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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1632309 ชื่อวิชา การค้นคืนสารสนเทศ  
          Information Retrieval 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 15 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับการค้นคืน
สารสนเทศ และสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการค้นคืนสารสนเทศและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานได้  
 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านการค้นคืนสารสนเทศ ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการค้นคืนสารสนเทศ
ของตนเองอย่างต่อเน่ือง  
 1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้ความรู้ด้านการค้น
คืนสารสนเทศ เพื่อน าเสนอผลงานการศึกษา ค้นคว้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพื่อให้มีเน้ือหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล แนวคิดและหลักการของการค้นคืนสารสนเทศ ระบบ
การค้นคืนสารสนเทศ การประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือในการค้นคืนสารสนเทศ 
เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 

Types and structures of databases; concepts and principles of information 
retrieval; information retrieval systems; evaluation of information retrieval systems; 
information retrieval tools; techniques and strategies of information retrieval 
 
3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 
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30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นย ายิ่งขึ้น  

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวชิา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ อีเมล
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
 3.2 อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู ้(หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเงื่อนไขของการเรียน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลาท้ังในส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 
(2) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการค้นคืนสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และงานบริการทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ 
 

 
(1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการส่งงาน และการอ้างอิงผลงาน  
(2) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ และการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
1-15 

 
20% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(K1) 
(2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ (K3) 

 
(1) อธิบายชี้แจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
(3) บรรยายเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และ
ความรู้เกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ 

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน ใบงาน และการสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลโครงงาน 

 
1-15 

 
30%  
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(3) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งน าไปประยุกต์ได้ (K4) 

(4) ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคในการค้นคืนสารสนเทศ 
(5) ให้นักศึกษาท าโครงงานกลุ่ม 
 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ 
(C2) 

 
(1) ให้นักศึกษาท าโครงงานเกี่ยวกับการค้นคืน
สารสนเทศในงานบริการห้องสมุด 

 
(1) ประเมินจากโครงงานของนักศึกษา การส่ง
งานตรงเวลา คุณภาพของผลงานที่ท า สามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียน และการอ้างอิงผลงาน
อย่างถูกต้อง 

 
6, 8, 10, 

12, 14, 15 

 
15% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2) 

 
 
(1) ฝึกใหน้ักศึกษาท างานโครงงานเป็นกลุ่ม 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการท าโครงงานกลุ่ม 
(2) ประเมินด้วยการให้นักศึกษาประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

6, 8, 10, 
12, 14, 15 

 
 

15% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
(1) ให้นักศึกษาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการท าโครงงาน และการน าเสนอผลงาน 
(2) ให้นักศึกษาฝึกการใช้ระบบค้นคืนสารสนเทศ 

 
 
(1) ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีเก่ียวกับการ
ค้นคืนสารสนเทศ 

 
 

1-15 

 
 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

(2) ประเมินการใช้ความรู้ด้านการค้นคืน
สารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ท าการศึกษา ค้นคว้า ผ่าน
การเขียนรายงานและการน าเสนองาน 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน   

ผลการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ ์

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 2 3 4 5 

60 
- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 1-10% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 11-30% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 31-60% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 61-80% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 81-100% 

ด้านความรู ้

1 2 3 4 5 

60 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด 
- สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง < 30% 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
- สามารถตอบค าถามได้ < 
50% 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถใช้
เครื่องมือค้นคืนสารสนเทศ
ได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ > 
50% 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
สามารถใช้เครื่องมือค้นคืน
สารสนเทศได้ และคัดเลือก
สารสนเทศที่ต้องการได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ > 
80% 
 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
สามารถใช้เครื่องมือค้นคืน
สารสนเทศได้ และคัดเลือก
สารสนเทศที่ต้องการได้ สามารถ
แนะน าหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ค้นคืนสารสนเทศได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วน 
100% 

ด้านทักษะ
ปัญญา 

1 2 3 4 5 

60 

- สามารถประยุกต์
ความรูใ้นการท า
โครงงานได้ < 30% 

- มีการวางแผนงานสามารถ
ประยุกต์ความรูใ้นการท า 
โครงงานได้ < 50% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้ใน
การท าโครงงานได้ > 50% 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามที่มอบหมาย สามารถ

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้องตามที่
มอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหา
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ผลการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ ์

 ประยุกต์ความรูใ้นการท า
โครงงานได้ > 80% 
 

ต่าง ๆ ได้ สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท าโครงงานได้ครบถ้วน 
100% 
 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

60 
- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
30% 

- มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ < 50% 

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
50% 

- มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองได้ส าเร็จ > 80% 
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุ่มได้ 

- มีความรับผิดชอบงานของตนเอง
ได้ส าเร็จครบถ้วน 100%  
- สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่ม
ได้ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 

60 

- สามารถเทคโนโลยี
สารสนเทศในการฝึก
ปฏิบัติและท าโครงงาน
ได้ < 30% 

- สามารถเทคโนโลยี
สารสนเทศในการฝึกปฏิบัติ
และท าโครงงานได้ < 50% 

- สามารถเทคโนโลยี
สารสนเทศในการฝึก
ปฏิบัติและท าโครงงานได้ 
> 50% 

- สามารถเทคโนโลยี
สารสนเทศในการฝึกปฏิบัติ
และท าโครงงานได้ > 80% 

- สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท าโครงงานได้
ครบถ้วน 100% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  

สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา 
- ปฐมนิเทศ  
- แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา 
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ  
- การวัดและประเมินผล  
- การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
 

1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน และ
การประเมินผลการเรียน 
3. ผู้สอนชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ส่ือการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
5. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียน (K, N) 
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 การจัดการสารสนเทศ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ 
และความรู ้
- การจัดโครงสร้างสารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา ประกอบการ
เรียนรู้จากตัวอย่างและกรณีศึกษา (Case-
based learning) 
2. ผู้สอนเปรียบเทียบความแตกต่าง และ
ตัวอย่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง 
4. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างข้อมูล สารสนเทศ และ
ความรู้ ในชีวิตประจ าวัน 
3. ตัวอย่างและกรณีศึกษา การจัด
โครงสร้างสารสนเทศในงานห้องสมุด 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
 

3 
(4 ชม.) 

บทที่  2 ประเภทและโครงสร้ างของ
ฐานข้อมูล 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ส่ือการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

- ความหมายของฐานข้อมูล  
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
- องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
- ประเภทของฐานข้อมูล 
- โครงสร้างของฐานข้อมูล 

2. ให้นักศึกษาน าเสนอฐานข้อมูลที่ตนเอง
รู้จักหรือเคยใช้งาน และอภิปรายกับเพื่อน
ในชั้นเรียน 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

3. ตัวอย่างฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ  
4. ใบงานที่ 1 “ข้อมูล สารสนเทศ 
ความรู้ และฐานข้อมูล ท่ีนักศึกษาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน”  

2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การจัดเก็บสารสนเทศ  
- ความหมายของการจัดเก็บสารสนเทศ  
- องค์ประกอบของการจัดเก็บสารสนเทศ  
- ความส าคัญของการจัดเก็บสารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดเก็บหนังสือ ข้อมูล หรือสารสนเทศ ของ
ตนเอง กับเพื่อนในชั้นเรียน 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ส่ือการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบที่ดี 
และแบบไม่ดี  
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การจัดเก็บสารสนเทศ  
- วิธีการจัดเก็บสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาน าเสนอวิธีการจัดเก็บ
สารสนเทศในการเรียนของตนเอง 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. ใบงานที่ 2 “วิธีการจัดเก็บ
สารสนเทศของนักศึกษา” 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การค้นคืนสารสนเทศ 
- ความหมายของการค้นคืนสารสนเทศ  
- กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ  
- ขั้นตอนการประมวลผลของการค้นคืน
สารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาทดลองใช้โปรแกรมการค้น
คืนสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. โปรแกรมการค้นคืนสารสนเทศของ
ส านักวิทยบริการฯ  

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
3. การจัดกลุ่มและการวางแผนการด าเนิน
โครงงานที่มอบหมาย (K, C, I) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

4. มอบหมายงานกลุ่ม ท าโครงงาน 
การศึกษา ค้นคว้า เก่ียวกับ “ฐานข้อมูลและ
การค้นคืน” 

4. ใบงานที่ 3 งานกลุ่ม โครงงาน
การศึกษาค้นคว้า เร่ือง “ฐานข้อมูลและ
การค้นคืน” 
 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 ระบบการค้นคืนสารสนเทศ 
- ความหมายของระบบการค้นคืน
สารสนเทศ  
- ประเภทของระบบการค้นคืนสารสนเทศ  
- องค์ประกอบของระบบการค้นคืน
สารสนเทศ 
- การค้นคืนสารสนเทศด้วยภาษาอังกฤษ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาท าการค้นคว้าเกี่ยวกับระบบ
การค้นคืนสารสนเทศในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และยกตัวอย่างได้  
3. ให้ฝึกหัดการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
การค้นคืนสารสนเทศ 
4. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. โปรแกรมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 ระบบการค้นคืนสารสนเทศ 
- เกณฑ์การคัดเลือกระบบการค้นคืน
สารสนเทศ  
- เครื่องมือที่ใช้ในระบบการค้นคืน
สารสนเทศ 
- การก าหนดค าส าคัญด้วยภาษาอังกฤษ
(Keyword) เพื่อการค้นคืนสารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาส ารวจโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ และฐานข้อมูลออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้วแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบต่าง ๆ  
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างค าศัพท์ที่ใช้เพื่อ
เป็นค าส าคัญในการค้นคืนสารสนเทศ 
4. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
5. การติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. โปรแกรมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
5. ใบงานที่ 4 “การใช้ค าค้นด้วย
ภาษาอังกฤษ” 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
3. พิจารณาความก้าวหน้าของโครงงาน (M, 
C, I) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 ความต้องการสารสนเทศ 
- ผู้ใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศ  
- พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  
- การอ้างอิงและโปรแกรมส าเร็จรูป 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาอธิบายพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศในการเรียนของตนเอง 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการอ้างอิง
และบรรณานุกรม 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 การประเมินระบบการค้นคืน
สารสนเทศ 
- ความส าคัญของการประเมินผลการค้นคืน
สารสนเทศ  
- ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประเมินผล
การค้นคืนสารสนเทศ  
- เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการค้นคืน
สารสนเทศ  
- ปัจจัยที่มีผลต่อผลการค้นคืนสารสนเทศ  
- ขั้นตอนในการประเมินผลการค้นคืน
สารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาท าการประเมินผลระบบการ
ค้นคืนสารสนเทศ จากเกณฑ์ที่ก าหนดให้ใน
การประเมินผล 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. ใบงานที่ 5 “การประเมินความ
ต้องการสารสนเทศ และผลความ
ถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของระบบ
การค้นคืนสารสนเทศ” 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
3. พิจารณาความก้าวหน้าของโครงงาน (M, 
C, I) 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 8 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ค้นคืนสารสนเทศ 
- เครื่องมือในการค้นคืนสารสนเทศ  
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
- ฐานข้อมูลวิชาการ  
- ฐานข้อมูลแบบเปิด  

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ประเภทต่าง ๆ  
3. ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
อภิปรายปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากการ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

- ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ ใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศที่ตนเองเคย
ใช้  
4. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

12 
(4 ชม.) 

บทที่ 8 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ค้นคืนสารสนเทศ 
- การค้นคืนสารสนเทศท่ีจัดเก็บในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง 
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติใช้ระบบค้นคืน
สารสนเทศ ในการค้นหาข้อมูลรูปแบบ 
ต่าง ๆ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบค้น
คืนสารสนเทศ 
4. ใบงานที่ 6 “การค้นคืนสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์และส่ือ
ดิจิทัล” 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
3. พิจารณาความก้าวหน้าของโครงงาน (M, 
C, I) 

13 
(4 ชม.) 

บทที่ 9 เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืน
สารสนเทศ 
- เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ  
- การใช้เง่ือนไขเพื่อกรองข้อมูล  
- การค้นคืนแบบเจาะจง  
- การค้นคืนแบบเสนอทางเลือก 

1. ผู้สอนบรรยายและสาธิต เร่ืองการใช้
เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคืนในแต่ละครั้ง 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติใช้เทคนิคและกลยุทธ์
ในการค้นคืนสารสนเทศ 
3. ให้นักศึกษาประเมินประสบการณ์ท่ีได้
จากการฝึกปฏิบัติ 
4. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบค้น
คืนสารสนเทศ 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

14 
(4 ชม.) 

บทที่ 10 แหล่งสารสนเทศ 
- แหล่งสารสนเทศ ประกอบด้วย แหล่ง
สารสนเทศที่เป็นหน่วยงาน องค์กร หรือ 
สถาบันบริการสารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศออนไลน์ 

1. ผู้สอนบรรยายและแนะน าแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  
2. ให้นักศึกษาน าเสนอแหล่งสารสนเทศท่ีใช้
ในประกอบการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างของแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, N)  
3. พิจารณาความก้าวหน้าของโครงงาน (M, 
C, I) 
 

15 
(4 ชม.) 

น าเสนอโครงงาน 
สรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียน 

1. ให้นักศึกษาน าเสนอโครงงาน  
2. ให้นักศึกษาซักถามและอภิปรายเกี่ยวกับ
โครงงานที่น าเสนอ 
3. ผู้สอนสรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ทั้งหมด  
4. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. แบบประเมินโครงงาน 
5. แบบฝึกหัดทบทวน 
 

1. ประเมินรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
และการน าเสนอ (M, K, C, I, N) 
2. สังเกตจากการซักถามและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
4. ผลการท าแบบฝึกหัดทบทวน (K) 
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการค้นคืนสารสนเทศ 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2559), เข้าถึงได้จาก  
 http://arit.dusit.ac.th 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จุมพจน ์วนิชกุล. (2547). บทบาทของสารนิ เทศ.ิสืบค้น 21 ธ ันวาคม 2547 จาก 

http://arc.kru.ac.th/1630101/content3.html 
ช ัชวาล วงษ์ประเสร ิฐ. (2548). การจัดการสารสนเทศเบืิ องต น. กิรุงเทพฯ:  

เอ ็กซเปอร์เน ็ท.  
ทวีศักดิ์ กาญจนส ุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: เคท ีพ  

คอมพ แอนด์ คอนซัลท์. 
นันทา ว ิทวุฒ ิศักดิ ์. (2542). การสืบค นและสื่อสารสารสนเทศ.ิ กรุงเทพฯ : สถาบันราชภ ัฏ 

บ้านสมเด็จเจ ้าพระยา. 
นิศาชล จำนงศรี. (2546). การจัดเก็บและการคิ นคืนสารสนเทศ.ิ นครราชศรีมา :  

มหาว ิทยาลัย เทคโนโลย ีสุรนาร ี. 
ประหยัด ช ่วยงาน. (2549). ทรัพยากรสารน เทศ.ิ สืบค้น 1 กรกฎาคม 2559 จาก 

http://pittajarn.lpru.ac.th/~prayad 

http://arc.kru.ac.th/1630101/content3.html
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศุภช ัย ตั้งวงศ์ศานต์. (2551). ระบบการจัดเก็บและการสิืบค นสารสนเทศด วยคอมพิ วเตอร์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
 3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
7.3 การปรับปรุงการสอน 

http://www.stks.or.th/
http://arit.dusit.ac.th/database.php
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 น าผลการประเมินที่ไดจ้ากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1. มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 2. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 


