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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา ทกัษะการรูส้ารสนเทศ (SWU141) 

ส านกันวตักรรมการเรียนรูม้หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

SWU141  INFORMATION LITERACY SKILLS 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ตอน อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ Email 

B01 ดร.กนัตก์นิษฐ รัตนธนาวรรณ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 091-715-9790 nantaj_44@hotmail.com 

B02 อ.รัตตยิา มบุีศย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-361-3662 rattiyam@g.swu.ac.th 

B03 ผศ.ดร.แววตา เตชาทววีรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 086-533-7418 walta@swu.ac.th 

B04 ดร.สพัุตรา อารีกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
026-495-000 

ต่อ 12021 
supatraa@g.swu.ac.th 

B05 อ.อธปัิตย์ สมทิทองค า ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-320-6276 athipat@g.swu.ac.th 

B06 ดร.สพัุตรา อารีกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
026-495-000 

ต่อ 12021 
supatraa@g.swu.ac.th 

B07 ดร.กนัตก์นิษฐ รัตนธนาวรรณ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 091-715-9790 nantaj_44@hotmail.com 

B08 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-646-9363  tnomsak@g.swu.ac.th 

B09 อ.สริิพันธุ ์พงศ์ประยูร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
026-495-000 

ต่อ12023 
siriphan@g.swu.ac.th 

B10 อ.จาริณ ีมาเวหา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-460-7432 jarineem@g.swu.ac.th 

B11 ดร.ชนัตถ ์พูนเดช ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858 chanutp@g.swu.ac.th 

B12 ดร.ธนิตา เลศิพรกุลรัตน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820 thanital@g.swu.ac.th 

B13 อ.วัชรพงศ ์แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B14 ดร.ชนัตถ ์พูนเดช ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858 chanutp@g.swu.ac.th 

B15 ดร.ธนิตา เลศิพรกุลรัตน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820 thanital@g.swu.ac.th 

B16 อ.วัชรพงศ ์แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B17 ดร.ชนัตถ ์พูนเดช ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858 chanutp@g.swu.ac.th 

B18 ดร.ธนิตา เลศิพรกุลรัตน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820 thanital@g.swu.ac.th 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

ตอน อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ Email 

B19 อ.วัชรพงศ ์แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B20 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-646-9363  tnomsak@g.swu.ac.th 

B21 อ.เผดจ็ เพชรออด ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-609-4222 Phadet2520@gmail.com 

B22 ดร.สนุทรี สกุลพราหมณ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
026-495-000 

ต่อ 15452 
soontaree@g.swu.ac.th 

B23 อ.วัชรพงศ ์แสงอ่อน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B24 ดร.สนุทรี สกุลพราหมณ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
026-495-000 

ต่อ 15452 
soontaree@g.swu.ac.th 

B25 อ.เผดจ็ เพชรออด ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-609-4222 Phadet2520@gmail.com 

B26 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-646-9363  tnomsak@g.swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 1/2558 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 กรกฎาคม 2558 

 

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 

6.เพ่ือพัฒนาทกัษะสื่อสารตาม อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว หรือการ

ลงมือปฏบัิติจริง (Active learning) 

2. เพ่ือปรับปรุงสื่อ/กจิกรรมการเรียนการสอน/การประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 

3. ปรับปรุงเน้ือหาการสอนให้มีความทนัสมัย 
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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

โครงงานเป็นหลกั  

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

30 20 10 45 30 

 
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 ทกัษะ

การรู้สารสนเทศ 
                   

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  จ านวน1ช่ัวโมง 

ต่อสปัดาห์ โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านช่องทาง ดังน้ี 

1. เวบ็ไซต์รายวิชา ATutorประจ าตอนเรียนhttp://course.swu.ac.th หรือผ่านระบบการจัดการเรียนรู้

ที่ผู้สอนประจ าตอนเรียนเป็นผู้ก าหนด 

2. เว็บไซต์ประมวลรายวิชาประจ าตอนเรียน http://syllabus.swu.ac.th โดยการนัดหมายทาง

โทรศัพท/์จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ล่วงหน้า 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
 

 

4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม

จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความ

ซื่อสตัย์สจุริต และมี

จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อจริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ 

การเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม 

 

- การประเมินโครงงาน คร้ังที่ 1 และการ

ประเมินโครงงาน คร้ังที่ 2  

- การประเมินโครงงานฉบับสมบูรณ์

บรรณานุกรม 

- แบบฝึกหัด เร่ือง จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ/ การเขียนอ้างองิ

และบรรณานุกรม 

2.มีจิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- - 

3. รับผิดชอบตนเอง 

ผู้อื่น สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศและหัวข้อ การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

- แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย 

- การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 และ 2 

- การเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม 

- การประ เมินความรับผิดชอบในการส่ ง

แบบฝึกหัดงานมอบหมายและการเข้าอบรม

ต่างๆ 

- การประเมินความพร้อมเพรียงและการ

ประเมินการมีส่วนร่วมเพ่ือวัดความรับผิดชอบใน

หน้าที่ของตนเองในกลุ่ม 

 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา

เคารพกฎระเบียบของ

องค์กรและสงัคม 

การบรรยายหัวข้อ แนะน ารายวิชาเพ่ือช้ีแจง

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการ

สอน และให้นิสติร่วมก าหนดระเบียบในการ

เรียน 

การประเมินผลด้านจิตพิสยั โดยแบ่งเป็นจ านวน

การเข้าเรียน การมาเรียนสาย การขาด  

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ของไทยและประชาคม

นานาชาติ 

- - 

 

4.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทศัน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- การบรรยาย หัวข้อแนะน ารายวิชา  

- การบรรยาย หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรู้สารสนเทศ 

-การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-การบรรยาย หัวข้อ การสบืค้นสารสนเทศ 

-แบบฝึก หัด  ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกับก ารรู้

สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ

และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ /แหล่ง

สารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

- การประเมินโครงงานคร้ังที่ 1 และ 2 
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4.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

- การท าโครงงานกลุ่มตามหัวข้อที่ต้องการ

ศึกษาและเรียนรู้ 

- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- งานมอบหมาย การเข้าอบรมต่างๆ 

2.มีความรู้และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงและ

ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสขุท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน ์

- - 

3.มีความรู้  ความ

เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/ 

สงัคมทั้งไทยและ

นานาชาติ/กฏหมาย

ในชีวิตประจ าวัน และ

สามารถน าความรู้ไป

ใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์สงัคม 

 

-การบรรยาย หัวข้อ การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

-การบรรยาย หัวข้อ จริยธรรมและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ 

 

-แบบฝึกหัดการเขียนอ้างองิ และบรรณานุกรม 

-แบบฝึกหัดจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กบัการใช้สารสนเทศ 

 

4.มีความรู้  ความ

เข้าใจ และตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการมี

ความสมัพันธท์ี่

ถูกต้องกบัธรรมชาติ

แวดล้อม 

- - 

5.มีความรู้ พ้ืนฐาน

และทกัษะในการ

ด ารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง  

- - 

 

4.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. เ ป็น ผู้ ใ ฝ่รู้  และมี

วิ จารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

-การบรรยาย หัวข้อ การประเมินสารสนเทศ 

-การบรรยาย หัวข้อ การก าหนดหัวข้อและ

การเขียนโครงเร่ือง 

 

-แบบฝึกหัด เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัดเร่ือง การเรียบเรียงโครงงาน 

-งานมอบหมาย เร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

-แบบฝึกหัด เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขียนโครงเร่ือง 
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4.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

-งานมอบหมาย เร่ือง การก าหนดหัวข้อและการ

เขียนโครงเร่ือง 

- การประเมินผลโครงงานฉบับสมบูรณ ์

2.สามารถคิดอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ - - 

3.สามารถเช่ือมโยง

ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ตนเอง และสงัคมใน

ทุกมิติได้อย่างสมดุล  

-การบรรยาย หัวข้อ การก าหนดหัวข้อและ

การเขียนโครงเร่ือง 

--การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-การบรรยาย หัวข้อ การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม 

-แบบฝึกหัด การก าหนดหัวข้อ การเขียนโครง

เร่ืองและการเรียบเรียงโครงงาน 

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ

และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ /แหล่ ง

สารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

-แบบฝึกหัดการเขียนอ้างองิ และบรรณานุกรม 

 

4.4 ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการ

ติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธก์บัผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี 

-การบรรยายและสาธติ หัวข้อ การน าเสนอ

สารสนเทศด้วยโปรแกรม MS Power 

PointGoogle doc และSkydrive 

 

-งานมอบหมายการน าเสนอสื่อด้วยโปรแกรม 

MS Power Point 

 

2.สามารถปรับตัว

ท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้ง

ในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

- กจิกรรม การระดมสมองเพ่ือการก าหนด

หัวข้อโครงงาน 

- การท าโครงงาน และการประเมินผล

โครงงาน คร้ังที่ 1 และ 2 

 

- การประเมินผลโครงงาน คร้ังที่ 1 และ 2 

- การประเมินระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

กลุ่ม 

3.การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น

อย่างสนัติสขุ 
- - 

 

4.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1. มีทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- - 

2. มีทกัษะการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

-ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารต่อการรู้สารสนเทศ 

-การบรรยาย เร่ือง การจัดการเอกสารด้วย MS 

Word MS Excel  

-แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย เร่ือง การ

จัดการเอกสารด้วย MS Word MS Excel 

-ประเมินจากโครงงาน 
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4.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-การบรรยาย หัวข้อ แหล่งสารสนเทศและการ

สบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

-แบบฝึก หัดและงานมอบหมายแหล่ ง

สารสนเทศและการสบืค้นสารสนเทศออนไลน์/

แหล่งสารสนเทศและกลยุทธก์ารสบืค้น 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบ

ที่เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

-การบรรยายและสาธติ หัวข้อ การน าเสนอ

สารสนเทศ 

 

-การประเมินผลการน าเสนอโครงงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

1 

 

(17 - 21 

ส.ค. 58) 

1. สามารถอธบิายถึง

วัตถุประสงค์ กจิกรรม 

การประพฤติปฏบิัติ 

และกระบวนการเรียน

การสอนของรายวิชา 

2. มีทกัษะในการใช้

ระบบการจัดการเรียน

การสอน 

3. อธบิายความหมาย

และความส าคัญของ

การรู้สารสนเทศ 

- แนะน าวิชา 

- การใช้โปรแกรม 

ระบบการจัดการ

เรียนการสอน

(Learning 

management 

system:LMS) 

- ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัการรู้

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายวิธเีรียนและก าหนดข้อตกลงในการ

เรียนร่วมกนั (20 นาท)ี 

2. อธบิายเค้าโครงรายวิชาและแจ้งเกณฑก์าร

ประเมินผล (20 นาท)ี 

3. แนะน าระบบสารสนเทศของมศว (10 นาท)ี 

4. แนะน าการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้  (LMS) 

(30 นาท)ี  

5. บรรยายและฝึกปฏบิัติเรื่อง ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ (90 นาท)ี 

6. อภปิรายร่วมกนัในช้ันเรียน (30 นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

งานมอบหมายที่ 1 ส่งเอกสาร

แนะน าตนเองผ่านระบบ LMS 

 

งานมอบหมายที่ 2 เข้าอบรมการ

บริการสบืค้นสารสนเทศกบั

ส านักหอสมุด 

แบบฝึกหัดที่ 1 ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ 

หมายเหตุ: ใหน้ิสิตลงทะเบียน

เขา้ใชง้าน SWU GAFE 

Account ที่ 

https://regis.gafe.swu.ac.th/ 

2 

 

(24 - 28 

ส.ค. 58) 

1. สามารถก าหนดหัวข้อ 

วัตถุประสงค์ และ

โครงเรื่องของ

โครงงานที่จะศกึษาได้ 

2. มีทกัษะในการก าหนด

ขอบเขตของ

สารสนเทศที่ต้องการ 

- การก าหนด

หัวข้อและการ

เขียนโครงเร่ือง 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายและสาธติเรื่อง การก าหนดหัวข้อและ

การเขียนโครงเร่ือง (90 นาท)ี 

2. Active Learning โดยท ากจิกรรมกลุ่มเร่ือง

การก าหนดหัวข้อด้วยการเขียนแผนผงั

ความคิด (60 นาท)ี 

3. ท าแบบฝึกหัดเร่ือง การก าหนดหัวข้อ การ

เขียนแผนผงัความคิดและการก าหนดค าค้น 

(50 นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ PowerPoint  

แบบฝึกหัดที่ 2 การก าหนด

หัวข้อ การเขียนโครงเร่ือง 

 

งานมอบหมายที่ 3 ก าหนดให้

นิสติแต่ละคนก าหนดหัวข้อและ

เขียนโครงเร่ืองเพื่อใช้เป็นหัวข้อ

ส าหรับโครงงานกลุ่ม และน ามา

เสนอในสปัดาห์ต่อไป  

3 

 

(31 ส.ค. - 

4 ก.ย. 58) 

1. สามารถอธบิาย

ความส าคัญของแหล่ง

สารสนเทศได้ 

2. สามารถเลือกใช้ 

พร้อมทั้งสบืค้นแหล่ง

สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลออนไลน์ได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. มีทกัษะการเข้าถึง

สารสนเทศที่ต้องการ 

- แหล่งสารสนเทศ

และการสบืค้น

สารสนเทศ

ออนไลน์  

(โปรแกรมค้นหา, 

ฐานข้อมูล

ออนไลน์) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. นิสติแต่ละกลุ่มประชุมร่วมกนัเพ่ือคัดเลือก

หัวข้อและโครงเร่ืองที่เหมาะสมที่สดุ พร้อม

ทั้งน าเสนอหน้าช้ันเรียน (90 นาท)ี 

2. บรรยาย และสาธติเรื่อง แหล่งสารสนเทศและ

การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ (50 นาท)ี 

3. ชมคลิปวิดีโอเรื่อง การค้นหาข้อมูลบน 

Internet (10 นาท)ี 

4. Active Learning โดยท ากจิกรรมกลุ่มเร่ือง 

แหล่งสารสนเทศและการสบืค้นสารสนเทศ

ออนไลน ์(50 นาท)ี 

 

สื่อ 

แบบฝึกหัดที่ 3 แหล่งสารสนเทศ

และการสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

3. คลิปวิดีโอเรื่อง การค้นหาข้อมูลบน Internet 

4. หนังสอือ่านประกอบ  ทกัษะการรู้สารสนเทศ.  

(2548).  กรงุเทพฯ: ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ. 

 

 

 

4 

 

(7 - 11  

ก.ย. 58) 

1. มีทกัษะในการ

ประเมินสารสนเทศ 

2. มีทกัษะในการ

วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์สารสนเทศ

ได้ 

- การประเมิน

สารสนเทศ 

- การวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายและสาธติเร่ือง การประเมิน

สารสนเทศ (30 นาท)ี 

2. ท าแบบฝึกหัดเร่ือง การประเมินสารสนเทศ (30 

นาท)ี 

3. ท ากจิกรรมกลุ่มเร่ือง การประเมินสารสนเทศ 

(30 นาท)ี 

4. บรรยายและสาธติเร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั

การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์สารสนเทศ (50 

นาท)ี 

5. Active Learning โดยท ากจิกรรมกลุ่มเร่ือง 

การวิเคราะห์และสงัเคราะห์สารสนเทศ (40 

นาท)ี 

6. ให้นิสติท าแบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์สารสนเทศ (20 นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

3. ใบกจิกรรม (ส าหรับผู้สอน): การประเมิน

สารสนเทศ 

4. ใบกจิกรรม (ส าหรับนิสติ) : เร่ืองการ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์สารสนเทศ 

แบบฝึกหัดที่ 4 การประเมิน

สารสนเทศ 

แบบฝึกหัดที่ 5 การวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์สารสนเทศ 

งานมอบหมายที่ 4 การประเมิน

สารสนเทศเวบ็ไซต์  
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(14 - 18 

ก.ย. 58) 

1. รู้และเข้าใจถึงหลัก

จริยธรรมและ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กบัการใช้สารสนเทศ 

2. สามารถอธบิาย

ความหมายและ

ลักษณะของการลอก

เลียนวรรณกรรมได้  

3. มีทกัษะด้านการมี

จริยธรรมในการใช้

และการเข้าถึง

- จริยธรรมและ

กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการ

ใช้สารสนเทศ 

- การลอกเลียน

วรรณกรรม 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายเรื่อง จริยธรรม การลอกเลียน

วรรณกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ใช้สารสนเทศ (60 นาท)ี 

2. ชมคลิปวิดีโอ ThaiPBS รายการประกาศภาวะ

ฉุกคิด ตอน กอ็ปป้ีไรท ์กอ็ปป้ีเลฟ (30 

นาท)ี 

3. ท ากจิกรรมร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์

ทางด้านจริยธรรม การลอกเลียนวรรณกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ 

(50 นาท)ี 

4. ให้นิสติท าแบบฝึกหัดเร่ือง จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศ (60 

แบบฝึกหัดที่ 6 จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

สารสนเทศ นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย  

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

3. คลิปวิดีโอ ThaiPBS รายการประกาศภาวะฉุก

คิด ตอน กอ็ปป้ีไรท ์กอ็ปป้ีเลฟ 
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(21 - 25 

ก.ย. 58) 

1. สามารถอ้างองิ และ

เขียนบรรณานุกรม

ของ มศวได้อย่าง

ถูกต้อง 

- การเขียนอ้างองิ

และ

บรรณานุกรม 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายและสาธติ เร่ือง การเขียนอ้างองิและ

บรรณานุกรม (40 นาท)ี 

2. Active Learning โดยท ากจิกรรมกลุ่มเร่ือง 

การเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม (160 

นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

3. ใบกจิกรรมการเขียนอ้างองิและบรรณานุกรม 
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(28 ก.ย. 

- 2 ต.ค. 

58) 

1. สามารถอธบิาย

รปูแบบที่ถูกต้องใน

การจัดท าโครงงาน 

2. สามารถเลือกรปูแบบ

การเรียบเรียง

สารสนเทศที่เหมาะสม

ต่อสารสนเทศที่

ต้องการน าเสนอได้ 

3. สามารถอธบิายการ

น าเสนอสารสนเทศทั้ง

ในรปูแบบข้อความ

และภาพประกอบที่

เหมาะสมได้ 

4. สามารถอธบิายหลัก

เบื้องต้นในการเตรียม

ตัวเป็นผู้น าเสนอ

สารสนเทศที่ดีได้ 

- การเรียบเรียง

โครงงาน 

- การน าเสนอ

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายและสาธติเร่ือง การเรียบเรียง

โครงงาน และการน าเสนอสารสนเทศ (60 

นาท)ี 

2. ให้นิสติท าแบบฝึกหัดเร่ือง การน าเสนอ

สารสนเทศ (40 นาท)ี 

3. Active Learning โดยท ากจิกรรมกลุ่มเร่ือง 

การน าเสนอสารสนเทศ (100 นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

3. ใบกจิกรรม (ส าหรับผู้สอน) : การน าเสนอ

สารสนเทศ 

แบบฝึกหัดที่ 7 การน าเสนอ

สารสนเทศ 
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(5 - 9  

ต.ค. 58) 

1. สามารถเช่ือมโยงองค์

ความรู้ ด้านทกัษะการ

รู้สารสนเทศได้ 

 

- ประมวลความรู้

ทั้งหมดเกี่ยวกบั

ทกัษะการรู้

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยายสรปุความรู้ ด้านทกัษะการรู้

สารสนเทศ (60 นาท)ี 

2. นิสติร่วมอภปิราย แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนั 

และซักถามข้อสงสยั (140 นาท)ี 

 

 

(12 - 16 

ต.ค. 58) สอบกลางภาค 
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(19 - 23

1. สามารถอธบิาย

ความหมายของระบบ

- ความส าคัญของ 

ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยาย เรื่อง ความส าคัญของ ICT ต่อการรู้

สารสนเทศ (60 นาท)ี 

แบบฝึกหัดที่ 8 ความส าคัญของ 

ICT ต่อการรู้สารสนเทศ 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

ต.ค. 58) สารสนเทศและ

ความส าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ 

2. สามารถอธบิาย

กระบวนการ และ 

ส่วนประกอบของ

ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ได้ 

3. สามารถอธบิายระบบ

เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และ

อนิเทอร์เนต็ได้ 

2. ชมคลิปวิดีโอเรื่อง สู่ยุค 4G LTE และ 5G 

(20 นาท)ี 

3. ให้นิสติท าแบบฝึกหัด ความส าคัญของ ICT 

ต่อการรู้สารสนเทศ (30 นาท)ี 

4. Active Learning โดยท ากจิกรรมกลุ่มเรื่อง 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารต่อการรู้สารสนเทศ (90 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ไฟล์น าเสนอ Powerpoint 

3. ใบกจิกรรม (ส าหรับผู้สอน) : ความส าคัญ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ

การรู้สารสนเทศ 

4. คลิปวิดีโอเรื่อง สู่ยุค 4G LTE และ 5G 

10 

 

(26 - 30 

ต.ค. 58) 

1. สามารถก าหนดโครง

เรื่องได้ถูกต้องและ

เหมาะสมกบัหัวข้อ

เร่ืองที่ก าหนด 

2. สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ได้

สอดคล้องกบัหัวข้อ

เร่ืองที่ตนเองก าหนด 

3. มีทกัษะในการสื่อสาร

และการน าเสนอ

ข้อมูล 

- นิสติน าเสนอ

โครงงานคร้ังที่ 1 

และประเมิน 

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection 

Process)  

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 1 

ประกอบหัวข้อโครงเรื่อง ค าส าคัญ

วัตถุประสงค์ โครงเรื่องและบรรณานุกรมกบั

อาจารย์ประจ าตอนเรียน (150 นาท)ี 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด (50 นาท)ี 

งานมอบหมายที่ 5 ปรับปรงุ

โครงงาน และประเมิน 

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด 

(Reflection Process)  

11 

 

(2 - 6  

พ.ย 58) 

1. สามารถก าหนดโครง

เรื่องได้ถูกต้องและ

เหมาะสมกบัหัวข้อ

เร่ืองที่ก าหนด 

2. สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ได้

สอดคล้องกบัหัวข้อ

เร่ืองที่ตนเองก าหนด 

3. มีทกัษะในการสื่อสาร

และการน าเสนอ

ข้อมูล 

 

- นิสติน าเสนอ

โครงงานคร้ังที่ 1 

และประเมิน 

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection 

Process)  

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 1 

ประกอบหัวข้อโครงเรื่อง ค าส าคัญ

วัตถุประสงค์ โครงเร่ืองและบรรณานุกรมกบั

อาจารย์ประจ าตอนเรียน (150 นาท)ี 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด (50 นาท)ี 

งานมอบหมายที่ 5 ปรับปรงุ

โครงงาน และประเมิน 

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด 

(Reflection Process)  
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(9 - 13 

พ.ย. 58) 

1. สามารถใช้ โปรแกรม 

MS word ในการ

พิมพ์โครงงานตาม

รปูแบบที่ก าหนด 

และ 

สามารถใช้โปรแกรม 

MS Excel เบื้องต้น

ได้ 

- เทคนิคการ

จัดการข้อมูล

อย่างมีระบบใน

รปูแบบรายงาน

ด้วยโปรแกรม 

MS Word และ 

MS Excel 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. สาธติ และฝึกปฏบิัติเรื่อง การใช้โปรแกรม 

MS Word (120 นาท)ี 

2. สาธติ และฝึกปฏบิัติเรื่อง การใช้โปรแกรม 

MS Excel (80 นาท)ี 

 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. คลิปวิดิโอเทคนิคการใช้งานโปรแกรม MS 

Word และ MS Excel 

งานมอบหมายที่ 6 ศกึษาการใช้

งาน Google Drive, OneDrive, 

หรือ DropBox เพื่อใช้

แลกเปล่ียนไฟล์ 

 

งานมอบหมายที่ 7 การจัดการ

เอกสารด้วยโปรแกรม MSWord

และการใช้ MS Excel 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

2. สามารถ 

upload/download/s

hare file โดยผ่านทาง

เทคโนโลยี Cloud ได้ 

เช่น OneDrive และ 

Google Drive  

3. ทกัษะการใช้

สารสนเทศ 

13 

 

(16 - 20 

พ.ย. 58) 

นิสติสามารถเป็นผู้น า

ในการจัดกจิกรรม

ต่างๆ ได้ 

- การเรียนรู้จาก

การลงมือปฏบิัติ

จริง 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ฝึกปฏบิัติโดยการจัดกจิกรรม Open House 

(150 นาท)ี  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด (50 นาท)ี 

งานมอบหมายที่ 8 แบบประเมิน

การเข้าร่วมกจิกรรม 

14 

 

(23 - 27 

พ.ย. 58) 

1. สามารถท าโครงงาน

ฉบับสมบูรณ์ได้

ถูกต้องตามรปูแบบที่

ก าหนด 

2. มีทกัษะในการสื่อสาร

และการน าเสนอ

ข้อมูล 

นิสติน าเสนอโครงงาน

คร้ังที่ 2 และประเมิน

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection Process) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2 

ที่หน้าช้ันเรียน (150 นาท)ี 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด (50 นาท)ี 

 

หมายเหตุ: ให้นิสติท าแบบประเมิน ILC001-003 

งานมอบหมายที่ 9 นิสติ

ปรับปรงุโครงงานและประเมิน

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด  

(Reflection Process)  
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(30 พ.ย. 

- 4 ธ.ค. 

58) 

1. สามารถท าโครงงาน

ฉบับสมบูรณ์ได้

ถูกต้องตามรปูแบบที่

ก าหนด 

2. มีทกัษะในการสื่อสาร

และการน าเสนอ

ข้อมูล 

นิสติน าเสนอโครงงาน

คร้ังที่ 2 และประเมิน

ด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด 

(Reflection Process) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ให้นิสติทุกกลุ่มน าเสนอโครงงานคร้ังที่ 2 

ที่หน้าช้ันเรียน (150 นาท)ี 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัด้วยกระบวนการ

สะท้อนคิด (50 นาท)ี 

งานมอบหมายที่ 9 นิสติ

ปรับปรงุโครงงานและประเมิน

ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด  

(Reflection Process)  

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 13 

 

 
การประเมินผลการเรียน 

สาระการประเมิน การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมิน 

ภาคเนื้อหา - คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

1. การประเมนิงานมอบหมาย 

2. การสอบกลางภาค 

15% 

30% 

ภาคกจิกรรม 

- โครงงาน 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประเมนิโครงงานคร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2 ด้วยการสะท้อน

คดิ (Reflection process) 

2. การน าเสนอโครงงาน 

 

 

35% 

 

 

 

ภาคพฤตกิรรม

การมสี่วนร่วม 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

1. การประเมนิจิตพิสยัและ

แบบฝึกหัด 

2. การประเมนิการมสี่วนร่วม 

20% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  (2548).  ทกัษะการรูส้ารสนเทศ.  พิมพ์

คร้ังที่ 2.  

       กรุงเทพฯ: ภาควิชาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

แววตา เตชาทวีวรรณ.  (2557). การรูส้ารสนเทศส าหรบัการเรียบเรียงโครงงาน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

       บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  (2552).  การคน้ควา้และการเขียนรายงาน. 

            กรุงเทพฯ:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์. 

ธาดาศักด์ิ วชิรปรีชาพงษ์.  (2548).  การเขียนรายงานและการใชห้อ้งสมุด.  กรุงเทพฯ: 

       บิสซิเนสเวิลด์. 

พนิดา สมประจบ.  (2557).  การสืบคน้สารนเิทศ.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ: ทริปเพ้ิล เอด็ดูเคช่ัน. 

พูลสขุเอก  ไทยเจริญ.  (2551).  การเขียนรายงานการคน้ควา้: พรอ้มตวัอย่างรายงานและ 

       ภาคนพินธ.์  กรุงเทพฯ:สวีุริยาสาสน์. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  บัณฑติวิทยาลัย.  (2552).  คู่มือการจัดท าปริญญานพินธแ์ละ 

สารนพินธ.์  พิมพ์คร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ. 
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ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2557).  การสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศของส านกั

หอสมุดกลาง.  สบืค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2558, จาก 

http://lib.swu.ac.th/th/images/manual/newmanualSWUDiscovery.pdf 

โอเล่ียร่ี, ทโิมท ีเจ; และคนอื่น ๆ.  (2558).  คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่.  

กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 

 

American Library Association.  (2000).  Information Literacy Competency for Higher Education.  

Chicago: ALA.  Retrieved September 1, 2015, from 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf 

Amy Solomon; Gwenn Wilson; และ Terry Taylor.  (2011).  100% Information Literacy Success.    

         Second.  Boston: Cengage Learning.   

Dochartaigh, Niall.  (2012).  Internet Research Skills.  London: Sage. 

Radford, Marie L.; Barnes, Susan B.; & Barr, Linda R.  (2006).  Web Research: Selecting, 

Evaluating, and Citing.  2nd ed.  Boston: Pearson. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

Nada, Vukadinoviæ, Besliè .  (2013).  Making Presentations.  Retrieved May 30, 2014, from 

http://www.kii.ntf.uni-lj.si/anglescina/ 

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  fromhttp://library.usm.maine.edu/research/researchguides/webeval.php?ID=0 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 การประเมินจิตพิสยั 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  
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

การประชุมคณาจารย์เพ่ือการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและการตัดเกรดวิธีการวัดผลการ

ให้คะแนนจิตพิสัยและแบบฝึกหัดเกณฑ์การประเมินโครงงานการให้คะแนนแบบฝึกหัด/งานมอบหมาย 

กจิกรรมเด่ียว/กลุ่ม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

5.2 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนิสติเพ่ือปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 


