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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา  1631406   ชื่อวิชา การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
    Library and Information Organization Management 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หนว่ยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  2) ประเภทของรายวิชา : วชิาบังคับ 

1.4 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 1) อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
 2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร (ตอนเรียน A1) 
1.5 ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1 
1.6 รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
1.7 รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)  (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
1.8 สถานที่เรยีน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารเรียนรวม  ห้อง 32301 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  15 พฤศจิกายน 2560  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพื่อให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตรก์ับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้นักศึกษา มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี 
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) เพื่อให้นักศึกษามีีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น  
และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัย
เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้
รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การจัดการการสื่อสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะผู้น าและการจูงใจ มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ  

Concepts and principles of library and information organization management; planning; 
human resources management; budget management; communication management; change 
management; risk management; technology management; leadership and motivation; 
standard and quality assurance of libraries and information organizations 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

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

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social 
Network เช่น Facebook Line เป็นต้น 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น  
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และเรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 
(1) อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์ 
(2) อาจารย์ให้ท างานเป็นทีม เพื่อฝึกให้เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาผลัดกันน าเสนองาน
เป็นรายกลุ่ม และให้ถามตอบในชั้นเรียน 
(4) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัยใช้
ศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
(1) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

 
1-15 

20% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดระบบ
สารสนเทศและความรู้ เป็นต้น  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

 
(1) อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
(2) อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและ
แนะน าเทคนิคการบูรณาการความรู้จากการ
ยกตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษาสรุป/ยกตัวอย่าง
เป็น Mind Mapping 

 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างทบทวนความรู้ก่อนเรียน และการสรุป
ความคิดหลังเรียน   
(2) พิจารณาจากผลการสอบ  

 
1, 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้านการจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้  
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี 
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์  
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ ์

 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความรู้จาก
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
และสังเคราะห์บนเหตุผลของความเหมาะสม
ของการน าสารสนเทศไปใช้ในองค์กร
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 

                                                        
(1) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานที่เกิดจาก
การประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงานส าหรับการ
จัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ  
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างเรียน  

 
5-11 

10% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อให้นักศึกษามีีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสร้างสรรค์การจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 1 ชิ้นงาน จาก 
Infographic  โดยท างานเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาบอกบทบาทในการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่ม อธิบายปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาจากการท างานร่วมกัน 

 
 
(1) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการ
จัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

 
 

12-15 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศด้านการจัดระบบสารสนเทศและ
ความรู้ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์  
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิ 
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในชิ้นงานได้เข้าใจ ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุปการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศแบบต่างๆ ใน
รูปของการเขียน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
(1) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกันใช้ความคิด 
รวบรวม เผยแพร่ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

 
 

12-15 

20% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูต้ัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตวัธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 

การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

(M) 

- ส่งงานไม่ตามก าหนด 
- มีการอ้างอิงบ้าง 

- ส่งงานไม่ตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก >50% 

- ส่งงานไม่ตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก >80% 

หรือ 
- ส่งงานตามก าหนด 
- มีการอ้างอิง >50% 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก >80% 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูกทั้งหมด 

ร้อยละ 50 

ด้านความรู้ 
(K) 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ <30% 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ <50% 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ >50% 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ >80% 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ ดีเย่ียม 
100% 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

- สามารถจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 
ประเภทต่างๆ  <30% 

- สามารถจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 
ประเภทต่างๆ <50% 

- สามารถจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 
ประเภทต่างๆ >50% 

- สามารถจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ >80% 

- สามารถจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 
ประเภทต่างๆ ได้ดีเย่ียม 
100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I) 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท าร่วมกับ
ผู้อื่น <30%  

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท าร่วมกับ
ผู้อื่น <50% 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท าร่วมกับ
ผู้อื่น >50% 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท าร่วมกับ
ผู้อื่น >80% 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท าร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 100% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ไอที (N) 

- มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ  
<30% 

- มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ <50% 

- มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ >50% 

- มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ >80% 

- มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ ดีเย่ิยม 
100% 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม) 

สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

ปฐมนิเทศ 
๐ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
๐ แนวทางการจดัการเรียนการสอนและ
เกณฑ์การให้คะแนน 
๐ เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
๐ แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้ 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ผ่าน Social Network 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน 
4. อาจารย์แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้ 
5. อาจารย์แนะน าช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มผ่าน Social Network 
และ Weblog 
6. อาจารย์บรรยายเนื้อหาแนวคิดและ
หลักการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาผ่าน Social Network  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาและอาจารยร์่วมกันก าหนด
กิจกรรมประจ าภาคเรียน และผลงานที่จะ
ด าเนินการภายในภาคเรียนนี้ 
2. นักศึกษาร่วมกันท าข้อตกลงก่อนการ
เรียนการสอน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint, 
Application ที่เกี่ยวข้อง 
4. เว็บไซต์ blogger.com 
 

(1) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงาน ความซ่ือสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

2 
(4 ชม.) 

•  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 
   สารสนเทศ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยน์ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

    สารสนเทศ 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
2. นักศึกษาน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการองค์กรสารสนเทศ 

3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint, 
Application ที่เกี่ยวข้อง 
4. เว็บไซต์ blogger.com 
 

(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 

3 
(4 ชม.) 

•  รูปแบบโครงสร้างขององค์กร
สารสนเทศ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยน์ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบโครงสร้างขององค์กรสารสนเทศ 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบ
โครงสร้างขององค์กรสารสนเทศเพิ่มเติม 
2. นักศึกษาน าเสนอตัวอย่างรูปแบบ
โครงสร้างขององค์กรสารสนเทศ 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint, 
Application ที่เกี่ยวข้อง 
4. เว็บไซต์ blogger.com 
 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

4 
(4 ชม.) 

• ปัจจัยในการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยน์ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ •
ปัจจัยในการจัดการองค์กรสารสนเทศ 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัย
ในการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
2. นักศึกษาน าเสนอปัจจัยในการจัดการ
องค์กรสารสนเทศที่สนใจ 

3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint, 
Application ที่เกี่ยวข้อง 
4. เว็บไซต์ blogger.com 
 

(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 

5 
 (4 ชม.) 

• การวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายเร่ืองการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  
2. อาจารย์อธิบายเร่ืองการวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง 
3. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและ
การจูงใจผ่านบทความวิชาการ 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าชั้น
เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน   

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น  
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างเรยีน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



10 
 

สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6 
(4 ชม.) 

• ภาวะผู้น าและการจูงใจ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายเร่ืองภาวะผู้น าและการ 
จูงใจ 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและ
การจูงใจผ่านบทความวิชาการ 
2. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าและการจูงใจหน้าชั้นเรียน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน   

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น  
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเหน็ในระหว่างเรยีน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

7 
(4 ชม.) 

• การจัดการงบประมาณ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายเร่ืองการจัดการ
งบประมาณ 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับการจัดการ
งบประมาณ 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นเกี่ยวกับ
ตัวอย่างการจัดการงบประมาณ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น  
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



11 
 

สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างเรยีน 

8 
(4 ชม.) 

• การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายเร่ืองการจัดการความ
เสี่ยง 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับ การจัดการ
ความเสี่ยง 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นเกี่ยวกับ
ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
และอนาคต 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น  
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างเรยีน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

9 
(4 ชม.) 

• การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง
การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



12 
 

สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการจัดการความ
เปลี่ยนแปลง 
2. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการ
จัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
สารสนเทศ 

3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 
 

(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างเรียน 

10 
(4 ชม.) 

• การจัดการการสื่อสาร 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง
การจัดการการสือ่สาร 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษายกตัวอย่างข้อมูลด้านการ
จัดการการสื่อสาร 
2. นักศึกษาสืบค้นและน าเสนอสารสนเทศที่
เหมาะสมกับองค์กรสารสนเทศ ด้านการ
จัดการการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 
 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



13 
 

สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างเรียน 

11 
(4 ชม.) 

• การจัดการเทคโนโลยี 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง
ประเภท รูปแบบ และขอบข่ายเนื้อหาการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการการ
สื่อสาร และการจัดการเทคโนโลยี 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษายกตัวอย่างข้อมูลด้านการ
จัดการความเปลี่ยนแปลง/การจัดการการ
สื่อสาร/การจัดการเทคโนโลยี ในองค์กร
สารสนเทศ 
2. นักศึกษาสืบค้นและน าเสนอสารสนเทศที่
เหมาะสมกับองค์กรสารสนเทศ ด้านการ
จัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการการ
สื่อสาร และการจัดการเทคโนโลยี 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 
 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) อาจารย์พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ความรู้มาสร้าง
ชิ้นงานส าหรับการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

12 
(4 ชม.) 

 

• กลยุทธ์การจัดระบบสารสนเทศใน
องค์กร 

• องค์กรดิจิทัล 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
จัดระบบสารสนเทศในองค์กรสารสนเทศ 
และลักษณะขององค์กรดิจิทัล  
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



14 
 

สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาระดมสมองเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดระบบสารสนเทศในองค์กร
สารสนเทศ และลักษณะขององค์กรดิจิทัล 
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมโต้วาทีสังคมใน
องค์กรดิจิทัล : ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข 

การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตการปรับตัว การร่วม
กิจกรรมของนักศึกษากับเพื่อน
ในกลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการ
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 
(4) อาจารย์พิจารณาผลการ
สื่อสารความคิดผ่านการ
น าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกัน
ใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

13 
(4 ชม.) 

• สังคมสารสนเทศยุคใหม่ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ
ยุคใหม่ 
2. นักศึกษาซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาระดมสมองเกี่ยวกับ 
สังคมสารสนเทศยุคใหม่ 
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมโต้วาที
สังคมสารสนเทศยุคใหม่ : ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตการปรับตัว การร่วม
กิจกรรมของนักศึกษากับเพื่อน
ในกลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ในการสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการ
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 
(4) อาจารย์พิจารณาผลการ
สื่อสารความคิดผ่านการ
น าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกัน
ใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

14 
(4 ชม.) 

 

• ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้
ระบบสารสนเทศ 

• มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายและยกตัวอย่างความ
ปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้ระบบ
สารสนเทศ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
2. ซักถามสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาน าเสนอ เรื่อง การให้
ความส าคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัย
และจริยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศใน
องค์กรสารสนเทศ 
2. ให้นักศึกษาสืบค้นมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพของห้องสมุด 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตการปรับตัว การร่วม
กิจกรรมของนักศึกษากับเพื่อน
ในกลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการ
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 
(4) อาจารย์พิจารณาผลการ
สื่อสารความคิดผ่านการ

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

น าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกัน
ใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

15 
(4 ชม.) 

• กิจกรรมระดมสมองรองรับการประกัน
คุณภาพห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอ์ธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ระดมสมองรองรับการประกันคุณภาพ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
2. ซักถามสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. เชิญวิทยากรด้านการประกันคุณภาพ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศมาบรรยาย
ให้ความรู้เพิ่มเติม 
2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ด้านการประกันคุณภาพห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์/Weblog/Application  
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน 
(2) สังเกตผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาที่ค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
เป็นต้น 
(3) สังเกตการปรับตัว การร่วม
กิจกรรมของนักศึกษากับเพื่อน
ในกลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการ
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 
(4) อาจารย์พิจารณาผลการ
สื่อสารความคิดผ่านการ
น าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกัน
ใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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สัปดาหท่ี์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

16 
1.5 ชม.) 

สอบปลายภาค (1) พิจารณาจากผลการสอบ ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรม/ใบงาน    60% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  10% 
 2) การประเมนิผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑข์องมหาวิทยาลัย 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 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
บุญญลกัษม ์ต านานจิตร. (2559). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กร 
 สารสนเทศ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
พยัต วุฒิรงค์. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิชาภพ พันธุ์แพ. (2554). ผู้น ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้น า : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมนิอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใชแ้บบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใชแ้บบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  
 3) สอดคล้องกับ 7.1   
7.3 การปรบัปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและขอ้เสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอ่ไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม ✓   
ความรู ้ ✓ ✓  
ทักษะทางปัญญา ✓  ✓ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

✓  ✓ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชไ้อท ี

✓  ✓ 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


