รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631601 ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ
Thai for Communication in Library and Information Work
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560/ ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสารใน
งานห้องสมุดและสารสนเทศ สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานห้องสมุดและสารสนเทศ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ของงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศได้
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยด้วยทักษะทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
สรุปประเด็น และการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือก และใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ของงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง
อ่าน เขียนและสรุปใจความสาคัญ ทักษะการคิด ได้แก่ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตีความ
และการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการอ้างอิง
Communication principles; communication psychology; communication
strategies; linguistic skills: speaking, listening, reading, writing, and summarizing; thinking skills:
reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and communicating; academic report writing;
reference concept
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือผ่านเฟสบุ๊กหรือ
ไลน์ประจาวิชา
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น
4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้ง
ศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ได้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(1) มีการแจ้งกาหนดเงื่อนไขของการเรียน
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
ความตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน
การส่งงาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของ
ผู้อื่น
(2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยคานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ

1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต 2, 3, 4, 5,
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความมี วินัยต่อการ 6, 8, 9,
เรียน การส่งงานตามกาหนดเวลา
10, 11,
(2) ประเมิ น ความซื่ อ สั ต ย์ ใ นการท างานที่ 12, 13,
มอบหมาย และการอ้างอิง ผลงานอย่างถูกต้อง 14, 15
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

(1) อธิบายชี้แจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน
(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและบริการสารสนเทศ
(4) ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร

(1) ประเมินจากการทาแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน
(3) ประเมินผลรายงาน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

1, 4, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 12,
13, 14, 15
30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
นาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน
(1) ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสื่อสารและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ

กลยุทธ์การประเมิน
(1) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

11, 12,
14, 15
10%

(1) ให้ผู้เรียนนาเสนอความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ผ่านทักษะทางการสื่อสารด้านต่าง ๆ
(1) ฝึกให้ผู้เรียนทางานรายงานกลุ่ม การ
ร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในชั้นเรียน และในการทารายงาน
กลุ่ม
(2) ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนประเมินผลการ
ทางานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15

(1) ให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการทารายงาน
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน

(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ทั้งการส่งตรงตาม
กาหนดเวลา ความซื่อสัตย์ในการทางาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

2, 3, 4, 5
6, 8, 9,
10, 12,
13, 14, 15

25%

25%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการนาเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

การเรียนและการทารายงานได้

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(M)

ด้านความรู้
(K)

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานไม่ตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
- จานวน1-10%
- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
- สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง < 30%

2
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานไม่ตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน11-30%
- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
- สามารถตอบคาถามได้
< 50%

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้ <
30%

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้ <
50%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ <
30%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ <
50%

ด้านทักษะปัญญา
(C)

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

3
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน31-60%
-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทา
งานที่มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้ >
50%

4
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน61-80%
-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทางานที่
มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้ >
80%

5
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน81-100%
-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทางานที่
มอบหมายได้
และสามารถแนะนาหรือ
แก้ปัญหาในการทางานที่
มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้
ครบถ้วน 100%
-มีการวางแผนงาน
-มีการวางแผนงาน
-มีการวางแผนงาน
สามารถคิดเป็นระบบ
สามารถคิดเป็นระบบ
สามารถคิดเป็นระบบ
และทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้ สามารถทางานได้ถูกต้อง สามารถทางานได้ถูกต้อง
ในการทารายงานได้ >
ตามที่มอบหมาย สามารถ ตามที่มอบหมาย สามารถ
50%
ประยุกต์ความรู้ในการทา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
รายงานได้ > 80%
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้
ครบถ้วน 100%
- มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ >
ของตนเองได้สาเร็จ >
ของตนเองได้สาเร็จ
50%
80%
ครบถ้วน 100%

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1

2

3

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ < 50%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ > 50%

รับผิดชอบ (I)
- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
ด้านทักษะการวิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การฝึกปฏิบัติและทา
และการใช้ไอที (N)
รายงานได้ < 30%

4
5
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน - สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุ่มได้
ร่วมกลุ่มได้
- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ > 80%

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ ครบถ้วน
100%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม)
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)

2
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

แนะนารายวิชา
-ปฐมนิเทศ
-แนะนารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ
-การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 หลักการสื่อสาร
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะสาคัญ
ของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร ทฤษฎีการ
สื่อสาร และหลักสาคัญของการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนแนะนารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน และ
การประเมินผลการเรียน
3. ผู้สอนชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 จิตวทิ ยาการสื่อสาร
ห ลั ก จิ ตวิ ท ย า พ ฤ ติ ก ร ร ม ม น ษ ย์ ใ น
เ ชิ งจติ วิทยา พฤติกรรมการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
2. ผู้เรียนร่วมอภิปราย เกี่ยวกับการ
สื่อสาร
3. สรปุ ความเข้าใจหลงั เรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. พฤติกรรมการสื่อสาร

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

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K)

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน
(M)
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
3. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน
ผศ.สายสุดา
ปัน้ ตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
3
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสาร
องค ์ป ระกอบหล ัก ทางการส ื่อ สาร
กระบวนการสร ้างและตคี วามหมาย
สาร การส ื่อ สารระหว ่า งบุ ค ค ล
กลยุทธ์การสื่อสารในองคก์ ร

4
(3 ชม.)

บทที่ 4 ทกั ษะการพูด
ความหมายของการพูด ความสำคญ
ั ของ
การพูด จดุ มุ่ง หมายการพูด ประเภท
ของ การพ ูด ล ัก ษณะของผ ู้พ ดู ที่ ดี
ศ ลิ ป ะ ก า ร พ ูด ก า ร จ ดั ท ำ ส ื่อ
ประกอบการนำเสนอ

5
(3 ชม.)

บทที่ 4 ทกั ษะการพูด
การพดู ในงานบริการ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการอธิบาย
2.
ให้ ผู้ เ รี ย นอภิ ป ร ายเก ี่ย วกั บ
ความสำคัญ ของกลยุทธ์การสื่อสาร
3. สรุปความเข้าใจหลงั เรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสื่อสารระหว่างบุคคล
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
การพดู แบบต่าง ๆ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาคลิป/
สื่อ และวิเคราะห์รูปแบบการพูด
กิจกรรม/ใบงาน :
1.รูปแบบการพูดที่ผู้เรียนสนใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนกาหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการพูด
2. ให้ผู้เรียนแสดงทักษะการพดู ใน
ชั้นเรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทักษะการพูดในงานห้องสมุด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน ปั้นตระกูล
(M)
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปราย (I)
3. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. คลิปวีดีทัศน์ตวั อย่างการพดู แบบ
ต่าง ๆ

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
ผศ.สายสุดา
งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน ปั้นตระกูล
(M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
3. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
6
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

บทที่ 5 ทกั ษะการฟัง
จดุ มุ่งหมายของการฟัง ประเภทของการ
ฟัง การฟงั ในโอกาสต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการฟงั ในโอกาสต่าง ๆ
2. ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง
3. สรปุ ความเข้าใจหลงั เรยี น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ประเภทการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ

7
(3 ชม.)

บทที่ 5 ทกั ษะการฟัง
การฝึกทักษะการฟัง การพฒ
ั นาผู้ฟงั ที่ดี
ลาด ับ ข ั้น ส ู่ก ารเป็ น น กั ฟ งั ที่ ดี การจ ับ
ใจความ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกฟงั และจับใจความ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การฟังจับใจความสาคัญ

8
(3 ชม.)

บทที่ 6 ทกั ษะการอา่ น
ความหมายของการอ่าน จดุ มุ่งหมาย
ของการอ่าน แนวทางการพฒ
ั นาการ
อ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
2. ให้ ผู้เรียนเล ่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
การอ่านและอภิ ปรายแลกเปล ี่ยนความ
คดิ เห็น
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกการอ่าน
โดยค้นหาบทความเกี่ยวกับงานห้องสมุด
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การวิเคราะห์การอ่านบทความเกี่ยวกับ
งานห้องสมุด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
3. คลิปเสียง
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิ จ ารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint (K)
3. สื่อวิดีทัศน์
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)

ผู้สอน
ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิ จ ารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
9
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

บทที่ 6 ทกั ษะการอา่ น
เทคนคิ การอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
2. ผู้ส อนมอบหมายให้ ให้ ผู้เรียนฝึกการ
อ่าน และสรุปความ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสรุ ป บทความเกี่ ย วกั บ งาน
ห้องสมุด/สารสนเทศ

10
(3 ชม.)

บทที่ 7 ทกั ษะการเขียน
จ ดุ มุ่ง หมายของการเขยี น การเตร ยี ม
ความพร ้อมในงานเขยี น หลักเบื้องตน้
ในการพฒ
ั นาทักษะการเขยี น ร ูปแบบ
งานเขยี น

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการอธิบาย
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
งานเขยี นรูปแบบ ประเภทต่าง ๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. งานเขียนประเภทต่างๆ

11
(3 ชม.)

บทที่ 8 การเขียนรายงานทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
การเขยี นเชิง วชิ าการ ประเภทของงาน 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
เขยี นเชิง วชิ าการ ส ว่ นประกอบของ ประกอบการอธิบาย
รายงาน ทางวชิ าการ ข้อควรคำนงึ ใน 2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้า งาน
การทำรายงาน หลักการอ้างอิง
เขยี นเชิงวชิ าการที่ได้รับรางวัล
3. ผู้ส อนมอบหมายให้ ผู้ เรียนจั ด
กลุ่ม และแบ่ง หน้าที่การทารายงาน
เกี่ยวกับ“การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ”

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิ จ ารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการจดั กลุ่มและการ
ทางานเป็นทีม (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)

ผู้สอน
ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

12
(3 ชม.)

บทที่ 8 ทกั ษะการคิด
ความหมายของการค ิด การใช ้เหตผุ ล
การ ค ดิ วิเคราะห์ ความคดิ สร ้างสรรค์
การสงั เคราะห์ การตคี วาม

13
(3 ชม.)

บทที่ 9 เทคโนโลยีการสื่อสารในงาน
หอ้ งสมุดและสารสนเทศ เคร ือข่าย
อิ น เทอร ์เ น็ ต เคร ือ ข ่า ยส งั คม
ออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ส ื่อ
ดจิ ิทัล

14
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. งานเขียนเชิงวิชาการ
2. รายชื่อและหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม
รายงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตวั อย่าง
ประกอบการอธิบาย
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการ
คิด
3. ผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนประยุกต์
ทักษะการคดิ ในการทารายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกพฒ
ั นาทักษะการคิด

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายและยกตวั อย่าง
2. ให้ ผู้ เ รี ย นอภิ ป รายเก ี่ย วกั บ
เทคโนโลยี การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสารวจการ
นาเทคโนโลยกี ารสื่อสารในงานห้องสมุด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. เทคโนโลยีการสื่อสารในงานห้องสมุด
บทที่ 10 การสื่อ สารในงานห้อ งสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
และสารสนเทศ
1. ผ ู้ส อนบรรยายและยกต วั อย ่า ง

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. ประเมินความก้าวหน้าของ
รายงาน (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
5. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรู ป แบบความเรี ย ง
(N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
4. พิ จ ารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

15
(3 ชม.)

16
(1.30 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
และผู้ใช้บริการ
- การเปลี่ ย นแปลงร ูปแบบ/ช ่อ ง
ทางการสื่อสารดว้ ยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ งาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ
2. ให้ ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหนา้
ของรายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
-

บทที่ 10 การสื่อ สารในงานห้อ งสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
และสารสนเทศ
1. ผู้สอนบรรยาย ยกตวั อย่างและ
- การปรับตวั ของห้องสมุดและสารสนเทศ กรณีศึกษา
- นำเสนอรายงาน
2. ให้ผ้เู รียนนำเสนอรายงาน
- สรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรยี น
3. เปิดโอกาสให ผ้ ู้เรี ยนอภิ ป รายและ
แสดง ความคดิ เห็นในรายงานของแตล่ ะ
กลุ่ม
4. ผ ู้ส อนสร ุป และทบทวนเนื้อ หา
บทเรยี น ทั้งหมด
กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบบประเมินรายงาน
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. ประเมินความก้าวหน้าของ
รายงาน (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
5. พิ จ ารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรยี น
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
3. การนาเสนอรายงาน
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K)
3. ประเมิ น รายงานฉบั บ
สมบูรณ์ (C)
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I)
5. พิ จ ารณาการน าเสนอ
รายงาน (N)
1. พิจารณาความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศด้วยการสอบ (K)
2. พิจารณาวิธีคิด การประยุกต์
ความเข้าใจในหลักการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศด้วย
การสอบ (C)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- ใบงาน/กิจกรรมและรายงาน
60%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สายสุดา ปั้นตระกูล. (2560). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
กอบกาญจน วิเศษรัมย์. (2556). ทกษะภาษาเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
บรรจง อมรชีวิน. (2556). Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุง เทพฯ: สถาบันการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ.
บันลือ พฤกษะวัน และ ณริศรา พฤกษะวัน. (2556). แนวพฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวรรธน ศรียาภัย. (2557). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุง เทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน
2) ผู้เรียนประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับผู้เรียน

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและ
การนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
วิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ผู้เรียนยังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสผู้เรียน
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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