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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1633902 ช่ือวิชา สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
            (Seminar in Library and Information Science) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 2 (1-2-3) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.นนัทวนั เรอืงอร่าม 

2) อาจารย์ผู้สอน : ดร.นนัทวนั เรอืงอร่าม (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  15 พฤศจิกายน 2560  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพื่อให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นผู้น ารับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการ
แก้ไขประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
     4) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ สามารถปรับตัว ร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุป
ประเด็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอโครงงานฯ ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1) มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาต่างๆ เพื่อสังเกตกระบวนการจัดสัมมนาของ
โครงการต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2) เพิ่มวิธีการน าเสนอผลการจัดการสัมมนานอกจากการจัดท ารายงานสรุปผลการสัมมนา เช่น 
การเขียนข่าวเพื่อน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ , การน าเสนอในรูปแบบของ infographic เป็นต้น 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

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

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
15 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

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

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาและช่องทางการนัดหมายส าหรับการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social Network เช่น Facebook 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ)
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่นในการด าเนินงานสัมมนา  
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาท้ังใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์ 
2. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
โดยใช้การอภิปรายให้นักศึกษาได้แสดงบทบาท
ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการแสดงความ
คิดเห็น และการน าเสนองานโดยค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน และการอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เก่ียวขอ้ง 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวขอ้ง  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครัง้ 
2. อาจารย์บรรยายเน้ือหาหลักการ แนะน า
แนวคิดและวิธีการจัดการสัมมนา 
 

 
1. ประเมินจากการตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ 
และเอกสารประกอบการของการสัมมนา การ
เลือกเทคนิคการจัดสัมมนาในด้านต่างๆ การ
วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนา 
 

 
2-9 

 

 
20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรอืดุลยพินิจในการแก้ไขประเด็น
ส าคัญทีเ่ก่ียวกับวิชาชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์   
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัด
สัมมนาโดยร่วมกันก าหนดประเด็นส าคัญที่
เก่ียวกับวิชาชีพเพ่ือใช้ในการจัดสัมมนา  

 
1. ประเมินผลจากการน าความรู้ในบทเรียนมาใช้
ในการเลือกประเด็นส าคัญ และการอภิปราย
ประเด็นส าคัญเพ่ือใช้ในการจัดสัมมนา การ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการจัดสัมมนาได้อย่าง
สร้างสรรค์ และการสรุปผลการสัมมนาในด้าน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 
7-15 

 
20% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์ 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความ
สะดวกในการค้นคว้ารายงานโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัด
สัมมนาประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
 
1. สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีมการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น และการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีม  

 
 

2-9 
12-15 

 
 

30% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ

 
 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัด
สัมมนาประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

 
 
1. ประเมินจากการน าเสนอผลการสัมมนาใน
รูปแบบของการเขียนข่าว, infographic ผ่านสื่อ

 
 

15 

 
 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

น าเสนอโครงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

น าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ต่างๆ  

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 

การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

(M) 

- เข้าเรียน/ส่งงานไม่ตรง
เวลา 

- เข้าเรียน/ส่งงานไม่ตรง
เวลา 
- งานมีความ
ถูกต้อง>50%  

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
- งานมีความ
ถูกต้อง>50% 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
- งานมีความถูกต้อง
100% 

ร้อยละ 60 

ด้านความรู้ 
(K) 

- ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายไมถู่กต้อง/ไม่
ครบถ้วน 

- ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
 

- ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานที่
มอบหมาย (ความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมาย 
>50%) 

- ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานที่
มอบหมาย (ความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมาย 
>70%) 

- ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายถูกต้อง/
ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานที่
มอบหมาย(ความถูกต้อง
ของงานที่มอบหมาย 
100%) 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง<30% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>30% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>50% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>70% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I) 

  
  

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา แต่ขาดการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา มีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบแต่
ไม่ชัดเจน 

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

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ไอท ี(N) 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้แต่ไม่เหมาะสม 
- มกีารเลือกรูปแบบใน
การน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
<50% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบใน
การน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
<50% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบใน
การน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
>50% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบใน
การน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
>70% 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม 
- มีการเลือกรูปแบบใน
การน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
100% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดท่ี 5 ข้อ 2 เดิม) 
สัปดาห์ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. แจกเอกสารแผนการสอน  (มคอ.3) 
2. แนะน าต ารา/หนังสือที่ใช้ประกอบการ
เรียน 
3.  แนะน ารายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน 
และแนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนในชั้นเรียน และนอกชั้น
เรียน โดยใช้ PowerPointประกอบการ
บรรยาย 
4.  แนะน าแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น 
ฐานข้อมูล มสด. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
5. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
- 

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

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 

2 
(0 ชม.) 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา 
- ความหมายของการสัมมนา 
- รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา  
- จุดมุ่งหมายของการสัมมนา 
- ประโยชน์ของการสัมมนา   
- ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา  
- ปัญหาของการจัดสัมมนา   
- องค์ประกอบของการสัมมนา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาฝึกเขียนองค์ประกอบของการ
สัมมนา จากหัวข้อสัมมนาท่ีสนใจ (งานกลุ่ม) 
2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน  
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามและการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

งานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีม (I) 

3 -4  
(6 ชม.) 

บทที่ 2 เอกสารประกอบการสัมมนา 
- โครงการสัมมนา  
- รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
สัมมนา   
- หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ
ด าเนินงาน    
- หนังสือขออนุมัติงบประมาณจัดการ
สัมมนา     
- หนังสือเชิญวิทยากร   
- ก าหนดการสัมมนา   
- ค ากล่าวรายงาน การเปิด-ปิดการสัมมนา 
- หนังสือขอบคุณวิทยากรและผู้ด าเนิน
รายการ     
- การประเมินผลการสัมมนา  
- เอกสารสรุปผลการสัมมนา  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  บรรยายโดยใช ้PowerPoint ประกอบ  
2. ศึกษาตัวอย่างเอกสารประกอบการ
สัมมนา    
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
 1. นักศึกษาฝึกเขียนเอกสารประกอบการ
สัมมนาตามประเด็นสัมมนาท่ีก าหนด (งาน
กลุ่ม 5-7 คน) 
2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามและการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีม (I) 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 

5 - 6 
(6 ชม.) 

บทที่ 3 เทคนิคการจัดสัมมนา 
- เทคนิคในการพิจารณาเน้ือหาในการ
สัมมนา  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาเก่ียวกับ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการตอบ

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- เทคนิคในการเลือกรูปแบบการประชุม 
- เทคนิคการจัดสถานที่สัมมนา 
- เทคนิคการจัดกิจกรรมในการสัมมนา  

เทคนิคการจัดสัมมนาในด้านต่างๆ  
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเลือกเทคนิคการ
จัดสัมมนาในด้านต่างๆ (งานกลุ่ม) 
2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ค าถามและการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3.  สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีม (I) 

7 - 8 
(6 ชม.) 

บทที่ 4 การประเมินผลโครงการสัมมนา 
- วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ
สัมมนา     
- ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ
สัมมนา     
- ข้ันตอนการประเมินผลโครงการสัมมนา 
- รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลโครงการ 
- การวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาจากแบบสอบถาม  
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. น าเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาจาก
แบบสอบถาม 
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการสัมมนาจาก
แบบสอบถาม (งานกลุ่ม) 
2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ใบงาน 
4. ตัวอย่างการประเมินผลการ
โครงการสัมมนา 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามและการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลการ
วิเคราะห์ที่มีการน าความรู้จาก
บทเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์
และสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการสัมมนาจาก
แบบสอบถาม (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีม (I) 
 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 



12 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

9 
(3 ชม.) 

บทที่ 5 การเขียนรายงานสรุปผลการ
สัมมนา 
- ตัวอย่างรายงานสรุปผลการสัมมนา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. น าเสนอตัวอย่างรายงานสรุปผลการ 
สัมมนา 
3. อภิปรายถึงความถูกต้องและเหมาะสม
ตามลักษณะของเอกสารรายงานสรุปผลการ
สัมมนา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาค้นหาตัวอย่างรายงานสรุปผล
การสัมมนาท่ีนักศึกษาสนใจ 1 ตัวอย่าง 
จากน้ันร่วมกันอภิปรายถึงความถูกต้องและ
เหมาะสมตามลักษณะของเอกสารรายงาน
สรุปผลการสัมมนา (งานกลุ่ม) 
2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ตัวอย่างรูปแบบรายงานสรุปผล
การสัมมนา 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามและการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลการ
อภิปรายถึงความถูกต้องและ
เหมาะสมตามลักษณะของ
เอกสารรายงานสรุปผลการ
สัมมนา (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกใน
ทีม (I) 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 

10 
(3 ชม.) 

การก าหนดประเด็นการสัมมนา 
- การก าหนดประเด็นส าคัญทางวิชาชีพเพ่ือ
การสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยนักศึกษา  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. น าเสนอตัวอย่างประเด็นส าคัญทาง
วิชาชีพเพ่ือการสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาก าหนดประเด็นส าคัญทาง
วิชาชีพเพ่ือการสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการก าหนด
ประเด็นส าคัญทางวิชาชีพเพ่ือ
การสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (C) 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(Research Base Learning) และเลือก
ประเด็นที่ส าคัญ หรือปัญหาที่น่าสนใจเพ่ือ
ใช้เป็นหัวข้อในการสัมมนา (งานเด่ียว) 

11 
(3 ชม.) 

การอภิปรายประเด็นการสัมมนา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. น าเสนอประประเด็นส าคัญทางวิชาชีพ
เพ่ือการสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ที่น่าสนใจ   
2. การอภิปรายประเด็นส าคัญทางวิชาชีพ
เพ่ือการสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ที่น่าสนใจ   
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่
น่าสนใจในวิชาชีพ และเชื่อมโยงไปยัง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อใน
การจัดการสัมมนา (งานเด่ียว) 
2. นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญที่น่าสนใจใน
ตารางสรุปประเด็นการสัมมนา 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตารางสรุปประเด็นการสัมมนา 
 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการ
อภิปรายประเด็นส าคัญที่
น่าสนใจในวิชาชีพ และ
เชื่อมโยงไปยังศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดเป็น
หัวข้อในการจัดการสัมมนา 
(C) 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 

12 
(3 ชม.) 

เขียนโครงการสัมมนาตามประเด็นที่
ก าหนด 
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการสัมมนา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. น าเสนอองค์ประกอบของการเขียน
โครงการสัมมนา 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาร่วมเขียนโครงการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด  (งานกลุ่ม) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการน าความรู้
จากบทเรียนมาใช้ในการเขียน
โครงการสัมมนาตามประเด็น
ที่ก าหนด (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความ

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 



14 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกใน
ทีม (I) 

13 
(3 ชม.) 

ประชุมวางแผนงานการด าเนินงานสัมมนา 
- แบบฟอร์มระเบียบวาระและรายงานการ
ประชุม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 
2. ยกตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม และ
รายงานการประชุม 
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาร่วมประชุมวางแผนการสัมมนา 
ตามระเบียบวาระการประชุม 
2. นักศึกษาสรุปรายงานการประชุม 
3. นักศึกษาจัดเตรียมการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด  
(งานกลุ่ม)  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ระเบียบวาระการประชุม 
 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการน าความรู้
จากบทเรียนมาใช้ในและการ
จัดเตรียมการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด (C) 
3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผนการ
สัมมนา ตามระเบียบวาระการ
ประชุม และการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกใน
ทีม (I) 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 

14 
(3 ชม.) 

การด าเนินการจัดสัมมนาเก่ียวกับประเด็น
ส าคัญทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
(งานกลุ่ม) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
การด าเนินการจัดสัมมนาเกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
กิจกรรม/ใบงาน : 
- 
 

1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการ
น าเสนอ 

1. ประเมินจากการเข้าร่วม
การสัมมนา (M) 
2. ประเมินจากการน าความรู้
จากบทเรียนมาใช้ในการ
จัดการสัมมนา ตามประเด็นที่
ก าหนด การแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ (C) 
3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสัมมนา และ
การแบ่งหน้าท่ีความ

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 



15 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกใน
ทีม (I) 

15  
(3 ชม.) 

- จัดท ารายงาน การน าเสนอและ อภิปราย
ผลการสัมมนา ดังน้ี  จุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการ
สัมมนาครั้งน้ี 
- น าเสนอผลการสัมมนาในรูปแบบของการ
เขียนข่าว , info graphic ผ่านสื่อต่างๆ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. น าเสนอผลการจัดสัมมนาหน้าชั้นเรียน 
2. อภิปรายถึงผลการจัดสัมมนาในครั้งน้ี 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการ
สัมมนา 
2. นักศึกษาสรุปผลการจัดสัมมนาดังน้ี 
- จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – อุปสรรค 
ของการจัดสัมมนาครั้งน้ี 
3. นักศึกษาน าเสนอผลการสัมมนาใน
รูปแบบของการเขียนข่าว, info graphic 
ผ่านสื่อต่างๆ (งานกลุ่ม) 
 

1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการ
น าเสนอ 
 

1. ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน (M) 
2. ประเมินจากการจัดท า
รายงานสรุปผลการสัมมนาใน
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ของการจัดการ
สัมมนา (C) 
3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน 
และการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกใน
ทีม (I) 
4. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลการสัมมนาในรูปแบบของ
การเขียนข่าว, info graphic 
ผ่านสื่อต่างๆ (N) 

อาจารย์ ดร.
นันทวัน  
เรืองอร่าม 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงาน      60% 
  - การจัดกิจกรรมสัมมนา   30% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 นันทวัน เรืองอร่าม (2560). สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 
      2) เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรายวิชาสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  

7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไมไ่ด้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 

 


