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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา           หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

2000112 การรู้สารสนเทศ 

 Information Literacy 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

2 (2-0-4)                

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 นางสาวพรทิพย ์ แจง้สว่าง           ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 นายปรีดี  ปลื�มสาํราญกิจ             อาจารยผ์ูส้อน    

4.3 นางสาวบุญทวี  เกษนาวา            อาจารยผ์ูส้อน  

4.4 นางสาวฟ้า  วิไลขาํ                      อาจารยผ์ูส้อน    

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�..........  ชั�นปีที�..........   

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

 ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

  ไม่ม ี

�.  สถานที�เรียน 

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

          �� กรกฎาคม ���� 

  

มคอ. � 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 2 

 

หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

1. เขา้ใจความหมายของคาํว่าสารสนเทศ และตระหนกัถึงความสาํคญัของสารสนเทศที�มีต่อ

บุคคลและสงัคม 

2. รู้จกัและเขา้ใจสารสนเทศทุกประเภท 

3. บอกความหมาย ความสาํคญัและอธิบายลกัษณะสาํคญัของแหล่งใหบ้ริการสารสนเทศได ้

4. จาํแนกประเภทของแหล่งใหบ้ริการสารสนเทศไดรู้้จกัและใชป้ระโยชน์จากแหล่งใหบ้ริการ

สารสนเทศได ้

5. เขา้ใจการจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และความหมายของการจดัหมวดหมู ่

6. บอกความหมายและวตัถุประสงคข์องการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท 

7. เขา้ใจเทคนิคการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศที�มีใหบ้ริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

8. เขา้ใจวตัถุประสงคก์ารใชอ้ินเทอร์เนตและบริการต่าง ๆ เพื�อประโยชน์แก่ตนเอง 

9. บอกความหมายของการประเมินค่าสารสนเทศ ระบุวตัถุประสงคข์องการประเมินค่า

สารสนเทศไดแ้ละสามารถประเมินค่าสารคดี สารสนเทศจากอินเทอร์เนตได ้

10. รับทราบกระบวนการนาํเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆโดยใชท้กัษะการฟัง พดู อ่าน 

และเขียน และสามารถนาํเสนอและเผยแพร่สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

11. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัลิขสิทธิ�  พระราชบญัญติัการพิมพ ์ พระราชบญัญติัว่า

ดว้ยการกระทาํความผดิต่อคอมพวิเตอร์และกฎหมายที�เกี�ยวกบัการใชส้ารสนเทศ สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัได ้

12. สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ เกี�ยวกบัการใชส้ารสนเทศและสามารถใชส้ารสนเทศได้

อยา่งมีจริยธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

13. สามารถอา้งอิงบรรณานุกรมจากสื�อต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามสากลนิยม 

 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 1.  เพื�อพฒันานกัศกึษาใหม้ีทกัษะในการวิเคราะหก์ารใชส้ารสนเทศ ทราบแหล่งสารสนเทศ 

 2.  เพื�อพฒันาเนื�อหาความรู้ใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
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หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

ศึกษาและอภิปรายเกี�ยวกบัสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและทกัษะการใชส้ารสนเทศ การ

กาํหนดความตอ้งการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบคน้สารสนเทศทั�งสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การนาํเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ 

บริบททางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัสารสนเทศและการใชส้ารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

2 (2-0-4) 30 - 60 

 

- 

 

�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

2000112 

 

1.      

2.      

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] ตระหนกัในเรื�องการใช้

สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและชอบ

ดว้ยกฎหมาย โดยไม่เผยแพร่เนื�อหา

ที�ไม่เหมาะสม ไม่ละเมิดขอ้งมลูส่วน

บุคคลและละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง

การใชส้ารสนเทศอยา่งมี

จริยธรรมและถกูตอ้งตาม

กฎหมาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- กาํหนดใหน้กัศกึษาหา

ตวัอยา่งที�เกี�ยวขอ้ง 

-ปลุกฝัง ระเบียบวนิยั ตรง

ต่อเวลา ในการเรียนและใช้

แหล่งสารสนเทศ 

-  สงัเกตพฤติกรรมการเขา้

เรียน 

- ทาํแบบฝึกหดัส่ง 

- นาํเสนอผลงานเป็นกลุ่มและ

รายบุคคล 

2 [] เมื�อมีการใชส้ารสนเทศพึงให้

เกียรติแก่เจา้ของผลงานโดยจดัทาํ

เป็นบรรณานุกรมทา้ยบทหรือทา้ย

เล่ม   

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] มีความรู้เกี�ยวกบั สารสนเทศ 

แหล่งสารสนเทศและทกัษะการใช้

สารสนเทศ การกาํหนดความ

ตอ้งการสารสนเทศ การแสวงหาและ

สืบคน้ทั�งสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส์ การประเมิน

สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 

การนาํเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ 

บริบททางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบั

สารสนเทศและการใชส้ารสนเทศ

อยา่งมีจริยธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย 

- จดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 

- ใหเ้ทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือ 

- การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

- วิธีสอนแบบกลุ่ม 

- วิธีสอนแบบตั�งคาํถาม 

-วิธีสอนแบบอภิปรายเป็น

กลุ่ม 

- วิธีสอนใชผ้งัความคิด 

-วิธีสอนแบบลงมือปฏิบติั 

- ตรวจรายงาน 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

2 [] มีความรอบรู้การใชส้ารสนเทศ   
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] ความสามารถในการคิดเป็น

ระบบ 

-อภิปรายกลุ่ม 

-มอบหมายใหท้าํโครงงาน

ที�ตอ้งมีการวิเคราะห์และ

นาํเสนอผลงาน 

-สอบปลายภาค 

-สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

- การตรวจผลงาน 

2 [] ความสามารถในการสงัเคราะห ์

 

�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] ทกัษะทาํงานเป็นกลุ่ม - แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม 

- ใหง้านทาํ 

- สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

- ประเมินจากการผลงานและ

ส่งตามกาํหนด 

2 [] ทกัษะคิดและพดูเป็นกลุ่ม 

 

�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []  ความสามารถในการสืบคน้

ขอ้มลู 

- คน้ควา้ขอ้มลูจากวารสาร

และอินเตอร์เน็ต 

- การศกึษาเพิ�มเติมจาก

บทเรียนออนไลน ์

- ประเมินจากรายงานและ

ความสามารถในการนาํเสนอ

ผลงาน 2 []  ความสามารถในการนาํเสนอ

ผลงานทั�งเอกสารและการนาํเสนอ

ดว้ยวาจา 

3 []  สามารถในใชสื้�อสารสนเทศ  

อินเตอร์เน็ต  บทเรียนออนไลน ์ 
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หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

1. ปฐมนิเทศ  แนะนาํ

รายวิชา  วดัและ

ประเมินผลศกัยภาพ

ผูเ้รียน 

2. แนะนาํศูนยว์ิทย

บริการ ระเบียบ และกฎ

ต่าง ๆ ที�ตอ้งปฏิบตัิ 

รวมถึงบริการที�ศูนย ์ฯ 

มีให้ 

2 - บรรยาย  

อภิปราย  

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

2 

 

หน่วยที� �. สารสนเทศ

และทรัพยากร

สารสนเทศ   ประเภท

ตีพิมพ ์          

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

3 

 

หน่วยที� �. สารสนเทศ

และทรัพยากร

สารสนเทศ  (ต่อ)     

ประเภทไม่ตีพิมพ ์          

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

4 

 

 หน่วยที� �. หนงัสือ

อา้งอิงส่วนประกอบ

และการรักษาหนงัสือ 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

5 

 

หน่วยที� �. แหล่ง

สารสนเทศ   

 

 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

6 

 

หน่วยที� �. การเขา้ถึง 

และการแสวงหา

สารสนเทศ การจดัหมู่ 

และการจดัเรียง 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

7 

 

หน่วยที� � การเขา้ถึง 

และการแสวงหา

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

Power point 

เอกสารประกอบ 
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สารสนเทศ (ต่อ) การ

สืบคน้ ดว้ยระบบ

หอ้งสมุดอตัโนมตัิ 

มอบหมายงาน 

 

การบรรยาย 

� 

 

 

หน่วยที� � การเขา้ถึง และ

การแสวงหาสารสนเทศ 

(ต่อ) การสืบคน้จาก

ฐานขอ้มูลอา้งอิง

ออนไลน์ 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

  

� การสอบกลางภาค 

10 

 

หน่วยที� �  การประเมิน

สารสนเทศ 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

11 

 

หน่วยที� �  การนาํเสนอ

สารสนเทศ และการ

เผยแพร่สารสนเทศ 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

12 

 

หน่วยที� � การนาํเสนอ

สารสนเทศและการ

เผยแพร่สารสนเทศ 

(ต่อ) 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

13 

 

หน่วยที� � การใช้

สารสนเทศอยา่งมี

จริยธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

14 

 

หน่วยที� � การใช้

สารสนเทศอยา่งมี

จริยธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย  (ต่อ) 

2 - บรรยาย   

อภิปราย 

มอบหมายงาน 

 

Power point 

เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

 

15 นาํเสนอรายงานกลุ่ม 2 - อภิปราย  Power point   

16 นาํเสนอรายงานกลุ่ม 2 - อภิปราย  Power point  

17 สอบปลายภาค 
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�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที� การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

�. ตระหนกัในเรื�องการใช้

สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม

และชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่

เผยแพร่เนื�อหาที�ไม่เหมาะสม 

ไม่ละเมิดขอ้งมูลส่วนบุคคล

และละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

�. เมื�อมีการใชส้ารสนเทศพึง

ใหเ้กียรติแก่เจา้ของผลงาน

โดยจดัทาํเป็นบรรณานุกรม

ทา้ยบทหรือทา้ยเล่ม  

-  สังเกตพฤติกรรม

การเขา้เรียน 

- ทาํแบบฝึกหดัส่ง 

- นาํเสนอผลงาน

เป็นกลุ่มและ

รายบุคคล 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20% 

2 ความรู้ 1. มีความรู้เกี�ยวกบั 

สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ

และทกัษะการใชส้ารสนเทศ 

การกาํหนดความตอ้งการ

สารสนเทศ การแสวงหาและ

สืบคน้ทั�งสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส์ การประเมิน

สารสนเทศและแหล่ง

สารสนเทศ การนาํเสนอและ

เผยแพร่สารสนเทศ บริบท

ทางสังคมที�เกี�ยวขอ้งกบั

สารสนเทศและการใช้

สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม

และชอบดว้ยกฎหมาย 

- ตรวจรายงาน 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

ตลอดภาค

การศึกษา 

50% 

3 ทกัษะทางปัญญา  1) ความสามารถในการคิด

เป็นระบบ 

2) ความสามารถในการ

สังเคราะห์ 

-สังเกตพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

- การตรวจผลงาน 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

4 ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

�. ทกัษะทาํงานเป็นกลุ่ม 

2. ทกัษะคิดและพูดเป็นกลุ่ม 

�. ความรับผิดชอบต่องานที�สั�ง 

- สังเกตพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

- ประเมินจากการ

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 
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ความรับผิดชอบ  �. ความรับผิดชอบงานของ

ตนเอง 

5. ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะประโยชน ์

ผลงานและส่งตาม

กาํหนด 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

�. ความสามารถในการสืบคน้

ขอ้มูล 

�. ความสามารถในการ

นาํเสนอผลงานทั�งเอกสาร

และการนาํเสนอดว้ยวาจา 

3. สามารถในใชสื้�อ

สารสนเทศ  อินเตอร์เน็ต  

บทเรียนออนไลน์ 

- ประเมินจาก

รายงานและ

ความสามารถใน

การนาํเสนอผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

 

หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

�. ตาํราและเอกสารหลกั      

รัชนี แพรนิมิต และบุญทวี เกษนาวา. (����).  การใช้สารสนเทศ.  นครสวรรค ์：มหาวิทยาลยั    

            ราชภฏันครสวรรค.์ 

 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

กมลา  รุ่งอุทยั.  (����).   การจดัหมู่ � ： ระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกนั.  กรุงเทพฯ ：สาํนกั  

            บรรณสารเพื�อการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

กิดานนัท ์ มลิทอง.  (����).   ซีดี – รอม .  กรุงเทพฯ ：ภาควิชาโสตทศันศกึษา  คณะครุศาสตร์   

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

-------------.  (2541).   ดีวดีี แผ่นดิจทิัลอเนกประสงค์ .  กรุงเทพฯ ：ภาควิชาโสตทศันศกึษา    

            คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

จอ้ย นนัทิวชัรินทร์, ม.ล.   (����).   แบบบรรณานุกรมและเชิงอรรถ.   พระนคร ：ไทยวฒันาพานิช. 

จุมพจน์ วนิชกุล.  (����).   ห้องสมดุและการศึกษาค้นคว้า.  กรุงเทพฯ ：เคลด็ไทย. 

จุรี อุศุภรัตน์.  (����).   แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์.   กรุงเทพฯ ：สาํนกับรรณสารเพื�อ 

            การพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะอกัษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  (2540).  การค้นคว้า 
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               และเขียนรายงาน.  พิมพค์รั� งที� �.  กรุงเทพฯ ：โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

เจนวิทย ์เหลืองอร่าม.  (����)  . Internet และวธิกีารใช้ World Wide Web.   กรุงเทพฯ ：ซีเอด็ยเูคชั�น. 

ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  และสุรางคณา แกว้จาํนงค.์  (����) .  “จริยธรรมและปัญหาสงัคมที� 

            เกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ”  ใน  เทคโนโลยเีพื�อการจดัการสารสนเทศ =   

            Technology for information management. (หนา้ ��� – ��� ). นนทบุรี ：   

            มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ชนะ เวชกุล.  (����).   การเขียนรายงานจากการค้นคว้า.   กรุงเทพฯ ：โอเดียนสโตร์. 

ชลอ รอดลอย.  (����).   การเขียนสารคดี.  กรุงเทพฯ ：สาํนกัพิมพม์หมาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชลยัพร เหมะรัชตะ, บรรณาธิการ.  (����).   การค้นคว้าและการเขียนรายงาน.  พิมพค์รั� งที� �.   

            กรุงเทพฯ ：ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

ชุติมา สจัจานนัท ์.  (����) .   “สถาบนับริการสารนิเทศ.”  ใน   เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา  

              สารนิเทศศาสตร์เบื�องต้นหน่วยที� � – 7 . (หนา้ ��� – ��� ).   นนทบุรี ： 

             มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

------------ และพนัทิพา มีแตม้.  (����) ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา. 

ถวลัย ์มาศจรัส .  (����) .   สารคดแีละการเขียนสารคดี.   กรุงเทพฯ ：ธนบรรณ. 

ธาดาศกัดิ�  วชิรปรีชาพงษ ์.  (����) .   การเลอืกและกสารจดัหาทรัพยากรห้องสมุด.    

            กรุงเทพฯ ：บูรพาสาส์น. 

นนัทา วิทวุฒธิศกัดิ� .  (����).   การสืบค้นและสื�อสารสารสนเทศ .  กรุงเทพฯ ：โปรแกรม 

            บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราช 

            ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา.  

นํ� าทิพย ์วิภาวิน .  (2543) .   การใช้ห้องสมุดยุคใหม่.   พิมพค์รั� งที� � .  กรุงเทพฯ ：เอส อาร์  

            พริ�นติ�งแมสโปรดกัส์. 

------------- .  (2548) .   ห้องสมุดดิจติอล.   กรุงเทพฯ ：ฟันนี�พบัลิชชิ�ง. 

------------- .  (2541) .   ห้องสมุดยุคใหม่กบัไอที.   กรุงเทพฯ ：ดวงกมลสมยั. 

พิมลพรรณ เรพเพอร์ และคนอื�น ๆ .  (2541).   การใช้ห้องสมุด = Using the librsty LB 103.     

            กรุงเทพฯ ：ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

มานิตย ์กริ�งรัมย ์.  (2548) .   คู่มอืการใช้งานอนิเตอร์เน็ตสําหรับมอืใหม่.   กรุงเทพฯ ：บลซูอฟ์ท. 

รุ่งฤดี อภิวฒันศร .  (2550) .   ห้องสมุดและสารนิเทศเพื�อการศึกษาค้นคว้า.   กรุงเทพฯ ：ทริป 

            เพิ�ลเอด็ดูเคชั�น. 
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อาเรดอนโด, เลนี .  (����) .   นําเสนออย่างมอืโปร แปลจาก  How to  present  like  a  pro?  

               โดย ประศักดิ� หอมสนทิ .  กรุงเทพฯ ：ซีเอด็ยเูคชั�น. 

เอื�อมพร ทศันประสิทธิผล .  (����) .  สารนิเทศเพื�อการศึกษาค้นคว้า.  กรุงเทพฯ ：สุวีริยาสาส์ 

 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

อาํนวย ไชยนาม.  “อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร.”  [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  

: http: //www.thaiall.com/article/internet.htm/.  สืบคน้ �� พฤษภาคม ����. 

Coutts, Herbert T.   (2004).  “Critical evaluation of resourses on the internet.”  [On-line].    

              Available : http: //www.library.ualberta.ca/guides/criticalevaluation/index.cfm#scope.   

Greenwood, Aleteia and Steyn, Douw .   (2004).  “Critiria for  evaluating internet. resources”  [On-line].   

              Available : http: //www.library.ubc.ca/home/evaluating/.   

  

 

หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

- นกัศึกษา สามารถใชข้อ้มลูสารสนเทศวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- มีแนวทางในการประยกุตใ์ชข้อ้มลูสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 
- ใชข้อ้มลูสารสนเทศเหตุผลอภิปรายและแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ในการเก็บขอ้มลูเพื�อประเมินการสอน ไดม้ีกลยทุธ ์ดงันี�  

- การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- นาํเสนอโครง งานในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ที�ไดรั้บ 

 

�.  การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ�มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี�  

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวิจยัในและนอกชั�นเรียน 
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�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ในรายหวัขอ้ ตามที�คาดหวงั

จากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  

  

�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ� ประสิทธิผลรายวิชา ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุง

การสอน และรายละเอียดวิชา เพื�อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ�น ดงันี�  

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�

ตามขอ้ 4 

 

 


