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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา ทกัษะการรูส้ารสนเทศ (SWU141) 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

SWU141  INFORMATION LITERACY SKILLS 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

กลุ่ม เวลาเรียน กลุ่มผูเ้รียน หอ้งเรียน อาจารยป์ระจ าตอนเรียน นสิิต 

B01 [TU1-4] SC11,13,1ED1 [01-14-0204] อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 141 

B02 [TU1-4] SC12 [01-14-0304] อ.เรืองศักด์ิ ตระกูลพุทธรัิกษ์ 112 

B03 [TU1-4] SC14,1ED4 [01-14-0405] อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ 109 

B04 [TU6-9] SC15,1ED2 [01-14-0204] อ.อุราพร ศุขะทตั 129 

B05 [TU6-9] SC16,1H [01-14-0304] อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 146 

B06 [TU6-9] SC18,1ED3 [01-14-0405] อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์ 139 

B07 [TU6-9] SC1G,1ED5 [01-14-0505] ผศ.แววตา เตชาทวีวรรณ 110 

B08 [TU1-4] DT1,HM1ED1,2 [02-03-0201] อ.ธนกร ขันทเขตต์ 120 

B09 [TU1-4] HM11,12 [02-03-0203] อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน 120 

B10 [TU1-4] HM13,14 [02-03-0204] อ.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา 120 

B11 [TU1-4] HM15,16,1K [02-03-0401] อ.ปัญญา วงศ์พานิช 125 

B12 [TU1-4] HM17,1M,1V [02-03-0501] อ.เทอดศักด์ิ ไม้เท้าทอง 130 

B13 [TU1-4] HM18,19,1J [02-03-0206] อ.พัชร พิพิธกุล 120 

B14 [TU6-9] SS11,12 [02-03-0201] อ.ธนกร ขันทเขตต์ 130 

B15 [TU6-9] SS13,1ED1 [02-03-0203] อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน 120 

B16 [TU6-9] SS14,16 [02-03-0206] อ.เทอดศักด์ิ ไม้เท้าทอง 130 

B17 [TU6-9] SS19A,B,C,SS1I,P,G [02-03-0204] อ.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา 150 

B18 [TU6-9] SS1F,1TH [02-03-0401] อ.ปัญญา วงศ์พานิช 160 
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กลุ่ม เวลาเรียน กลุ่มผูเ้รียน หอ้งเรียน อาจารยป์ระจ าตอนเรียน นสิิต 

B19 [TH1-4] PE14,16 [02-03-0201] อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง 140 

B20 [TH1-4] PE17 [02-03-0203] อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน 140 

B21 [TH6-9] PE1ED4,5,6 [02-03-0401] อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 130 

B22 [TH6-9] MD11-13 [02-03-0201] อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง 165 

B23 [TH6-9] PH11,13 [02-03-0203] อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน 120 

B24 [TH6-9] PT11,12 [02-03-0401] อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 120 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 2/2554  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร 14  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารเรียนรวม 

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 ตุลาคม 2554 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานการเรียนรู้  ในยุคสงัคมสารสนเทศ  

  2.เพ่ือให้นิสติมีทกัษะขั้นพ้ืนฐานในการใช้งานและรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

3.เพ่ือให้นิสติรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธกีารค้นหา การประเมิน และน าสารสนเทศไป

ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ โดยเหน็คุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม 

4.เพ่ือให้สามารถน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธกีารและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม 

5.เพ่ือให้นิสติตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) 

2. เพ่ือปรับปรุงสื่อ/กจิกรรมการเรียนการสอน/การประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกบั 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 
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1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล  

การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคล

และสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

2 0 2 5 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  1 ช่ัวโมง 

ต่อสปัดาห์ โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านช่องทาง ดังน้ี 

1. เวบ็ไซต์รายวิชา ATutor ประจ าตอนเรียน http://course.swu.ac.th 

2. เวบ็ไซต์ประมวลรายวิชาประจ าตอนเรียน http://syllabus.swu.ac.th  

โดยการนัดหมายทางโทรศัพท/์จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ล่วงหน้า 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 จริยธรรมการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.1.2 การลอกเลียนวรรณกรรม (plagialism) 

          1.1.3 การเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม 

 1.1.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

1.2  วิธกีารสอน 

การบรรยาย/ การสาธติ/ การฝึกปฏบัิติ/ การอภิปรายกลุ่ม / โครงงานกลุ่ม 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.3.1 การประเมินโครงงาน คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 

1.3.2 การอภิปรายกลุ่ม 

1.3.3 แบบฝึกหัด เร่ือง การลอกเลียนวรรณกรรม/ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 

 

 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

      2.1.1 โครงงานกลุ่ม โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การน าเสนอโครงงาน 

การศึกษาโดยใช้โครงงาน (Project based learning) และการศึกษาแบบสบืสอบ (Inquiry based)  

โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ATutor  

 

2.2  วิธกีารสอน  

           2.2.1 การบรรยาย ประกอบด้วย หัวข้อ ดังน้ี 

                    ก. การก าหนดหัวข้อเร่ืองโครงงาน ประกอบดว้ยเนื้ อหา 1) เทคนิคการก าหนดหัวข้อ

เร่ือง 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของเร่ืองที่จะศึกษา 2) การก าหนดค าส าคัญ 3) การเขียนโครงเรือ่ง 

การก าหนดเค้าโครงเร่ืองที่จะศึกษาและรูปแบบการเขียนโครงเร่ือง 

                   ข. การน าเสนอโครงงาน ประกอบการการน าเสนอโครงการกลุ่ม และการประเมินโครงงาน

ด้วยการสะท้อนคิด (Reflection) จ านวน 3 คร้ัง 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

                 2.3.1 ประเมินผลด้วยกระบวนการสะท้อนคิด คร้ังที่ 1  

 เคร่ืองมือ แบบประเมินโครงงาน คร้ังที่ 2  และการเขียนสะท้อนคิด (Reflection) บนกระดานแสดงความ

คิดเหน็บน ATutor ตามตอนเรียนของตนเอง การประเมิน ตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) ช่ือเร่ือง  2) วัตถุประสงค์   

3) ความส าคัญ  4) ค าส าคัญ  5) ความพร้อม 6) ความครอบคลุมของโครงเร่ือง 7) ล าดับเน้ือหา   

8) ความทนัสมัย  9) ความถูกต้องบรรณานุกรม 10) บรรณานุกรมครบถ้วน 5แหล่ง 3 ประเภท  โดยใช้

เกณฑ ์3 ระดับคือ 

     ระดับคะแนน   3     หมายถึง  มีครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง ดีแล้ว     

     ระดับคะแนน   2    หมายถึง  พอใช้ได้     

     ระดับคะแนน   1    หมายถึง  ควรปรับปรุง    

2.3.2 ประเมินผลด้วยกระบวนการสะท้อนคิด คร้ังที่ 2  

เคร่ืองมือ แบบประเมินโครงงาน คร้ังที่ 2  และการเขียนสะท้อนคิด (Reflection) บนกระดานแสดงความ

คิดเหน็บน ATutor ตามตอนเรียนของตนเอง การประเมิน ตัวช้ีวัด ดังน้ี   

1. รูปแบบรายงาน   

 1.1 ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ ปกนอก หน้าปกใน   

ค าน า และสารบัญ   

 1.2 การอ้างองิภายในเน้ือหา (แบบเชิงอรรถ/ท้ายบท/แทรกในเนื้อหา)    

 1.3 บรรณานุกรมจ านวนไม่น้อยกว่า  5 รายการและไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง  และสอดคล้อง

กบัการอ้างองิภายในเน้ือหา   

 1.4 บรรณานุกรมสอดคล้องกบัเน้ือหา   

 1.5 เขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามรูปแบบของ มศว   
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 1.6 รายงานพิมพ์ตามตัวแบบที่ก  าหนดให้และพิมพ์อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม  

ตัวสะกดและการเว้นวรรคถูกต้อง    

 1.7 ภาพประกอบ และ/หรือตารางชัดเจนและเหมาะสม   

 1.8 เข้าเล่มเรียบร้อย ประณีต สวยงาม และหน้าปกถูกต้องตามรูปแบบ   

 

2.  เนื้ อหารายงาน   

 2.1  ก าหนดช่ือเร่ืองตรงกบัเน้ือหาและมีความเหมาะสม   

 2.2  เน้ือหาน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการเรียนและ/หรือสงัคมโดยส่วนรวม 

 2.3 การล าดับเน้ือหามีความต่อเน่ืองและสมัพันธก์นั   

 2.4  เขียนและเรียบเรียงเน้ือหาด้วยส านวนภาษาของตนเอง   

 2.5  ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงถูกต้อง เหมาะสม และน่าเช่ือถือ   

           2.6  มีบทสรุปที่แสดงเป็นความคิดเหน็ของผู้ท ารายงาน   

   

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินสารสนเทศ 

3.1.2 การก าหนดหัวข้อและโครงเร่ือง 

3.2  วิธกีารสอน 

            การบรรยาย และสาธติ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

           3.1.1 แบบฝึกหัด เร่ือง การประเมินสารสนเทศ/ การลอกเลียนวรรณกรรม/  

การเรียบเรียงโครงงาน 

           3.1.2 งานมอบหมาย เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

 3.1.3 แบบฝึกหัด เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการเขียนโครงเร่ือง และงานมอบหมาย เร่ือง  

การก าหนดหัวข้อและการเขียนโครงเร่ือง 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 ความรับผิดชอบในโครงงานตามที่กลุ่มมอบหมาย 

4.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการท าโครงงานกลุ่ม 

4.2  วิธกีารสอน 

4.2.1 การน าเสนอ / การอภิปราย   

4.3  วิธกีารประเมินผล 

4.3.1 การประเมินผลโครงงาน คร้ังที่ 1-3 

      4.3.2 การประเมินระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.1.1 การจัดการข้อมูลด้วย Excel  

5.1.2 การรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธกีารค้นหา การประเมินสารสนเทศ และการน ามาใช้

ได้อย่างเหมาะสม  

5.1.3 การเผยแพร่โครงงานผ่าน Google doc และ Skydrive 

     5.2 วิธกีารสอน  

          การบรรยาย และสาธติการประเมินสารสนเทศ 

 5.3 วิธกีารประเมินผล 

           5.3.1 แบบฝึกหัด เร่ือง การสบืค้นสารสนเทศด้วย OPAC/ แหล่งสารสนเทศและการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน์  

           5.3.2 งานมอบหมาย เร่ือง แหล่งสารสนเทศและ       การสบืค้น  

           5.3.3 งานแบบฝึกหัดและงานมอบหมาย เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

           5.3.4 แบบฝึกหัด เร่ือง การสื่อสารและความร่วมมือในชุมชนออนไลน์  และงานมอบหมาย  

การเผยแพร่โครงงานผ่าน Google doc และ Skydrive 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์
วนั-

เดือน-ปี 
หวัขอ้ วิทยากร 

ก าหนดส่ง 

(ก่อน 

18.00 น.) 

1 
12 ม.ิย. 

55 

- แนะน าวิชา 

- การใช้โปรแกรม ATutor  

แบบฝึกหัดที่ 1 แนะน าวิชา   

งานมอบหมาย 1 ส่งเอกสารแนะน าตนเองผ่าน ATutor 

(2 คะแนน) 

งานมอบหมาย 2 การเข้าอบรม EndNote หรือ ICT  

(2 คะแนน) 

อ.ภานุวัฒน์  บุตรเรียง 

อ.เรืองศักดิ์  

ตระกูลพุทธริักษ์ 

 

17 ม.ิย. 55 

 

2 
19 ม.ิย. 

55 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ 

- การประเมนิสารสนเทศ 

แบบฝึกหัดที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ 

                   และการประเมนิสารสนเทศ 

งานมอบหมาย 3 การประเมนิสารสนเทศ (2 คะแนน) 

ผศ.แววตา  

เตชาทววีรรณ 

24 ม.ิย. 55 

 

3 
26 ม.ิย. 

55 

- ความส าคญัของ ICT ต่อการรู้สารสนเทศ 

แบบฝึกหัดที่ 3 ความส าคญัของ ICT ต่อการรู้สารสนเทศ 

อ.ถนอมศักดิ์  

ศรีจันทรา  

1 ก.ค. 55 

4 
3 ก.ค. 

55 

- การก าหนดหัวข้อและการเขยีนโครงเรื่อง 

- การเรียบเรียงโครงงาน 

อ.เทอดศักดิ์   

ไม้เท้าทอง 

8 ก.ค. 55 
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สปัดาห ์
วนั-

เดือน-ปี 
หวัขอ้ วิทยากร 

ก าหนดส่ง 

(ก่อน 

18.00 น.) 

แบบฝึกหัดที่ 4  การก าหนดหัวข้อ การเขยีนโครงเรื่อง

และการเรียบเรียงโครงงาน 

งานมอบหมาย 4 การก าหนดหัวข้อและการเขยีนโครง

เรื่อง (2 คะแนน) 

5 
10 ก.ค. 

55 

- แหล่งสารสนเทศและการสบืค้นสารสนเทศออนไลน ์ 

(โปรแกรมค้นหา, ฐานข้อมูลออนไลน)์ 

แบบฝึกหัดที่  5 แหล่งสารสนเทศและการสบืค้นสารสนเทศ

ออนไลน ์

งานมอบหมาย 5  แหล่งสารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

(2 คะแนน) 

อ.พัชร พิพิธกุล 15 ก.ค. 55 

6 
17 ก.ค. 

55 
***หยุดวันไหว้คร ูนิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง*** 

7 
24 ก.ค. 

55 

- การสบืค้นสารสนเทศด้วย OPAC 

แบบฝึกหัดที่ 6 การสบืค้นสารสนเทศด้วย OPAC  

งานมอบหมาย 6 การสบืค้นสารสนเทศด้วย OPAC (2 

คะแนน) 

อ.อมัพร ขาวบาง  

และคณาจารย์

บรรณารักษ์ 

29 ก.ค. 55 

8 31 ก.ค. 

55 

***หยุดวันอาสาฬหบูชา นิสติศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง*** 

9 8 ส.ค. 

55 

สปัดาห์สอบกลางภาค (วชิา มศว 141 ไม่มกีารสอบกลางภาค) 

10 
14 ส.ค. 

55 

- การเขยีนอ้างองิและบรรณานุกรม 

แบบฝึกหัดที่ 7 การเขยีนอ้างองิ และบรรณานุกรม 

อ.ศศิพิมล ประพินพง

ศกร 

19 ส.ค. 55  

11 
21 ส.ค. 

55 

นิสติน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 1 และประเมนิ 

ด้วยกระบวนการสะท้อนคดิ (Reflection Process) (5 

คะแนน) 

อาจารย์ประจ า 

ตอนเรียน 

 

รอบแรก   

29 ก.ค. 55 

รอบแก้ไข  

26 ส.ค. 55 

12 
28 ส.ค.

55 

- จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

แบบฝึกหัดที่ 8 การลอกเลียนวรรณกรรม 

 

อ.รัตตยิา มบุีศย์ 1 ก.ย. 55 

13 
4 ก.ย. 

55 

- การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม MS Word  

- การจัดการข้อมูล ด้วยโปรแกรม MS Excel  

แบบฝึกหัดที่ 9 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม  

MS Word 

 แบบฝึกหัดที่ 10 การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม  

MS Excel 

งานมอบหมาย 7 การใช้ Style Template และ TOC (2 

คะแนน) 

* นิสติสามารถน า โนต๊บุค๊มาเพ่ือฝึกปฏบิตัใินห้องเรียน 

 

อ.นันทน์ธร บรรจงปร ุ

อ.แจ่มจันทร์  

ศรีอรณุรัศม ี

 

9 ก.ย. 55 
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สปัดาห ์
วนั-

เดือน-ปี 
หวัขอ้ วิทยากร 

ก าหนดส่ง 

(ก่อน 

18.00 น.) 

14 
11 ก.ย. 

55 

- การน าเสนอสารสนเทศด้วยโปรแกรม MS Power Point  

Google doc และ Skydrive 

งานมอบหมาย 8 การเผยแพร่โครงงานผ่าน Google doc 

และ Skydrive (1 คะแนน) 

งานมอบหมาย 9 การน าเสนอสื่ออเิลก็ทรอนิกสด้์วย

โปรแกรม MS Power Point (1 คะแนน) 

อ.วัชรพงศ ์แสงอ่อน 

อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง 

16 ก.ย. 55 

15 
18 ก.ย. 

55 

นิสติน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2  

และประเมนิด้วยกระบวนการสะท้อนคดิ  

(Reflection Process) (20 คะแนน) 

อาจารย์ประจ า 

ตอนเรียน 

รอบแรก   

11 ก.ย. 55 

รอบแก้ไข  

30 ก.ย. 55 

16 25 ก.ย.

55 

นิสติน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2 

และประเมนิด้วยกระบวนการสะท้อนคดิ  

(Reflection Process) (20 คะแนน) 

อาจารย์ประจ า 

ตอนเรียน 

รอบแรก   

11 ก.ย. 55 

รอบแก้ไข  

30 ก.ย. 55 

17 3 ต.ค.

55 

สอบปลายภาค 

 

การประเมินผลการเรียน 

        1) การมีส่วนร่วม (คะแนนจิตพิสยั)  10 %     

2)  แบบฝึกหัด     10 %    

3)  งานมอบหมาย    15 %    

4)  โครงงาน     35 %    

5)  สอบปลายภาค    30 % 

เกณฑก์ารประเมินผล 

           A มากกว่าหรือเทา่กบั  80 % 

 B+ มากกว่าหรือเทา่กบั  75 %  และ  น้อยกว่า 80 % 

 B มากกว่าหรือเทา่กบั  70 %  และ  น้อยกว่า 75 % 

 C+ มากกว่าหรือเทา่กบั  65 %  และ  น้อยกว่า 70 % 

 C มากกว่าหรือเทา่กบั  60 %  และ  น้อยกว่า 65 % 

 D+ มากกว่าหรือเทา่กบั  55 %  และ  น้อยกว่า 60 % 

 D มากกว่าหรือเทา่กบั  50 %  และ  น้อยกว่า 55 % 

E        น้อยกว่า 50 % 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  (2548).  ทกัษะการรูส้ารสนเทศ.    

       พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  (2552).  การคน้ควา้และการเขียนรายงาน.   

       กรุงเทพฯ:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์. 

ธาดาศักด์ิ วชิรปรีชาพงษ์.  (2548).  การเขียนรายงานและการใชห้อ้งสมุด.  กรุงเทพฯ :  

บิสซิเนสเวิลด์. 

พูลสขุเอก  ไทยเจริญ.  (2551).  การเขียนรายงานการคน้ควา้: พรอ้มตวัอย่างรายงานและ 

       ภาคนพินธ.์  กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาสน์. 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2552).  แนวการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน.์  

สบืค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554, จาก http://lib.swu.ac.th/data_thailis.php 

_______.  (2552).  บทเรียนการสืบคน้ OPAC.  สบืค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554, จาก  

        http://lib.swu.ac.th/opac 

_______.  (2552).  โปรแกรม EndNote.  สบืค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554, จาก  

        http://lib.swu.ac.th/index.php?option= com_content&task=view&id=72&Itemid=0 

อรทยั วารีสอาด.  (2550).  เทคนคิการสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุดในยุคดิจิทลั.   

       กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

_______.  (2551, มกราคม-มิถุนายน).  โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมกบัการสบืค้นและถ่ายโอน 

        ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในยุคดิจิทลั.  วารสารหอ้งสมุด.  52(1): 

45-58. 

โอเล่ียร่ี, ทโิมท ีเจ; โอเลียร่ี ลินดา ไอ; และ ยาใจ โรจนวงศ์ชัย.  (2552).  คอมพวิเตอรแ์ละ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่.  กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 

Smith, Alastair.  (2005).  Criteria for evaluation of Internet Information Resources.  Retrieved  

        May 4, 2011  from http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln 

University of Southern Maine.  (2009).  Checklist for Evaluating Web Resources.  Retrieved  

        May 4, 2011  from 

http://library.usm.maine.edu/research/researchguides/webeval.php?ID=0 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

- ผลการสอบ 

- การน าเสนอโครงงาน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. การวิจัยในช้ันเรียน 

2. การประชุมเพ่ือจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

       มีการประชุมคณาจารย์ผู้สอน  การตั้งเกณฑ์การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วิธกีารให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม  การให้คะแนนโครงงาน และการให้คะแนนกจิกรรม

เด่ียว/กลุ่ม 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1.ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓  ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุง

หลักสตูร 

2. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มผู้เรียนทุกปี 

 

 

 

 

 

  


