รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633414 ชื่อวิชา ห้องสมุดดิจิทัล
Digital Libraries
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ / ผศ.ดร.ฐิตยิ า เนตรวงษ์ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32302
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
22 พฤศจิกายน 2560

1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับห้องสมุด
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการทางานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ในชั้นเรียนรวมที่มีกลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวมกับนักศึกษาปกติ จาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ เช่น อาจารย์ล่ามภาษามือ อาจารย์สอนพิเศษเพื่อทบทวน
ความรู้แก่นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดภาคการศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล พัฒนาการของห้องสมุด เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล การจัดการ
สื่อดิจิทัล การวางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิ ทัล การดาเนินงานห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อสังคม
ส าหรั บ ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล การประเมิ น ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ผลกระทบของห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ต่ อ วิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Concepts and principles of digital libraries; development of libraries; technologies of
digital libraries; planning and designing of digital libraries; procedure of digital libraries; social
media management for digital libraries; evaluation of digital libraries; impacts of digital
libraries on the library and information science professionals

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน Social
Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.มี วิ นั ย ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ และมี จิ ต
สาธารณะ
3.มีภาวะความเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์
5.มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
2.สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. อาจารย์กาหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์
3. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการกล้าแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
4. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์
5. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัย
เครื่องมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีภาวะผู้นา
3.สังเกตจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการให้เกียรติเพื่อนในชันเรียน
4. สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่
คานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ
5. สังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน
6. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุยสื่อสารกับ
เพื่อนในชั้นเรียนและกับอาจารย์

1-15

10%

1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครัง้
2. อาจารย์ให้นักศึกษาเข้าใจในหลักวิชาการและ
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและแนะนา
ตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน
2. อาจารย์พิจารณาผลการเรียนรูท้ ี่นักศึกษาได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวอย่างและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล แล้วสามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สามารถบูรณา
การความรู้และสามารถเลือกใช้สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม

1-15

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

3. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ จ ากทฤษฎี สู่ ก าร
ปฏิบัติ
4. สามารถติ ด ตามความเปลี่ย นแปลงทาง
วิ ช า ก า ร ทั้ ง ศ า ส ต ร์ ใ น ส า ข า วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ได้

และสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ
4.อาจารย์แนะนาให้นักศึกษาติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ได้

3. อาจารย์พิจารณาจากการพูดคุยและตอบ
ปัญหาของนักศึกษาที่สามารถนาเสนอความรู้ที่
ทันสมัยมาสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้

1. อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมเกี่ยวกับ
ห้องสมุดดิจิทัล แล้วนักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจากการเรียนนามา
คิดอย่างเป็นระบบและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์

1. อาจารย์ให้นักศึกษาทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันใน
ชั้นเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนและให้เรียนรู้การ
ทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนเพื่อ
ทาโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุดดิจิทัล จานวน 1
โครงงาน

ด้านทักษะทางปัญญา
1.สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ ใช้
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
2.สามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ต่า งๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใ น
การแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.มีความสามารถในการทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ แ ละพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. อาจารย์พิจารณาจากแนวคิดผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากใบงานและกิจกรรมแล้วนักศึกษา
สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานจาก
การเรียนนามาคิดอย่างเป็นระบบและนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

4,8,9

30%

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรรมการปรับตัว การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
2.อาจารย์ตรวจผลงานกิจกรรมกลุ่ม และสังเกต
พฤติกรรมการทางานร่วมกันของนักศึกษา
3.อาจารย์ตรวจสอบเล่มรายงานความก้าวหน้า
การจัดทาโครงการของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ
เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบ ความสามัคคี

2,3,4,5,8,

15%

9,12,14,
15
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2,3,4,5,8,

15%

และความคิดสร้างสรรค์ในเขียนโครงงาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง
การอ่า น การเขียน การสรุปประเด็น และการ
นาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถเลือ ก และใช้ รู ป แบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถเลือ ก และประยุกต์ใช้เ ทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

1. อาจารยให้นักศึกษาทากิจกรรมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทบทวนบทเรียนหรือใน
การยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ
2. อาจารย์ให้นักศึกษานาเสนอโครงงานหน้าชั้น
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

1. อาจารย์สังเกตจากการพูดคุยสรุป วิเคราะห์
สามารถนาเสนอได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น มี
การการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
2.อาจารย์พิจารณาจากการสื่อสารผ่านการ
นาเสนอโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนอผลงานได้อย่างประสิทธิภาพ

9,12,14,
15

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

1
- ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- มีการอ้างอิง
(M)

ด้านความรู้
(K)
ด้านทักษะปัญญา
(C)

2

3

- ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
- การอ้างอิงถูก > 80 %
- ส่งงานตามกาหนด
- การอ้างอิงถูก > 50 %
1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยทาแบบทดสอบผ่าน โดยทาแบบทดสอบผ่าน โดยทาแบบทดสอบผ่าน
60 %
70 %
80 %
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 40 %

- ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
-การอ้างอิงถูก > 50 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 50 %

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 60 %

4

5

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

- ส่งงานตามกาหนด
- ส่งงานตามกาหนด
- การอ้างอิงถูก > 80 % - การอ้างอิงถูกทั้งหมด

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยทาแบบทดสอบผ่าน
90 %
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 70 %

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล
โดยทาแบบทดสอบผ่าน
100 %
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานได้ > 80 %

ร้อยละ 60
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

1
1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน

2
1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

3

4

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2..มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถในการปรับตัว
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์

5

1.ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2.มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3.มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างบุคคลและความ
สามารถในการปรับตัว
รับผิดชอบ (I)
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์
5.มีความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
สาเร็จ > 50 %
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
1.สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
สังเคราะห์ หาเหตุผล
ด้านทักษะการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลใน
แยกแยะข้อมูลใน
แยกแยะข้อมูลใน
แยกแยะข้อมูลใน
แยกแยะข้อมูลใน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา ประเด็นต่าง ๆ ใช้ภาษา
และการใช้เทคโนโลยี ได้ถูกต้องเหมาะสม และ ได้ถูกต้องเหมาะสม และ ได้ถูกต้องเหมาะสม และ ได้ถูกต้องเหมาะสม และ ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
สารสนเทศ (N)
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล > ในการสืบค้นข้อมูล > ในการสืบค้นข้อมูล > ในการสืบค้นข้อมูล > ในการสืบค้นข้อมูล >
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
1. ปฐมนิเทศ
(4 ชม.) 2. แนะน ารายวิ ช า สรุ ป ขอบเขตเนื้ อ หา
รูปแบบการจั ด การเรียนการสอน การวั ด
และการประเมินผล และการทาโครงงาน

2
(4 ชม.)

3
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของรายวิชา
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน
4. แนะนาหนังสือประกอบการเรียน
5. ถาม-ตอบข้อสงสัย
6. ทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของห้องสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
ดิจิทัล
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
- ความหมายของห้องสมุดดิจิทัล
PowerPoint
- แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับห้องสมุด
- ข้อดี ข้อจากัดของห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
“แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล”

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

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับห้องสมุด
3. ใบงาน “แนวคิดและหลักการของ
ห้องสมุดดิจิทัล”

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็นแนวคิดและหลักการ
ของห้องสมุดดิจิทัล (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

ผู้สอน
อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของห้องสมุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน อ.รัชฎาพร
ดิจิทัล (ต่อ)
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย 2. คลิป VDO เกี่ยวกับพัฒนาการของ และแต่งกายถูกระเบียบ (M) ธิราวรรณ /
- องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล
PowerPoint
ห้องสมุดดิจิทัล
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง ผศ.ดร.ฐิติยา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3. ใบงาน “องค์ ป ระกอบของ ความคิดเห็น “องค์ประกอบ เนตรวงษ์
ห้องสมุดดิจิทัล”
ของห้องสมุดดิจิทัล” (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

- ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่

2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับพัฒนาการของ
ห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับ
“องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล”แล้ว
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

4
(4 ชม.)

บทที่ 2 เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล
- ความหมายเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล
- ความสาคัญเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุด
ดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่ง กลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล ”
แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน

5
(4 ชม.)

บทที่ 2 เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ)
- ประเภทเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย 2. คลิป VDO เกี่ยวกับประเภท
PowerPoint
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับ เทคโนโลยี
ห้องสมุดดิจิทัล
3.ใบงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ห้องสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความรู้ “การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล”
(K)
3. พิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์การประยุกต์ความรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับงานห้องสมุด (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน อ.รัชฎาพร
และแต่งกายถูกระเบียบ (M) ธิราวรรณ /
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง ผศ.ดร.ฐิติยา

มคอ.3 | 9

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับประเภท
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
“ประเภทเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล” แล้ว
สรุปนาเสนอหน้าชั้นเรียน

3. ใบงาน “ประเภทเทคโนโลยี
ห้องสมุดดิจิทัล”

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
ความคิดเห็น “ประเภท
เนตรวงษ์
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล”
(K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

6
(4 ชม.)

บทที่ 3 การจัดการสื่อดิจิทัล
- ความหมายของสื่อดิจิทัล
- ความสาคัญของสื่อดิจิทัล
- ประเภทของทรัพยากรสื่อดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO สื่อดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมใบ “สรุ ป
ความสาคัญของสื่อดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน”

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO สื่อดิจิทัล
3. ใบงาน “ความสาคัญของสื่อดิจิทัล
ในโลกยุคปัจจุบัน”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากแนวคิดผลการ
วิเคราะห์สังเคราะห์จากใบงาน
(K)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

7
(4 ชม.)

บทที่ 3 การจัดการสื่อดิจิทัล (ต่อ)
- การจัดการสื่อดิจิทัล
- การให้บริการสื่อดิจิทัล
- แหล่งบริการสื่อดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับแหล่งบริการสื่อ
ดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการสื่อดิจิทัล การให้บริการสื่อ
ดิจิทัลและแหล่งบริการสื่อดิจิทัล

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับแหล่งบริการ
สื่อดิจิทัล
3. ใบงานเกี่ยวกับ “การให้บริการสื่อ
ดิจิทัล”
4. แบบทดสอบกลางภาค

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากแนวคิดผลการ
วิเคราะห์สังเคราะห์จากใบงาน
(K)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการวางแผน
งานห้องสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน“การวางแผนงานห้องสมุด
ดิจิทัล”
4. ใบรายชื่อห้องสมุดดิจิทัลที่น่าสนใจ
ไปศึกษาดูงานเพื่อทาโครงงาน

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “การวางแผน
ห้องสมุดดิจิทัล” (K)
3. สังเกตการแก้ไขปัญหาใน
การเลือกกลุ่มทาโครงงาน (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน “การออกแบบห้องสมุด
ดิจิทัล”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “การออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล” (K)
3. พิจารณาแนวคิดจากใบงาน
เกี่ยวกับการประยุกต์การ
ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล (C)
4. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

2. สอบกลางภาค
8
(4 ชม.)

9
(4 ชม.)

บทที่ 4 การวางแผนและการออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล
- ความหมายของการวางแผนและการ
ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล
- ความสาคัญของการวางแผนและการ
ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับการวางแผนงาน
ห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
“การวางแผนห้องสมุดดิจิทัล” แล้วสรุป
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบ่งกลุ่มเพื่อทาโครงงานโดยการไปศึกษา
ดูงานห้องสมุดดิจิทัล แล้วจัดทาเป็นรูปเล่ม
รายงานพร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียนใน
สัปดาห์ที่ 15
บทที่ 4 การวางแผนและการออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ)
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
- กระบวนการวางแผนงานห้องสมุดดิจิทัล PowerPoint
- การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับ การออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
“การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล” แล้วสรุป
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(4 ชม.)

11
(4 ชม.)

12
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

บทที่ 5 การดาเนินงานห้องสมุดดิจิทัล
- หลักการดาเนินงานห้องสมุดดิจิทัล

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
“หลักการดาเนินงานห้องสมุดดิจิทัล”
บทที่ 5 การดาเนินงานห้อ งสมุดดิจิทัล กิจกรรมการเรียนการสอน :
(ต่อ)
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
- หลักการบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับหลักการ
ให้บริการของห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาสรุปความคิดเกี่ยวกับ
“หลักการบริหารงานของห้องสมุดดิจิทัล”

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานห้องสมุดดิจิทัล
2.ใบงาน“หลักการดาเนินงาน
ห้องสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “หลักการ
ดาเนินงานห้องสมุดดิจิทัล”
(K)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับหลักการ
ให้บริการของห้องสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน “หลักการบริหารงานของ
ห้องสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “หลักการ
บริหารงานของห้องสมุด
ดิจิทัล” (K)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

บทที่ 6 การจัดการสื่อสังคมสาหรับ
ห้องสมุดดิจิทัล
- ความหมายของสื่อสังคมสาหรับห้องสมุด
ดิจิทัล
- รูปแบบของของสื่อสังคมสาหรับห้องสมุด
ดิจิทัล

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับสื่อสังคม
สาหรับห้องสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน “การจัดการสื่อสังคม
สาหรับห้องสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “การจัดการสื่อ
สังคมสาหรับห้องสมุดดิจิทัล”
(K)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับสื่อสังคมสาหรับ
ห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- การจัดการสื่อสังคมสาหรับห้องสมุด
ดิจิทัล
- วิธีการเชื่อมโยงสื่อสังคมกับห้องสมุด
ดิจิทัล

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 5-6 คน/กลุ่ม ทา
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
“การจัดการสื่อสังคมสาหรับห้องสมุด
ดิจิทัล” แล้วสรุปนาเสนอหน้าชั้นเรียน

13
(4 ชม.)

บทที่ 7 การประเมินห้องสมุดดิจิทัล
- ความหมายของการประเมิ น ห้ อ งสมุ ด
ดิจิทัล
- วิธีการการประเมินห้องสมุดดิจิทัล
- ประโยชน์ของการประเมินห้องสมุดดิจิทัล

14
(4 ชม.)

บทที่ 8 แนวโน้ ม ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล และ
ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับโลกยุค
ปัจจุบัน
- สื่อดิจิทัลกับงานห้องสมุด
- แนวโน้มห้องสมุดดิจิทัล
- ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับการประเมิน
ห้องสมุดดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ
“ประโยชน์ของการประเมินห้องสมุด
ดิจิทัล”
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่ อ การสอนด้ ว ย
PowerPoint
2. เปิดคลิป VDO เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีกับโลกยุคปัจจุบัน, สื่อดิจิทัล
กับงานห้องสมุด,แนวโน้มของห้องสมุด
ดิจิทัลและผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่ง กลุ่ม นั กศึ ก ษา 5-6 คน/กลุ่ ม ท า
กิจกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

ผู้สอน

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับการประเมิน
ห้องสมุดดิจิทัล
3. ใบงาน“ประโยชน์ของการ
ประเมินห้องสมุดดิจิทัล”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. พิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็น “ประโยชน์ของ
การประเมินห้องสมุดดิจิทัล”
(K)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint
2. คลิป VDO เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีกับโลกยุคปัจจุบัน, สื่อ
ดิจิทัลกับงานห้องสมุด,แนวโน้มของ
ห้องสมุดดิจิทัลและผลกระทบของ
ห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
3.ใบงาน “แนวโน้มของห้องสมุด
ดิจิทัลและผลกระทบของห้องสมุด
ดิจิทัลต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์”

1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
และแต่งกายถูกระเบียบ (M)
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็น “แนวโน้มของ
ห้องสมุดดิจิทัลและผลกระทบ
ของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์” (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

มคอ.3 | 13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

“แนวโน้มของห้องสมุดดิจิทัลและผลกระทบ
ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด ดิ จิ ทั ล ต่ อ วิ ช า ชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ”
แล้วนาเสนออภิปรายหน้าชั้นเรียน
15
(4 ชม.)

16
(1.5 ชม.)

นาเสนอโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุด
ดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.นักศึกษานาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน
2. ถาม-ตอบข้อสงสัย
3.อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สอบปลายภาค

1.นักศึกษานาเสนอโครงงานหน้าชั้น 1. พิจารณาการเข้าชั้นเรียน
เรียนโดยใช้ PowerPoint
และแต่งกายถูกระเบียบ การ
2. ใบคาถาม
แสดงออก การแสดงความ
คิดเห็นและมีภาวะผู้นา (M)
2. พิจารณาจากข้อมูลในเล่ม
รายงาน (K)
3. พิจารณาจากการสื่อสารใน
การนาเสนองาน (N)
4. สังเกตการปรับตัวการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (I)

อ.รัชฎาพร
ธิราวรรณ /
ผศ.ดร.ฐิติยา
เนตรวงษ์

1.พิจารณาเกี่ยวกับความรู้
เรื่องห้องสมุดดิจิทัล (k)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียน
30 %
- โครงงาน
15 %
- สอบกลางภาค
15 %
- 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
ฐิติยา เนตรวงษ์และรัชฎาพร ธิราวรรณ. (2560). ห้องสมุดดิจิทัล. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาห้องสมุดดิจิทัล

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
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7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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