รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 16333414

ชื่อวิชา หองสมุดดิจิทัล
Digital Libraries

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ
วิชาเลือก
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปนตระกูล
2) อาจารยผูสอน : ผศ.สายสุดา ปนตระกูล
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นป2
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
6 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อ ให นั กศึ ก ษามี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คมรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น ของผู อื่ น มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล สามารถบูรณาการความรูในสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรู ความเขาใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับหองสมุด
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
1.4 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการทํ า งานเป น ที ม กั บ ผู อื่ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วาม
รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
1.5 เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียนสามารถ
เลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศใชเทคโนโลยีและการสื่อสารได

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงการสอนโดยเนนการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติจริง และขอ
ความรวมมือจากลามภาษามือเพื่อชวยเหลือกลุมนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษตลอดภาคการศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของหองสมุดดิจิทัล พัฒนาการของหองสมุด เทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล การ
จัดการสื่อดิจิทัล การวางแผนและการออกแบบหองสมุดดิจิทัล การดําเนินงานหองสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อ
สั ง คมสํ า หรั บ ห อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล การประเมิ น ห อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ผลกระทบของห อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ต อ วิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Concepts and principles of digital libraries; development of libraries; technologies
of digital libraries; planning and designing of digital libraries; procedure of digital libraries;
social media management for digital libraries; evaluation of digital libraries; impacts of digital
libraries on the library and information science professionals
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3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริมตาม
ภาคการศึกษา ความตองการของนักศึกษาเปนราย
กลุม เพื่อทบทวนความรูใหชัดเจนและ
แมนยํายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุมของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตของหลักสูตรหรือผานเฟสบุกหรือ
ไลนประจําวิชา
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย 2
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรูแ ตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซือ่ สัตย สุจริต
เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
3. มีภาวะความเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูอื่น
4. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

1. อาจารยกําหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงตอเวลาทั้งใน
สวนของการเขาเรียน การสงงาน และความ
ซื่อสัตย
3. อาจารยใหนักศึกษาฝกการกลาแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกอยางสรางสรรค
4. อาจารยใหนักศึกษาฝกการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และ
คุณคาของความเปนมนุษย
5. อาจารยใหนักศึกษาปฏิบตั ิงานโดยอาศัย
เครื่องมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเสมอ
1. อาจารยทบทวนความรูกอนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง
2. อาจารยใหนักศึกษาเขาใจในหลักวิชาการ
และสามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กับ
ความรูในศาสตรอื่นที่เกีย่ วของ

1. พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออก กลา
แสดงความคิดเห็นและมีภาวะผูนาํ
3.สังเกตจากการยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นและการใหเกียรติเพื่อนในชันเรียน
4. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่
คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เชน การ
อางอิงผลงานทางวิชาการ
5. สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมรวมกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
6. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุยสื่อสารกับ
เพื่อนในชั้นเรียนและกับอาจารย
1. อาจารยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหวางการเรียนการสอน
2. อาจารยพิจารณาผลการเรียนรูท ี่นักศึกษาได
วิเคราะห สังเคราะหตัวอยางและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล แลวสามารถประยุกต
ความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ สามารถ

ดานความรู
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กับ

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

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล
10%

1, 2,3,4,5,
6, 7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15

30%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
3. สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสกู ารปฏิบัติ
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งนําไปประยุกตใชได

3. อาจารยบรรยายเนื้อหาหลักการและแนะนํา
ตัวอยางและกรณีศึกษาเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทลั
และสามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ
4.อาจารยแนะนําใหนักศึกษาติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งนําไปประยุกตใชได
1. อาจารยใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการวิเคราะห
สังเคราะหจากใบงานและกิจกรรมเกี่ยวกับ
หองสมุดดิจิทัล แลวนักศึกษาสามารถประยุกต
ความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีตางๆ ในการปฏิบตั ิงานจากการเรียน
นํามาคิดอยางเปนระบบและนําไปสูการแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค

บูรณาการความรูและสามารถเลือกใช
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3. อาจารยพิจารณาจากการพูดคุยและตอบ
ปญหาของนักศึกษาที่สามารถนําเสนอความรูที่
ทันสมัยมาสนทนาแลกเปลีย่ นแสดงความ
คิดเห็นและสามารถประยุกตใชความรูได

ดานทักษะทางปญญา
1. มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ
2. มีความสามารถในการประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตางๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค
3. สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับสถานการณ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. อาจารยพิจารณาจากแนวคิดผลการ
วิเคราะหสังเคราะหจากใบงานและกิจกรรมแลว
นักศึกษาสามารถประยุกตความรูค วามเขาใจใน
แนวคิด หลักการและทฤษฎีตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานจากการเรียนนํามาคิดอยางเปน
ระบบและนําไปสูการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

4,8,9

30%

1. อาจารยใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 1. อาจารยใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 2,3,4,5,8,
ในชั้นเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนและใหเรียนรู ในชั้นเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนและใหเรียนรู 9,12,14,

15%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
1. มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
3. มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม
และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
4. สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ ได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง
การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
3. สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกีย่ วของในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม

หมายเหตุ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบและการมี การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบและการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น อย า งสร า งสรรค แ ละ
ความคิดสรางสรรคในเขียนโครงงาน

1. อาจารยใหนักศึกษาทํากิจกรรมพูดคุย
แลกเปลีย่ นเรียนรู ในการทบทวนบทเรียนหรือ
ในการยกตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห
สังเคราะหในประเด็นตาง ๆ
2. อาจารยใหนักศึกษานําเสนอโครงงานหนาชั้น
เรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอ

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

1. อาจารยสังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห
สามารถนําเสนอไดอยางถูกตองตรงประเด็น มี
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
2.อาจารยพิจารณาจากการสื่อสารผานการ
นําเสนอโครงงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนอผลงานไดอยางประสิทธิภาพ

สัปดาหที่
ประเมิน
15

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

2,3,4,5,8,
9,12,14,
15

25%

ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑการใหคะแนน
ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
(M)
ดานความรู
(K)
ดานทักษะปญญา
(C)
ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I)

เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
1
- สงงานไมตรงตาม
กําหนด
- มีการอางอิง
เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล
โดยทําแบบทดสอบผาน
60 %
1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ชิ้นงานได > 40 %

2
3
-สงงานไมตรงตามกําหนด -สงงานไมตรงตามกําหนด
-การอางอิงถูก > 50 % - การอางอิงถูก > 80 %
- สงงานตามกําหนด
-การอางอิงถูก > 50 %
1. มีความรู ความเขาใจ 1. มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล
โดยทําแบบทดสอบผาน โดยทําแบบทดสอบผาน
70 %
80 %
1. สามารถประยุกตใช
1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ความรูไปสูการสราง
ชิ้นงานได > 50 %
ชิ้นงานได > 60 %

1.รวมกิจกรรมในชั้นเรียน 1.รวมกิจกรรมในชั้นเรียน 1.รวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.มีปฏิสมั พันธรวมกับ
2.มีปฏิสมั พันธรวมกับ
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเปนทีมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ

4
- สงงานตามกําหนด
-การอางอิงถูก > 80 %

5
- สงงานตามกําหนด
-การอางอิงถูกทั้งหมด

1. มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล
โดยทําแบบทดสอบผาน
90 %
1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ชิ้นงานได > 70 %

1. มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล
โดยทําแบบทดสอบผาน
100 %
1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ชิ้นงานได > 80 %

1.รวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2..มีปฏิสมั พันธรวมกับ
อาจารยผูสอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเปนทีมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

1.รวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.มีปฏิสมั พันธรวมกับ
อาจารยผูสอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเปนทีมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

รอยละ
การผานเกณฑ

รอยละ 60
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ผลการเรียนรู

เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
1

2

3

4
สามารถในการปรับตัว
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค

5
สามารถในการปรับตัว
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค
5.มีความรับผิดชอบใน
การสรางสรรคชิ้นงานได
สําเร็จ > 50 %
1.สามารถวิเคราะห
1.สามารถวิเคราะห
1.สามารถวิเคราะห
1.สามารถวิเคราะห
1.สามารถวิเคราะห
สังเคราะห หาเหตุผล
สังเคราะห หาเหตุผล
สังเคราะห หาเหตุผล
สังเคราะห หาเหตุผล
สังเคราะห หาเหตุผล
แยกแยะขอมูลในประเด็น แยกแยะขอมูลในประเด็น แยกแยะขอมูลในประเด็น แยกแยะขอมูลในประเด็น แยกแยะขอมูลในประเด็น
ดานทักษะการวิเคราะห
ตาง ๆ ใชภาษาไดถูกตอง ตาง ๆ ใชภาษาไดถูกตอง ตาง ๆ ใชภาษาไดถูกตอง ตาง ๆ ใชภาษาไดถูกตอง ตาง ๆ ใชภาษาไดถูกตอง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
เหมาะสม และใช
เหมาะสม และใช
เหมาะสม และใช
เหมาะสม และใช
เหมาะสม และใช
และการใชไอที (N)
เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูล > 60 % การสืบคนขอมูล > 70 % การสืบคนขอมูล > 80 % การสืบคนขอมูล > 90 % การสืบคนขอมูล > 100
%

รอยละ
การผานเกณฑ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมขอมูลจากหมวดที่ 5 ขอ 2 เดิม)
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
1
1. ปฐมนิเทศ
(4 ชม.) 2. แนะนารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล และการทําโครงงาน

2
(4 ชม.)

3
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

1. อาจารยอธิบายรายละเอียดของรายวิชา
2. อาจารยชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑการใหคะแนน
3. อาจารยชี้แจงเกณฑการประเมินผลการ
เรียน
4. แนะนําหนังสือประกอบการเรียน
5. ถาม-ตอบขอสงสัย
6. ทดสอบกอนเรียน
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของหองสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
ดิจิทัล
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
-ความหมายของหองสมุดดิจิทลั
PowerPoint
-แนวคิดเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทลั
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับหองสมุด
-ขอดี ขอจํากัดของหองสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
“แนวคิดและหลักการของหองสมุดดิจิทัล”

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของหองสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
ดิจิทัล (ตอ)
1.บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. เว็บไซต เกี่ยวกับพัฒนาการของ

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศนเกี่ยวกับหองสมุด
ดิจิทัล
3. ใบงาน “แนวคิดและหลักการของ
หองสมุดดิจิทัล”

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
และแตงกายถูกระเบียบ (M

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
และแตงกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็นแนวคิดและหลักการ
ของหองสมุดดิจิทัล (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)
1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
และแตงกายถูกระเบียบ (M)

ผูสอน
ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด
-องคประกอบของหองสมุดดิจิทลั
-ลักษณะของหองสมุดยุคใหม

4
(4 ชม.)

บทที่ 2 เทคโนโลยีหองสมุดดิจิทลั
-ความหมายเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล
-ความสําคัญเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
PowerPoint
2. เว็บไซตเกีย่ วกับพัฒนาการของหองสมุด
ดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับ “องคประกอบของหองสมุด
ดิจิทัล”แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
PowerPoint
2. สํารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทลั
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
“การประยุกตใชเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทลั ”
แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน

สื่อที่ใช
หองสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน “องคประกอบของ
หองสมุดดิจิทัล”

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. สํารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหองสมุด
ดิจิทัล
3.ใบงาน “การประยุกตใชเทคโนโลยี
หองสมุดดิจิทัล”

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “องคประกอบ
ของหองสมุดดิจิทัล” (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)

ผูสอน

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ (M) ปนตระกูล
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความรู “การประยุกตใช
เทคโนโลยีหองสมุดดิจิทลั ”
(K)
3. พิจารณาจากผลการ
วิเคราะหการประยุกตความรู
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับงานหองสมุด (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)

มคอ.3 | 10

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
บทที่ 2 เทคโนโลยีหองสมุดดิจิทลั (ตอ)
5
(4 ชม.) -ประเภทเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล

6
(4 ชม.)

บทที่ 3 การจัดการสื่อดิจิทัล
-ความหมายของสื่อดิจิทัล
-ความสาคัญของสื่อดิจิทัล
-ประเภทของทรัพยากรสื่อดิจิทลั

7
(4 ชม.)

บทที่ 3 การจัดการสื่อดิจิทัล (ตอ)
-การจัดการสื่อดิจิทลั
-การใหบริการสื่อดิจิทลั
-แหลงบริการสื่อดิจิทลั

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายโดยใช PowerPoint
1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
2. เทคโนโลยีในสํานักวิทยบริการฯ
และแตงกายถูกระเบียบ (M)
PowerPoint
3. ใบงาน “ประเภทเทคโนโลยี
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
2. ศึกษาคนควาประเภทเทคโนโลยีหองสมุด หองสมุดดิจิทัล”
ความคิดเห็น “ประเภท
ดิจิทัล
เทคโนโลยีหองสมุดดิจิทลั ”
กิจกรรม/ใบงาน :
(K)
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
3. พิจารณาจากการสื่อสาร
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
ในการนาเสนองาน (N)
“ประเภทเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล” แลว
4. สังเกตการปรับตัวการเขา
สรุปนําเสนอหนาชั้นเรียน
รวมกิจกรรมกลุม (I)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายโดยใช PowerPoint
1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
2. คลิปวิดิทัศน สื่อดิจิทลั
และแตงกายถูกระเบียบ (M)
PowerPoint
3. ใบงาน “ความสาคัญของสื่อดิจทิ ัล 2. พิจารณาจากแนวคิดผล
2. เปดคลิป วิดิทัศน สื่อดิจิทัล
ในโลกยุคปจจุบัน”
การวิเคราะหสังเคราะหจาก
กิจกรรม/ใบงาน :
ใบงาน(K)
1. นักศึกษาทากิจกรรมใบ “สรุป
ความสําคัญของสื่อดิจิทลั ในโลกยุคปจจุบัน”
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายโดยใช PowerPoint
1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับแหลงบริการ และแตงกายถูกระเบียบ (M)
PowerPoint
สื่อดิจิทัล
2. พิจารณาจากแนวคิดผล
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับแหลงบริการ 3. ใบงานเกี่ยวกับ “การใหบริการสื่อ การวิเคราะหสังเคราะหจาก
สื่อดิจิทัล
ดิจิทัล”
ใบงาน(K)

ผูสอน
ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

8
(4 ชม.)

บทที่ 4 การวางแผนและการออกแบบ
หองสมุดดิจิทัล
-ความหมายของการวางแผนและการ
ออกแบบหองสมุดดิจิทลั
- ความสาคัญของการวางแผนและการ
ออกแบบหองสมุดดิจิทลั

9
(4 ชม.)

บทที่ 4 การวางแผนและการออกแบบ
หองสมุดดิจิทัล (ตอ)
-กระบวนการวางแผนงานหองสมุดดิจิทัล
-การออกแบบหองสมุดดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใหนักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการสื่อดิจิทลั การใหบริการสื่อ
ดิจิทัลและแหลงบริการสื่อดิจิทลั
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
PowerPoint
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับการวางแผน
งานหองสมุดดิจิทลั
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
“การวางแผนหองสมุดดิจิทลั ” แลวสรุป
นําเสนอหนาชั้นเรียน
3. แบงกลุมเพื่อทาโครงงานโดยการไปศึกษา
ดูงานหองสมุดดิจิทัล แลวจัดทาเปนรูปเลม
รายงานพรอมนาเสนอหนาชั้นเรียนใน
สัปดาหที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
PowerPoint
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับการออกแบบ

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับการวางแผน
งานหองสมุดดิจิทลั
3. ใบงาน“การวางแผนงานหองสมุด
ดิจิทัล”
4. ใบรายชื่อหองสมุดดิจิทลั ที่นาสนใจ
ไปศึกษาดูงานเพื่อทําโครงงาน

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ (M) ปนตระกูล
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “การวางแผน
หองสมุดดิจิทัล” (K)
3. สังเกตการแกไขปญหาใน
การเลือกกลุมทาโครงงาน (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับการ
ออกแบบหองสมุดดิจิทลั
3. ใบงาน “การออกแบบหองสมุด

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ (M) ปนตระกูล
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “การออกแบบ
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
หองสมุดดิจิทัล” (K)
3. พิจารณาแนวคิดจากใบ
งานเกี่ยวกับการประยุกตการ
ออกแบบหองสมุดดิจิทลั (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)

ผูสอน

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานหองสมุดดิจิทัล
2.ใบงาน“หลักการดําเนินงาน
หองสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
และแตงกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “หลักการดา
เนินงานหองสมุดดิจิทัล” (K)

ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับหลักการ
ใหบริการของหองสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน “หลักการบริหารงานของ
หองสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน
และแตงกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “หลักการ
บริหารงานของหองสมุด

ผศ.สายสุดา
ปนตระกูล

หองสมุดดิจิทัล
ดิจิทัล”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
“การออกแบบหองสมุดดิจิทัล” แลวสรุป
นําเสนอหนาชั้นเรียน

10
(4 ชม.)

บทที่ 5 การดําเนินงานหองสมุดดิจิทัล
-หลักการดําเนินงานหองสมุดดิจิทลั

11
(4 ชม.)

บทที่ 5 การดําเนินงานหองสมุดดิจิทัล
(ตอ)
-หลักการบริหารงานหองสมุดดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
PowerPoint
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานหองสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใหนักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
“หลักการดาเนินงานหองสมุดดิจทิ ัล”
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
PowerPoint
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับหลักการ
ใหบริการของหองสมุดดิจิทัล
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สัปดาหที่
(ชม.)

12
(4 ชม.)

13
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใหนักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
“หลักการบริหารงานของหองสมุดดิจิทัล”
บทที่ 6 การจัดการสื่อสังคมสําหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
หองสมุดดิจิทัล
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
-ความหมายของสื่อสังคมสาหรับหองสมุด PowerPoint
ดิจิทัล
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับสื่อสังคมสา
-รูปแบบของของสื่อสังคมสาหรับหองสมุด หรับหองสมุดดิจิทลั
ดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
-การจัดการสื่อสังคมสาหรับหองสมุดดิจิทลั 1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
-วิธีการเชื่อมโยงสื่อสังคมกับหองสมุดดิจิทลั กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
“การจัดการสื่อสังคมสาหรับหองสมุด
ดิจิทัล” แลวสรุปนําเสนอหนาชั้นเรียน
บทที่ 7 การประเมินหองสมุดดิจทิ ัล
-ความหมายของการประเมินหองสมุด
ดิจิทัล
-วิธีการการประเมินหองสมุดดิจิทลั
-ประโยชนของการประเมินหองสมุดดิจิทลั

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
PowerPoint
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับการประเมิน
หองสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ
“ประโยชนของการประเมินหองสมุด

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
ดิจิทัล” (K)

ผูสอน

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับสื่อสังคม
สําหรับหองสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน “การจัดการสื่อสังคม
สําหรับหองสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ (M) ปนตระกูล
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “การจัดการสื่อ
สังคมสาหรับหองสมุดดิจิทัล”
(K)
3. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับการประเมิน
หองสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน“ประโยชนของการประเมิน
หองสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ (M) ปนตระกูล
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “ประโยชนของ
การประเมินหองสมุดดิจิทัล”
(K)
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สัปดาหที่
(ชม.)
14
(4 ชม.)

15
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ดิจิทัล”
บทที่ 8 แนวโนมหองสมุดดิจิทลั และ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผลกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอวิชาชีพ 1. บรรยายประกอบสื่อ การสอนดวย
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร PowerPoint
-ความกาวหนาของเทคโนโลยีกับโลกยุค
2. เปดคลิป วิดิทัศน เกี่ยวกับความกาวหนา
ปจจุบัน
ของเทคโนโลยีกับโลกยุคปจจุบัน สื่อดิจิทัล
-สื่อดิจิทัลกับงานหองสมุด
กับงานหองสมุด แนวโนมของหองสมุด
-แนวโนมหองสมุดดิจิทัล
ดิจิทัลและผลกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอ
-ผลกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอวิชาชีพ วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ศาสตร
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบงกลุมนักศึกษา 5-6 คน/กลุม ทํา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
“แนวโนมของหองสมุดดิจิทลั และผลกระทบ
ของหองสมุดดิจิทัลตอวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร”
แลวนําเสนออภิปรายหนาชั้นเรียน
นําเสนอโครงงานศึกษาดูงานหองสมุด
ดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.นักศึกษานําเสนอโครงงานหนาชั้นเรียน
2. ถาม-ตอบขอสงสัย
3.อาจารยและนักศึกษาแสดงความคิดเห็น

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1. บรรยายโดยใช PowerPoint
2. คลิปวิดิทัศน เกี่ยวกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีกับโลก
ยุคปจจุบัน, สื่อดิจิทัลกับงานหองสมุด
,แนวโนมของหองสมุดดิจิทัลและ
ผลกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
3.ใบงาน “แนวโนมของหองสมุด
ดิจิทัลและผลกระทบของหองสมุด
ดิจิทัลตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร”

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ (M) ปนตระกูล
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “แนวโนมของ
หองสมุดดิจิทัลและ
ผลกระทบของหองสมุด
ดิจิทัลตอวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร” (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)

1.นักศึกษานําเสนอโครงงานหนาชั้น
เรียนโดยใช PowerPoint
2. ใบคําถาม

1. พิจารณาการเขาชั้นเรียน ผศ.สายสุดา
และแตงกายถูกระเบียบ การ ปนตระกูล
แสดงออก การแสดงความ
คิดเห็นและมีภาวะผูนา (M)
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
พรอมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

16
(1.30 ชม.)

สอบปลายภาค

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
2. พิจารณาจากขอมูลในเลม
รายงาน (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสาร
ในการนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเขา
รวมกิจกรรมกลุม (I)
1. พิจารณาความรูเกีย่ วกับ
การจัดหมวดหมูร ะบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันดวยการสอบ
(K)
2. พิจารณาวิธีการประยุกต
ความรู ความเขาใจในการจัด
หมวดหมูร ะบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกันดวยการสอบ (C)

ผูสอน
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
60%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย 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 เอกสารและตําราหลัก
สายสุดา ปนตระกูล. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาหองสมุดดิจิทัล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความจากฐานขอมูลออนไลนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน
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7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู



ทักษะทางปญญา


ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตาม
วิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะใหโอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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