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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา          

รหัสวิชา 1632310 ช่ือวิชา การศึกษาผู้ใช้ (User Studies  ) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
เป็นวิชาบังคับ 

4. ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม    

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 / ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่จัดท า      1 กรกฎาคม 2558 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  1 กรกฎาคม 2558 

 
 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศ พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ และการประเมินการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาผู้ใช้ มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์การใช้ 
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1.3 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้หอ้งสมุดและ
สารสนเทศ 

1.4 เพื่อให้นกัศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะ การใช้บริการตามครรลองที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมการใช้
สารสนเทศ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้กบั
การเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.2  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้และศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศความส าคัญของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศการศึกษาผู้ใช้การให้การศึกษาผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้ 
การประเมินการใช้กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ  

Concepts and principles of library and information usage; importance of users; 
user psychology; behaviors of information search and usage; user studies; user 
education; communication with users; usage assessment; case studies on library and 
information usage and user studies 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บ ร ร ย าย  30 
ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

-สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย และ
นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ  

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ี ผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3.1 ผู้สอนประจ ารายวิชา ประกาศเวลาสนทนาออนไลน์ ให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์รายวิชา 
รวมถึงให้นักศึกษาสามารถเข้าไปฝากข้อค าถามผ่าน e-mail, Facebook , Line 

3.2 ผู้สอนประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษารายวิชาเป็นรายบคุคลในกรณีที่มีความต้องการเป็น
พิเศษ หรือต้องการค าปรึกษาส่วนตัว จ านวน 3 คาบ/สัปดาห ์
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการศึกษาผู้ใช้และการให้การศึกษา
แก่ผู้ใช้ 

(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์

ในการสื่อสารกับผู้ใช้ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน

การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ผู้สอนระบุเงื่อนไขการเรียน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาใน
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา ช่องทางการติดต่อสื่อสารประจ ารายวิชา สอดแทรกแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการศึกษาผู้ใช้ และการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 

(2) ผู้สอนมอบหมายใหน้ักศึกษาอภิปราย แสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพตนเองและผูอ้ืน่
ในความรู้ที่ได้รับเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร 

(3) ผู้สอนมอบหมายใหน้ักศึกษาจัดท าโครงการการศึกษาผู้ใช้ โดยวิธีการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project Base Learning)  

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินผลพจิารณาจาก  
(1) ผู้สอนสงัเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามเงื่อนไขประจ ารายวิชา ความรับผิดชอบ

ความมีวินัยในการท างานของนกัศึกษา การสง่งานตรงต่อเวลาและสะทอ้นความคิดเห็นในช้ันเรียน
ด้วยความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น 

(2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทัง้ในช้ันเรยีน  ในการร่วมอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนความรูจ้ากการด าเนินโครงงานด้วยความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น 

(3) ประเมินโครงงานของนักศึกษา  ด้านจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการศึกษาการใช้ และให้การศึกษาแกผู่้ใช้ด้วยจิต
สาธารณะ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญในหลักการของการใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ รวมถึง
ศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องอาทิ สถิติเพ่ือการประเมินการใช้ เทคโนโลยีเพ่ือการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารการใช้  

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาการศึกษาผู้ใช้ กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) ผู้สอนทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน  แล้วบรรยายเนื้อหาหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของ
รายวิชาอย่างครบถ้วน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเช่ือมโยงไปยังศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้าง
ผลงานด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) 

(2) ผู้สอนมอบหมายการจัดท าโครงงาน “การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ”ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) ข้ันแรกแบ่งกลุ่มนักศึกษา    
5-6 คนต่อกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม ขณะด าเนินงานจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น เลือกท าโครงงานที่สนใจ ด าเนินจัดท าโครงงาน วิธีการแก้ปัญหา การเช่ือมโยงความรู้ไปยัง
ศาสตร์อื่นเพื่อต่อยอดโครงงาน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

(3) ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน 
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

การประเมินผลพิจารณาจาก 
(1) ผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และเปรียบเทียบคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แล้ววิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา 

(2) รายงานโครงงานและการน าเสนอโครงงาน 
(3) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในการด าเนินโครงงานในช้ันเรียน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในการจัดท าโครงงานการศึกษา
ผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
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 (3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1) เมื่อผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจัดท าโครงงานด้วย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เมื่อได้มีการน าเสนอโครงงานแล้ว นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มร่วมกันอภิปราย เสวนาการประยุกต์โครงงานต่อยอดความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ  

(2) ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละบุคคลน าเสนอประสบการณ์การท าโครงงาน การ
ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ และความคิดรวบยอดผ่านบล็อกประจ าตัวของนักศึกษา 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
การประเมินผลพิจารณาจาก 
(1) ผู้สอนสังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามที่ สะท้อ นให้ เห็น

ความสามารถในการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
(2) ผู้สอนตรวจการน าเสนอประสบการณ์ การประยุกต์ความรู้ ความคิดรวบยอดของ

นักศึกษาจากผลงาน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนในการจัดท าโครงงานด้านการศึกษาผู้ใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ในการด าเนินโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ได้ส าหรับกระบวนการจัดท าโครงงานและการน าเสนอโครงงาน 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ผู้สอนมอบหมายการจัดท าโครงงานด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการท ากิจกรรม
ร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า เพื่อการด าเนิน
โครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  

(3) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกันด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและสร้างความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น        
e-mail, Facebook , Line  เป็นต้น 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
การประเมินผลพิจารณาจาก 
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(1) ผู้สอนตรวจโครงการและการน าเสนอโครงงานจากประสิทธิผลของโครงงาน 
(2) ผู้สอนสังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็น

ความเคารพให้ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน และในเชิงสร้างสรรค์ 
(3) ผู้สอนตรวจร่องรอย ความถ่ี พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม   

ใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพถูกต้อง ใช้ภาษาเทคนิค ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของนักศึกษากับนักศึกษา รวมถึงนักศึกษากับผู้สอน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น 

และการน าเสนอโครงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการจัดการ
โครงงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การรับฟังข้อคิดเห็น การอ่าน 
การเขียน การสรุปประเด็น และการน าเสนอโครงงาน เพื่อเตรียมการให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอ
โครงการฯ 

(2)  ผู้สอนให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ เกี่ยวกับ
โครงงานฯ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินผลพิจารณาจาก 
(1) ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ใน

การน าเสนอโครงงาน ในช้ันเรียนของนักศึกษา  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 
 

1. ปฐมนิเทศ 
2. แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรปูแบบการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 

4 
 
 

1. แนะน าเอกสารที่ใช้
ประกอบการเรียน 
2. แนะน ารายวิชาโดยใช้ 
PowerPoint 
3. มคอ.3 
4. ทดสอบก่อนเรียน  

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 
 
 

2 
 

บทท่ี 1 แนวคิดและหลักการ
ของการใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั

สารสนเทศ  

4 
 

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. การเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 
(Case-based Learning) 
3. ให้นักศึกษาถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ
ประทับใจจากการใช้บรกิาร
ห้องสมุด (งานรายบุคคล) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

3 
 
 

บทท่ี 2 ความส าคัญของผู้ใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- การแบ่งกลุม่ผู้ใช้หอ้งสมุด 
- วิธีแบ่งกลุ่มการตลาด 
- พฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุด 

4 
 
 

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based 
Learning) ให้นักศึกษาฝึกสรปุ
ความคิดรวบยอดในรูปแบบของ 
mind mapping (งานรายบุคคล) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

4 บทท่ี 3 จิตวิทยาผู้ใช้ห้องสมุด
และสารสนเทศ   
- จิตวิทยาการเรียนรู ้
- ทฤษฎีล าดับข้ันความ

ต้องการของมาสโลว์   
- พฤติกรรมการสื่อสาร 

4 1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. การเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 
(Case-based Learning) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 



8 
 

สัปดาห์
ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

5 - 6 
 
 

บทท่ี 4 พฤติกรรมการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศ 
- พฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ  
- การใช้สารสนเทศ  
- ความต้องการสารสนเทศ 
- ปัญหาในการใช้สารสนเทศ 

8 
 
 

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ และให้ตัวอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based 
Learning) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามกิจกรรม โดยมอบหมายให้
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลู
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

7-8 
 

บทท่ี 5 การศึกษาผู้ใช้หรือ
ผู้รบับริการห้องสมุด 
- ความหมายและความส าคัญ

ของการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด 
- ประเภทของผู้ใช้หรอื

ผู้รบับริการห้องสมุด 
- กลุ่มผู้ใช้  
- ความต้องการสารสนเทศของ

ผู้ใช้ 
- การคัดเลือกและจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

8 
 

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ และให้ตัวอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based 
Learning) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามกิจกรรม โดยมอบหมายให้
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
สรปุ น าเสนอหน้าช้ันเรียน     
(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

9-10 บทท่ี 6 การให้การศึกษาแกผู่้ใช้
ห้องสมุด 
- ความหมายและความส าคัญ

ของการให้การศึกษาแกผู่้ใช้
ห้องสมุด 

- ประโยชน์ของการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้หอ้งสมุด 

- จุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้หอ้งสมุด 

- วิธีการให้การศึกษาแกผู่้ใช้
ห้องสมุด 

- สื่อการสอนส าหรับการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้  

8 1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ และให้ตัวอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based 
Learning) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามกิจกรรม โดยมอบหมายให้
ศึกษาและรวบรวมข้อมลูเบื้องต้น
ที่จ าเป็นทีบ่รรณารักษ์จะต้องให้
ความรู้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด จากนั้น
น ามาอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 
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สัปดาห์
ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

11 บทท่ี 7 การสื่อสารกบัผู้ใช้ 
- ความหมายและองค์ประกอบ

ของการสื่อสาร  
- วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- รูปแบบของการสื่อสาร 
- กระบวนการสื่อสาร 
- ข้ันตอนในการสื่อสาร 
- การเลือกใช้สือ่ในการสื่อสาร 
- ทักษะส าคัญของนักสื่อสาร 

ที่ด ี

4 1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ และให้ตัวอย่าง 
2. การเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 
(Case-based Learning) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

12-14 บทท่ี 8 การประเมินการใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- เหตผุลที่ตอ้งประเมินการใช้

ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- การจัดเตรียมและพฒันา

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
- การส ารวจและการเกบ็

รวบรวมข้อมูล  
- ตัวอย่างแบบประเมินการใช้

ห้องสมุด  
- ตัวอย่างการสรปุผลการ

ประเมินการใช้ห้องสมุด 

12 1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ และให้ตัวอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-based learning)      
มอบหมายให้นกัศึกษาประเมิน
การใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
โดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู 
และสรุปผลการประเมิน พร้อม
น าเสนอในรูปแบบของรายงาน 
และหน้าช้ันเรียน               
(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

15 สรปุเนื้อหาการบรรยายและรวบ
ยอดความคิด 

4 1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ และสรุปเนื้อหาทั้งหมด 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 

16 สอบปลายภาค 2 ทดสอบนักศึกษาด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ดร.นันทวัน   
เรืองอร่าม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์

ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคมในการศึกษา
ผู้ใช้และการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 
(4) รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใน
การสือ่สารกับผู้ใช้               
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ใน
การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

 

1. วัดและประเมินผลจากการ
เข้าช้ันเรียนและการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตอ่เวลา                             
2. วัดและประเมินจากการ
แต่งกายของนักศึกษา                         
3. วัดประเมินจากการร่วม 
กิจกรรมกลุม่                    
4. วัดประเมินจากการมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในช้ันเรียน 

 
1-15 

 
10 

2 
 

ความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลกัการ และทฤษฎีที่
ส าคัญในหลักการของการใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
รวมถึงศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง
อาทิ สถิติเพื่อการประเมินการ
ใช้ เทคโนโลยีเพือ่การให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้ และ
เทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารการ
ใช้                                 
(2) สามารถบูรณาการความรู้
ในวิชาการศึกษาผู้ใช้ กับความรู้

 
1. วัดและประเมินจากการ
ทดสอบ 
2. วัดและประเมินจากผลงาน
ที่ส่งหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 
 

 
1-15 

 
50 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์

ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
ในศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

3 
 

ทักษะทางปัญญา 
(2)  มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ในการจัดท าโครงงานการศึกษา
ผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
 

 
1. วัดและประเมินผลจากการ
อภิปรายประเด็นความรู้ด้วย
วิธีการถามตอบระหว่างการ
บรรยาย และฝึกการท างาน
กลุ่ม 
 

 
1-15 

 
10 

4 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่นในการ
จัดท าโครงงานด้านการศึกษา
ผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ            
(3) มีความสามารถในการ
ปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กบัผูอ้ื่นอย่าง
สร้างสรรค์ในการด าเนิน
โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถให้ความช่วยเหลอื 
และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ส าหรบักระบวนการจัดท า
โครงงานและการน าเสนอ
โครงงาน 

 
 
1. วัดและประเมินผลจากการ
ฝีกท างานกลุม่ด้วยกรณีศึกษา
ต่าง ๆ 
2. วัดและประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มร่วมกัน 

 
 

1-15 

 
 

20 

5 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ          
(1)  สามารถสื่อสารภาษาไทย 
ทั้งการพูด การฟงั การอ่าน การ

 
 
 
1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 
 
 

1-15 

 
 
 

10 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์

ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
เขียน การสรุปประเด็น และ
การน าเสนอโครงงานฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ                  
(2) สามารถเลอืก และใช้
รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในการ
จัดการโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. วัดและประเมินจากการ
เลือกเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อน าเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการศึกษาผู้ใช้ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1  บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3.2 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาการศึกษาผู้ใช้ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) แบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาผ่านทางระบบบริหารการศึกษาของส านักสง่เสรมิ
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
          2) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามรายวิชาที่ก าหนดโดยการสอบถามผูเ้รียนเมื่อสิ้นสุด
การเรียน 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) การประเมินการสอนโดยผู้เรียน 
 2) ผู้สอนประเมินตนเอง 
 2) แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนจากผู้เรียน 
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 3) ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่  1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยได้น า
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2) การจัดท า มคอ.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิจากอาจารย์ในหลกัสตูร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       2) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แล้ววิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยทุก ๆ 3 ปี  
 2)  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละปี โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และความแตกต่างของผู้เรียน 
 


