สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

หน้ า
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

2

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1634405
การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
Information Management in Education
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-3-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ตานานจิตร
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี 2554 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ อง 11608 ชัน้ 6 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
10 ตุลาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความรู้ เบื ้องต้ นด้ านการจัดการสารสนเทศทางการ
ศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะและประเภทของสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งสามารถนาหลักในการบริ หาร
จัดการมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อศึกษาถึงความสาคัญ และประโยชน์ของ
แหล่งสารสนเทศทางการศึกษา สามารถจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารได้ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับแต่ง และนาเสนอสารสนเทศ
ทางการศึกษาโดยอยูบ่ นพื ้นฐานของคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทังประยุ
้
กต์แนวคิด
และหลักการต่างๆ มาบูรณาการความรู้ ด้านการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน และกลุม่ เป้าหมายทางการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีแนวความคิดในการนาหลักการบริ หารจัดการสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพการเรี ยนรู้ เพื่ อ ตนเองและสัง คม โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการสารสนเทศทางการศึกษา ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรี ยนการสอน รู้จกั แหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษา การเข้ าถึงสารสนเทศทางการศึกษา
ตลอดจนสามารถวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ปรั บ แต่ง และน าเสนอสารสนเทศทางการศึกษาได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด เพื่อให้ เป็ นผู้มีความพร้ อ มและสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อ การ
จัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และกลุม่ เป้าหมายทางการศึกษาได้
อย่างถูกต้ อง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหล่งสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน
วิธีการเข้ าถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ ปรับแต่งสารสนเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้
เพื่อสร้ างสารสนเทศ และนาเสนอสารสนเทศให้ แก่ผ้ ใู ช้ ในระดับที่แตกต่างกันได้ รวมทังการจั
้
ดเก็บและ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
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Study sources of information in education, application of information technology in
studying , teaching, access, analyze, and synthesis information; information consolidate, wisdom
integration for information creation, and presenting to user in the different level including to
data storage and data collection for public opinion.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

สอนเสริ มตามความ
จาเป็ นของนักศึกษา
เป็ นรายกรณี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิจากงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ประกอบการศึกษาด้ วย
ตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง

นักศึกษาต้ องศึกษา
ด้ วยตนเอง 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ รวมเป็ น 90
ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์แจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบถึงช่วงเวลาให้ คาแนะนาหรื อให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา สัปดาห์ละ
8 ชัว่ โมง เป็ นอย่างน้ อย โดยให้ คาปรึกษาในชันเรี
้ ยน และผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ web blog /
facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- เป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อโครงงานที่มอบหมาย
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา
มีความซือ่ สัตย์ในการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความรู้ของตนและหน่วยงาน
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- ปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตรงต่อเวลา
- มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
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- มีวินยั ในการปฏิบตั ิงานทังส่
้ วนบุคคลและกลุม่
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานหรื อองค์กร
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบสถานการณ์ตวั อย่างที่พบเห็นได้ ในปั จจุบนั
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษาด้ านการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
- ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต่อ สื่อ สาร และสามารถประยุก ต์ ใ ช้ เพื่ อ การจัด การ
สารสนเทศทางการศึกษาด้ วยตนเอง และเป็ นรายกลุม่ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ web blog /
facebook และอื่นๆ ตามหลักการบริ หารจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
- ให้ นกั ศึกษานาเสนอวิธีการสร้ าง web blog ทังส่
้ วนบุคคล และรายกลุม่ หน้ าชันเรี
้ ยน และ
ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันในชันเรี
้ ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
- ความรู้ตามเนื ้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการความรู้ทงั ้ 8 บท และจากกรณีศกึ ษา
ที่ให้ วิเคราะห์ในแต่ละคาบเรี ยน
จัดประเภทแหล่งสารสนเทศทางการศึกษา และกระบวนการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
สามารถยกตัวอย่าง รวมทังวิ
้ เคราะห์สารสนเทศทางการศึกษาเบื ้องต้ นได้
สามารถออกแบบรูปแบบการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาของตนเอง และของหน่วยงาน
ด้ านการศึกษาที่สนใจได้
เข้ าใจกระบวนการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา และใช้ เครื่ องมือในการจัดการสารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับแต่ง และนาเสนอสารสนเทศทางการศึกษาให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
และตรงกับความต้ องการของหน่วยงานทางการศึกษา
การสร้ าง และการแสวงหา และจัดการสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารได้ ได้ แก่ เว็บท่า เว็บบล็อก เว็บไซต์
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2.2 วิธีการสอน
-บรรยายประกอบสถานการณ์ตวั อย่างที่พบเห็นได้ ในปั จจุบนั
อภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จากกรณีตวั อย่าง
- ฝึ กปฏิบตั ิการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในบริ หารจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการสารสนเทศ และสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการสารสนเทศทางการ
ศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทาให้ นกั ศึกษาเกิดความคิดเชื่อมโยงสิง่ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เรี ยนและการใช้ ชีวิตในปั จจุบนั
3.2 วิธีการสอน
อาจารย์ให้ นกั ศึกษาทางานกลุม่ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจ โดยมี
อาจารย์คอยให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาทังในห้
้ องเรี ยน และผ่านทางเครื อข่าย Social network
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
- สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับหมาย
- พัฒนาการทางานเป็ นทีมงาน โดยมีความเป็ นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี
- พัฒนามนุษยสัมพันธ์ และการเรี ยนรู้ร่วมกัน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
- มอบหมายงานกลุม่ และทางานตามกิจกรรมทีม่ อบหมาย เพื่อให้ นกั ศึกษาทางานได้ กบั ผู้อื่น ได้
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- อาจารย์ให้ นกั ศึกษาทางานกลุม่ วิเคราะห์ และร่ วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรับแต่ง และนาเสนอสารสนเทศทางการศึกษาของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ในรู ปแบบภาพยนตร์ สนั ้
15 นาที โดยมี อาจารย์ คอยให้ คาแนะนาและให้ คาปรึ กษา อีกทังให้
้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกัน
และกันด้ านการใช้ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และร่ วมกันวิเคราะห์แนวโน้ มใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในปั จจุบนั และอนาคต
4.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษานาส่งผู้สอน
- สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- นักศึกษาฝึ กฝนการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ อันนาไปสูก่ ารเกิดปั ญญาอย่างยั่งยืน
โดยผ่านกระบวนการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาประเภทต่างๆ ทังแบบกิ
้
จกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้สว่ นตัว และของหน่วยงานทางการศึกษา
- นักศึกษานาเสนอ โดยอาศัยเครื่ องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เช่น การนาเสนอใน
รู ปแบบภาพยนตร์ สนซึ
ั ้ ่งผลิตและตัดต่อ ด้ ว ยคอมพิ วเตอร์ มีความยาวประมาณ 15 นาที และการใช้
www.blogspot.com ในการออกแบบการจัดการความรู้ ด้ าสารสนเทศทางการศึกษาในเว็บบล็อก เพื่อ
สร้ างความรู้ จัดหาความรู้ จัดเก็บ แลกเปลีย่ นความรู้ และเผยแพร่ความรู้สบู่ ุคคลอื่น และสังคม
5.2 วิธีการสอน
อาจารย์ อ ธิ บ ายหลัก การในการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศทางการศึก ษา การศึก ษาแหล่ง
สารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับแต่ง และนาเสนอสารสนเทศทางการศึกษา โดย
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมื อ และการประเมิ นความรู้ ในลักษณะการสารวจ
ความคิดเห็นโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลสารสนเทศทางการศึกษา พร้ อมทังสามารถ
้
นาเสนอวิ ธี การคิด และกลวิธี ใ นการจัดการสารสนเทศทางการศึก ษาโดยยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่
เกี่ยวข้ อง แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั ในชันเรี
้ ยน
5.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาผลงานที่นกั ศึกษาได้ นาส่งผู้สอน
- สังเกตการมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น ทังในเชิ
้ งความคิดและพฤติกรรม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื ้องต้ น
ด้ านสารสนเทศทาง
การศึกษา

2-3

หน่วยที่ 2 การบริ หารและ
การจัดการ

4

หน่วยที่ 3 การจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษา

5

หน่วยที่ 4 แหล่งสารสนเทศ
ทางการศึกษา

6

หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรี ยนการสอน

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
- อธิบายและชี ้แจงรายละเอียด
ของรายวิชา และวิธีการเรี ยน
การสอน
- บรรยาย
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
6
- บรรยาย
- ยกตัวอย่างรูปแบบของการ
จัดการสารสนเทศทางการ
ศึกษา
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
3
- บรรยาย
- นักศึกษานาความรู้ที่ได้ จาก
การเรี ยนไปจัดทาเว็บบล็อกราย
กลุม่
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
3
- บรรยาย
- นักศึกษาร่วมกันยกตัวอย่าง
แหล่งสารสนเทศทางการศึกษา
ในปั จจุบนั
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน
3
- บรรยาย
- การตอบคาถามและอภิปราย
ในชันเรี
้ ยน

ผู้สอน
ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
7
สอบกลางภาค
8-11 หน่วยที่ 6 วิธีการเข้ าถึง
สารสนเทศ

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
12
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิวิธีการเข้ าถึง
สารสนเทศโดยการออกแบบ
การจัดการการจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษาใน
เว็บบล็อก
- นักศึกษานาเสนอเว็บบล็อก
เป็ นรายกลุม่ เพื่อแสดงเทคนิค
วิธีจดั การสารสนเทศทางการ
ศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
12 หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์และ
3
- บรรยาย
สังเคราะห์สารสนเทศ
- นักศึกษาร่วมกันระดมสมอ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศทางการศึกษาใน
หัวข้ อที่สนใจ
13-14 หน่วยที่ 8 การปรับแต่ง และ
6
- ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และนาเสนอผล
การนาเสนอสารสนเทศ
การปรับแต่งและนาเสนอ
สารสนเทศทางการศึกษาโดย
การผลิตภาพยนตร์ สนั ้ 15 นาที
15 หน่วยที่ 9 การจัดเก็บและ
3
1. บรรยาย
รวบรวมข้ อมูลเพื่อการสารวจ
2. นักศึกษาร่วมกันซักถาม
ความคิดเห็นของประชาชน
3. นักศึกษาสรุปและรายงาน
ผลจัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลใน
การสารวจความคิดเห็นด้ าน
การจัดการสารสนเทศทางการ
ศึกษา
16 สอบปลายภาค
3

ผู้สอน

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร

ผศ.บุญญลักษม์
ตานานจิตร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
- นักศึกษาสามารถกาหนด
ประเด็นในการสารวจความ
คิดเห็นด้ านการจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรับแต่ง และ
นาเสนอสารสนเทศทางการ
1
ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารเป็ นเครื่ องมือในการ
จัดการสารสนเทศทางการ
ศึกษาในรูปแบบภาพยนตร์ สนั ้
15 นาที ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2
3

ความรู้ทางวิชาการ
ความมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ผลการนาเสนอ
ผลงาน

8-11,
13-15

50%

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สังเกตพฤติกรรมใน
ชันเรี
้ ยน

9
16
ทุก
สัปดาห์

30%
20%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตารารายวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิ ติยา เนตรวงษ์
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). องค์ การแห่ งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : แซท์โฟร์ พริ น้ ติ ้ง.
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ประเวศ วะสี. (2550). ระบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้ พ้นวิกฤติแห่ งยุคสมัย. กรุงเทพฯ : ร่วมด้ วย
ช่วยกัน.
สุขมุ เฉลยทรัพย์ . ( 2 5 4 8 ) . เอกสารคาสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ ใช้ .
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
Drucker, Peter F., (1995). Innovation and Entrepreneurship, Butterworth Heinemann.
Drucker, Peter F., (1994). “The Age of Social Transformation,” The Atlantic Monthly,
November.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอน
- การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาด้ านความสามารถในการเลือกหัวข้ อในการสารวจ
ความคิดเห็นด้ านการใช้ สารสนเทศทางการศึกษาในปั จจุบนั และอนาคต และผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปรับแต่ง และนาเสนอสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็ นเครื่ องมือ
ในการนาเสนอ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
- การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- การนาผลทังในด้
้ านการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และการประเมินการสอน มา
วิเคราะห์ แล้ วนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนพัฒนา
เทคนิควิธีการสอน ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ดาเนินการตลอดภาคการศึกษา ด้ วยวิธีการสอบถามจากนักศึกษา ประเมินจากผลการ
เรี ยน และผลงานของนักศึกษา โดยการทวนสอบมาตรฐานจะดาเนินการด้ วยการตังคณะกรรมการของ
้
หลักสูตรมาดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ที่ดาเนินการมาทุกขันตอน
้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ดาเนินการปรับปรุงเนื ้อหา ตารา เอกสารประกอบการสอนอย่างสม่าเสมอ และหรื อ
ดาเนินการตามระยะเวลาที่ทางหลักสูตรกาหนด และใช้ web blog / facebook ในการจัดการความรู้
และติดต่อสือ่ สารเพื่อให้ คาชี ้แนะกับนักศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
- ดาเนินการปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาทุกปี การศึกษา หรื อตามมาตรฐานของหลักสูตรที่
กาหนดไว้
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