
รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1633415 ชื่อวิชา การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ (Library and Information   
 Project Management) 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 เป็นวิชาบังคับ 

1.4 ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

  2) อาจารย์อาจารย์ : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 อาคาร 32 ห้อง 302  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  12 พฤศจิกายน 2559 

 
 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น ารับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการ 

กระบวนการด าเนินการจัดการโครงการ และการประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ  
3) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการจัดการโครงการ และการประเมินโครงการ

ห้องสมุดและสารสนเทศ  
4) เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์

และสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 
5) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุป

ประเด็น และการน าเสนอโครงการห้องสมุดและสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพ่ิมตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกีย่วข้องกับการท าจัดโครงการด้านห้องสมุดและสารสนเทศ 
2) เพ่ิมการฝึกปฏิบัติในเรื่องการเขียนและด าเนินงานโครงการ การสร้างเครื่องมือเพ่ือประเมิน

โครงการ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ การประเมินความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโครงการในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและการประเมินโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ  

Introduction to project management; process of library and information project 
management; need assessment; project feasibility; project management of human 
resources, finance and budget; tools , technology and evaluation of library and 
information science projects 

 
 
 



3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บ ร ร ย า ย  30 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

- สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย และ
นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ  

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1) ผู้สอนประจ ารายวิชา ประกาศเวลาสนทนาออนไลน์ ให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์รายวิชา รวมถึงให้
นักศึกษาสามารถเข้าไปฝากข้อค าถามผ่าน e-mail, Facebook , Line 

2) ผู้สอนประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษารายวิชาเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีความต้องการเป็น
พิเศษ หรือต้องการค าปรึกษาส่วนตัว จ านวน 3ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซือ่สัตย์ สจุริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน (M2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อผู้อื่น (M3) 
4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุค่าของความเป็นมนุษย์ (M4) 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย ์
2. อาจารย์มอบหมายงานด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) 
โดยสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สจุริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตนในการด าเนินโครงการและ
ประเมินโครงการ 
3. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาอภิปราย 
สะท้อนความรู้ สิ่งที่ไดร้ับจากการด าเนินโครงการ 
4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อพัฒนา
องค์กรและสังคม 

 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2. ประเมินจากเนื้อหารายงานโครงการ และ
ร่องรอยการตดิต่อสื่อสารและด าเนินงานของ
นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ (e-mail, 
Facebook , Line)  ที่สะท้อนให้เห็นความ
ซื่อสัตย์ ความเสยีสละ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมในการด าเนินโครงการ รวมถึงคุณธรรม 
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 
3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ทั้งในช้ันเรียนและจากการสื่อสารด้วยช่องทาง
ต่างๆ (e-mail, Facebook , Line)  ในการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น สะท้อนความรู้จากการ
ด าเนินโครงการ 
4. ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรมในโครงการ

 
1-15 

 
10% 



ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ของนักศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีจิต
สาธารณะ และความรับผดิชอบตอ่สังคม 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตรแ์ละศาสตรอ์ื่นที่เกี่ยวข้อง 
(K1) 
2. สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกีย่วข้อง (K2) 

 
1. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญของรายวิชา พร้อมยกตัวอยา่งกรณีศึกษา

(Case-based Learning) การท าโครงการด้าน

ห้องสมุดและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเชื่อมโยงไปยังศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์
งาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base 
Learning) 
2. มอบหมายใหจ้ัดท าโครงการด้านห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม โดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คนต่อกลุ่ม ในการด าเนิน
กิจกรรม ขณะด าเนินงานจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียน
อภิปราย แสดงความคดิเห็น การแก้ปัญหา การ
เชื่อมโยงความรูไ้ปยังศาสตร์อื่นเพือ่แก้ปัญหาและ
พัฒนางานท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน ์

 
1. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา 
เช่น การมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ที่มีการสอบถามในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากรายงานโครงการและการ
น าเสนอโครงการ 
3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
การด าเนินโครงการทั้งในช้ันเรียนและผา่น
ช่องทางต่างๆ (e-mail, Facebook , Line)   
4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ประเมินผลการสอบปลายภาค 

 
2-15 

 
30% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการประยุกตค์วามรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ใน

 
1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่
แบ่งกลุ่มเรยีบร้อยแล้วจัดท าโครงการฯ และ

 
1. สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
ตอบค าถามท่ีสะทอ้นให้เห็นความสามารถในการ

 
2 -15 

 
20% 



ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงานและการแก้ไขปญัหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (C2) 

น าเสนอโครงการจากนั้นใหน้ักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปราย เสวนาการประยกุต์โครงการไปสู่
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาในองคก์รและสังคม  
2. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละบคุคล
น าเสนอประสบการณ์การท างานโครงการ การ
ประยุกตค์วามรู้ในสาขาวิชาชีพ และความคิดรวบ
ยอดผ่านช่องทางต่างๆ (e-mail, Facebook , 
Line)   

วิเคราะห์ และการแก้ไขปญัหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนักศึกษา 
 2. ประเมินจากการน าเสนอประสบการณ์ การ
ประยุกตค์วามรู้ ความคิดรวบยอดผ่านช่องทาง
ต่างๆ (e-mail, Facebook , Line)   
 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. มคีวามสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ (I1) 
2. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น (I3) 
3. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณต์่างๆ ได้ 
(I4) 

 
 
1. อาจารย์จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างาน
ร่วมกันด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและสร้างความ
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพ่ือแก้ไขปญัหาตา่งๆ ในการด าเนินงาน
โครงการ โดยอาศัยช่องทางการสือ่สารที่
หลากหลาย เช่น e-mail, Facebook , Line  
เป็นต้น 

 
 
1. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานร่วมกันของ
นักศึกษา การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม  
2 ประเมินจากร่องรอย ความถี่ และความ
เหมาะสมของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และ
ผู้สอน 

 
 

2-15 

 
 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 

 
 
1.  อาจารย์จัดกิจกรรมการน าเสนอโครงงาน โดย

 
 
1. ประเมินผลจากรายงานสรุปการด าเนินงาน

 
 

15 

 
 

20% 



ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
2. สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อการจัดการโครงการ
(N2)  

เน้นความถูกต้อง เหมาะสมท้ังในด้านของภาษา 
การเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 
 

โครงงาน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมในการน าเสนอ การใช้
ภาษา และการเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างเหมาะสม  



 

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) 

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

- เข้าเรียน/ส่งงานไมต่รง
เวลา 

- เข้าเรียน/ส่งงานไมต่รง
เวลา 
- งานมีความถูกต้อง>50%  

- เข้าเรียน/ส่งงานตรงเวลา 
 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรงเวลา 
- งานมีความถูกต้อง>50% 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรงเวลา 
- งานมีความถูกต้อง100% 

ร้อยละ 60 

ด้านความรู ้
(K) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน 

- ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
ถูกต้อง/ครบถ้วน 
 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
(ความถูกต้องของงานท่ี
มอบหมาย >50%) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
(ความถูกต้องของงานท่ี
มอบหมาย >70%) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
(ความถูกต้องของงานท่ี
มอบหมาย 100%) 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง<50% 
 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>50% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>50% 
- มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการซักถามใน
ช้ันเรียน>50% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>70% 
- มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการซักถามใน
ช้ันเรียน>70% 

- ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง
100% 
- มีการแสดงความคิดเห็น
และการซักถามในช้ันเรียน
ที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์



 

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 

- มีการท างานร่วมกันของ
นักศึกษา แต่ขาดการ
แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 - ไม่มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา แต่ขาดการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
 - มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการสื่อสารและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
นักศึกษาและผู้สอน 

- มีการท างานร่วมกันของ
นักศึกษา มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบแต่ไม่
ชัดเจน 
 - ไม่มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- มีการท างานร่วมกันของ
นักศึกษา มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- ไม่มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- การท างานร่วมกันของ
นักศึกษา การแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
 - มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการสื่อสาร
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างนักศึกษาและ
ผู้สอน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

มีการใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
เหมาะสมในการน าเสนอ
โครงงาน <30% 

มกีารใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
ในการน าเสนอโครงงาน 
>30% 

มีการใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
ในการน าเสนอโครงงาน 
>50% 

มกีารใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
ในการน าเสนอโครงงาน 
>70% 

การน าเสนอ การใช้ภาษา 
และการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
100% 

  

 
 

 



 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  
คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

1. แนะน ารายวิชา 
2. ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์
การให้คะแนนในแตล่ะกิจกรรม  
3. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียน 
(การสื่อสารผา่นช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม) 

1. แจกเอกสารแผนการสอน (มคอ.3) 
2. แนะน าต ารา/หนังสือท่ีใช้ประกอบการเรียน 
3.  แนะน ารายวิชา เกณฑ์การใหค้ะแนน และแนวทาง
การปฏิบัตติัวของนักศึกษาส าหรับการเรยีนในช้ันเรียน 
และนอกช้ันเรียน โดยใช้ PowerPointประกอบการ
บรรยาย 
4.  แนะน าแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเช่น ฐานข้อมูลมสด. 
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมจากการซักถามและ
การมีปฏสิัมพันธ์ในแตล่ะกิจกรรม (K, C) 
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
โครงการ 
1. ความหมายของการจดัการโครงการ   
2. แนวทางการจัดการโครงการและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ  
3. ลักษณะของโครงการที่ดี  
4. องค์ประกอบพ้ืนฐานของโครงการ และ
ตัวอย่างโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint 
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการท าโครงการด้านห้องสมุด
และสารสนเทศ แนะน าแหล่งค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 

3-4 
(8 ชม.) 

บทที่ 2 กระบวนการจัดการโครงการห้องสมดุ
และสารสนเทศ: ทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ 

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint  
2. นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการและเขียนโครงการ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (K, C, N) 



 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1. กระบวนการจัดการโครงการ 
2. การจัดกิจกรรมในโครงการเกีย่วกับห้องสมุด
และศูนยส์ารสนเทศ 
3. การเตรยีมจัดท าโครงการ 

เกี่ยวกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 1 โครงการ โดย
ก าหนดให้มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของโครงการ 12 
ประการ  
3. นักศึกษาน าเสนอข้อเสนอโครงการหน้าชั้นเรียน 
และนักศึกษาในช้ันเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 
4. มอบหมายงานนักศึกษา โดยใหแ้บ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 
คน เลือกโครงการที่สนใจกลุ่มละ 1 โครงการจาก
โครงการที่น าเสนอหน้าช้ันเรียน และด าเนินงานตาม
โครงการที่น าเสนอ  

PowerPoint 
 

3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การประเมินความต้องการจ าเป็น 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 
2. ข้ันตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
3. การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint  
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการประเมินความต้องการ
จ าเป็น 
3. ฝึกปฏิบัติการประเมินความต้องการจ าเป็นจาก
โครงการเกีย่วกับห้องสมดุและศูนย์สารสนเทศ  
4. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อน าไปสู่ความเป็นไป
ได้ในการจดัท าโครงการ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
4. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าใบงาน (K, C, N) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 

6-7 
(8 ชม.) 

บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้าน
ต่างๆ  
2. เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint  
2. น าเสนอตัวอย่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเกีย่วกับห้องสมดุและศูนย์สารสนเทศ 
3. ฝึกวิเคราะห์โครงการในด้านตา่งๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ตัวอย่างกรณีศึกษา 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (K, C, N) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 



 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

โครงการ 4. ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของ
โครงการ 
5. นักศึกษาน าเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการจากผลการวิเคราะห์โครงการโดยใช้เครื่องมือ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
6. นักศึกษากลุ่มที่ 1,2 ด าเนินงานตามโครงการที่
น าเสนอ  

4. ใบงาน 
 

8-9 
(8 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ด าเนินโครงการ : การพัฒนาทีมจดัการโครงการ 
1. ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ 
2. กระบวนการสร้างทีมงานโครงการ 
3. ปัจจัยในการสร้างทีมงานโครงการ 
4. การสร้างทีมโครงการที่มปีระสทิธิภาพ 

1. บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint  
2. น าเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการเกี่ยวกับ
ห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศและการพัฒนาทีมจัดการ
โครงการ 
3. นักศึกษาก าหนดแนวทางการพัฒนาทีมจัดการ
โครงการ  
4. นักศึกษาน าเสนอแนวทางการพัฒนาทีมจัดการ
โครงการในช้ันเรยีน และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความเหมาะสมของทีมจัดการโครงการร่วมกัน 
5. นักศึกษากลุ่มที่ 3,4,5 ด าเนินงานตามโครงการที่
น าเสนอ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
4. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (K, C, N) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 

10-11 
(8 ชม.) 

บทที่ 6 การเงินและงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการโครงการ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเงินเพื่อการบริหารจดัการ

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint  
2. น าเสนอตัวอย่างการเขียนงบประมาณเพื่อการ
ด าเนินโครงการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (K, C, N) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 



 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

โครงการ  
2. การเขียนงบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการ
ห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

3. นักศึกษาจัดท าร่างโครงการห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ (ต่อจากบทท่ี 2) และแผนงบประมาณ
โครงการ 
4. น าเสนอร่างโครงการฯ ในประเด็นงบประมาณ ใน
ช้ันเรียนและร่วมกันอภปิรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความ
เหมาะสมของงบประมาณ 
5. นักศึกษากลุ่มที่ 6,7,8 ด าเนินงานตามโครงการที่
น าเสนอ 

3. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
4. ใบงาน 
 

12 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 เครื่องมือ และเทคโนโลยเีพื่อการจัดการ
โครงการ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการโครงการ  
2. เทคโนโลยเีพื่อการจดัการโครงการ 

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint  
2. นักศึกษาจัดท าร่างโครงการห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ (ต่อจากบทท่ี 2) และก าหนดกิจกรรมใน
โครงการระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการโดยใช้
เครื่องมือจัดการโครงการ 
3. นักศึกษาวางแผนการประชาสมัพันธ์โครงการและ
เลือกรูปแบบของสื่อท่ีใช้ประชาสมัพันธ์โครงการ 
4. นักศึกษากลุ่มที่ 9,10 ด าเนินงานตามโครงการที่
น าเสนอ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏบัติงาน (K, C, N) 
 

13 
(4 ชม.) 

บทที ่8 การประเมินโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
1. แนวคิดการประเมินโครงการ 
2. รูปแบบการประเมินโครงการ 3. ข้ันตอนของ

1. บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint 
2. ฝึกปฏิบัติการส ารวจความคดิเห็นเพื่อการประเมิน 
ติดตาม และประกันคณุภาพศูนยฯ์ 
3. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงาน 
3. คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (K, C, N) 
 



 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

การประเมินโครงการ  
4. แนวทางการประเมินโครงการ   
5. สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมิน
โครงการฯ 

4. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางสถิต ิ
5. น าเสนอตัวอย่างรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการและให้นักศึกษาแต่ละกลุม่จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

14 
(4 ชม.) 

การประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบของสื่อ
ต่างๆ 

นักศึกษาน าเสนอและประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน
โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook , Line 

1. คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
น าเสนอโครงการ 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (K, C, N) 
3. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 

15 
(4 ชม.) 

สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบยอดความคิด      1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย PowerPoint 
2. ซักถามในช้ันเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. สังเกตการร่วมกิจกรรม (I) 

 
 
 



 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     1) เนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์จากเว็บไซต์รายวิชา 
     2) ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก 
     3) แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง    



 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 5.1 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 5.2กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


