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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 141 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

SWU141  INFORMATION LITERACY SKILLS 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกติ (2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ตอน อาจารยผู์ส้อน สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์ Email 

B01 อ.รัตติยา มีบุศย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th 

B02 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  086-600-0596  tnomsak@swu.ac.th 

B03 อ.รัตติยา มีบุศย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th 

B04 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-731-9455 watcharapongs@swu.ac.th 

B05 ผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 086-533-7418 walta@swu.ac.th 

B06 อ.รัตติยา มีบุศย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th 

B07 ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  089-782-0820 thanital@swu.ac.th 

B08 ดร.ชนัตถ ์พูนเดช ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  081-422-3858 chanutp@swu.ac.th 

B09 ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  089-782-0820 thanital@swu.ac.th 

B10 ดร.ชนัตถ ์พูนเดช ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  081-422-3858 chanutp@swu.ac.th 

B11 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-731-9455 watcharapongs@swu.ac.th 

B12 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  086-600-0596  tnomsak@swu.ac.th 

B13 อ.พัชร พิพิธกุล คณะมนุษยศาสตร์ 084-556-5563 patcharap@swu.ac.th 

B14 อ.อธปัิตย์ สมิททองค า ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  
02-649-5000 ต่อ 

17933 
athipat@swu.ac.th 

B15 ดร.กมลชัย ชะเอม 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
083-888-1060 kamonchai@swu.ac.th 
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ตอน อาจารยผู์ส้อน สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์ Email 

B16 ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  089-782-0820 thanital@swu.ac.th 

B17 ดร.กมลชัย ชะเอม 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
083-888-1060 kamonchai@swu.ac.th 

B18 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  086-600-0596  tnomsak@swu.ac.th 

B19 อ.อธปัิตย์ สมิททองค า ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  
02-649-5000 ต่อ 

17933 
athipat@swu.ac.th 

B20 อ.ชัยธวัช ตนตรง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  
02-649-5000 ต่อ 

17933 
chaithawat@swu.ac.th   

B21 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-731-9455 watcharapongs@swu.ac.th 

B22 ดร.ชนัตถ ์พูนเดช ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  081-422-3858 chanutp@swu.ac.th 

B23 อ.รัตติยา มีบุศย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  084-361-3662 rattiyam@swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 1/2556  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 พฤษภาคม 2556 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

การเรียนรู้  ในยุคสงัคมสารสนเทศ  

  2.เพ่ือให้นิสติมีทกัษะขั้นพ้ืนฐานในการใช้งานและรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

3.เพ่ือให้นิสติรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธกีารค้นหา การประเมิน และน าสารสนเทศไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ โดยเหน็คุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสงัคม 

4.เพ่ือให้สามารถน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธกีารและรปูแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม 

5.เพ่ือให้นิสติตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) 

2. เพ่ือปรับปรงุสื่อ/กจิกรรมการเรียนการสอน/การประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกบั มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล  

การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดชีวิต  

ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและ

สงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

สาธิต 

แบบฝึกหดั 

งานมอบหมาย 

กิจกรรม 

การฝึกปฏิบติั 
การเรียนรู้

โครงงานเป็นหลัก  

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

30 20 20 45 30 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

ด้านที่ 1  

คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ 2  

ความรู้ 

ด้านที่ 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4  

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 

ด้านที่ 5  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข 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 
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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

ซ่ือสัตย์สุจริต และมี

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง

วิชาการ 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ  

การเขยีนอ้างองิและบรรณานุกรม 

 

- การประเมินโครงงาน คร้ังที่ 1 และการ

ประเมินโครงงาน คร้ังที่ 2  

- การประเมินโครงงานฉบับสมบูรณ์

บรรณานุกรม 

- แบบฝึกหัด เร่ือง จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ/ การเขยีนอ้างองิ

และบรรณานุกรม 

2. รับผิดชอบตนเอง 

ผู้อื่น สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศและหัวข้อ การเขยีนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

- แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย 

- การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 และ 2 

- การเขยีนอ้างองิและบรรณานุกรม 

- การประเมินความ รับผิดชอบในการส่ ง

แบบฝึกหัด งานมอบหมายและการเข้าอบรม

ต่างๆ 

- การประเมินความพร้อมเพรียงและการ

ประเมินการมีส่วนร่วมเพ่ือวัดความรับผิดชอบใน

หน้าที่ของตนเองในกลุ่ม 

 

 

 

4.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบ

ขององค์กรและสงัคม 

การบรรยายหัวข้อ แนะน ารายวิชาเพ่ือช้ีแจง

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการ

สอน และให้นิสิตร่วมก าหนดระเบียบในการ

เรียน 

การประเมินผลด้านจิตพิสัย โดยแบ่งเป็นจ านวน

การเข้าเรียน การมาเรียนสาย การขาด  

 

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 การสบืค้นสารสนเทศ 

- การท าโครงงานกลุ่มตามหัวข้อที่ต้องการ

ศึกษาและเรียนรู้ 

-แบบฝึก หัด  ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกับการรู้

สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ

และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ /แหล่ ง

สารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

- การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 และ 2 

- งานมอบหมาย การเข้าอบรมต่างๆ 
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- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. 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 ในการแก้ ปัญหา

และสร้างสรรค์สงัคม 

 

-การบรรยาย หัวข้อ การเขยีนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

-การบรรยาย หัวข้อ จริยธรรมและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

 

-แบบฝึกหัด การเขยีนอ้างองิ และบรรณานุกรม 

-แบบฝึกหัด จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กบัการใช้สารสนเทศ 

 

 

4.3  ด้านทกัษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. เ ป็น ผู้ ใ ฝ่รู้  และมี

วิจารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

-การบรรยาย หัวข้อ การประเมินสารสนเทศ  

-การบรรยาย หัวข้อ การก าหนดหัวข้อและ

การเขยีนโครงเร่ือง 

 

-แบบฝึกหัด เร่ือง การประเมนิสารสนเทศ  

-แบบฝึกหัด เร่ือง การเรียบเรียงโครงงาน 

-งานมอบหมาย เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัด เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขยีนโครงเร่ือง  

-งานมอบหมาย เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขยีนโครงเร่ือง 

- การประเมินผลโครงงานฉบับสมบูรณ ์

2.สามารถเ ช่ือมโยง

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

การเขยีนโครงเร่ือง 

--การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-การบรรยาย หัวข้อ การเขยีนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

 

 

 

-แบบฝึกหัด การก าหนดหัวข้อ การเขยีนโครง

เร่ืองและการเรียบเรียงโครงงาน 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ

และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ /แห ล่ ง

สารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

-แบบฝึกหัด การเขยีนอ้างองิ 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 า ม 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. 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 

2. สามารถแสวงหา

ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและการ

สบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

 

-แบบ ฝึก หัดและงานมอบหมาย แหล่ ง

สารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์/

แหล่งสารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

 

3. 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 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สือ่ที่ใช ้
งานมอบหมาย 

1 

 

(10 – 14 

มิ.ย. 56) 

1. เข้าใจ

วัตถุประสงค์ 

กจิกรรม การ

ประพฤติ ปฏบิัติ 

และกระบวนการ

เรียนการสอน

ของการเรียนวิชา

นี้  

2. อธบิายการ

บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของ 

มศว (SWU IT 

Tools) ได้ 

3. เข้าใจและอธบิาย

ความหมายและ

ความส าคัญของ

สารสนเทศ 

- แนะน าวิชา 

- การใช้โปรแกรม 

ระบบการจัดการ

เรียนการสอน 

(Learning 

management 

system:LMS)  

- ความรู้ทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรู้

สารสนเทศ 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายเนื้อหา เรื่อง แนะน าวิชา 

2. การบรรยายและสาธติ การใช้โปรแกรม LMS  

3. การซักถาม และตอบข้อสงสยัในช้ันเรียน 

4. การบรรยาย เรื่อง ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการรู้

สารสนเทศ 

 

กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

1. การฝึกใช้งานระบบ LMS  

2. การเข้าอบรม ICT โดยสามารถสมัครอบรม ICT 

ได้ที่ http://train.swu.ac.th  

 

สือ่ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย แนะน าวิชาและ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ มศว (SWU 

IT Tools) ส าหรับนิสติ  

ส่วนที่ 1 แนะน ารายวิชา  

ส่วนที่ 2 การใช้โปรแกรม LMS  

งานมอบหมาย 1 ส่งเอกสาร

แนะน าตนเองผ่าน LMS 

 

งานมอบหมาย 2  

1. การเข้าอบรม OPAC/IPAC 

2. การเข้าอบรม ICT  

2 

 

(17 – 21 

มิ.ย. 56) 

1. เข้าใจและอธบิาย

เกี่ยวกบั

ความหมายและ

ทกัษะการรู้

สารสนเทศได้ 

2. เข้าใจและอธบิาย

เกี่ยวกบัทกัษะ

เสริมการรู้

สารสนเทศได้ 

- การประเมิน

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การประเมิน

สารสนเทศ 

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด 

3. การอภิปรายเกี่ยวกบัประสบการณก์ารรู้สื่อ 

(Information literacy) 

  

สือ่ 

1. เอกสารประกอบค าสอน 

2. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint 

3. แบบฝึกหัดที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการรู้

สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ 

4. สื่อ ThaiPBS รายการใจดีสู้สื่อ ตอน ข่าว เทจ็

จริงแค่ไหน 

แบบฝึกหัดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ 

และการประเมินสารสนเทศ 

 

งานมอบหมาย 3 การประเมิน

สารสนเทศ  

3 

 

(24 – 28 

มิ.ย. 56) 

1. เรียนรู้  และเข้าใจ

ถงึประเดน็ทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศที่

น่าสนใจใน

ปัจจุบัน 

 เทคโนโลยี

สารสนเทศที่

น่าสนใจใน

ปัจจุบัน 

นสิิตเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

โดยเขา้ร่วมโครงการประชมุวิชาการ “มศว IT 

วิชาการ ครั้งท่ี 5” 

งานมอบหมาย 4 สรปุการเข้าร่วม

โครงการประชุมวิชาการ “มศว IT 

วิชาการ คร้ังที่ 5” 

4 

 

(1 – 5 

ก.ค. 56) 

1. สามารถก าหนด

หัวข้อเร่ืองที่

ศึกษาได้ 

2. สามารถส ารวจ

ข้อมูลเบื้องต้นที่

เกี่ยวข้องกบั

หัวข้อเร่ืองที่

- การก าหนดหัวข้อ

และการเขียน

โครงเรื่อง 

- การเรียบเรียง

โครงงาน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การก าหนดหัวข้อ

และการเขียนโครงเร่ือง 

2. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การเรียบเรียง

โครงงาน 

3. ท าแบบฝึกหัดการก าหนดหัวข้อเรื่อง การเขียน

แบบฝึกหัดที่ 2  การก าหนด

หัวข้อ การเขียนโครงเรื่องและการ

เรียบเรียงโครงงาน 

 

งานมอบหมาย 5 การก าหนด

หัวข้อและการเขียนโครงเร่ือง  
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สือ่ที่ใช ้
งานมอบหมาย 

ศึกษาได้ 

3. สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ของ

เร่ืองที่ศึกษาได้ 

4. สามารถเขียน

โครงเรื่องของ

หัวข้อเร่ืองที่

ศึกษาได้ 

5. สามารถจัดพิมพ์

โครงงานตาม

รปูแบบที่ก าหนด

ได้อย่างถูกต้อง 

แผนผงัความคิดและการก าหนดค าค้น 

 

สือ่ 

1. เอกสารประกอบค าบรรยาย 

2. เอกสารน าเสนอ PowerPoint  

3. แบบฝึกหัดที่ 2 การก าหนดหัวข้อ การเขียนโครง

เรื่องและการเรียบเรียงโครงงาน  

5 

 

(8 – 12 

ก.ค. 56) 

1. เข้าใจถงึหลักการ

วิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ข้อมุล

ได้ 

2. สามารถวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์

ข้อมูลได้ 

- การวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์

ข้อมูล 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูล 

2. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ข้อมูล 

3. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด 

 

สือ่ 

1. เอกสารประกอบค าสอน 

2. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint 

3. แบบฝึกหัดที่ 3 การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์

ข้อมูล 

4. สื่อ ThaiPBS รายการใจดีสู้สื่อ ตอน หวยและ

ดวงชะตา 

แบบฝึกหัดที่ 3 การวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ข้อมูล 

6 

 

(15 – 19 

ก.ค. 56) 

1. เข้าใจ

ความส าคัญและ

บทบาทของ

แหล่งสารสนเทศ

แต่ละประเภท 

2. สามารถก าหนด

ความต้องการ

สารสนเทศที่

ต้องการค้นหาได้ 

3. สามารถเลือกใช้

แหล่งสารสนเทศ

ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

เหมาะสมกบั

ปัญหาที่ต้องการ 

4. สามารถสบืค้น

สารสนเทศอย่าง

รวดเรว็และตรง

กบัความต้องการ

จากฐานข้อมูล

ออนไลน ์

 

- แหล่งสารสนเทศ

และการสบืค้น

สารสนเทศ

ออนไลน์  

(โปรแกรมค้นหา, 

ฐานข้อมูล

ออนไลน)์ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง แหล่งสารสนเทศและการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน์ 

2. สาธติการสบืค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โปรแกรม

ค้นหา และ E-book  

3. ผู้เรียนตั้งโจทย์และทดลองการสบืค้น เพื่อให้ได้

สารสนเทศที่ต้องการ 

4. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

 

สือ่ 

1. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint   

2. แบบฝึกหัดที่ 4 : แหล่งสารสนเทศและการ

สบืค้นสารสนเทศออนไลน์  

3. งานมอบหมาย 6 : แหล่งสารสนเทศและการ

สบืค้นสารสนเทศออนไลน์  

4. หนังสอือ่านประกอบ  ทกัษะการรู้สารสนเทศ.  

(2548).  กรงุเทพฯ: ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

แบบฝึกหัดที่  4 แหล่งสารสนเทศ

และการสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

 

งานมอบหมาย 6  แหล่ง

สารสนเทศและการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน์  
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สือ่ที่ใช ้
งานมอบหมาย 
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(22 – 26 

ก.ค. 56) 

1. เพื่อให้เรียนรู้ 

เข้าใจ และ

ตระหนักถงึ

ลิขสทิธิ์  

2. สามารถอธบิาย

ความหมายและ

ลักษณะของการ

ลอกเลียน

วรรณกรรมได้  

3. เพื่อให้มีความ

เข้าใจในเร่ือง

ลิขสทิธิ์และครีเอ

ทฟี คอมมอนส ์ 

4. เพื่อให้มีความ

เข้าใจในเร่ือง

สญัลักษณแ์ละ

การใช้ลิขสทิธิ์

และครีเอทฟี 

คอมมอนสแ์ละ

เลือกใช้สทิธิ์ได้

อย่างถูกต้อง 

- จริยธรรมและ

กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการ

ใช้สารสนเทศ  

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

 

สือ่ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint 

3. เอกสารสคริป เรื่อง การลอกเลียนวรรณกรรม  

(ฉบับแปล) 

4. เอกสารสคริป เร่ือง ลิขสทิธิ์และครีเอทฟีคอม

มอนส ์(ฉบับแปล) 

5.  แบบฝึกหัดที่ 5 จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ  

6. สื่อ ThaiPBS รายการประกาศภาวะฉุกคิด ตอน 

กอ็ปป้ีไรท ์กอ็ปป้ีเลฟ หรือ รายการประกาศ

ภาวะฉุกคิด ตอน Cyber bully เกรียนคีย์บอร์ด 

แบบฝึกหัดที่ 5 จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 
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(29 ก.ค.– 

2 ส.ค. 56) 

1. เพื่อให้อธบิาย

ความหมายและ

ความส าคัญของ

การอ้างองิ 

(Citation) และ

บรรณานุกรม 

(Bibliography) 

2. เพื่อให้นิสติ

สามารถเขียน 

รปูแบบการเขียน

อ้างองิ และ

บรรณานุกรมของ 

มศว 

- การเขียนอ้างองิ

และ

บรรณานุกรม 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

 

สือ่ 

1. งานน าเสนอ powerpoint 

2. วิธกีารเขียน อญัประภาษ การอ้างองิ และ

บรรณานุกรม 

3.  แบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง การเขียนการอ้างองิและ

บรรณานุกรม  

 

แบบฝึกหัดที่ 6 การเขียนอ้างองิ 

และบรรณานุกรม 
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(5 – 9 

ส.ค. 56) 

สอบกลางภาค 
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(12 – 16 

ส.ค. 56) 

1. นิสติได้รับความรู้

เพื่อเป็นแนวทาง

ในการจัดท า

โครงงาน 

 

 

 

 

- การจัดท า

โครงงาน 

นิสติเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

โดยเข้าร่วมกจิกรรมเปิดบ้านส านักนวตักรรมการ

เรียนรู้  (ILC Open House) 

งานมอบหมาย 7 แบบประเมิน

การเข้าร่วมกจิกรรม 

11 

 

1. เข้าใจระบบ

สารสนเทศและ

- ความส าคัญของ 

ICT ต่อการรู้

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยาย เรื่อง ความส าคัญของ ICT ต่อการ

แบบฝึกหัดที่ 7 ความส าคัญของ 

ICT ต่อการรู้สารสนเทศ 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สือ่ที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(19 – 23 

ส.ค. 56) 

เหน็ถงึ

ความส าคัญของ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.  อธบิาย

กระบวนการของ

ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 

3. รู้จัก

ส่วนประกอบ

ของระบบ

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์  

4. รู้จักระบบ

เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

และอนิเทอร์เนต็ 

สารสนเทศ รู้สารสนเทศ 

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัดที่ 7 ความส าคญัของ ICT 

ต่อการรู้สารสนเทศ 

3. ร่วมอภิปรายถงึประเดน็ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่น่าสนใจ 

 

สือ่ 

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  

8. แบบฝึกหัดที่ 7 ความส าคัญของ ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ  

9. สื่อ ThaiPBS รายการเสวนาเดก็ห่าม ตอน วัยรุ่น

วุ่นเทค! (เทคโนโลย)ีหรือรายการศิลป์สโมสร 

ตอน รู้ เรื่อง Hack เวบ็ไซต ์
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(26 – 30 

ส.ค. 56) 

1. เพื่อให้นิสติ

สามารถก าหนด

โครงเรื่องได้

ถูกต้องและ

เหมาะสมกบั

หัวข้อเร่ืองที่

ก าหนด 

2. เพื่อให้นิสติ

สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ได้

สอดคล้องกบั

หัวข้อเร่ืองที่

ตนเองก าหนด 

3. เพื่อให้น า

สารสนเทศที่

น่าเช่ือถอืและ

ผ่านการประเมิน

มาประกอบการ

ท าโครงงานได้ 

4. เพื่อให้นิสติ

สามารถเขียน

บรรณานุกรมได้

ถูกต้อง 

5. เพื่อให้นิสติมี

ทกัษะในการ

สื่อสารและการ

น าเสนอข้อมูล 

- นิสติน าเสนอ

โครงงานคร้ังที่ 1 

และประเมิน 

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection 

Process)  

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 1 

ประกอบหัวข้อโครงเรื่อง ค าส าคัญวัตถุประสงค์ 

โครงเรื่องและบรรณานุกรมกบัอาจารย์ประจ า

ตอนเรียน  

2. ให้นิสติน าโครงงานคร้ังที่ 1 ไปปรับปรงุตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าตอนเรียนและส่ง

ในรอบแก้ไข 

 

งานมอบหมาย 8 ปรับปรงุ

โครงงานคร้ัง และประเมิน 

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด 

(Reflection Process)  
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1. เพื่อให้นิสติมี

ทกัษะในการใช้ 

- การจัดการ

เอกสารด้วย

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การจัดการเอกสาร

งานมอบหมาย 9 การจัดการ

เอกสารด้วยโปรแกรม MS Word 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สือ่ที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(2 – 6 

ก.ย. 56) 

MS word ใน

การพิมพ์

โครงงานตาม

รปูแบบที่ก าหนด

ได้ 

2. เพื่อฝึกให้นิสติ

สามารถ

ประยุกต์ใช้ MS 

Excel  

ในการท า

โครงงานได้อย่าง

ถูกต้อง 

โปรแกรม MS 

Word  

- การจัดการข้อมูล 

ด้วยโปรแกรม 

MS Excel  

 

ด้วยโปรแกรม MS Word 

2.  ให้นิสติท าแบบฝึกหัด เร่ือง การจัดการเอกสาร

ด้วยโปรแกรม MS Word  

3. การบรรยายและสาธติ เร่ือง การจัดการข้อมูล

ด้วยโปรแกรม MS Excel  

 

สือ่ 

1. วิดิทศัน์เทคนิคการใช้งานโปรแกรม MS Word 

และ MS Excel 

2. งานมอบหมาย 9: การจัดการเอกสารด้วย

โปรแกรม MS Word และการใช้ MS Excel 

และการใช้ MS Excel  
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(9 – 13 

ก.ย. 56) 

1. เพื่อให้อธบิาย

หลักการ

ออกแบบงาน

น าเสนอสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

2. เพื่อให้นิสติ

น าเสนอ

โครงงานด้วย

โปรแกรม MS 

Power Point 

3. เพื่อให้นิสติ

สามารถใช้

เวบ็ไซต์ 

SkyDrive และ 

Google Docs 

ส าหรับการ

น าเสนอ

โครงงานได้ 

- การน าเสนอ

สารสนเทศด้วย

โปรแกรม MS 

Power Point 

(วิธกีารออกแบบ 

Ms Power Point 

ให้เหมาะสม) 

- การน าเสนอ

ผลงาน (บุคลิก 

การใช้ภาษาและ

การน าเสนอต่อ

สาธารณะอย่าง

ถูกต้อง 

เหมาะสม) 

- การเผยแพร่ 

แบ่งปัน โครงงาน

สู่สาธารณะด้วย 

Google doc  

และ Skydrive 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธติ เรื่อง  การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม Power Point 

2. การสาธติการใช้ 

3. การบรรยายและสาธติ เรื่อง  การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม Google doc และ 

Skydrive  

 

สือ่ 

1. เอกสารงานน าเสนอ เร่ือง  การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม Power Point Google 

Docs และ Skydrive  

2. เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง การน าเสนอ

โครงงานด้วย Skydrive  และ Google Docs  

3. งานมอบหมาย 10:  การใช้ Google Docs และ 

Skydrive 

งานมอบหมาย 10 การใช้ Google 

doc และ Skydrive 
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(16 – 20 

ก.ย. 56) 

1. เพื่อให้นิสติท า

โครงงานฉบับ

สมบูรณไ์ด้

ถูกต้องตาม

รปูแบบที่ก าหนด 

2. เพื่อให้นิสติมี

ทกัษะในการ

สื่อสารและการ

น าเสนอข้อมูล 

นิสติน าเสนอโครงงาน

คร้ังที่ 2 และประเมิน

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection Process) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2 

ที่หน้าช้ันเรียน 

2. ให้นิสติน าโครงงานคร้ังที่ 2 ไปปรับปรงุตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าตอนเรียนและส่ง

เป็นเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ ์

 

งานมอบหมาย11 นิสติปรับปรงุ

โครงงาน และประเมินด้วย

กระบวนการสะท้อนคิด  

(Reflection Process)  

16 

 

(23 – 27 

ก.ย. 56) 
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การประเมินผลการเรียน 

สาระการประเมิน การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมิน 

ภาคเน้ือหา - คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

1. การประเมินงานมอบหมาย 

2. การสอบกลางภาค 

15% 

30% 

ภาคกจิกรรม 

- โครงงาน  

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2 ด้วยการสะท้อน

คิด (Reflection process) 

2. การน าเสนอโครงงาน 

 

 

35% 

 

 

 

ภาคพฤติกรรม

การมีส่วนร่วม 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. การประเมินจิตพิสยัและ

แบบฝึกหัด 

2.การประเมินการมีส่วนร่วม  

20% 

 

 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  (2548).  ทกัษะการรูส้ารสนเทศ.    

       พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

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 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมนิความพึงพอใจต่อรายวิชา 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 กจิกรรมเดี่ยว/กลุ่ม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การปรับปรงุตามข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพ่ือปรับปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

5.2 การปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของนิสติเพ่ือปรับปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 


