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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1631104 ชื่อวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ  
          Information Literacy Skills 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ  วิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561/ ชั้นปี 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  6 สิงหาคม 2561  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและวิทยาการ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสามารถท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและหลักการของการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์ 
ความต้องการใช้สารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศ  
การอ้างอิง และการท ารายงานวิชาการ 
 Concept and principles of information literacy, resources and information 
sources, information needs analysis, information search query, information evaluation, ethic 
and fair use, referencing, and writing academic report 

 

3.2 จ านวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น  

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือผ่านเฟสบุ๊กหรือ
ไลน์ประจ าวิชา 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึง 
ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัและกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเง่ือนไขของการเรยีน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อ
เวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน 
และความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ไม่กระท า
การทุจริตในการสอบ การลอกงานหรือ
การบ้านของผู้อื่น 
(2) ใหผู้้เรยีนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

 
1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรียน 
และการส่งงานตามก าหนดเวลา 
(2) ประเมินความซื่อสัตย์ สุจริตในการท างานที่
มอบหมาย และการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

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

15% 

ด้านความรู้ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ และวิทยาการที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ

 
(1) อธิบายช้ีแจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรยีน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรยีน และสรุป
ความคิดหลังเรียน 
(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการรู้
สารสนเทศ 
(4) ใหผู้้เรยีนได้ฝึกปฏิบัต ิ

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมสีว่นร่วมของ
กิจกรรมในช้ันเรยีน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลรายงาน 

 
1, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 

13, 14, 15 30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คดิเชิงเหตผุลและคิด เชงิบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ ์
3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองและสังคมได้ 

 
(1) ใหผู้้เรยีนฝึกทักษะการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
(1) ประเมินจากกิจกรรมในช้ันเรยีน 

 
11, 12, 
14, 15 

20% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สามารถท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่ง
ท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วม
กิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น าเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 
(1) ใหผู้้เรยีนน าเสนอความก้าวหน้าของ
กิจกรรมการท างานรายงานกลุ่ม การร่วมมือ 
แสดงความคดิเห็น ความรับผิดชอบและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในช้ันเรียน และในการท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินด้วยการให้ผูเ้รียนประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

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

20% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมลู  
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 
4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
(1) ใหผู้้เรยีนใช้ภาษาไทยในการท ารายงาน
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท ารายงาน และการ
น าเสนอผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ท้ังการส่งตรงตาม
ก าหนดเวลา ความซื่อสตัย์ในการท างาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเรยีนและการท ารายงานได ้

 
 

2, 3, 4, 5 
6, 8, 9, 
10, 12, 

13, 14, 15 
15% 

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) 

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานไม่ตรงเวลาที่
ก าหนด  
-ร่วมกิจกรรม จ านวน1-
10%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานไม่ตรงเวลาที่
ก าหนด 
-ร่วมกิจกรรม จ านวน11-
30%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงเวลาทีก่ าหนด 
-ร่วมกิจกรรม จ านวน31-
60%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงเวลาทีก่ าหนด 
-ร่วมกิจกรรม จ านวน61-
80%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงเวลาทีก่ าหนด 
-ร่วมกิจกรรม จ านวน81-
100%  

ร้อยละ 60 

ด้านความรู้ 
(K) 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด  
- สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง < 30%  

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด  
- สามารถตอบค าถามได ้
< 50%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท า 
งานท่ีมอบหมายได ้ 
-สามารถตอบค าถามได ้> 
50%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท างานที่
มอบหมายได้ถูกต้อง  
-สามารถตอบค าถามได ้> 
80%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท างานที่
มอบหมายได ้ 
และสามารถแนะน าหรือ
แก้ปัญหาในการท างานที่
มอบหมายได ้ 
-สามารถตอบค าถามได้
ครบถ้วน 100%  

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได ้< 
30%  

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได ้< 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได ้> 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามที่มอบหมาย สามารถ
ประยุกตค์วามรู้ในการท า
รายงานได ้> 80%  

-มีการวางแผนงาน  
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามที่มอบหมาย สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้
สามารถประยุกต์ความรู้
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ในการท ารายงานได้
ครบถ้วน 100%  

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I) 

- มีความรับผดิชอบงาน 
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
30%  
 

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
50%  
 

- มีความรับผดิชอบงาน 
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
50%  
 

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
80%  
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ได ้ 

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ
ครบถ้วน 100%  
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ได ้ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ไอท ี(N) 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได ้< 30%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได ้< 50%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได ้> 50%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได ้> 80%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได ้ครบถ้วน 
100%  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมขอ้มูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม) 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา  
-ปฐมนิเทศ  
-แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ  
-การวัดและประเมินผล  
บทท่ี 1 แนวคิดและหลักการของการรู้
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
2. ผู้สอนช้ีแจงเกณฑ์การให้คะแนน การ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน และการ
ประเมินผลการเรียน  
3. ร่วมกันก าหนดช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ทดสอบก่อนเรียน 

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

1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K)  

ผศ.สายสดุา      
ป้ันตระกลู 

2 
(3 ชม.) 

บทท่ี 2 ทรัพยากรและแหล่ง
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง
ของทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ผู้เรียนร่วมอภิปราย เก ี่ยวกับ
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ 
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน 
(M) 
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
3. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 

3 
(3 ชม.) 

บทที่ 2 ทรัพยากรและแหล่ง
สารสนเทศ (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
แหล่งสารสนเทศประกอบการอธ ิบาย 
2. ผู้เรียนอภิปรายเก ี่ยวกับรูปแบบของ
แหล่งสารสนเทศที่สนใจ 
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน 
(M) 
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปราย (I) 
3. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 
 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

4 
(3 ชม.) 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการใช้
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศ
ต ่าง ๆ 
2. ผู้เรียนก าหนดประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้สารสนเทศและค้นหา
ค าตอบ 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ความต้องการใช้สารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. สื่อวีดีทัศน์ต ัวอย ่างการแนะน า
การใช้ห้องสมุด 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน 
(M) 
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 
 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

5 
(3 ชม.) 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการใช้
สารสนเทศ (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
การวิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศ 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนค้นหา

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ค าตอบและวิเคราะห์ระดับความต้องการ
ใช้สารสนเทศ 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ระดับความต้องการใช้สารสนเทศ 

3. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 

6 
(3 ชม.) 

บทท่ี 4 การค้นหาสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
การค้นหาสารสนเทศ  
2. ผู้เรียนก าหนดค าค้น และค้นหาจากเว็บ
และฐานข้อมูล 
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การเลือกใช้ข้อมูลจาก search engine 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. สื่อวิดีทัศน์ 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

7 
(3 ชม.) 

บทท่ี 4 การค้นหาสารสนเทศ (ต่อ) กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนมอบหมายใหผู้้เรียนวิเคราะห์ข้อดี 

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการค้นหาจากเว็บและ
ฐานข้อมูล 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การวิเคราะห์ผลการค้นหาจากเว็บและ
ฐานข้อมูล 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
(K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

8 
(3 ชม.) 

บทท่ี 5 การประเมินสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหาและยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศ 
2. ให้ผู้เรียนเล ่าประสบการณ์การใช้
ส า ร ส น เ ทศ แ ล ะ ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 



11 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แลกเปล ี่ยนความค ิดเห ็น 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. รูปแบบการประเมินสารสนเทศ 
 

4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

9 
(3 ชม.) 

บทท่ี 5 การประเมินสารสนเทศ (ต่อ) กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ให้ผู้เรียนค้นหา
บทความเกี่ยวกับสารสนเทศและสร ุป
ความ 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. วิธีการประเมินสารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

10 
(3 ชม.) 

บทท่ี 6 จริยธรรมการใช้สารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
ประกอบการอธ ิบาย 
2. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรียนศ ึกษา
กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. กรณีศึกษาปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ ์

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

11 
(3 ชม.) 

บทที่ 6 จริยธรรมการใช้สารสนเทศ  
(ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษา
ประ เ ด ็น เ กี ่ย วก ับ จ ร ิย ธ ร รม กา ร ใ ช้
สารสนเทศที่สนใจ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัด
กลุ่มและแบ่งหน้าที่การท ารายงาน
เกี่ยวกับ“ทักษะการรู้สารสนเทศใน
ศตวรรษที่ 21”  

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. งานเขียนเชิงวิชาการ 
2. รายช่ือและหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม
รายงาน 

3. สังเกตการจ ัดกล ุ่มและการ
ท างานเป็นทีม (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
 

12 
(3 ชม.) 

บทท่ี 7 การอ้างอิง กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
ประกอบการอธ ิบาย 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิง
หนังสือภาษาไทย 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกการเขียนอ้างอิงภาษาไทย 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์หอจดหมายเหตุ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. ประเมินความก้าวหน ้าของ
รายงาน (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
5. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง 
(N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

13 
(3 ชม.) 

บทท่ี 7 การอ้างอิง (ต่อ) กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
ประกอบการอธ ิบาย 
2. ผู ้เร ียนฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิง
หนังสือภาษาอังกฤษ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกการเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษ 

มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

14 
(3 ชม.) 

บทท่ี 8 การท ารายงานวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายและยกต ัวอย ่างการท า
รายงานวิชาการ 
2. ผู้เรียนก าหนดประเด็นที่สนใจและฝึก
วางโครงเรื่องรายงาน 
3. ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหน ้าของ
รายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การวางโครงเรื่องรายงาน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. ประเมินความก้าวหน ้าของ
รายงาน (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
5. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

15 
(3 ชม.) 

บทท่ี 8 การท ารายงานวิชาการ (ต่อ) กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอน ยกต ัวอย ่างกรณีศ ึกษา 
2. ใหผู้้เรียนนำเสนอรายงาน 
3. เปิดโอกาสให ้ผู้เรียนอภิปรายและ
แสดง ความค ิดเห็นในรายงานของแต ่ละ
กล ุ่ม 
4. ผ ู้สอนสร ุปและทบทวนเน ื้อหา
บทเร ียน ทัง้หมด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.แบบประเมินรายงาน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. การน าเสนอรายงาน 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. ประเมินรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
5. พิจารณาการน าเสนอ
รายงาน (N) 

ผศ.สายสดุา      
ปั้นตระกลู 

16 สอบปลายภาค 1. พิจารณาความรู้เกีย่วกับ  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(1.30 ชม.) ทักษะการรูส้ารสนเทศด้วยการ
สอบ (K) 
2. พิจารณาวิธีคิด การประยุกต์
ความเข้าใจในหลักการของ 
ทักษะการรูส้ารสนเทศด้วยการ
สอบ (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) 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 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2561). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 
 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Bothma, T., Cosijn, E., Fourie, I. & Penzhorn, C. (2017). Navigating information literacy. 

5th ed. Cape Town: Pearson.  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน 
 2) ผู้เรียนประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับผู้เรียน  

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

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและ
การน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้ผู้เรียนยังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสผู้เรียน
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 

 


