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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา  1632310 ชื่อวิชา การศึกษาผู้ใช้ (User Studies) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.    2556   2561 
2) ประเภทของรายวิชา :   วิชาบังคับ    วชิาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม  

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  16 กรกฎาคม 2561  
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หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1) เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและสามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
  3) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎี
ต่างๆในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  4) เพ่ือให้นักศึกษาท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับตัวในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
  5) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่านการเขียน การสรุป
ประเด็นและการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ิมการจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาผู้ใช้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศความส าคัญของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้

พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศการศึกษาผู้ใช้การให้การศึกษาผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้  
การประเมินการใช้กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ  

Concepts and principles of library and information usage; importance of users; 
user psychology; behaviors of information search and usage; user studies; user education; 
communication with users; usage assessment; case studies on library and information usage 
and user studies 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นย ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) ผู้สอนประจ ารายวิชา ประกาศเวลาสนทนาออนไลน์ ให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์รายวิชา 
รวมถึงให้นักศึกษาสามารถเข้าไปฝากข้อค าถามผ่าน e-mail, Facebook , Line 
 2) ผู้สอนประจ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษารายวิชาเป็นรายบุคคลในกรณีท่ีมีความต้องการเป็น
พิเศษ หรือต้องการค าปรึกษาส่วนตัว จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเปน็แบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย ์
2. อาจารย์จัดกิจกรรมการอภิปรายให้นักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
3. อาจารย์มอบหมายงานใหน้ักศกึษาฝึกปฏิบัติ 
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
ในการร่วมอภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็น ที่
สะท้อนถึงความเคารพตนเองและผู้อื่น 
3. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได ้

 
1. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญของรายวิชา พร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้ห้องสมดุและ
สารสนเทศ เพื่อใหผู้้เรยีนได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วเช่ือมโยงไปยังศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสรา้งสรรค์งาน  
2. การทดสอบ 

 
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีมีการสอบถามในช้ัน
เรียน 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีนักศึกษาได้รบั
มอบหมายในด้านความถูกต้อง เหมาะสม และ
การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเมินการท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 
4. ประเมินผลการสอบปลายภาค 

 
2-15 

 
30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ         
มีวิจารณญาณหรือดุลยพินจิในการแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์ต่างๆ 
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้    
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปญัหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ ์

 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาได้ฝึก
ปฏิบัติ ตามกิจกรรมที่ก าหนด สรปุและ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. อาจารย์จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยให้นกัศึกษาร่วม
อภิปรายเพื่อแสดงความคดิเห็นและซักถาม  

 
1. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
2. ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการ
ซักถามที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
วิเคราะห์ และการแก้ไขปญัหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนักศึกษา 

 
2-3 
5-10 
12-14 

 
30% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อืน่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 
 
1. อาจารย์จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างาน
ร่วมกันด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและสร้างความ
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อแก้ไขปญัหาตา่งๆ ในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยอาศัยช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย เช่น e-mail, Facebook 
, Line  เป็นต้น 

 
 
1. ประเมินพฤติกรรมการท างานรว่มกันของ
นักศึกษา การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม  
2 ประเมินร่องรอย ความถี่ และความเหมาะสม
ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนักศึกษา และผูส้อน 

 
 

5-10 
12-14 

 
 

20% 

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

 
 
1.  อาจารย์จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงาน 
โดยเน้นความถูกต้อง เหมาะสมท้ังในด้านของ

 
 
1. ประเมินผลรายงานสรุปผลการศึกษาผู้ใช้ 

 
 

7-8 
12-14 

 
 

10% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณติศาสตร์ที่เกีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

ภาษา การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 
 

2. ประเมินพฤติกรรมในการน าเสนอ การใช้
ภาษา และการเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างเหมาะสม  

 
4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
  

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

- เข้าเรียน/ส่งงานไมต่รง
เวลา 

- เข้าเรียน/ส่งงานไมต่รง
เวลา 
- งานมีความ
ถูกต้อง>50%  

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
- งานมีความ
ถูกต้อง>50% 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
- งานมีความถูกต้อง
100% 

ร้อยละ 60 

ด้านความรู ้
(K) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย (ความถูกต้อง
ของงานท่ีมอบหมาย 
>50%) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย (ความถูกต้อง
ของงานท่ีมอบหมาย 
>70%) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย(ความถูกต้อง
ของงานท่ีมอบหมาย 
100%) 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง<50% 
 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>=50% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>50% 
- มสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการซักถามใน
ช้ันเรียน>50% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>70% 
- มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการซักถามใน
ช้ันเรียน>70% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง100% 
- มีการแสดงความคิดเห็น
และการซักถามในช้ัน
เรียนที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 

- มีการท างานร่วมกันของ
นักศึกษา แต่ขาดการ
แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 - ไม่มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา แต่ขาดการ
แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 - มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา มีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
แต่ไม่ชัดเจน 
 - ไม่มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- มกีารท างานร่วมกันของ
นักศึกษา มีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบที่
ชัดเจน 
- ไม่มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

- การท างานร่วมกันของ
นักศึกษา การแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
 - มีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักศึกษา
และผูส้อน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

มีการใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายงาน
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้ 
อย่างเหมาะสม <=30% 

มกีารใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายงาน
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้
อย่างเหมาะสม >30% 

มกีารใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายงาน
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้ 
อย่างเหมาะสม >50% 

มกีารใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายงาน
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้ 
อย่างเหมาะสม >70% 

มีการใช้ภาษา และการ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายงาน
สรุปผลการศึกษาผู้ใช้ 
อย่างเหมาะสม100% 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมขอ้มูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม) 
 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

1. แนะน ารายวิชา 
2. ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอน เกณฑ์การให้คะแนนใน
แต่ละกิจกรรม  
3. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาส าหรับการเรียนในช้ัน
เรียน และนอกช้ันเรียน (การ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
เหมาะสม) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. แนะน าแผนการสอน (มคอ.3) 
2. แนะน าต ารา/หนังสือท่ีใช้ประกอบการ
เรียน 
3.  แนะน ารายวิชา เกณฑ์การใหค้ะแนน 
และแนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนในช้ันเรียน และนอกช้ัน
เรียน โดยใช้ PowerPointประกอบการ
บรรยาย 
4.  แนะน าแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเช่น ฐาน
ข้อมูลมสด. เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
5.  นักศึกษาซักถามในประเด็นทีไ่ม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
- 

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

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
 
 

อาจารย์   
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของ
การใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ให้นักศึกษาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความประทับใจจากการใช้
บริการห้องสมุด(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากความสามารถใน
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความประทับใจจาก
การใช้บริการห้องสมุด (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

3 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 ความส าคัญของผู้ใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ห้องสมดุ 
- พฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุด 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกสรุป
ความคิดรวบยอดในรูปแบบของ mind 
mapping (งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากความสามารถใน
การสรุปความคดิรวบยอดใน
รูปแบบของ mind mapping (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 จิตวิทยาผู้ใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศ   
- จิตวิทยาการเรียนรู ้
- ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์   
- พฤติกรรมการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

5-6 
(8 ชม.) 

บทที่ 4 พฤติกรรมการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศ 
- พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ 
- การใช้สารสนเทศ  
- ความต้องการสารสนเทศ 
- ปัญหาในการใช้สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตติามกิจกรรมที่
ก าหนด โดยมอบหมายให้สืบค้น
สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ จากฐานข้อมลูทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (งานกลุ่ม 5 
คะแนน) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลการสืบค้น
สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ จากฐานข้อมลู
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็
ทีมการมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และการแบ่งหน้าท่ีความ

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ระหว่างสมาชิกในทีม (I) 

7-8 
(8 ชม.) 

บทที่ 5 การศึกษาผู้ใช้หรือ
ผู้รับบริการห้องสมุด 
- ความหมายและความส าคญัของ
การศึกษาผู้ใช้ห้องสมดุ 
- ประเภทของผู้ใช้หรือผูร้ับบริการ
ห้องสมุด 
- กลุ่มผู้ใช้  
- ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ 
- การคัดเลือกและจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตติามกิจกรรมที่
ก าหนด โดยมอบหมายใหค้้นหาขอ้มูลจาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นสรปุ และ
เลือกวิธีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ที่
สนใจ จัดท าเครื่องมือในการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ และน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 
(งานกลุ่ม 5 คะแนน) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลการค้นหาข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
วิธีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
จากนั้นสรุป และเลือกวิธีการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้ที่สนใจ 
จัดท าเครื่องมือในการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็
ทีมการมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ระหว่างสมาชิกในทีม (I) 
5. สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
ของนักศึกษาหน้าช้ันเรียน (N) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

9-10 
(8 ชม.) 

บทที่ 6 การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด 
- ความหมายและความส าคญัของ
การให้การศึกษาแกผู่้ใช้ห้องสมุด 
- ประโยชน์ของการให้การศึกษา
แก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 
(C) 

อาจารย์  
ดร. 
นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

- จุดมุ่งหมายของการให้การศึกษา
แก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
- วิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด 
สื่อการสอนส าหรับการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตติามกิจกรรมที่
ก าหนด โดยมอบหมายใหน้ักศึกษาสมมตุิ
บทบาทของตัวเองเป็นบรรณารักษ์
ห้องสมุด และจ าเป็นต้องให้การศกึษาแก่
ผู้ใช้ห้องสมุดโดยการปฐมนิเทศ นกัศึกษา
ในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุดควรให้ความรู้
แก่ผู้ใช้ห้องสมุดในเรื่องใดบ้าง (งานกลุ่ม 5 
คะแนน) 

4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็
ทีมการมสี่วนร่วมแสดงความ 
คิดเห็น และการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ระหว่างสมาชิกในทีม (I) 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 การสื่อสารกับผู้ใช้ 
- ความหมายและองค์ประกอบของ
การสื่อสาร  
- วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- รูปแบบของการสื่อสาร 
- กระบวนการสื่อสาร 
- ขั้นตอนในการสื่อสาร 
- การเลือกใช้สื่อในการสื่อสาร 
- ทักษะส าคัญของนักสื่อสารที่ด ี

กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากผลการท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (K) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

12-14 
(12 ชม.) 

บทที่ 8 การประเมินการใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- เหตุผลที่ต้องประเมินการใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- การจัดเตรียมและพัฒนา
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
- การส ารวจและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. ยกตัวอย่างแบบประเมินการใช้ห้องสมุด
และสรุปผลการประเมินการใช้ห้องสมุด 
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. มอบหมายใหน้ักศึกษา ศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
4. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M) 
2. ประเมินจากการตอบค าถาม
และการท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรยีน 
(K) 
3. ประเมินจากการผลศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศ (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

- ตัวอย่างแบบประเมินการใช้
ห้องสมุด  
- ตวัอย่างการสรุปผลการประเมิน
การใช้ห้องสมุด 

โดยสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม) เก็บ
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และ
สรุปผล พร้อมน าเสนอในรูปแบบของ
รายงานสรุปผลการศึกษาผู้ใช้และน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
(งานกลุ่ม 5-6 คน 30 คะแนน) 

4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็
ทีมการมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ระหว่างสมาชิกในทีม (I) 
5. สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
ของนักศึกษาหน้าช้ันเรียน (N) 

15 
(4 ชม.) 

สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบ
ยอดความคดิ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint ประกอบ 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
3. แนะน าแนวข้อสอบ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
- 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
(M)  
2. ประเมินจากการตอบค าถาม (K) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

16 
(1.30 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงาน      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 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
นันทวัน เรืองอร่าม (2560). การศึกษาผู้ใช้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการศึกษาผู้ใช้ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  

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

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ไอที 

   

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

 


