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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1631102 ชื่อวิชา วิชาสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 
         Information, Library and Society 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ 

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

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศกึษา 2560 / ชั้นปี 1 

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  1 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

2.1 เพื่อใหน้ักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม สามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.4 เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถในการท างานเปน็ทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มี 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

2.5 เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพื่อให้มีเน้ือหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด 
บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Roles and importance of information, library and society; development of 
library; relationship of information, library and society; related policies on information 
and library; library and information science education and personnel  

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวชิา หรือผา่น 
Social Network เช่น Facebook  
 2) อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่้องการ)
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ทีต่้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
2.มีวินัย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และมีจิต
สาธารณะ  
3.มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น  
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
5.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาท้ังใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน กิริยามารยาท
ในการพูด และความซื่อสัตย์ 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัย
เครื่องมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ 

 
1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
3. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน 
4. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุยสื่อสารกับ
เพื่อนในชั้นเรียนและกับอาจารย์ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง  
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ  

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและแนะน า
ตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคมในยุคปัจจุบัน 
 

 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน 
2. อาจารย์พิจารณาผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้
วิเคราะห์สังเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษา
เก่ียวกับบทบาทสารสนเทศ ห้องสมุดและสังคม
ในยุคปัจจุบัน แล้วสามารถประยุกต์ความรู้จาก

 
1-15 

 
30% 
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ผลการเรียนรู้ทีต่้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
4. สามารถพิจารณาเลือกใช้สารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
 

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สามารถบูรณาการความรู้
และสามารถเลือกใช้สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1.สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ 
ใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ  
2.สามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ห้องสมุดและสังคมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรู้จากการเรียนน ามาคิด
อย่างเป็นระบบและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 
1. อาจารย์พิจารณาจากแนวคิดผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรู้จากการเรียนน ามาคิด
อย่างเป็นระบบและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 
2-15 

 
30% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1.มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนเพื่อ
ท าโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุดที่ได้รับรางวัล

 
 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและการมี

 
 

2,4,5,11, 
12,13,15 

 
 

15% 
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ผลการเรียนรู้ทีต่้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

2.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค ์ 
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
 

หรือห้องสมุดที่ส าคัญและห้องสมุดที่น่าสนใจแล้ว 
สรุปเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมน าเสนอหน้าชั้น
เรียน จ านวน 1 โครงงาน  
 
 

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
2.อาจารย์ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้า
การจัดท าโครงงานของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ 
เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบ ความคิด
สร้างสรรค์ในเขียนโครงงาน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรปุประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาท ากิจกรรมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทบทวนบทเรียนหรือใน
การยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ  
2. อาจารย์ให้นักศึกษาน าเสนอโครงการหน้าชั้น
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 
 

 
 
1. อาจารย์สังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องตรง
ประเด็น มีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.อาจารย์พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการ
น าเสนอโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ 
 

 
 

2-15 

 
 

15% 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

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

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

- ส่ ง ง าน ไม่ ต ร งต าม
ก าหนด 
- มีการอ้างอิง 
 

- ส่ ง ง าน ไม่ ต ร งต าม
ก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 50 % 
 

- ส่ ง ง าน ไม่ ต ร งต าม
ก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 80 % 
- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 50 % 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก > 80 % 
 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูกทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 

 

ด้านความรู้ 
(K) 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ส ารส น เท ศ
ห้องสมุดและสังคมโดย 
ท าแบบทดสอบผ่าน 60 
% 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ส ารส น เท ศ
ห้องสมุดและสังคมโดย 
ท าแบบทดสอบผ่าน 70 
% 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ส ารส น เท ศ
ห้องสมุดและสังคมโดย 
ท าแบบทดสอบผ่าน 80 
% 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ส ารส น เท ศ
ห้องสมุดและสังคมโดย 
ท าแบบทดสอบผ่าน 90 
% 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ส ารส น เท ศ
ห้องสมุดและสังคมโดย 
ท าแบบทดสอบผ่าน 
100 % 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ค วามรู้ ไป สู่ ก ารสร้ าง
ชิ้นงานได้ > 40 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ค วามรู้ ไป สู่ ก ารสร้ าง
ชิ้นงานได้ > 50 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ค วามรู้ ไป สู่ ก ารสร้ าง
ชิ้นงานได้ > 60 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ค วามรู้ ไป สู่ ก ารสร้ าง
ชิ้นงานได้ > 70 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ค วามรู้ ไป สู่ ก ารสร้ าง
ชิ้นงานได้ > 80 % 

 
 
 
 

1.ร่ วมกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน  
 

1.ร่ วมกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

1.ร่ วมกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

1.ร่ วมกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน  
2..มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

1.ร่ วมกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน  
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

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

 
 
 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 
 
 
 
 

 3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตน เอ งอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  แ ล ะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์ 
 

3.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตน เอ งอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
สามารถในการปรับตัว 
ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  แ ล ะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์  
5.มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
ส าเร็จ > 50 %  

 
 
 



9 
 

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

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

1.ส าม ารถ วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
60 % 

1.ส าม ารถ วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
70 % 

1.ส าม ารถ วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
80 % 

1.ส าม ารถ วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล  > 
90 % 

1.ส าม ารถ วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์  หาเหตุผล 
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ มู ล ใ น
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 
(3 ชม.) 

1. ปฐมนิเทศ 
2. แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล และการท าโครงงาน 

1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของ
รายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน 
4. แนะน าหนังสือประกอบการเรียน 
5. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
6. ทดสอบก่อนเรียน 

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

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

2 
(3 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ สารสนเทศ 
- ความหมาย ความส าคัญและบทบาทของ

สารสนเทศ 

- คุณสมบัติและประเภทของสารสนเทศ 

- การเพิ่มปริมาณของสารสนเทศ 

 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
สารสนเทศ 
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมใบงาน   
“แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ” ให้ท า
แบบเรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มแล้ว
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ทดสอบหลังเรียน 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. ใบงานแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณร์่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
4. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 
 

3 บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด 1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ 1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

 (3 ชม.) - ความเป็นมาของห้องสมุด 

- ความส าคัญชองห้องสมุด 
- บทบาทของห้องสมุด 

- ประเภทงานของห้องสมุด 

- ทิศทางและแนวโน้มของห้องสมุด 

ห้องสมุด 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “แนวคิด
เก่ียวกับห้องสมุดที่ประทับใจ และ
ห้องสมุดในฝันส าหรับโลกอนาคต” 
 

2. คลิป VDO เก่ียวกับห้องสมุด 
3. ใบงาน “อภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุด
ที่ประทับใจ และห้องสมุดในฝันส าหรับ
โลกอนาคต” 
 

2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 

4 
(3 ชม.) 

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด (ต่อ) 
- บทบาทของห้องสมุด 

- ประเภทงานของห้องสมุด 

- ทิศทางและแนวโน้มของห้องสมุด 

 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
ห้องสมุด 
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมใบงาน 
“แนวโน้มของห้องสมุดในอนาคตและ
บทบาทของห้องสมุดในสังคมยุคปัจจุบัน” 
แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 
คนเพื่อท าโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุดที่
ได้รับรางวัลหรือห้องสมุดที่ส าคัญและ
ห้องสมุดที่น่าสนใจแล้วเขียนโครงงานสรุป
เป็นรูปเล่มรายงานพร้อมน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนในสัปดาห์ที่ 15 จ านวน 1 โครงงาน 
 4. ทดสอบหลังเรียน 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับห้องสมุดใน
อนาคต 
3.ใบงาน “แนวโน้มของห้องสมุดใน
อนาคตและบทบาทของห้องสมุดใน
สังคมยุคปัจจุบัน”  
4. ฉลากรายชื่อห้องสมุดที่ส าคัญ 
5. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณร์่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
4. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

5 
(3 ชม.) 

บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ 1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกับสังคมสารสนเทศ 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับเทคโนโลยีกับ

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

- ก าเนิดสังคมสารสนเทศ 

- เกณฑ์ก าหนดสังคมสารสนเทศ 

- ยุคสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีกับสังคมสารสนเทศ 

2.นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมใบงาน  

“ทิศทางและแนวโน้มสังคมในอนาคต” 

แล้วสรุปน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

สังคมสารสนเทศ  
3. ใบงาน “ทิศทางและแนวโน้มสังคม
ในอนาคต”  

แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณร์่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
4. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 

6 
(3 ชม.) 

บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ 
(ต่อ) 
- เศรษฐกิจกับสังคมสารสนเทศ 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ 

 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
สังคมสารสนเทศ 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “วิเคราะห์
เก่ียวกับเศรษฐกิจกับสังคมสารสนเทศ 
และผลกระทบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศ” 
3. ทดสอบหลังเรียน  
 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เศรษฐกิจกับ
สังคมสารสนเทศ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสารสนเทศ  
3. ใบงาน “วิเคราะห์เก่ียวกับเศรษฐกิจ
กับสังคมสารสนเทศ และผลกระทบ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ” 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 
 

7 
(3 ชม.) 

บทที่ 4 สถาบันสารสนเทศ 
- ความหมายของสถาบันสารสนเทศ 

- ประเภทของสถาบันสารสนเทศ 

- สถาบันบริการสารสนเทศทั่วไป  

 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเก่ียวกับ
สถาบันสารสนเทศ 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “สถาบัน
สารสนเทศที่ส าคัญในประเทศไทย”  

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เก่ียวกับหน่วยงานและ
สถาบันสารสนเทศ 
3. ใบงาน “สถาบันสารสนเทศที่ส าคัญ
ในประเทศไทย”  

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

8 
(3 ชม.) 

บทที่ 4 สถาบันสารสนเทศ (ต่อ) 
- สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 

- สถาบันจัดการศึกษาวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
สถาบันสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “สืบค้น
ข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศเชิง
พาณิชย์ พร้อมสรุปส่ิงที่สถาบันแห่งนั้น
ให้บริการในเชิงพาณิชย์”  
3. ทดสอบหลังเรียน  

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2.คลิป VDO เก่ียวกับสถาบันบริการ
สารสนเทศเชิงพาณิชย์ 
3. ใบงาน “สืบค้นข้อมูลสถาบันบริการ
สารสนเทศเชิงพาณิชย์”  
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

9 
(3 ชม.) 

บทที่ 5 ธุรกิจสารสนเทศ 
- อุตสาหกรรมสารสนเทศ 

- ฐานข้อมูลและประเภท 

 
 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
สารสนเทศ 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “ธุรกิจ
สารสนเทศ” 
3. แนะน าเรื่องการเตรียมตัวและการ
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เก่ียวกับธุรกิจสารสนเทศและ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. กรณีศึกษาบุคคลท่ีประกอบอาชีพ
เก่ียวกับสารสนเทศ 
3.ใบงาน “ธุรกิจสารสนเทศ” 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
 

10 
(3 ชม.) 

บทที่ 5 ธุรกิจสารสนเทศ (ต่อ) 
- บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายฐานข้อมูล

ออนไลน์ 

- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “วารสาร
อิเล็กทรอนิกส”์ 
3. นักศึกษาน าเสนอประสบการณ์และ

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint    
2. คลิป VDO เก่ียวกับธุรกิจสารสนเทศ 
2. ตัวอย่างกรณีศึกษาบุคคลที่ประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับสารสนเทศ 

3.ใบงาน “วารสารอิเล็กทรอนิกส์” 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาจากผลการน าเสนอ
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

 ความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่เก่ียวกับธุรกิจสารสนเทศและ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ  
4. ทดสอบหลังเรียน  
 

4. แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับธุรกิจ
สารสนเทศและอุตสาหกรรมสารสนเทศ(K, 
C, N) 
5. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

11 
(3 ชม.) 

บทที่ 6 นโยบายสารสนเทศ 
- ความส าคัญของนโยบายสารสนเทศ 

- ขอบเขตของนโยบายสารสนเทศ 

- นโยบายสารสนเทศด้านต่างๆ 

- นโยบายสารสนเทศแห่งชาติ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
นโยบายสารสนเทศ 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน 
“กรณีศึกษาปัญหาอาชญากรรมและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน”  
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับคดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
4. ทดสอบหลังเรียน 

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3. ใบงาน “กรณีศึกษาปัญหา
อาชญากรรมและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน” 
4. สื่อประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ 
5. แบบทดสอบหลังเรียน 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. สังเกตการณร์่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
5. พิจารณาผลจากกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับคดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา (K, C, N) 
6. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

12-13 
(6 ชม.) 

บทที่ 7 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ 
- ประเภทของอาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

- ปรัชญาวิชาชีพ 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม
อภิปรายร่วมกันเก่ียวกับความส าคัญของ

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint   
2. คลิป VDO เก่ียวกับวิชาชีพ
บรรณารักษ์ 
3. ใบงาน “กิจกรรมความส าคัญของ
จริยธรรมและความรับผิดชอบทาง

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
เปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณร์่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
4. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและการประเมินผล 

- จริยธรรมและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จริยธรรมและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ 
3. ทดสอบหลังเรียน   

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร”์  
4. แบบทดสอบหลังเรียน   
 

14 
(3 ชม.) 

บทที ่8 บทบาทและสถานภาพของ
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
- บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
- สถานภาพของบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ 
- ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน 
- แนวทางการพัฒนาสถานภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
นโยบายสารสนเทศ 
2. นักศึกษาท ากิจกรรมใบงาน “อภิปราย
เก่ียวกับบทบาทของบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศในปัจจบุันและอนาคต”  
3. ทดสอบหลังเรียน   
  

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2. คลิป VDO เก่ียวกับบรรณารักษ์และ
นักสารสนเทศยุคดิจิทัล 
3.ใบงาน “อภิปรายเก่ียวกับบทบาท
ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศใน
ปัจจุบันและอนาคต”  
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
เปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. พิจารณาผลจากกิจกรรมใบงาน (K, C, N) 
4. พิจารณาผลการทดสอบ (K, C) 

15 
(3 ชม.) 

น าเสนอโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุดที่
ได้รับรางวัลหรือห้องสมุดที่ส าคัญและ
ห้องสมุดที่น่าสนใจ 

1.นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าช้ันเรียน 
2. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
3.อาจารย์และผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

1.นักศึกษาน าเสนอโครงงานหน้าช้ัน
เรียนโดยใช้ PowerPoint สื่อการ
น าเสนอและเอกสารแนะน าต่าง ๆ  
2. ใบค าถาม 
 

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน (M) 
2. สังเกตจากการซักถามและการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  (K, C) 
3. สังเกตการณร์่วมกิจกรรมกลุ่ม (I) 
4. พิจารณาผลน าเสนอโครงงานหน้าชั้น
เรียน (K, C, N) 
5. พิจารณาจากการตอบค าถาม (K, C, N) 
6. พิจารณาโครงงาน (K, C, N) 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
 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 
 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสารสนเทศห้องสมุดและสังคม 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) บทความจากฐานข้อมลูออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชาวิชาสารสนเทศห้องสมุดและสังคม 
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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) ใช้แบบเสนอข้อคิดเห็น  

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 


