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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา  1631308   ช่ือวิชา รายวิชาการค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง 
    Information Retrieval and Reference Service 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
                            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556          2561 
 2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ         วิชาเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
         1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
         2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร (ตอนเรียน A1) 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 1 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)  (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32304 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  2 พฤศจิกายน 2561  
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หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
และมีการปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2) เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และวิทยาการท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ/หรือประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเอง
และสังคมได้ 
 4) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ท าให้เกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ ท่ีดีในสังคม -                     
พหวุัฒนธรรม และแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
 5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร แสดงออกถึง
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัย
เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ LT ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและ
ความสามารถการท างานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดและหลักการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง การเลือกฐานข้อมูล การ

ใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ การประเมินผลการสืบค้น ปรัชญาของการบริการอ้างอิง การวิเคราะห์ค าถาม การ

สัมภาษณ์ การให้บริการอ้างอิง การบริการอ้างอิงแบบเสมือน บทบาทของผู้ให้บริการอ้างอิงในสังคมดิจิทัล 

Concepts and principles of searching, strategies of advanced information retrieval, 

database selections, types of information systems, evaluations of information retrieval, 

philosophies of reference services, question analysis, interviews, reference services, virtual 

reference services, roles of librarians in digital society 
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3.2 จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

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

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social 
Network เช่น Facebook Line เป็นต้น 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
(3) มีการปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และกติกาสังคม  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
 

 
(1) อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาท้ังใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์ 
(2) อาจารย์ให้ท างานเป็นทีม เพ่ือฝึกให้เป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาผลัดกันน าเสนองาน
เป็นรายกลุ่ม และให้ถามตอบในชั้นเรียน 
(4) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัยใช้
ศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น และเคารพในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและการสอบ  
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน  

 
1-15 

20% 

ด้านความรู้ 
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึง
แหล่ ง ก า ร เ รี ยนรู้  แล ะ วิทยาการ  ที่ มี ค ว าม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 
(1) อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครัง้ 
(2) อาจารย์บรรยายเน้ือหาหลักการและ
แนะน าเทคนิคการบูรณาการความรูจ้ากการ

 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างทบทวนความรู้ก่อนเรียน และการสรุป
ความคิดหลังเรียน  
(2) พิจารณาจากผลการสอบ 

 
1, 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(2) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ยกตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษาสรุป/ยกตัวอย่าง
เป็น Mind Mapping 

ด้านทักษะทางปัญญา                                                      
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ  ต่อตนเองและสังคมได้ 
 

 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความรู้จาก
การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างองิ และ
สังเคราะหบ์นเหตุผลของความเหมาะสมของ
การน าการค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง
ไปใช้อย่างเป็นระบบ เป็นข้ันตอน 

                                                        
(1) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดจาก
การประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงานส าหรับการ
ค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง  
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างเรียน  

 
5-11 

10% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) ความสามารถท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว                 
ร่วมกิจกรรม และมีปฏสิัมพันธ์ที่ดี ในสังคม-                          
พหุวัฒนธรรม  
(4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เน่ือง    
 

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสร้างสรรค์การค้นคืน
สารสนเทศและบริการอ้างอิง 1 ชิ้นงาน จาก 
Infographic เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศ
และบริการอ้างอิง โดยท างานเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 
คน 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาบอกบทบาทในการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่ม อธิบายปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาจากการท างานร่วมกัน 

 
 
(1) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  

 
 

12-15 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 

 
 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร  
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อ 
สื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม  
(4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้  

(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในชิ้นงานได้เข้าใจ ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุปการค้นคืน
สารสนเทศและบริการอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ 
ในรูปของการเขียน และการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

(1) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกันใช้ความคิด 
รวบรวม เผยแพร่ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

12-15 

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

การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

- การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน ปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยา-
บรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ <30% 

- การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน ปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยา-
บรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ <50% 

- การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน ปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยา-
บรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ >50% 

- การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน ปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยา-
บรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ >80% 

- การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน ปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยา-
บรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ถูกต้อง เหมาะสม
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความรู้ 
 

- การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
และวิทยาการ ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่

- การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
และวิทยาการ ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่

- การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
และวิทยาการ ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่

- การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
และวิทยาการ ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่

- การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
และวิทยาการ ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ส าคัญในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
<30% 

ส าคัญในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
<50% 

ส าคัญในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
>50% 

ส าคัญในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
>80% 

ส าคัญในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 

ด้านทักษะปัญญา 
 

- มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและ/หรือ
ประโยชน์ใด ๆ  ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 
<30% 

- มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและ/หรือ
ประโยชน์ใด ๆ  ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 
<50% 

- มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและ/หรือ
ประโยชน์ใด ๆ  ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 
>50% 

- มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและ/หรือ
ประโยชน์ใด ๆ  ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 
>80% 

- มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและ/หรือ
ประโยชน์ใด ๆ  ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 
100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

- ความสามารถท างาน
เป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 แสดงออกถึงความ 
สามารถในการปรับตัว                 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม-                          
พหุวัฒนธรรม และ 
แสดงออกถึงการมีความ

- ความสามารถท างาน
เป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 แสดงออกถึงความ 
สามารถในการปรับตัว                 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม-                          
พหุวัฒนธรรม และ 
แสดงออกถึงการมีความ

- ความสามารถท างาน
เป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 แสดงออกถึงความ 
สามารถในการปรับตัว                 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม-                          
พหุวัฒนธรรม และ 
แสดงออกถึงการมีความ

- ความสามารถท างาน
เป็นทมีกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 แสดงออกถึงความ 
สามารถในการปรับตัว                 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม-                          
พหุวัฒนธรรม และ 
แสดงออกถึงการมีความ

- ความสามารถท างาน
เป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 แสดงออกถึงความ 
สามารถในการปรับตัว                 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม-                          
พหุวัฒนธรรม และ 
แสดงออกถึงการมีความ
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

รับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง <30%    

รับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง <50%   

รับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง >50%    

รับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอเ่น่ือง  >80%  

รับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง 100%   

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ไอที  

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดต่อ สื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และแสดงออก
ถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ <30%   

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดต่อ สื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และแสดงออก
ถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ <50%   

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดต่อ สื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และแสดงออก
ถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ >50%  

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดต่อ สื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และแสดงออก
ถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ >80%  

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดต่อ สื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และแสดงออก
ถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 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 
(4 ชม.) 

ปฐมนิเทศ 
๐ รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
๐ แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
๐ เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
๐ แหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้ 

• การติดต่อสื่อสารระหวา่ง
อาจารย์กับนักศึกษาผ่าน 
Social Network 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
4. อาจารย์แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้ 
5. อาจารย์แนะน าช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่ม Social Network และ 
Weblog 
6. อาจารย์บรรยายเน้ือหาแนวคิดและหลักการ
เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาผ่าน Social Network  
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint, Application ที่
เก่ียวข้อง 
4. เว็บไซต์ blogger.com 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



10 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1. นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก าหนดกิจกรรม
ประจ าภาคเรียน และผลงานที่จะด าเนินการ
ภายในภาคเรียนน้ี 
2. นักศึกษาทั้งชั้นเรียนร่วมกันท าข้อตกลงก่อน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ใบกิจกรรมประจ าภาคเรียน “สร้างแฟ้มสะสม
ผลงานการค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง” 
โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

2 
(4 ชม.) 

• แนวคิดและหลักการค้นหา
ข้อมูลพื้นฐาน  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอียดและยกตัวอย่าง
แนวคิดและหลักการของการค้นคืนสารสนเทศ
และบริการอ้างอิง 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการของการค้นคืนสารสนเทศ
และบริการอ้างอิง 
2. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอหลักการค้นคืน
สารสนเทศและบริการอ้างอิงเป็นรายกลุ่ม ๆ ละ 
3 – 5 คน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application  ส าหรับ
การค้นคืนสารสนเทศและ
บริการอ้างอิง 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



11 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3 
(4 ชม.) 

• เทคนิคการค้นคืน
สารสนเทศข้ันสูง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอียดและเก่ียวกับ
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศข้ันสูง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศข้ันสูง 
2. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอหลักการเลือกใช้
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศข้ันสูงเป็นรายกลุ่ม 
กลุ่มละ 3 – 5 คน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application ด้านการ
ค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

4 
(4 ชม.) 

• เทคนิคการค้นคืน
สารสนเทศข้ันสูง (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอียดและเก่ียวกับ
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศข้ันสูง (ต่อ)                    
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ตัวอย่างการค้นคืนสารสนเทศข้ันสูง 
2. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอเทคนิคการค้นคืน
สารสนเทศข้ันสูงในยุคดิจิทัลเป็นรายกลุ่ม ๆ ละ 
3 – 5 คน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application ด้านการ
ค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



12 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5 
(4 ชม.) 

• การเลือกฐานข้อมูล  กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องการเลือกฐานข้อมูล 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับการเลือกฐานข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน รายงานผล
การสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน   
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application ด้านการ
ค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

6 
(4 ชม.) 

• การเลือกฐานข้อมูล (ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องตัวอย่างการเลือก
ฐานข้อมูล 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application ด้านการ

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



13 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับการเลือกฐานข้อมูล
ในบริบทต่าง ๆ 
2. นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน รายงานผล
การสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน   
 

ค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  
 

7 
(4 ชม.) 

• การใช้ระบบสารสนเทศ            
ต่าง ๆ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับการใช้ระบบ
สารสนเทศในบริบทต่าง ๆ 
2. นักศึกษาจับกลุ่มๆ ละ 3 - 5 คน รายงานผล
การสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน   
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application การ           
ค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



14 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน 

8 
(4 ชม.) 

• การประเมินผลการค้นคืน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องการประเมินผลการ            
ค้นคืน 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับการประเมินผลการ
ค้นคืนสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 
2. นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน รายงานผล
การสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application  ส าหรับ
การค้นคืนสารสนเทศและ
บริการอ้างอิง 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



15 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

9 
(4 ชม.) 

 

• การประเมินผลการค้นคืน 
(ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่างการ
ประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นการประเมินผลการคืนค้น
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
2. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอการประเมินผลการ
ค้นคืนสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เป็นรายกลุ่ม 
กลุ่มละ 3 – 5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application  ส าหรับ
การค้นคืนสารสนเทศและ
บริการอ้างอิง 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

10 
(4 ชม.) 

• ปรัชญาของการบริการ
อ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าปรัชญา
ของการบริการอ้างองิ 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application เก่ียวกับ

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



16 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1. นักศึกษาสืบค้นรูปแบบ และขอบข่ายเน้ือหา 
ปรัชญาของการบริการอ้างอิงเพ่ิมเติม 
2. นักศึกษาจับกลุ่มน าเสนอรูปแบบ และ
ขอบข่ายปรัชญาของการบริการอ้างอิงใน
รูปแบบ Infographic กลุ่มละ 3 – 5 คน 

การค้นคืนสารสนเทศและ
บริการอ้างอิง 

(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

11 
(4 ชม.) 

• การวิเคราะห์ค าถามและการ
สัมภาษณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์ค าถามและการสัมภาษณ ์

2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นการวิเคราะห์ค าถามและการ
สัมภาษณ ์
2. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอการวิเคราะห์ค าถาม
และการสัมภาษณ์ในปัจจุบันเป็นรายกลุ่ม ๆ ละ 
3 – 5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application เก่ียวกับ
การค้นคืนสารสนเทศและ
บริการอ้างอิง 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



17 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

เก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

12 
(4 ชม.) 

• การให้บริการอ้างอิง กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอหลักการจัดกิจกรรมและ
ตัวอย่างการให้บริการอ้างอิง 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาระดมสมองเก่ียวกับหลักการการ
ให้บริการอ้างองิโดยใช้หลักการต่าง ๆ 
2. นักศึกษาจับกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติฝึก
ปฏิบัติหลักการให้บริการอ้างอิงในกรณศีึกษาท่ี
ได้รับมอบหมาย กลุ่มละ 3 – 5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/ 
Weblog/Application เก่ียวกับ
การค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด สืบค้น รวบรวม 
เผยแพร่ความรู้ และอ้างอิงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



18 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

13 
(4 ชม.) 

• การบริการอ้างอิงแบบ
เสมือน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรูปแบบและขอบข่ายเน้ือหา
การบริการอ้างองิแบบเสมือน         
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์การบริการ
อ้างอิงแบบเสมือน         
2. นักศึกษาน าเสนอรูปแบบและขอบข่ายเน้ือหา
การบริการอ้างองิแบบเสมือนเป็นรายกลุ่ม ๆ ละ 
3 – 5 คน         

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/
Weblog/Application  ส าหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานเก่ียวกับการ
ค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง 
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่ 
Weblog/Application เก่ียวกับการค้นคืน
สารสนเทศและบริการอ้างอิงผ่าน
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



19 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

14 
(4 ชม.) 

 

• บทบาทของผู้ให้บริการ
อ้างอิงในสังคมดิจิทัล 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์ทบทวนข้ันตอนการน าเสนอบทบาท
ของผู้ให้บริการอ้างองิในสังคมดิจิทัล 
2. ถามตอบข้อซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาน าเสนอชิ้นงานๆ ด้านการบทบาท
ของผู้ให้บริการอ้างองิในสังคมดิจิทัล เป็นราย
กลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน 
2. นักศึกษาส่งรายงานเป็นลักษณะความเรียง
พร้อมภาพประกอบและอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต์/ 
Weblog/Application เก่ียวกับ
การค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด สืบค้น รวบรวม 
เผยแพร่ และอ้างอิงความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

15 
(4 ชม.) 

ทบทวนเน้ือหารายวิชาทั้งหมด กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์ทบทวนเน้ือหารายวิชาการค้นคืน
สารสนเทศและบริการอ้างอิง 
2. ถามตอบข้อซักถาม 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การสืบค้น/การอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาน าเสนอประโยชน์ที่ได้รับจาก
รายวิชา 
2. นักศึกษาส่งงานที่ค้างสง่ หรือแก้ไขงานที่ยัง
ไม่สมบูรณ ์
 
 

3. เว็บไซต์/ 
Weblog/Application เก่ียวกับ
การค้นคืนสารสนเทศและบริการ
อ้างอิง 

16 
(1.5 ชม.) 

สอบปลายภาค (1) พิจารณาจากผลการสอบ  ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรม/ใบงาน    50% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน  20% 
 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 
0-49 F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2559). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง.  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จันทิมา เขียวแก้ว. (2561). การค้นคืนสารสนเทศ. จาก file:///D:/วิชาท่ีสอน/การค้นคืนสารสนเทศและ

บริการอ้างอิง/content/งานเขียนจันทิมา.pdf.  
ประอรนุช โปร่งมณีกุล. (2557). บริการอ้างอิงและสารสนเทศ. วารสารมนุษยสังคมปริทิศน์, 16(1), มกราคม 

– มิถุนายน. 57-71. 
สมาน ลอยฟ้า. (2553). การค้นคืนสารสนเทศด้วยระบบ Federated Search. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 

28(2), พฤษภาคม – สิงหาคม, 73-84. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2561). การค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษา หรือการสืบค้น

ข้ามภาษา. จาก  https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2802-clir. 
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ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2561). บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย. จาก  https:// 
library.kku.ac.th/library2013/ index.php?option=com_content&view=article&id=57&Ite
mid=106. 

 

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

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  
 3) สอดคล้องกับ 7.1   

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 
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 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 

 


