รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631103 ชื่อวิชา สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม
Information, Library and Society
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 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
6 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผู้เรี ยนมี คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ เกี่ยวกับสารสนเทศ
ห้องสมุด และสั งคม มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และวิทยาการที่มีความเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ ห้องสมุด
และสังคม โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด ความสาคัญ
ของห้องสมุดและสารสนเทศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสารสนเทศ แนวคิดขององค์กรจัดเก็บ
และจัดการความรู้ความทรงจาของมนุษย์ พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุ บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศ
Concepts and principles of information, library and social, development of
library, the importance of libraries and information, policies relating to libraries and
information, conceptual of the organizations store and manage about knowledge, memory
of human, museum, archives, and the role and status of librarians and information
professionals
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือผ่านเฟสบุ๊กหรือ
ไลน์ประจาวิชา
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สจุ ริต ขยัน อดทน
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ คานึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ด้านความรู้
1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ และวิทยาการที่มคี วามเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(1) มีการแจ้งกาหนดเงื่อนไขของการเรียน
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อ
เวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน
และความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ไม่กระทา
การทุจริตในการสอบ การลอกงานหรือ
การบ้านของผู้อื่น
(2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยคานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ

1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 2, 3, 4, 5,
และการส่งงานตามกาหนดเวลา
6, 8, 9,
(2) ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริตในการทางานที่ 10, 11,
มอบหมาย และการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 12, 13,
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
14, 15

(1) อธิบายชี้แจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน
(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับสารสนเทศ
ห้องสมุดและสังคม
(4) ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ

(1) ประเมินจากการทาแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน
(3) ประเมินผลรายงาน

1, 4, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 12,
13, 14, 15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

15%

30%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่ วข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผลและคิด เชิงบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองและสังคมได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถทางานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่ง
ทาให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วม
กิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้

วิธกี ารสอน

(1) ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ

วิธกี ารประเมิน

(1) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

11, 12,
14, 15
20%

(1) ให้ผู้เรียนนาเสนอความก้าวหน้าของ
กิจกรรมการทางานรายงานกลุ่ม การร่วมมือ
แสดงความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในชั้นเรียน และในการทางานกลุ่ม
(2) ประเมินด้วยการให้ผเู้ รียนประเมินผลการ
ทางานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15

20%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข แปรผลและนาเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางาน การดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

(1) ให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการทารายงาน
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ทั้งการส่งตรงตาม
กาหนดเวลา ความซื่อสัตย์ในการทางาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนและการทารายงานได้

2, 3, 4, 5
6, 8, 9,
10, 12,
13, 14, 15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

15%

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(M)

ด้านความรู้
(K)

ด้านทักษะปัญญา
(C)

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานไม่ตรงเวลาที่
กาหนด
-ร่วมกิจกรรม จานวน110%
- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
- สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง < 30%

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้ <
30%

2
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานไม่ตรงเวลาที่
กาหนด
-ร่วมกิจกรรม จานวน1130%
- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
- สามารถตอบคาถามได้
< 50%

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้ <
50%

3
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงเวลาทีก่ าหนด
-ร่วมกิจกรรม จานวน3160%

4
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงเวลาทีก่ าหนด
-ร่วมกิจกรรม จานวน6180%

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทา
งานที่มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้ >
50%

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทางานที่
มอบหมายได้ถูกต้อง
-สามารถตอบคาถามได้ >
80%

5
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงเวลาทีก่ าหนด
-ร่วมกิจกรรม จานวน81100%

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทางานที่
มอบหมายได้
และสามารถแนะนาหรือ
แก้ปัญหาในการทางานที่
มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้
ครบถ้วน 100%
-มีการวางแผนงาน
-มีการวางแผนงาน
-มีการวางแผนงาน
สามารถคิดเป็นระบบ
สามารถคิดเป็นระบบ
สามารถคิดเป็นระบบ
และทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้ สามารถทางานได้ถูกต้อง สามารถทางานได้ถูกต้อง
ในการทารายงานได้ >
ตามที่มอบหมาย สามารถ ตามที่มอบหมาย สามารถ
50%
ประยุกต์ความรู้ในการทา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
รายงานได้ > 80%
สามารถประยุกต์ความรู้

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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ผลการเรียนรู้

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I)

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1

2

3

4

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ <
30%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ <
50%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ >
50%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ < 50%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ > 50%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ >
80%
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ ได้
- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ > 80%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
ด้านทักษะการวิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การฝึกปฏิบัติและทา
และการใช้ไอที (N)
รายงานได้ < 30%

5
ในการทารายงานได้
ครบถ้วน 100%

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ
ครบถ้วน 100%
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ ได้
- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ ครบถ้วน
100%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)

2
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนารายวิชา
-ปฐมนิเทศ
-แนะนารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ
-การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของ
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม

บทที่ 2 พัฒนาการของห้องสมุด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนแนะนารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน การ
กาหนดข้อตกลงร่วมกัน และการ
ประเมินผลการเรียน
3. ร่วมกันกาหนดช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
2. ผู้ เรียนร่วมอภิปราย เกี่ยวกั บ
พัฒนาการของห้องสมุดในยุคต่างๆ
3. สรปุ ความเข้าใจหลงั เรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. พัฒนาการของห้องสมุด

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

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K)

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
1. เอกสารประกอบการเรยี น
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน
(M)
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
3. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน
ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3
(3 ชม.)

บทที่ 2 พัฒนาการของห้องสมุด
(ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
ผศ.สายสุดา
1. เอกสารประกอบการเรยี น
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน ปั้นตระกูล
(M)
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปราย (I)
3. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

4
(3 ชม.)

บทที่ 3 ความสาคัญของห้องสมุดและ
สารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการอธิบาย
2. ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบของ
ห้องสมุดที่สนใจ
3. สรุปความเข้าใจหลงั เรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. รูปแบบของห้องสมุดที่ผู้เรียนสนใจ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ
2. ผู้ เ รี ย นก าหนดประเด็ น เกี่ ย วกั บ
ห้องสมุดแต่ละประเภทต่างๆ ค้นหาและ
วิเคราะห์ความสาคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ความสาคัญของห้องสมุดแต่ละประเภท

5
(3 ชม.)

บทที่ 3 ความสาคัญของห้องสมุดและ กิจกรรมการเรียนการสอน :
สารสนเทศ (ต่อ)
1. ผู้สอนกาหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ความสาคัญของสารสนเทศ
2. ผู้ ส อนมอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นค้ น หา

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
ผศ.สายสุดา
1. เอกสารประกอบการเรยี น
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน ปั้นตระกูล
3. สื่อวีดีทัศน์ตวั อย่างการแนะนา (M)
การใช้ห้องสมุด
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

6
(3 ชม.)

7
(3 ชม.)

8
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

เกี่ ย วกั บ สารสนเทศประเภทต่ า งๆและ
วิเคราะห์ความความสาคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ความสาคัญของสารสนเทศ
บทที่ 4 นโยบายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ห้องสมุดและสารสนเทศ
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ห้ อ งสมุ ด และ
สารสนเทศ
2. ผู้ ส อนมอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นค้ น หา
นโยบายของห้องสมุดและสารสนเทศ
3. สรปุ ความเข้าใจหลงั เรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นโยบายของห้องสมุดและสารสนเทศ
บทที่ 4 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
และสารสนเทศ (ต่อ)
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อดี ข้อจากัด
เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ
สารสนเทศในด้านต่างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การวิเคราะห์นโยบายของห้องสมุดและ
สารสนเทศ
บทที่ 5 องค์กรจัดเก็บและจัดการความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ความทรงจาของมนุษย์
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด
ขององค์กรจัดเก็บและจัดการความรู้ความ
ทรงจาของมนุษย์

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
3. สื่อวิดีทัศน์
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint (K)
ปั้นตระกูล
3. สื่อวิดีทัศน์
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความทรงจ าและอภิ ป รายแลกเปล ี่ย น
ความคดิ เห็น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การวิเคราะห์วิธีการจัดเก็บความรู้

9
(3 ชม.)

10
(3 ชม.)

บทที่ 5 องค์ ก รจั ด เก็ บ และจั ด การ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ความรู้ความทรงจาของมนุษย์ (ต่อ)
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
2. ผู้สอนมอบหมายให้ ให้ผู้เรียนค้นหา
บทความเกี่ ย วกั บ องค์ ก รจั ด เก็ บ และ
จัดการความรู้ความทรงจาของมนุษย์ และ
สรุปความ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสรุ ป บทความเกี่ ย วกั บ องค์ ก ร
จัดเก็บและจัดการความรู้ความทรงจาของ
มนุษย์
บทที่ 6 พิพิธภัณฑ์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการอธิบาย
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. พิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
11

สัปดาห์ที่
(ชม.)
11
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 6 พิพิธภัณฑ์ (ต่อ)

12
(3 ชม.)

บทที่ 7 จดหมายเหตุ

13
(3 ชม.)

บทที่ 7 จดหมายเหตุ (ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษา
พิพิธภัณฑ์ที่สนใจ
2. ผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนจัด
กลุ่มและแบ่งหน้าที่การทารายงาน
เกี่ยวกับ“พิพิธภัณฑ์”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. งานเขียนเชิงวิชาการ
2. รายชื่อและหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม
รายงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการอธิบาย
2.
ผู ้ส อนให้ ผู้ เ รี ย นค้ น หาและ
ยกตัวอย่างหอจดหมายเหตุในประเทศ
ไทยพร้อมอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. หอจดหมายเหตุในประเทศไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการจดั กลุ่มและการ
ทางานเป็นทีม (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
3. เว็บไซต์หอจดหมายเหตุ
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. ประเมินความก้าวหน้าของ
รายงาน (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
5. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรู ป แบบความเรี ย ง
(N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2. ผู้เรียนบันทึกความรู้ในการไปศึกษา
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอภิปราย
ร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบบันทึกความรู้
บทที่ 8 บทบาทและสถานภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
1. ผ ู้ส อนบรรยายและยกต วั อย ่า งที่
เกี่ย วข้องกับ บทบาทและสถานภาพของ
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาและ
ยกตั ว อย่ า งอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ ม
อภิปรายร่วมกัน
3. ให้ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหนา้
ของรายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
บทที่ 8 บทบาทและสถานภาพของ กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ (ต่อ)
1. ผู้สอนบรรยาย ยกตวั อย่างและ
กรณีศึกษา
2. ให้ผู้เรียนนำเสนอรายงาน
3. เปิ ดโอกาสใหผ้ ู้เรี ยนอภิปรายและ
แสดง ความคดิ เห็นในรายงานของแตล่ ะ
กลุ่ม
4. ผ ู้ส อนสร ุป และทบทวนเนื้อ หา

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. ประเมินความก้าวหน้าของ
รายงาน (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
5. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
3. การนาเสนอรายงาน
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. ประเมิ น รายงานฉบั บ
สมบูรณ์ (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
5. พิ จ ารณาการน าเสนอ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

16
(1.30 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
บทเรยี น ทัง้ หมด
กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบบประเมินรายงาน
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
รายงาน (N)

ผู้สอน

1. พิจารณาความรู้เกีย่ วกับ
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม
ด้วยการสอบ (K)
2. พิจารณาวิธีคิด การประยุกต์
ความเข้าใจในหลักการของ
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม
ด้วยการสอบ (C)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- ใบงาน/กิจกรรมและรายงาน
60%
- 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
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สายสุดา ปั้นตระกูล. (2561). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
วิภา ศุภจารีรักษ์. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มาลี ล้าสกุล และคณะ. (2558). สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน
2) ผู้เรียนประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับผู้เรียน

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและ
การนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
วิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ผู้เรียนยังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสผู้เรียน
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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