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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1633414 ชื่อวิชา ห้องสมุดดจิิทัล     
           Digital Libraries 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : เป็นวิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศกึษา 2559 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32302  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 5 ธันวาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุง่หมายของรายวิชา 

2.1 เพื่อใหน้ักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ห้องสมุดดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.4 เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มี 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

2.5 เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพื่อให้มีเน้ือหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อห้องสมุดดิจิทัล 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
        แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล พัฒนาการของห้องสมุด เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
การจัดการสื่อดิจิทัล การวางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล การด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล การ
จัดการสื่อสังคมส าหรับห้องสมุดดิจิทัล การประเมินห้องสมุดดิจิทัล ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 Concepts and principles of digital libraries; development of libraries; 
technologies of digital libraries; planning and designing of digital libraries; procedure of 
digital libraries; social media management for digital libraries; evaluation of digital 
libraries; impacts of digital libraries on the library and information science 
professionals 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศกึษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวชิา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook , E-mail และ Line 
 3.2 อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์(เฉพาะรายทีต่้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(M1) 
3.มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อ่ืน (M3) 
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (M4) 
5.มี จรรยาบรรณ ทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาท้ังใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน กิริยามารยาท 
และความซื่อสัตย์ 
3. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการกล้าแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
4. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
5. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัย
เครื่องมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ 

 
1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2.สังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีภาวะผู้น า 
3.สังเกตจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนและการให้เกียรติเพื่อนในชันเรียน 
4. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
5. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน 
6. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุยสื่อสารกับ
เพื่อนในชั้นเรียนและกับอาจารย์ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาเข้าใจในหลักวิชาการและ

 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน 
2. อาจารย์พิจารณาผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้

 
1-15 

 
30% 



มคอ.3 | 5  
 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(K1) 
2.สาม ารถบู รณ าก ารค วาม รู้ ใน ส าข าวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ 
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K2) 
 
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ (K3) 
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ (K4) 
 

สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ 
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและแนะน า
ตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล
และสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ 
4.อาจารย์แนะน าให้นักศึกษาติดตามความ
เปล่ียนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษา
เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัล แล้วสามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สามารถบูรณา
การความรู้และสามารถเลือกใช้สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
3. อาจารย์พิจารณาจากการพูดคุยและตอบ
ปัญหาของนักศึกษาที่สามารถน าเสนอความรู้ท่ี
ทันสมัยมาสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
และสามารถประยุกต์ใช้ความรูไ้ด้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
2.มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(C2) 
 

 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมเกี่ยวกับ
ห้องสมุดดิจิทัล แล้วนักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจากการเรียนน ามา
คิดอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์  

 
1. อาจารย์พิจารณาจากแนวคิดผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรูค้วามเข้าใจในแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจาก
การเรียนน ามาคิดอย่างเป็นระบบและน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
1-15 

 
30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1.มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ (I1) 
2.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2) 
3.มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (I3) 
 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันใน
ชั้นเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนและให้เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนเพื่อ
ท าโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุดดิจิทัล จ านวน 1 
โครงงาน  
 
 

 
 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
2.อาจารย์ตรวจผลงานกิจกรรมกลุ่ม และสังเกต
พฤติกรรมการท างานร่วมกันของนักศึกษา  
3.อาจารย์ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้า
การจัดท าโครงการของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ 
เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบ ความสามัคคี
และความคิดสร้างสรรค์ในเขียนโครงงาน 

 
 

2,3,4,5,8, 
12,14 

 
 

15% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
2.สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน า เสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์(N2) 

 
 
1. อาจารยให้นักศึกษาท ากิจกรรมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทบทวนบทเรียนหรือใน
การยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ  
2. อาจารย์ให้นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าช้ัน
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 

 
 
1. อาจารย์สังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห์
สามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น มี
การการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.อาจารย์พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการ
น าเสนอโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การน าเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ 

 
 

15 

 
 

15% 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 

การผ่านเกณฑ ์1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

- ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
- มีการอ้างอิง 
 

- ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
-การอ้างอิงถูก > 50 % 
 

- ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 80 % 
- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 50 % 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 80 % 
 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูกท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

ด้านความรู้ 
(K) 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยท าแบบทดสอบผ่าน 
60 % 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยท าแบบทดสอบผ่าน 
70 % 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยท าแบบทดสอบผ่าน 
80 % 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยท าแบบทดสอบผ่าน 
90 % 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยท ำแบบทดสอบผ่าน 
100 % 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 40 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 50 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 60 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 70 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 80 % 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ ์1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 
 
 
 
 
 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
 

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2..มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์  

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 
3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์  
5.มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
ส าเร็จ > 50 %  

ร้อยละ 60 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ ์1 2 3 4 5 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
60 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
70 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
80 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
90 % 

1.สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุผล 
แยกแยะข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
100 % 

 
 
 

ร้อยละ 60 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน  
สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

1. ปฐมนิเทศ 
2. แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้ อหา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล และการท าโครงงาน 

1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของ
รายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน 
4. แนะน าหนังสือประกอบการเรียน 
5. แนะน ากฎกติกาการส่งงาน กฎกติกา
การเข้าชั้นเรียน 
6. แนะน ามารยาทในการพูดคุยกับเพื่อน
และอาจารย์  
7. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
8. ทดสอบก่อนเรียน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. ส่ือการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน และแต่งกายถูก
ระเบียบ (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการมี
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม (K, C, N) 
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของห้องสมุด
ดิจิทัล 
- ความหมายของห้องสมุดดิจิทัล 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับ “แนวคิดและหลักการของ

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับห้องสมุด 
3. ใบงาน “แนวคิดและหลักการของ

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

- แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล 
- ข้อดี ข้อจ ากัดของห้องสมุดดิจิทัล 
 

ห้องสมุดดิจิทัล” ห้องสมุดดิจิทัล”  2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

3 
 (4 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของห้องสมุด
ดิจิทัล (ต่อ) 
- องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล 
- ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ 

1.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับ “องค์ประกอบของห้องสมุด
ดิจิทัล”แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2. คลิป VDO เก่ียวกับพัฒนาการของ
ห้องสมุดดิจิทัล 
3. ใบงาน “องค์ประกอบของห้องสมุด
ดิจิทัล”  

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม (I) 
 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล  
- ความหมายเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
- ความส าคัญเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม  สนทนาแลกเปลี่ ยน เรียน รู้
เก่ียวกับ “ความส าคัญเทคโนโลยีห้องสมุด
ดิจิทัล” แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิ ป  VDO เกี่ ย วกั บ เท ค โน โล ยี
ห้องสมุดดิจิทัล 
3.ใบงาน “ความส าคัญ เทคโนโลยี
ห้องสมุดดิจิทัล”   
 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม (I) 
 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ) 
- ประเภทเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล  
2.แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า

กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับประเภท
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
3. ใบงาน “ประเภทเทคโนโลยี
ห้องสมุดดิจิทัล”  

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม (I) 



12 
 

สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

เก่ียวกับ “ประเภทเทคโนโลยีห้องสมุด

ดิจิทัล” แล้วสรุปน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

  

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การจัดการส่ือดิจิทัล  
- ความหมายของส่ือดิจิทัล 
- ความส าคัญของส่ือดิจิทัล 
- ประเภทของทรัพยากรส่ือดิจิทัล 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิด เกี่ ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญและประเภทของ
สื่อดิจิทัล 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน 
“ความส าคัญของส่ือดิจิทัล” 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO สื่อดิจิทัล  
3. ใบงาน “ความส าคัญของส่ือดิจิทัล” 
 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การจัดการส่ือดิจิทัล (ต่อ) 
- การจัดการสื่อดิจิทัล 
- การให้บริการส่ือดิจิทัล 
- แหล่งบริการส่ือดิจิทัล 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการส่ือดิจิทัล การให้บริการสื่อ
ดิจิทัลและแหล่งบริการสื่อดิจิทัล 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “การ
ให้บริการสื่อดิจิทัล” 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เก่ียวกับแหล่งบริการสือ่
ดิจิทัล 
3. ใบงานเก่ียวกับ “การให้บริการส่ือ
ดิจิทัล” 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน (K, 
C) 
 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การวางแผนและการออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายของการวางแผนและการ 
  ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
- ความส าคัญของการวางแผนและการ 
  ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายและความส าคัญของการ
วางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับ “การวางแผนห้องสมุดดิจิทัล” 
แล้วสรุปน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบ่งกลุ่มท าโครงงานโดยการไปศึกษาดู

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2.คลิป VDO เก่ียวกับการวางแผนงาน
ห้องสมุดดิจิทัล 
 3. ใบงาน“การวางแผนงานห้องสมุด
ดิจิทัล” 
4. ใบรายชือ่ห้องสมุดดิจิทัลที่น่าสนใจ
ไปศึกษาดูงานเพื่อท าโครงงาน  

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม (I) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

งานห้องสมุดดิจิทัลแล้วสรุปเป็นรูปเล่ม
รายงานพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียนใน
สัปดาห์ที่ 15 

9 
(4 ชม.) 

บทที่  4 การวางแผนและการออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ) 
- กระบวนการวางแผนงานห้องสมุดดิจิทัล 
- การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับการ
วางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับ “การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล” 
แล้วสรุปน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล 
3. ใบงาน “การออกแบบห้องสมุด
ดิจิทัล” 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C,) 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม (I) 
 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล 
- หลักการด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
หลักการด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “หลักการ
ด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล” 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เก่ียวกับหลักการ
บริหารงานห้องสมุดดิจิทัล 
2.ใบงาน“หลักการด าเนินงานห้องสมุด
ดิจิทัล” 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C) 
 

11 
(4 ชม.) 

บทที่  5 การด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล 
(ต่อ) 
- หลักการบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
หลักการบริหารงานของห้องสมุดดิจิทัล 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “หลักการ
บริหารงานของห้องสมุดดิจิทัล” 
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับหลักการ
ให้บริการของห้องสมุดดิจิทัล 
3. ใบงาน“หลักการบริหารงานของ
ห้องสมุดดิจิทัล” 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C, N) 
 

12 บทที่ 6 การจัดการสื่อสังคมส าหรับ 1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า 1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

(4 ชม.) ห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายของสื่อสังคมส าหรับห้องสมุด 
  ดิจิทัล 
- รูปแบบของของส่ือสังคมส าหรับห้องสมุด 
  ดิจิทัล 
- การจัดการสื่อสังคมส าหรับห้องสมุดดิจิทัล 
- วิธีการเช่ือมโยงสื่อสังคมกับห้องสมุดดิจิทัล 

กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับ “การจัดการสื่อสังคมส าหรับ
ห้องสมุดดิจิทัล” แล้วสรุปน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
 

2. คลิป VDO เก่ียวกับสื่อสังคมส าหรับ
ห้องสมุดดิจทิัล 
 

แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C, N) 
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
 

13 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 การประเมินห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายของการประเมินห้องสมุดดิจิทัล 
- วิธีการการประเมินห้องสมุดดิจิทัล 
- ประโยชน์ของการประเมินห้องสมุดดิจิทัล 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับการ 
การประเมินห้องสมุดดิจิทัล 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน 
“ประโยชน์ของการประเมินห้องสมุด
ดิจิทัล” 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับการประเมิน
ห้องสมุดดิจิทัล 
 3. ใบงาน“ประโยชน์ของการประเมิน
ห้องสมุดดิจทิัล” 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และค าตอบการ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากใบงาน (K, C) 
 

14 
(4 ชม.) 

บทที่  8 แนวโน้มห้องสมุดดิจิทั ลและ
ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับโลกยุค 
  ปัจจุบัน 
- สื่อดิจิทัลกับงานห้องสมุด 
- แนวโน้มห้องสมุดดิจิทัล 
- ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ  

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ 
ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ท า
กิจกรรม  สนทนาแลกเปลี่ ยน เรียน รู้
เกี่ยวกับ “แนวโน้มของห้องสมุดดิจิทัล
และผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

1.  บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีกับโลกยุคปัจจุบัน, สื่อ
ดิจิทัลกับงานห้องสมุด,แนวโน้มของ
ห้องสมุดดิจิทัลและผลกระทบของ
ห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

1. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และค าตอบจากใบงาน  
(K, C, N) 
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

ศาสตร์” แล้วน าเสนออภิปรายหน้าชั้น
เรียน 
 

3.ใบงาน “แนวโน้มของห้องสมุดดิจิทัล
และผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์”  

15 
(4 ชม.) 

น าเสนอโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุดดิจิทัล 
 

1.นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าช้ันเรียน 
2. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
3.อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าชั้น
เรียนโดยใช้ PowerPoint  
2. ใบค าถาม 
 

1. พิจารณาจากการอ้างอิงเอกสารในเล่ม
รายงาน (M) 
2. พิจารณาความรู้จากสังเกตการน าเสนอ
การอภิปราย (K) 
3.พิจารณาทักษะทางปัญญาจากการตอบข้อ
ค าถามและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสามารถประยุกต์ความรู้ได้ (C) 
4. พิจารณาจากความรับผิดชอบจาก
ความส าเร็จของโครงงาน ผลข้อมูลโครงงาน
ความพร้อมและความสามัคคีของสมาชิกใน
กลุ่ม (I) 
5. พิจารณาจากวิธีการน าเสนอผลงาน  สื่อที่
ใช้น าเสนอ  (N) 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน   45 % 
  - โครงงาน      15 % 
  - สอบปลายภาค    30 % 
  - จิตพิสัย      10 % 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

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 
 เอกสารประกอบการเรียนวิชาห้องสมุดดจิิทัล 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) บทความจากฐานข้อมลูออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชาวิชาห้องสมุดดิจิทัล 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
       3) ข้อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใชแ้บบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใชแ้บบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) ใชแ้บบเสนอข้อคิดเห็น  

7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ไดจ้ากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในครัง้ต่อไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู ้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ดว้ยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธกีาร ข้อ 7.4 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศกึษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 


