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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
บรรณารักษ์ 

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

2500112 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 

 
Information Literacy Skills 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ.2554 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
- อาจารย์ ไพโรจน์ แก้วเขียว 
- รองศาสตราจารย์ เบญจรัตน์ สทีองสุก 
- อาจารย์ ธารา จันทร์อน ุ
- อาจารย์ นิพา ผลสงเคราะห ์
- อาจารย์ นุชรี บุญศรีงาม 
- อาจารย์ วลัยลักษณ์ อมรสริิพงศ์ 
อาจารยผ์ู้สอน 
กลุ่ม 58/28 อาจารย์ ไพโรจน์ แกว้เขียว 
กลุ่ม 59/40 รองศาสตราจารย์ เบญจรัตน์ สีทองสุก 
กลุ่ม 59/41 อาจารย์ ไพโรจน์ แกว้เขียว 
กลุ่ม 59/43 อาจารย์ ธารา จันทรอ์นุ 
กลุ่ม 59/46 อาจารย์ ธารา จันทรอ์นุ 
กลุ่ม 59/47 อาจารย์ นิพา ผลสงเคราะห ์
กลุ่ม 59/48 อาจารย์ นุชรี บญุศรงีาม 
กลุ่ม 59/49 อาจารย์ วลัยลักษณ์ อมรสริิพงศ์ 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2559 
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 
31 กรกฎาคม 2559 

 
 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต และการให้บริการยุค
ใหม ่
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ และเข้าใจระบบการจดัเก็บ 
3. เพื่อให้มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เพื่อให้สามารถรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้มีความสามารถน าเสนอผลการรูส้ารสนเทศด้วยการเขยีนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้กี่ยวกับสารสนเทศ และสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื้อหาวิชามคีวามทันสมัย 
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปจัจุบัน  

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรูส้ารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต และการให้บริการ
ยุคใหม่ การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตาม
หลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
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45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง    
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ รวมทั้งให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางสื่อสังคม
ออนไลน ์  

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่า รู้และเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารง
ตนและการปฏิบตัิงาน  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจรติ มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม  

1. การบรรยาย  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

 

3.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

1. การบรรยาย  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

4.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ผู้อื่น
ทั้งทางกาย วาจา และใจ  

1. การบรรยาย  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบงัคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย  1. การสังเกตพฤติกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญ
ของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
5. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
6. การสอบกลางภาค 
7. การสอบปลายภาค  

 

2.มีความรอบรู ้กว้างไกลและตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ศึกษา รวมทั้งเข้าใจหลักการและ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ  

3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
5. การสอบกลางภาค 
6. การสอบปลายภาค  

 

3.สามารถบรูณาการความรู้ในวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
5. การสอบกลางภาค 
6. การสอบปลายภาค  

 

4.รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
5. การสอบกลางภาค 
6. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

3.สามารถสืบค้น วิเคราะห ์ประมวลและ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพ
อนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

5.สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.เข้าใจความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
มีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ผู้น าหรือผู้ร่วมทมีงาน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

3.มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

4.วางตัวและแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

5.มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคี
และจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรอื
องค์กรอย่างเหมาะสม   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

6.มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการด าเนนิชีวิต
และปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

2.สามารถใช้ภาษาไทยและ 1. การบรรยาย 1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารไดอ้ย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ  

2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

3.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

4.สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการ
ประมวลผล การแปล ความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมลู  

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

5.สามารถติดตามความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสถานการณ์
โลกปัจจุบัน  

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีบุคลิกภาพท่ีด ีสุขภาพแข็งแรง      

 

2.มีความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัของ
การมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและ
สมบูรณ ์ 

    

 

3.สามารถฝึกฝนร่างกายเพื่อการ
เสรมิสร้างสุขภาพกายที่เพิ่มความ
แข็งแรงได ้ 

    

 

4.สามารถฝึกฝนร่างกายเพื่อการ
เสรมิสร้างสุขภาพใจทีส่มบูรณไ์ด ้ 

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  สารสนเทศและการรู้
สารสนเทศ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค  

2  ทรัพยากรสารสนเทศ  3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค  

3  ทรัพยากรสารสนเทศ  3  0  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค  

4  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค 
4. การสอบ
ปลายภาค  

5  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค 
4. การสอบ
ปลายภาค  

6  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ 3  0  1. การบรรยาย 1. เอกสาร แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค 
4. การสอบ
ปลายภาค  

7  ฐานข้อมูล  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
กลางภาค 
4. การสอบ
ปลายภาค  

8  สอบกลางภาค  0  0        1. การสอบ
กลางภาค  

9  แหล่งสารสนเทศอ้างอิง  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

10  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  3  0  1. การบรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  3  0  1. การบรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การประเมิน
การบ้าน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3. การสอบ
ปลายภาค  

12  การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

- โครงเรื่อง  
- บัตรบันทึก  
- รูปเล่ม
รายงาน  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
4. การสอบ
ปลายภาค  

13  การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

- โครงเรื่อง  
- บัตรบันทึก  
- รูปเล่ม
รายงาน  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
4. การสอบ
ปลายภาค  

14  การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

- โครงเรื่อง  
- บัตรบันทึก  
- รูปเล่ม
รายงาน  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
4. การสอบ
ปลายภาค  

15  เทคนิคการพิมพ์รายงาน
ด้วย Microsoft Word  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

รูปเลม่รายงาน  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน  

16  การน าเสนอรายงาน 3  0  1. การบรรยาย 1. เอกสาร ผลงานการ 1. การสังเกต
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ด้วย Microsoft PowerPoint  2. การอภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

น าเสนอจาก
รายงาน  

พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

17  สอบปลายภาค  0  0        1. การสอบ
ปลายภาค  

18  สอบปลายภาค  0  0        1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 45.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  11  10.00  10.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

3.00  3.00  

3  การประเมินการบ้าน  ตลอดภาค
การศึกษา  

5.00  5.00  

4  การประเมินรายงาน/โครงงาน  12-15  20.00  20.00  

5  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

16  10.00  10.00  

6  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

2.00  2.00  

7  การสอบกลางภาค  8  20.00  20.00  

8  การสอบปลายภาค  17-18  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ.  (2559).  นครปฐม: สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
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สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม. 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 
สื่อการสอน PowerPoint และแบบฝึกหัด 

 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 

 
เอกสารที่เกีย่วกับและเว็บไซต์เรื่องสารสนเทศ 

 
 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 
ประเมินผลรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผล 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 

 
1. ประเมินผลโดยนักศึกษา 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 
น าผลทีไ่ด้จากการสังเกตพฤติกรรม ผลคะแนนการทดสอบของนักศึกษา การประเมินผลโดยนักศึกษา การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่ดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ 
ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 
จากผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา มาปรบัปรุงเนือ้หารายวิชาให้ทันสมยั และปรับ
วิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินใหเ้หมาะสม  
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