
การเขียน การสรุปประเด็น และการนาเสนอโครงงาน เพื่อเตรียมการให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอ
โครงงานการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
(3) นักศึกษาสามารถทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ประกอบการนาเสนอรายงาน
โครงงานและการจัดโครงงานกิจกรรมการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผลพิจารณาจาก
(1) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอโครงานกิจกรรมที่มอบหมายให้ และกิจกรรมในชั้น
เรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และ
การนาเสนอโครงงานกิจกรรมที่มอบหมายและกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ตรวจเนื้อหาความถูกต้องในการใช้ภาษาไทย การเขียนถูกต้องตามหลักภาษาไทย การ
สรุปประเด็นได้ชัดเจนถูกต้อง และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศในการค้นคว้า
(4) ตรวจเนื้อหาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบฝึกหัดกรณีศึกษาเพื่อเลือกใช้ข้อมูล
และสารสนเทศได้และสามารถนาไปประยุกต์การแก้ปัญหาได้
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
 ปฐมนิเทศผู้เรียน
 แนะนารายวิชา
 แนะนาแหล่งข้อมูลการ
ทาโครงงานศึกษาและกิจกรรม
ต่าง ๆ
 ชี้แจงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนเกณฑ์การให้
คะแนน
 ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผู้สอน
ชั่วโมง
ใช้
4
1. แนะนาเนื้อหารายวิชา
ผู้สอน
2.แนะนาตารา/หนังสือที่ใช้
ผูร้ ับผิดชอบ
ประกอบการเรียน
รายวิชา
3. บรรยายแนะนารายวิชา
เกณฑ์การให้คะแนน และ
เงื่อนไขการเรียน โดยใช้
PowerPoint
4. แนะแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ วารสารและ
ฐานข้อมูลจากเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาวิชา
5.ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน
การแต่งกายเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตรงต่อเวลา การติดต่อ
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สัปดาห์
ที่

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 เรื่อง แนวคิดและ
หลักการของการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
1. ความหมายของการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
2. ความสาคัญของการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
3. ประโยชน์ของการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
4. รูป แบบการบริ การห้องสมุ ด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
บทที่ 2 การวางแผนและการ
จัดการด้านการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
1. ความหมายของการวางแผน
และการจั ด การด้ านการบริ การ
ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
สารสนเทศ
2. ความส าคั ญ ของการวางแผน
และการจั ด การด้ านการบริ การ
ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
สารสนเทศ
3. ประเภทของการวางแผนและ
การ จั ด การ ด้ านการ บ ริ การ
ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
สารสนเทศ
4. กระบวนการการวางแผนและ
การ จั ด การ ด้ านการ บ ริ การ
ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
สารสนเทศ
5.กลยุ ท ธ์ ข องการวางแผนและ
การ จั ด การ ด้ านการ บ ริ การ
ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
สารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
อาจารย์ผู้สอน กริยามารยาทใน
การพูดและสื่อสารกับเพื่อนใน
ห้องเรียนและอาจารย์
1.ทดสอบก่อนเรียน
ผู้สอน
2.บรรยายประกอบสื่อ การ
ผูร้ ับผิดชอบ
สอนด้วย PowerPoint 3.
รายวิชา
แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม
ทากิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน
กับผู้เรียนเกี่ยวกับมุมมองและ
ทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ การ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
5. ให้นักศึกษาเขียนเรียงความ
และถ่ายทอดความประทับใจที่มี
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูบา
อาจารย์
4.ทดสอบหลังเรียน
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อ การ
สอนด้วย PowerPoint
3.นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อ
เตรียมการจัดทาโครงงาน
“โครงงานการบริการห้องสมุด
และเผยแพร่สารสนเทศที่สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ”
4. ทดสอบหลังเรียน

ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

8

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
4
บทที่ 3 การปรับแต่ง
4
สารสนเทศ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปรับแต่งสารสนเทศ
2. ความหมายของการปรับแต่ง
สารสนเทศ
3. กระบวนการปรับแต่ง
สารสนเทศ
4 .การคัดเลือกและประเมินค่า
สารสนเทศ
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ
6.การประเมินผลการใช้
สารสนเทศที่ปรับแต่งแล้ว
7.การจัดการหน่วยปรับแต่งและ
เผยแพร่สารสนเทศ
5
บทที่ 4 การใช้เทคโนโลยีในการ
4
บริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
1. ความหมายของการใช้
เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. ความสาคัญของการใช้
เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
3. รูปแบบและกระบวนการของ
การใช้เทคโนโลยีในการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
4. บทบาทของการใช้เทคโนโลยี
ในการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศในยุคปัจจุบัน
6
ศึกษาดูงาน “ห้องสมุดคณะทันต
4
แ พ ท ย ศ าส ต ร์ จุ ฬา ล ง กร ณ์
มหาวิทยาลัย”

7

บทที่ 5 คุณภาพการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่

4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
1. ทดสอบก่อนเรียน
ผู้สอน
2. บรรยายประกอบสื่อ การ
ผูร้ ับผิดชอบ
สอนด้วย PowerPoint
รายวิชา
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปราย ”การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์
“การคัดเลือกและประเมินค่า
สารสนเทศ”
4. ให้นักศึกษาทากฤตภาคข่าว
โดยนาตัวอย่างข่าวความดีและ
โทษของพฤติกรรมและ
บทลงโทษที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
4. ทดสอบหลังเรียน
1. ทดสอบก่อนเรียน
ผู้สอน
2. บรรยายประกอบสื่อ การ
ผูร้ ับผิดชอบ
สอนด้วย PowerPoint
รายวิชา
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ สังเคราะห์อภิปราย
กรณีศึกษา “บทบาทของการใช้
เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศใน
ยุคปัจจุบัน”
4. ทดสอบหลังเรียน

1. นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน
2. นักศึกษาจับคู่สังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับจากการดูงาน “ผลึก
ความรู้จากงานบริการห้องสมุด
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อ การ

ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และ
วิทยากร
ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ

9

สัปดาห์
ที่

8

9

หัวข้อ/รายละเอียด
สารสนเทศ
1. ความหมายของคุณภาพการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
2. ความสาคัญของคุณภาพการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
3. กระบวนการดาเนินงานของ
การบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศอย่างมี
คุณภาพ
4. การประกันคุณภาพการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
บทที่ 6 การประเมินผลการ
บริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
1. ความหมายของการ
ประเมินผลการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. ความสาคัญของการ
ประเมินผลการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
3. รูปแบบของการประเมินผล
การบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
4. กระบวนการประเมินผลการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
5. การวิเคราะห์การประเมินผล
การบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
บทที่ 7 กฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. ความสาคัญของกฎหมายและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
สอนด้วย PowerPoint
รายวิชา
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปราย “การประกันคุณภาพ
การบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ”
4.ทดสอบหลังเรียน

4

1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อ การ
สอนด้วย PowerPoint
3. ทดสอบหลังเรียน

ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

4

1. ทดสอบก่อนเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อ การ
สอนด้วย PowerPoint
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปรายกรณีศึกษา
“ความสาคัญของกฎหมายและ
จริยธรรมการเผยแพร่
สารสนเทศ”

ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

10

สัปดาห์
ที่

จานวน
ชั่วโมง

10

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
3. พระราชบัญญัติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
สารสนเทศ
4.ความสาคัญของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (1)

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช้
4.ทดสอบหลังเรียน

4

11

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2)

4

12 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3)

4

13 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4)

4

14 นาเสนอรายงานกลุ่มโครงงาน
“โครงงานการบริการห้องสมุด
และเผยแพร่สารสนเทศที่สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ”

4

 ทวนสอบกิจกรรมการ
ฝึกประสบการณ์

4

1. นักศึกษาได้รับมอบหมายงาน
การบริการห้องสมุดและเผยแพร่
สารสนเทศ
2. มอบหมายให้นักศึกษาทา
รายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1. นักศึกษาได้รับมอบหมายงาน
การบริการห้องสมุดและเผยแพร่
สารสนเทศ
2. มอบหมายให้นักศึกษาทา
รายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1. นักศึกษาได้รับมอบหมายงาน
การบริการห้องสมุดและเผยแพร่
สารสนเทศ
2. มอบหมายให้นักศึกษาทา
รายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1. นักศึกษาได้รับมอบหมายงาน
การบริการห้องสมุดและเผยแพร่
สารสนเทศ
2. มอบหมายให้นักศึกษาทา
รายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1.นาเสนอรายงาน
2. ผู้สอนแนะนาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของ
กิจกรรมและแนะนาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ดี
ขึ้น
1.นาเสนอรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.ผู้สอนแนะนาแนวทางการ

15

หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

เจ้าหน้าที่สานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

11

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

วิชาชีพ
 ทบทวนและสรุป
เนื้อหารายวิชาทั้งหมด

16

สอบปลายภาค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของ
กิจกรรมและแนะนาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ที่ดีขึ้น
3.ผู้สอนอภิปรายและซักถามข้อ
สงสัยการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเนื้อหารายวิชา
ทดสอบนักศึกษาด้วย
ผู้สอน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ผูร้ ับผิดชอบ
ทางการเรียน
รายวิชา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม
1.มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ 1. การส่งงานตรงตาม
ตนเองและสังคม
กาหนดเวลา เข้าชั้นเรียนตรง
เวลา
2.วัดและประเมินโดยสังเกต
2.ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการทาโครงงาน มี
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เ สี ย ส ล ะ ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวม คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ความมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม
3. การจัดทากฤตภาค
3.มีจรรยาบรรณทางวิ ช าการ 4. การเขียนเรียงความ
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 5. เนื้อหารายงานในลักษณะ
และสารสนเทศศาสตร์
จรรยาบรรณทางวิชาการ การ
อ้างอิงเนื้อหาวิชาการ ลักษณะ
โครงงานการจัดกิจกรรมถูกต้อง
ตามหลักทฤษฎีและเกิด
ประสิทธิผลตามโครงงาน
กิจกรรมที่จัดขึ้น
ความรู้
1 . มี ค วา มรู้ ค วา มเ ข้ าใ จ 1.วัดและประเมินจากการทา
เกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ แบบทดสอบ , แบบฝึกปฏิบัติ
ส า คั ญ ใ น ส า ข า วิ ช า รวมทั้งจากการถามตอบ
บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ระหว่างการบรรยาย และการ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.วัดและประเมินจากการฝึก

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

3-15

20

3-15

30
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กิจกรรม
ที่

3

4

5

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

2. สามารถประยุกต์ ความรู้ ใ น
สาขาวิชาการบริการห้องสมุ ด
และการเผยแพร่ ส ารสนเทศ
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติในชั่วโมงทดลองการ
บริการสารสนเทศและสามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนนามาใช้
ได้จริง

ทักษะทางปัญญา
1.มี ค วามสามารถในการคิ ด
อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ
หรื อ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก้ ไ ข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มี ค วามสามารถในการ
ทางานเป็ นที มร่ วมกั บผู้ อื่น ใน
การจั ด ท าโครงงานกิ จ กรรม
การจั ด บริ ก ารห้ อ งสมุ ด และ
การเผยแพร่สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มี ค วามสามารถในการ
ปรั บ ตั ว ร่ วมกิ จ กรรม และมี
ป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ นอ ย่ า ง
ส ร้ าง ส ร ร ค์ ใ นการ ด าเ นิ น
โ ค ร ง ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์
ต่างๆ ได้ส าหรับ กระบวนการ
จั ด ท า โ ค ร ง ง า น แ ล ะ ก า ร
นาเสนอโครงงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้

1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
เช่น การตอบปัญหา การร่วม
อภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
2. การประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ในการฝึก
วิชาชีพเพื่อการสร้างสรรค์
โครงงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2-15

30

3-15

10

3-15

10

1.วัดและประเมินจากการ
ทางานกลุ่มในโครงงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากความ
สามัคคี, ความรับผิดชอบและ
ความก้าวหน้าของโครงงานหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและ
สามารถดาเนินโครงงานได้มี
ประสิทธิภาพ
3. วัดและประเมินผลจากการ
นาเสนอโครงงานเมื่อมีปัญหา
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างสร้างสรรค์
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.สามารถสื่ อ สารภาษาไทย
ทั้ ง การพู ด การฟั ง การอ่ า น
การเขี ย น การสรุ ป ประเด็ น
และการนาเสนอโครงงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1.วัดและประเมินจากการพูด
และสื่อสารการนาเสนอ
โครงงานได้อย่างเข้าใจ และ
สามารถสรุปประเด็นในการ
เขียนโครงงานได้อย่างชัดเจน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3.2 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) แบบประเมิ นรายวิชาโดยนักศึกษาผ่านทางระบบบริห ารการศึกษาของสานักส่ง เสริม
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2) ข้อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) แบบประเมิ น ตนเองผ่ า นทางระบบบริ ห ารการศึ ก ษาของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2) แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนจากผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
1) นาผลการประเมิ นที่ได้จ ากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุง การเรียนการสอน โดยได้นา
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) การจัดทา มคอ.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แล้ววิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
2) ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากอาจารย์ในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยทุก ๆ 3 ปี
2) การเปลี่ยนผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้มุมมองในการเรียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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