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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1633902 ชื่อวิชา สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
(Seminar in Library and Information Science) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 3.2 ประเภทของรายวิชา : วชิาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์อาจารย์ 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
 4.2 อาจารย์อาจารย์ : ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นผู้น ารับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับวิชาชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค ์
     1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ สามารถปรับตัว ร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     1.5 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
การสรุปประเด็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอโครงงานฯ ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพ่ือให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การน าเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Types and methods for seminar organization; important issues on library and 
information science; presentation and discussion of interesting case studies on library 
and information science 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
15 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

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

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาและช่องทางการนัดหมายส าหรับการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social Network เช่น Facebook  
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
2. มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้อื่นในการด าเนินงานสัมมนา (M3) 
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
การน าเสนอและอภิปรายกรณศีึกษา (M4) 
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย ์
2. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาฝึกปฏิบัติ 
โดยใช้การอภิปรายให้นักศึกษาไดแ้สดงบทบาท
ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการแสดงความคิดเห็น 
และการน าเสนองานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
 
 

2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมในบทบาทของผู้น าและผูต้าม การแสดง
ความคิดเห็น และผลการน าเสนอของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

 
 

1-15 

 
 

10% 

 
ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K1) 
2. สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชา

 
 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการ แนะน า
แนวคิดและวิธีการจัดการสมัมนา 

 
 
1. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา 
เช่น การมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ที่มีการสอบถามในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากผลการจดัสัมมนาประเด็นส าคญั

 
 

2-15 

 
 

20% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง (K2) 

3. การจัดการสัมมนา ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การน าเสนอและอภิปรายของ
นักศึกษา 

 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดลุยพินิจในการแก้ไขประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วกับวิชาชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์  (C1) 

 
 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาจัดสัมมนา
โดยร่วมกันก าหนดประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา  

 
 
1. ประเมินจากผลการจดัสัมมนาประเด็นส าคญั
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การน าเสนอและอภิปรายของ
นักศึกษา 

 
 

2-15 

 
 

20% 

 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ (I1) 
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2) 
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์(I3) 
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการค้นคว้ารายงานโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(I4) 

 
 
 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาจัดสัมมนา
ประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

 
 
 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น และการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ระหว่างสมาชิกในทีม  

 
 
 

2-15 

 
 
 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอโครงงานฯ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (N1) 
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ ์(N2) 

 
 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาจัดสัมมนา
ประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับวิชาชีพ น าเสนอและ
อภิปรายกรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

 
 
1. อาจารย์ประเมินผลจากการเลอืกรูปแบบ การ
ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อน าเสนอและอภิปราย
จากการสมัมนา 

 
 

15 

 
 

20% 
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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) 

- ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน 

- ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
 

- ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
(ความถูกต้องของงานท่ี
มอบหมาย >50%) 

- ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
(ความถูกต้องของงานท่ี
มอบหมาย >70%) 

- ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
(ความถูกต้องของงานท่ี
มอบหมาย 100%) 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

- ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง
<30% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>30% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>50% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>70% 

- ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง
100% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 

  
  

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา แต่ขาดการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

- มีการท างานร่วมกันของ
นักศึกษา มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบแต่ไม่
ชัดเจน 

- การท างานร่วมกันของ
นักศึกษา การแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
แต่ไมเ่หมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม <50% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม <50% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม >50% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม >70% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 100% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(3 ชม.) 

1. แนะน ารายวิชา 
2. ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์การให้คะแนน  
3. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาส าหรับการเรียนในชั้นเรียน และ
นอกชัน้เรียน (การสื่อสารผ่านชอ่งทาง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม) 

1. แจกเอกสารแผนการสอน  (มคอ.3) 
2. แนะน าต ารา/หนังสือท่ีใช้ประกอบการ
เรียน 
3.  แนะน ารายวิชา เกณฑ์การใหค้ะแนน 
และแนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนในช้ันเรียน และนอกช้ัน
เรียน โดยใช้ PowerPointประกอบการ
บรรยาย 
4.  แนะน าแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น 
ฐานข้อมูล มสด. เว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน  
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน ์
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. สังเกตพฤติกรรมจากการซักถามและการ
มีปฏิสมัพันธ์ในแต่ละกจิกรรม (K, C) 
 

2 
(3 ชม.) 

บทท่ี 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา 
- ความหมายของการสัมมนาฯ 
- รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนาฯ  
- จุดมุ่งหมายของการสัมมนา 
- ประโยชน์ของการสัมมนา   
- ลักษณะท่ัวไปของการสัมมนา  
- ปัญหาของการจัดสัมมนา   
- องค์ประกอบของการสัมมนา 

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้การวิจัยเปน็ฐาน 
และเตรียมประเด็นส าคัญทางวิชาชีพเพื่อ
การจัดการสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

1. เอกสารประกอบการเรียน  
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

3-4 
(6 ชม.) 

บทที่ 2 เอกสารประกอบการสัมมนา 

- โครงการสมัมนา  

- รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ

สัมมนา   

- หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสมัมนา 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ

ด าเนินงาน    

- หนังสือขออนุมัติงบประมาณจัดการ

สัมมนา     

- หนังสือเชิญวิทยากร   

- ก าหนดการสมัมนา   

- ค ากล่าวรายงาน การเปิด-ปิดการสัมมนา- 

หนังสือขอบคุณวิทยากรและผู้ด าเนิน

รายการ     

- การประเมินผลการสัมมนา  

- เอกสารสรุปผลการสัมมนา  

 

1.  บรรยายประกอบการถาม-ตอบด้วย 
PowerPoint 
2. ศึกษาตัวอย่างเอกสารประกอบการ
สัมมนา 
2. นักศึกษาฝึกเขียนเอกสารประกอบการ
สัมมนา 
  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

5-6 
(6 ชม.) 

บทท่ี 3 เทคนิคการจัดสัมมนา 
- เทคนิคในการพิจารณาเนื้อหาในการ
สัมมนา  
- เทคนิคในการเลือกรูปแบบการประชุม 
- เทคนิคการจัดสถานที่สัมมนา 
- เทคนิคการจัดกิจกรรมในการสมัมนา  

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา โดยให้
ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษาและร่วมกัน
อภิปรายถึงเทคนิคการจัดสัมมนาในด้าน
ต่างๆ  
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเลือกเทคนิค
การจัดสัมมนาในด้านต่างๆ  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 

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

7 
(3 ชม.) 

บทท่ี 4 การประเมินผลโครงการสัมมนา 
- วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ
สัมมนา     
- ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ
สัมมนา     
- ขั้นตอนการประเมินผลโครงการสัมมนา 
- รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผลโครงการ    

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. น าเสนอตัวอย่างการประเมินผล
โครงการสัมมนา  
3. นักศึกษาฝึกประเมินผลโครงการ
สัมมนา 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 
4. ตัวอย่างการประเมินผลการโครงการ
สัมมนา 

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

8 
(3 ชม.) 

การเขียนรายงาน และน าเสนอผลการ
สัมมนา 

1. บรรยายโดยใช้ Power Point 
ประกอบ  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา โดย
น าเสนอตัวอย่างรายงานการสัมมนาและ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ตัวอย่างรายงานการสัมมนาและการ
น าเสนอผลการสัมมนา 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากการเขียนรายงานการสัมมนา
และการน าเสนอผลการสมัมนา (K,C,I,N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

การน าเสนอผลการสัมมนา 
3. นักศึกษาฝึกเขียนรายงานการสมัมนา
และการน าเสนอผลการสมัมนา 

9 
(3 ชม.) 

ก าหนดประเด็นการสัมมนา 1. นักศึกษาร่วมกันก าหนดประเดน็ส าคัญ
ทางวิชาชีพเพื่อการสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ 
(Research Base Learning) โดยเลือก
ประเด็นที่ส าคญั หรือปัญหาที่น่าสนใจใน
การสัมมนา 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินประเด็นการสัมมนาที่ก าหนดขึ้น 
(K,C,I,N) 

10 
(3 ชม.) 

อภิปรายประเด็นการสัมมนา 1. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่
น่าสนใจในวิชาชีพ และเชื่อมโยงไปยัง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ผลการอภิปรายประเด็นท่ีใช้ในการ
สัมมนา (K,C,I,N) 

11 
(3 ชม.) 

เขียนโครงการสัมมนาตามประเด็นที่
ก าหนด 

1. นักศึกษาเขียนโครงการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากโครงการสัมมนาตามประเด็น
ที่ก าหนด (K,C,N) 

12 
(3 ชม.) 

วางแผนงานการด าเนินงานสัมมนา 1. นักศึกษาวางแผนการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากการวางแผนการจดัสัมมนา 
(K,C,N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

13 
(3 ชม.) 

เตรียมการจัดสัมมนาฯตามประเด็นที่
ก าหนด 

1. นักศึกษาจัดเตรยีมการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติ (K,C,I,N) 

14 
(3 ชม.) 

การด าเนินการจัดการสัมมนาฯ 1. จัดสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคญัทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการ
น าเสนอ 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติ (K,C,I,N) 

15 
(3 ชม.) 

การรายงาน และน าเสนอผลการสัมมนา 1. นักศึกษาจัดท ารายงานและน าเสนอผล
การสัมมนา 

1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการ
น าเสนอ 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติ (K,C,I,N) 

 
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 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1 บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
      3.2 เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1  แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1  แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2.2 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
 2.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 4.2 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 


