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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา ทกัษะการรูส้ารสนเทศ (SWU141) 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 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 

ตอน เวลาเรียน กลุ่มผูเ้รียน หอ้งเรียน อาจารยผ์ูส้อน จ านวน 

B01  [TU1-4] EG11,EG13,18  [02-03-0304] อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน  127 

B02  [TU1-4] EG12  [02-03-0408] อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง  91 

B04  [TU1-4] EG14,15,16  [02-03-0201] อ.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา  115 

B05  [TU1-4] EP11  [02-03-0406] อ.ชนัตถ์ พูนเดช  109 

B06  [TU1-4] NS11  [02-03-0401] อ.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์  110 

B08  [TU6-9] ED12,19,BC11,BC12 [02-03-0304] อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง  116 

B09  [TU6-9] FA1ED2,3,ED1G,FA1ED1 [02-03-0409] อ.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา  122 

B10  [TU6-9] FA11,13-15,FA19 [02-03-0201] อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน  140 

B12  [TU6-9] FA1F,1I,1J,FA16-18 [02-03-0401] อ.พัชร พิพิธกุล  144 

B13  [TH1-4] IC14,15,18  [01-14-0505] อ.รัตติยา มีบุศย์  95 

B14  [TH1-4] IC13,16  [01-14-0605] อ.ศศิพิมล ประพินพงศกร  82 

B15  [TH1-4] IC17,19  [01-14-0705] อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี  92 

B16  [TH6-9] IC11,12  [01-14-0505] อ.รัตติยา มีบุศย์  106 

B18  [TH6-9] AI11,12  [01-14-0605] อ.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี  101 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 2/2555  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร 14  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารเรียนรวม 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

30 ตุลาคม 2555 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

การเรียนรู้  ในยุคสังคมสารสนเทศ  

  2.เพ่ือให้นิสติมีทกัษะขั้นพ้ืนฐานในการใช้งานและรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

3.เพ่ือให้นิสติรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธกีารค้นหา การประเมิน และน าสารสนเทศไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ โดยเหน็คุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม 

4.เพ่ือให้สามารถน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธกีารและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม 

5.เพ่ือให้นิสติตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) 

2. เพ่ือปรับปรุงสื่อ/กจิกรรมการเรียนการสอน/การประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกบั มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล  

การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและ

สงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

สาธิต 

แบบฝึกหดั 

งานมอบหมาย 

กิจกรรม 

การฝึกปฏิบติั 
การเรียนรู้

โครงงานเป็นหลัก  

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

30 20 20 45 30 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

ด้านที่ 1  

คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ 2  

ความรู้ 

ด้านที่ 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4  

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 

ด้านที่ 5  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 141 

ทกัษะการรู้

สารสนเทศ 

                   

4. 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 
 

 

4.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร

ด า ร ง ชี วิ ต  มี ค ว าม

ซื่ อสัตย์สุจริต และมี

จ ร ร ย า บ ร ร ณท า ง

วิชาการ 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ  

การเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม 

 

- การประเมินโครงงาน คร้ังที่ 1 และการ

ประเมินโครงงาน คร้ังที่ 2  

- การประเมินโครงงานฉบับสมบูรณ์

บรรณานุกรม 

- แบบฝึกหัด เร่ือง จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ/ การเขียนอ้างองิ

และบรรณานุกรม 

2. มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- - 

3. รับผิดชอบตนเอง 

ผู้อื่น สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศและหัวข้อ การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

- แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย 

- การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 และ 2 

- การเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม 

- การประ เมินความรับผิดชอบในการส่ ง

แบบฝึกหัด งานมอบหมายและการเข้าอบรม 

ICT/Endnote 

- การประเมินความพร้อมเพียงและการประเมิน

การมีส่วนร่วมเพ่ือวัดความรับผิดชอบในหน้าที่

ของตนเองในกลุ่ม 
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4.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบ

ขององค์กรและสงัคม 

การบรรยายหัวข้อ แนะน ารายวิชาเพ่ือช้ีแจง

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการ

สอน และให้นิสติร่วมก าหนดระเบียบในการ

เรียน 

การประเมินผลด้านจิตพิสยั ร้อยละ 10  

โดยแบ่งเป็นจ านวนการเข้าเรียน การมาเรียน

สาย การขาด  

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ของไทยและประชาคม

นานาชาติ 

- - 

 

4.2  ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.มีความรอบรู้ อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- การบรรยาย หัวข้อแนะน ารายวิชา  

- การบรรยาย หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรู้สารสนเทศ 

-การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-การบรรยาย หัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศ

ด้วย OPAC 

- การท าโครงงานกลุ่มตามหัวข้อที่ต้องการ

ศึกษาและเรียนรู้ 

- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-แบบฝึก หัด  ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกับก ารรู้

สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ

และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ /แหล่ง

สารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้น/การสืบค้น

สารสนเทศด้วย OPAC 

- การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 และ 2 

- งานมอบหมาย การเข้าอบรม Endnote หรือ 

ICT 

2.มีความรู้ และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เท่าทันการ

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ

ด า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี

ค วามสุขท่ ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน์ 

- - 

3. มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม

เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/ 

สั ง ค ม ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ

นานาชาติ/กฏหมาย

ในชีวิตประจ าวัน และ

สามารถน าความรู้ ไป

ใ ช้ ในการแ ก้ ปัญหา

และสร้างสรรค์สงัคม 

 

-การบรรยาย หัวข้อ การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

-การบรรยาย หัวข้อ จริยธรรมและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

 

-แบบฝึกหัด การเขียนอ้างองิ และบรรณานุกรม 

-แบบฝึกหัด จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กบัการใช้สารสนเทศ 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 

4.2  ด้านความรู้  (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

4. มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม

เข้าใจ และตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการมี

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่

ถูกต้องกับธรรมชาติ

แวดล้อม 

- - 

5. มี ค ว ามรู้ พ้ื นฐ าน

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร

ด ารง ชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง  

- - 

 

4.3  ด้านทกัษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. เ ป็น ผู้ ใ ฝ่รู้  และมี

วิจารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

-การบรรยาย หัวข้อ การประเมินสารสนเทศ  

-การบรรยาย หัวข้อ การก าหนดหัวข้อและ

การเขียนโครงเร่ือง 

 

-แบบฝึกหัด เร่ือง การประเมินสารสนเทศ  

-แบบฝึกหัด เร่ือง การเรียบเรียงโครงงาน 

-งานมอบหมาย เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัด เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขียนโครงเร่ือง  

-งานมอบหมาย เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขียนโครงเร่ือง 

- การประเมินผลโครงงานฉบับสมบูรณ ์

2.สามารถคิดอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ - - 

3.สามารถเช่ือมโยง

ค ว า ม รู้ สู่ ก า ร ใ ช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง

ตนเอง และสังคมใน

ทุกมิติได้อย่างสมดุล  

-การบรรยาย หัวข้อ การก าหนดหัวข้อและ

การเขียนโครงเร่ือง 

--การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-การบรรยาย หัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศ

ด้วย OPAC 

-การบรรยาย หัวข้อ การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

 

 

 

-แบบฝึกหัด การก าหนดหัวข้อ การเขียนโครง

เร่ืองและการเรียบเรียงโครงงาน 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ

และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ /แหล่ ง

สารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้น/การสืบค้น

สารสนเทศด้วย OPAC 

-แบบฝึกหัด การเขียนอ้างองิ และบรรณานุกรม 
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4.4 ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. ใ ช้ ภ า ษ า ใ น ก า ร

ติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี 

-การบรรยายและสาธติ หัวข้อ การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม MS Power 

Point Google doc และ Skydrive 

 

-งานมอบหมาย การน าเสนอสื่อด้วยโปรแกรม 

MS Power Point 

 

2. ส าม า ร ถป รั บตั ว

ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้ง

ใ น ฐ า น ะ ผู้ น า แ ล ะ

สมาชิกกลุ่ม 

- กจิกรรม การระดมสมองเพ่ือการก าหนด

หัวข้อโครงงาน 

- การท าโครงงาน และการประเมินผล

โครงงาน คร้ังที่ 1 และ 2 

 

- การประเมินผลโครงงาน คร้ังที่ 1 และ 2 

- การประเมินระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

กลุ่ม 

3.การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างสนัติสขุ 
- - 

 

4.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.  มี ทั ก ษ ะ ก า ร

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- - 

2. มีทกัษะการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

--การบรรยายและสาธติ หัวข้อ การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม MS Power Point 

Google doc และ Skydrive 

-การบรรยาย เร่ือง การจัดการเอกสารด้วย MS 

Word MS Excel  

 

 

-งานมอบหมาย การน าเสนอสื่อด้วย

โปรแกรม MS Power Point 

-งานมอบหมาย การเผยแพร่โครงงานผ่าน 

Google doc และ Skydrive  

-แบบฝึกหัด ความส าคัญของ ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย เร่ือง การ

จัดการเอกสารด้วย MS Word MS Excel 

3. สามารถแสวงหา

ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและการ

สบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-การบรรยาย หัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศด้วย 

OPAC 

-แบบฝึก หัดและงานมอบหมายแหล่ ง

สารสนเทศและการสบืค้นสารสนเทศออนไลน์/

แหล่งสารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้น/การ

สบืค้นสารสนเทศด้วย OPAC 

 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบ

ที่ เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

-การบรรยายและสาธติ หัวข้อ การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม MS Power Point 

Google doc และ Skydrive 

 

-งานมอบหมาย การน าเสนอสื่อด้วย

โปรแกรม MS Power Point 

-งานมอบหมาย การเผยแพร่โครงงานผ่าน 

Google doc และ Skydrive 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช ้
งานมอบหมาย 

1 1.เข้าใจวัตุประสงค์ 

กจิกรรม การ

ประพฤติ ปฏบิัติ 

และกระบวนการ

เรียนการสอนของ

การเรียนวิชานี้ 

2.อธบิายการบริการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศของ 

มศว (SWU IT 

Tools) ได้ 

- แนะน าวิชา 

- การใช้โปรแกรม 

ATutor  

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.การบรรยายเนื้อหา เรื่อง แนะน าวิชา  

2.การบรรยายและสาธติ การใช้โปรแกรม ATutor  

3. การตอบค าถามใน Quiz 

4. การท าแบบฝึกหัดที่ 1 แนะน าวิชา   

 

กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

1.  การฝึกใช้งานระบบ ATutor  

2. การเข้าอบรม EndNote/ICT  

สมัครอบรมออนไลน์ เป็นต้นไป http://train.swu.ac.th  

สื่อ  

1.เอกสารประกอบการบรรยาย แนะน าวิชาและบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ มศว (SWU IT Tools) ส าหรับ

นิสติ  

ส่วนที่ 1 แนะน ารายวิชา  

ส่วนที่ 2 การใช้โปรแกรม ATutor  

2. แบบฝึกหัดที่ 1 แนะน าวิชา   

แบบฝึกหัดที่ 1 แนะน าวิชา   

งานมอบหมาย 1 ส่งเอกสาร

แนะน าตนเองผ่าน ATutor 

งานมอบหมาย 2 การเข้าอบรม 

EndNote หรือ ICT  

 

2 1. เข้าใจและอธบิาย

ความหมายและ

ความส าคัญของ

สารสนเทศ  

2. เข้าใจและอธบิาย

เกี่ยวกบัความหมาย

และทกัษะการรู้

สารสนเทศได้ 

3. เข้าใจและอธบิาย

เกี่ยวกบัทกัษะเสริม

การรู้สารสนเทศได้ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั

การรู้สารสนเทศ 

- การประเมิน

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการรู้

สารสนเทศ  

2. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

2.ให้นิสติท าแบบฝึกหัด  

3. การอภปิรายเกี่ยวกบัประสบการณก์ารรู้สื่อ 

(Information literacy)  

สื่อ 

1. เอกสารประกอบค าสอน  

2. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint  

3. แบบฝึกหัดที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ

และการประเมินสารสนเทศ  

แบบฝึกหัดที่ 2 ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ 

และการประเมินสารสนเทศ 

งานมอบหมาย 3 การประเมิน

สารสนเทศ  

3 

1. สามารถก าหนด

หัวข้อเร่ืองที่ศกึษาได้ 

2. สามารถส ารวจ

ข้อมูลเบื้องต้นที่

เกี่ยวข้องกบัหัวข้อ

เร่ืองที่ศกึษาได้ 

3. สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ของ

เร่ืองที่ศกึษาได้ 

4. สามารถเขียน

โครงเรื่องของหัวข้อ

เร่ืองที่ศกึษาได้ 

- การก าหนดหัวข้อ

และการเขียนโครงเร่ือง 

- การเรียบเรียง

โครงงาน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขียนโครงเร่ือง )  

2. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การเรียบเรียงโครงงาน  

3. กจิกรรมกลุ่มการระดมสมอง ให้นิสติประชุมกลุ่มเพื่อ

ก าหนดหัวข้อโครงงานกลุ่ม จากนั้นให้น าช่ือเรื่องเสนอใน

กระดาษขนาด A4 พร้อมรายช่ือกลุ่ม ส่งอาจารย์ประจ า

กลุ่มในช้ันเรียนคร้ังต่อไป  

4. ท าแบบฝึกหัดการก าหนดหัวข้อเรื่อง การเขียนแผนผงั

ความคิดและการก าหนดค าค้น 

 

 

แบบฝึกหัดที่ 3  การก าหนด

หัวข้อ การเขียนโครงเร่ืองและการ

เรียบเรียงโครงงาน 

งานมอบหมาย 4 การก าหนด

หัวข้อและการเขียนโครงเร่ือง  

http://train.swu.ac.th/
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช ้
งานมอบหมาย 

5. สามารถจัดพิมพ์

โครงงานตาม

รปูแบบที่ก าหนดได้

อย่างถูกต้อง 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบค าบรรยาย  

2. เอกสารน าเสนอ PowerPoint 2007  

3. แบบฝึกหัดที่ 3 การก าหนดหัวข้อ การเขียนโครงเร่ือง

และการเรียบเรียงโครงงาน  

4 1.เข้าใจระบบ

สารสนเทศและเหน็

ถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2.อธบิาย

กระบวนการของ

ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์  

3.รู้จักส่วนประกอบ

ของระบบ

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์  

4. รู้จักระบบ

เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และ

อนิเทอร์เนต็ 

- ความส าคัญของ 

ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง ความส าคัญของ ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ  

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัดที่ 4 ความส าคัญของ ICT ต่อการ

รู้สารสนเทศ 

 

สื่อ 

1.แนะน าไมโครคอมพิวเตอร์ 2 8:25 นาท ี

2.Tablet คืออะไร 2.19 นาท ี 

3.ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน 8:26 นาท ี

4.แนะน าระบบปฏบิัติการ Windows 8 1.24 นาท ี 

5.อนิเทอร์เนต็ยุค 1G-4G 1.39 นาท ี

6.เอกสารประกอบการบรรยาย   

7. เอกสาร powerpoint 2007  

8. แบบฝึกหัดที่ 4 ความส าคัญของ ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ  

 

แบบฝึกหัดที่ 4 ความส าคัญของ 

ICT ต่อการรู้สารสนเทศ 

5 1. เข้าใจ

ความส าคัญและ

บทบาทของแหล่ง

สารสนเทศแต่ละ

ประเภท 

2. สามารถก าหนด

ความต้องการ

สารสนเทศที่

ต้องการค้นหาได้ 

3. สามารถเลือกใช้

แหล่งสารสนเทศได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

เหมาะสมกบัปัญหา

ที่ต้องการ 

4. สามารถสบืค้น

สารสนเทศอย่าง

รวดเรว็และตรงกบั

ความต้องการจาก

ฐานข้อมูลออนไลน์  

- แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศ

ออนไลน์  

(โปรแกรมค้นหา, 

ฐานข้อมูลออนไลน์) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง แหล่งสารสนเทศและการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน ์ 

2. สาธติการสบืค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โปรแกรมค้นหา 

และ E-book  

3. ผู้เรียนตั้งโจทย์และทดลองการสบืค้น เพื่อให้ได้

สารสนเทศที่ต้องการ 

4. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง แหล่งสารสนเทศและการ

สบืค้นสารสนเทศออนไลน ์

 

สื่อ 

1. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint  2007  

2. แบบฝึกหัดที่ 5 : แหล่งสารสนเทศและการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน์  

3. งานมอบหมาย 5 : แหล่งสารสนเทศและการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน์  

4. หนังสอือ่านประกอบ  ทกัษะการรู้สารสนเทศ.  

(2548).  กรงุเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

แบบฝึกหัดที่  5 แหล่งสารสนเทศ

และการสบืค้นสารสนเทศออนไลน ์

งานมอบหมาย 5  แหล่ง

สารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น  

6 1.เพื่อให้เรียนรู้ 

เข้าใจ และตระหนัก

ถึงลิขสทิธิ์  

2.สามารถอธบิาย

- จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั

การใช้สารสนเทศ  

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั

การใช้สารสนเทศ  

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง จริยธรรมและกฎหมายที่

แบบฝึกหัดที่ 6 จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช ้
งานมอบหมาย 

ความหมายและ

ลักษณะของการ

ลอกเลียน

วรรณกรรมได้  

3.เพื่อให้มีความ

เข้าใจในเร่ือง

ลิขสทิธิ์และครีเอทฟี 

คอมมอนส ์ 

4.เพื่อให้มีความ

เข้าใจในเร่ือง

สญัลักษณ์และการ

ใช้ลิขสทิธิ์และครีเอ

ทฟี คอมมอนสแ์ละ

เลือกใช้สทิธิ์ได้อย่าง

ถูกต้อง 

เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

 

สื่อ 

1.เอกสารประกอบการสอน  

2.เอกสารการน าเสนอ Powerpoint  

3. เอกสารสคริป เร่ือง การลอกเลียนวรรณกรรม  

(ฉบับแปล)  

4.เอกสารสคริป เร่ือง ลิขสทิธิ์และครีเอทฟีคอมมอนส ์

(ฉบับแปล)  

5. แบบฝึกหัดที่ 8 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั

การใช้สารสนเทศ  

 

7 1. เพื่อให้อธบิาย

ความหมายและ

ความส าคัญของการ

อ้างองิ (Citation) 

และบรรณานุกรม 

(Bibliography) 

2. เพื่อให้นิสติ

สามารถเขียน 

รปูแบบการเขียน

อ้างองิ และ

บรรณานุกรมของ 

มศว 

- การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เรื่อง การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

สื่อ 

1. งานน าเสนอ powerpoint 

2. วิธกีารเขียน อญัประภาษ การอ้างองิ และบรรณานุกรม  

3. แบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง การเขียนการอ้างองิและ

บรรณานุกรม  

 

แบบฝึกหัดที่ 7 การเขียนอ้างองิ 

และบรรณานุกรม 

8 1. เพื่อให้นิสติ

สามารถก าหนด

โครงเรื่องได้ถูกต้อง

และเหมาะสมกบั

หัวข้อเร่ืองที่ก าหนด 

2. เพื่อให้นิสติ

สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ได้

สอดคล้องกบัหัวข้อ

เร่ืองที่ตนเอง

ก าหนด 

3. เพื่อให้น า

สารสนเทศที่

น่าเช่ือถือและผ่าน

การประเมินมา

ประกอบการท า

โครงงานได้ 

4. เพื่อให้นิสติ

สามารถเขียน

นิสติน าเสนอโครงงาน

คร้ังที่ 1 และประเมิน 

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection Process)  

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 1 

ประกอบหัวข้อโครงเร่ือง ค าส าคัญวัตถุประสงค์ โครงเรื่อง

และบรรณานุกรมกบัอาจารย์ประจ าตอนเรียน  

2. ก าหนดให้นิสติเขียนสะท้อนคิด (Reflection Process)

บน Forum ใน ATutor ประจ าตอนเรียนของตนเอง 

3. ให้นิสติน าโครงงานคร้ังที่ 1 ไปปรับปรงุตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าตอนเรียนและส่งในรอบ

แก้ไข 

 

โครงงานคร้ังที่ 1 และประเมิน 

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด 

(Reflection Process)  

(5 คะแนน) 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช ้
งานมอบหมาย 

บรรณานุกรมได้

ถูกต้อง 

5. เพื่อให้นิสติมี

ทกัษะในการสื่อสาร

และการน าเสนอ

ข้อมูล 

9 1. เพื่อให้อธบิาย

ความหมายของโอ

แพก 

2เพื่อให้สามารถใช้

บริการอตัโนมัติ 

ของห้องสมุดผ่าน

โอแพกได้ 

3. เพื่อให้สามารถ

สบืค้นและเข้าถึง

ทรัพยากร

สารสนเทศของ

ห้องสมุดโดยใช้

โอแพกได้ 

- การสบืค้น

สารสนเทศด้วย OPAC 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การสบืค้นสารสนเทศด้วย 

OPAC  

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง การสบืค้นสารสนเทศด้วย 

OPAC  

สื่อ 

1.บทเรียนการสบืค้นโอแพกส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 

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

2. เอกสารประกอบการสอน  
 2.1 เร่ืองทั่วไปเกี่ยวกบั OPAC/IPAC 

 2.2 วิธกีารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC/IPAC 

 2.3 เอกสารประกอบการสอน 

 2.4 วีดิทศัน์แนะน าการสบืค้น OPAC/iPac 

แบบฝึกหัดที่ 8 การสบืค้น

สารสนเทศด้วย OPAC  

งานมอบหมาย 6 การสบืค้น

สารสนเทศด้วย OPAC  

10 1. เพื่อให้นิสติมี

ทกัษะในการใช้ MS 

word ในการพิมพ์

โครงงานตาม

รปูแบบที่ก าหนดได้ 

2. เพื่อฝึกให้นิสติ

สามารถประยุกต์ใช้ 

MS Excel  

ในการท าโครงงาน

ได้อย่างถูกต้อง 

- การจัดการเอกสาร

ด้วยโปรแกรม MS 

Word  

- การจัดการข้อมูล 

ด้วยโปรแกรม MS 

Excel  

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การจัดการเอกสารด้วย

โปรแกรม MS Word  

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง การจัดการเอกสารด้วย

โปรแกรม MS Word  

3. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การจัดการข้อมูลด้วย

โปรแกรม MS Excel  

 

สื่อ 

1. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint 2007  

2. ตัวอย่างการพิมพ์โครงงานคร้ังที่ 2   

    โครงงาน มหัศจรรย์ชาเขียว  

3. แบบฝึกหัด การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม MS 

Word  

4.ความรู้ เบื้องต้น Excel  

ขอบเขตและข้อจ ากดัของโปรแกรม Excel  

5. แบบฝึกหัด Excel ส่วนที่ 1  

6. แบบฝึกหัด Excel ส่วนที่ 2  

7. แบบฝึกหัด Excel 3 ฟังกชั์น 

 

 

แบบฝึกหัดที่ 9 การจัดการ

เอกสารด้วยโปรแกรม MS Word 

งานมอบหมาย 7 การจัดการ

ข้อมูลด้วยโปรแกรม MS Excel 

 

11 1. เพื่อให้อธบิาย

หลักการออกแบบ

งานน าเสนอสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

- การน าเสนอ

สารสนเทศด้วย

โปรแกรม MS 

Power Point 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เรื่อง  การน าเสนอสารสนเทศ

ด้วยโปรแกรม Power Point 

2. การสาธติการใช้ 

3. การบรรยายและสาธติ เรื่อง  การน าเสนอสารสนเทศ

งานมอบหมาย 8 การน าเสนอสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสด้์วยโปรแกรม MS 

Power Point (1 คะแนน) 

งานมอบหมาย 9 การเผยแพร่

โครงงานผ่าน Google doc และ 

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

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อท่ีใช ้
งานมอบหมาย 

2.เพื่อให้นิสติ

น าเสนอโครงงาน

ด้วยโปรแกรม MS 

Power Point 

3. เพื่อให้นิสติ

สามารถใช้เวบ็ไซต์ 

SkyDrive และ 

Google Docs 

ส าหรับการน าเสนอ

โครงงานได้ 

(วิธกีารออกแบบ 

Ms Power Point ให้

เหมาะสม) 

- การน าเสนอผลงาน 

(บุคลิก การใช้ภาษา

และการน าเสนอต่อ

สาธารณะอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม) 

- การเผยแพร่ 

แบ่งปัน โครงงานสู่

สาธารณะด้วย 

Google doc  

และ Skydrive 

 

ด้วยโปรแกรม Google doc และ Skydrive  

 

สื่อ 

1. เอกสารงานน าเสนอ เรื่อง  การน าเสนอสารสนเทศด้วย

โปรแกรม Power Point และ Google doc และ Skydrive  

2. เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง การน าเสนอโครงงาน

ด้วย Skydrive  และ Google Docs  

3. งานมอบหมาย  การเผยแพร่โครงงานผ่าน Google 

Docs และ Sky Drive   

4. ตัวอย่างโครงงาน มหัศจรรย์ชาเขียว   

Skydrive (1 คะแนน) 

12 1. เพื่อให้นิสติท า

โครงงานฉบับ

สมบูรณ์ได้ถูกต้อง

ตามรปูแบบที่

ก าหนด 

2. เพื่อให้นิสติมี

ทกัษะในการสื่อสาร

และการน าเสนอ

ข้อมูล 

นิสติน าเสนอโครงงาน

คร้ังที่ 2 และประเมิน

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection Process) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2 

ที่หน้าช้ันเรียน 

2. ก าหนดให้นิสติเขียนสะท้อนคิด (Reflection Process)

บน Forum ใน ATutor ประจ าตอนเรียนของตนเอง 

3. ให้นิสติน าโครงงานคร้ังที่ 2 ไปปรับปรงุตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าตอนเรียนและส่งเป็นเล่ม

โครงงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 

นิสติน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2 

และประเมินด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด  

(Reflection Process)  

(20 คะแนน) 

 

การประเมินผลการเรียน 

สาระการประเมิน การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมิน 

ภาคเนื้อหา - คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

1. การประเมนิงานมอบหมาย 

2. การสอบกลางภาค 

3. การสอบปลายภาค 

15% 

25% 

25% 

ภาคกจิกรรม 

- โครงงาน  

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประเมนิโครงงานคร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2 ด้วยการสะท้อน

คดิ (Reflection process) 

 

 

25% 

 

 

 

ภาคพฤตกิรรม

การมสี่วนร่วม 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

1. การประเมนิจิตพิสยัและ

แบบฝึกหัด 

2.การประเมนิการมสีว่นร่วม  

10% 

 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

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 % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  (2548).  ทกัษะการรูส้ารสนเทศ.    

       พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  (2552).  การคน้ควา้และการเขียนรายงาน.   
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 การประเมินการจิตพิสยั แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย 

1.4 การประเมินโครงงาน คร้ังที่ 1 และ 2  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 การสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา มศว 141 

3. การปรบัปรุงการสอน 

3.1 การวิจัยในช้ันเรียน 

3.2 การประชุมเพ่ือจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

       การประชุมคณาจารย์เพ่ือการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและการตัดเกรด วิธีการ

วัดผล การให้คะแนนจิตพิสัยและแบบฝึกหัด  เกณฑ์การประเมินโครงงาน การให้คะแนนแบบฝึกหัด/งาน

มอบหมาย กจิกรรมเด่ียว/กลุ่ม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.2 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนิสติเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 

 

 

 

 

  


