รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1634408 การจัดการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Information Management in Science Technology
2. จานวนหน่ วยกิต
3(2-2) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ.สายสุดา ปั น้ ตระกูล
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
28 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิธี
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการปรับแต่งสารสนเทศ รวมทังสามารถบู
้
รณาการความรู้ ที่
ได้ ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้พื ้นฐานที่สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้ รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อม
ด้ านปั ญญาและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาแหล่ง สารสนเทศทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง การวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศ ตลอดจนการเชื่อ มโยงองค์ความรู้ เพื่อสร้ างสารสนเทศ
และนาเสนอสารสนเทศให้ แก่ผ้ ใู ช้ ในระดับที่แตกต่างกันได้
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
การฝึ กปฏิบตั ิ 30
ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาให้ คาปรึกษานอกเวลาเรี ยน เมื่อมีนกั ศึกษามาขอคาปรึกษาเป็ นรายบุคคล
หรื อ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้อ งการ) โดย ประกาศเวลาให้
คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของระบบบริ หารการศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ เวลา มีระเบียบวินัย เอื อ้ เฟื ้อ เผื่อ แผ่ ซื่อ สัตย์
สุจริ ต แต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เคารพในสิทธิ ของข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่ละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ทางปั ญญาและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- อภิปรายกลุม่
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- การมีสว่ นร่วมในการทาโครงงาน การตอบคาถามในชันเรี
้ ยน
- ประเมินผลการนาเสนอโครงงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิธีการ
เข้ าถึง การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศ การเชื่ อ มโยงองค์ความรู้ เพื่อ
สร้ างสารสนเทศ รวมทังสามารถบู
้
รณาการความรู้ที่ได้ ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- ทาแบบฝึ กหัด
2.3 วิธีการประเมินผล
ให้ ทาแบบทดสอบ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปในขันตอนของการท
้
าโครงงาน และการรู้จกั เลือกใช้ สารสนเทศให้ เหมาะสมกับข้ อมูล
3.2 วิธีการสอน
บรรยาย และให้ นกั ศึกษาฝึ กทาโครงงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากผลงานการทาโครงงาน และการนาเสนองาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการเป็ นผู้นา และผู้ตามในวาระที่เหมาะสม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง โดยผ่านการค้ นคว้ าข้ อมูลจากสือ่ อินเทอร์ เน็ต
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย และส่งงานในระยะเวลาที่กาหนด
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4.2 วิธีการสอน
- ให้ นกั ศึกษาฝึ กทาโครงงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการนาเสนองาน
- การช่วยกันตอบคาถาม
- การส่งงานตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลประกอบการทาโครงงาน
- ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารในการเรี ยน เช่น การส่งอีเมล และการ
ใช้ เว็บบอร์ ด เป็ นต้ น
- ทักษะในการนาเสนอผลงานผ่านเครื่ องมือที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- ทาแบบฝึ กหัด
5.3 วิธีการประเมินผล
ให้ ทาแบบทดสอบ
- ประเมิ น ผลจากรายงาน และรู ป แบบการน าเสนอด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมภายใน
กาหนดเวลา
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายผลงานการนาเสนอในชันเรี
้ ยน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1. แนะนารายวิชาการจัดการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กิจกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอน
2. สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- เอกสารแนวการสอน
- PowerPoint

- PowerPoint
- Website

ผู้สอน
อ.สายสุดา

อ.สายสุดา

4

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
3. การจัดการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ทรัพยากรสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. แหล่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. ฐานข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
7. การวิเคราะห์สารสนเทศ
8.

จานวน
ชั่วโมง
4
4
4
4
4

การสังเคราะห์สารสนเทศ

4

การปรับแต่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
10. การให้ การศึกษาแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
สารสนเทศ
11. ผู้ใช้ บริ การสารสนเทศ

4

12. การค้ นคืนสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13. การบริ การและเผยแพร่
สารสนเทศ
14. ทบทวนเนื ้อหาทังหมด
้
15. นาเสนอผลการศึกษา
(รายงาน)
16. สอบปลายภาค

4

9.

4
4

4
4
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint
- Website
- PowerPoint

ผู้สอน
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีรูปแบบ
ต่างๆ ได้
สามารถจัดการ
สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโลยีได้
โครงงาน

ทดสอบปลายภาค

16

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
20%

ทดสอบปลายภาค

16

20%

พิจารณาจากรายงานและ
การนาเสนองาน

15

60%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตาราวิชาจัดการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโลยี
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ชาริ ณี เชาว์ศิลป์. (2542). สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. เชียงใหม่: สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่.
ชุติมา สัจจานันท์. (2549). วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาแหล่ งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ หน่ วยที่ 8-15. หน้ า 197-241. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เทอดศักดิ์ ไม้ เท้ าทอง. (2548). แหล่ งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ดาเนินการประเมินผลโดยนักศึกษา ด้ วยวิธีการ
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน (Focus Group)
- แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา
- ข้ อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในแต่ละสัปดาห์
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- แบบสังเกต แบบสอบถาม
-ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้ จากข้ อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรี ยนการสอน โดยได้ นาข้ อเสนอแนะ
และข้ อ คิ ด เห็ น จากการสนทนากลุ่ม และผลที่ ได้ จ ากการประเมิ น อาจารย์ มาท าการปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้ อเสนอแนะนันๆ
้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างทาการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้ อ โดยการสอบถาม
จากนักศึกษา หรื อตรวจจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยอาจารย์ทา่ นอื่น ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาวิชา ทาการสุม่ ตรวจงานของนักศึกษา รวมถึงมีการ
ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนร่วมด้ วย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ งรายวิชา
ให้ มีความทันสมัย ทุกๆ 3 ปี และทาการเปลี่ยนอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มุมมองในการเรี ยนที่
หลากหลายมากยิ่งขึ ้น
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