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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา  1634414   ช่ือวิชา รายวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
    Information Management for Children 
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, B1) 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 2, 3 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32303 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  6 พฤศจิกายน 2561  
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หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพื่อให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีต่อผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และมี 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และสามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 3) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 4) เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และ           
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์                     
ต่าง ๆ ได้ 
 5) เพื่อให้นักศึกษาสามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอด้านการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัย
เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ LT ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและ
ความสามารถการท างานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก ความส าคัญของเด็ก จิตวิทยาเด็ก 

พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเด็ก 

แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้

สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of information management for children; importance of 

children; child psychology; behaviors and information needs of children; types and scopes of 

information content for children; information sources and services for children; information 

management for children; promotion of information usage; roles and capability of service 

providers; and related ethics 

 

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) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น  
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

 
(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) มีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคญั 
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวขอ้ง  

 
(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) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                   
กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ยกตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษาสรุป/ยกตัวอย่าง
เป็น Mind Mapping 

ด้านทักษะทางปัญญา                                        
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ  
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความรู้จาก
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก และ
สังเคราะหบ์นเหตุผลของความเหมาะสมของ
การน าสารสนเทศไปใช้ส าหรับเด็กอย่างเป็น
ระบบ เป็นข้ันตอน 

                                                        
(1) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดจาก
การประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงานส าหรับเด็ก  
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างเรียน  

 
5-11 

10% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสร้างสรรค์การ
จัดระบบสารสนเทศและความรู้ 1 ชิ้นงาน จาก 

 
 

 
 

12-15 
20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

Infographic/หนังสือส าหรับเด็ก โดยท างาน
เป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาบอกบทบาทในการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่ม อธิบายปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาจากการท างานร่วมกัน 

(1) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอด้านการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในชิ้นงานได้เข้าใจ ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุปสารสนเทศแบบ
ต่างๆ ในรูปของการเขียน และการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

 
 
(1) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในชิ้นงาน โดยร่วมกันใช้ความคิด 
รวบรวม เผยแพร่ความรู้ผ่านสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

 
 

12-15 

20% 

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

การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วน
ตน มีภาวะความเป็นผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ <30% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วน
ตน มีภาวะความเป็นผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ <50% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วน
ตน มีภาวะความเป็นผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ >50% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วน
ตน มีภาวะความเป็นผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ >80% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วน
ตน มีภาวะความเป็นผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 100% 

ร้อยละ 50 
 

ด้านความรู้ 
 

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง สามารถ            
บูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้
ได้ <30% 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง สามารถ            
บูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้
ได้ <50% 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง สามารถ            
บูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้
ได้ >50% 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง สามารถ            
บูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้
ได้ >80% 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง สามารถ            
บูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้
ได้ 100% 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านทักษะปัญญา 
 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ            
มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
<30% 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ            
มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับ
สถานการณ์<50% 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ            
มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
>50% 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ            
มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
>80% 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ            
มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์  
100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ <30%  

มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ <50% 

มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ >50% 

มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ >80% 

มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ 100% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ไอที  

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอด้านการ
จัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอด้านการ
จัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอด้านการ
จัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอด้านการ
จัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอด้านการ
จัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
<30% 

และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
<50% 

และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
>50% 

และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
>80% 

และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
100% 

  

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 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
4. อาจารย์แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้ 

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  

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

๐ แหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้ 

• แนวคิดและหลักการเก่ียวกับ
การ       
   ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
กับ 
   นักศึกษาผ่าน Social 
Network 

5. อาจารย์แนะน าช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มผ่าน Social Network และ 
Weblog 
6. อาจารย์บรรยายเน้ือหาแนวคิดและหลักการ
เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาผ่าน Social Network  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก าหนดกิจกรรม
ประจ าภาคเรียน และผลงานที่จะด าเนินการ
ภายในภาคเรียนน้ี 
2. นักศึกษาร่วมกันท าข้อตกลงก่อนการเรียน
การสอน 
3. ใบกิจกรรมประจ าภาคเรียน “สร้างแฟ้มสะสม
ผลงานการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก” โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

 (4) สังเกตพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

2 
(4 ชม.) 

• แนวคดิและหลักการของการ
จัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอียดและยกตัวอย่าง
แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

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

(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. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
2. นักศึกษาน าเสนอหลักการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็กในยุคดิจิทัล โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 
ละ 3-5 คน 

(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

3 
(4 ชม.) 

• ความส าคัญของเด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอียดและเก่ียวกับ
พัฒนาการของเด็ก 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ความส าคัญของเด็ก และพัฒนาการของเด็กใน
วัยต่างๆ 
2. นักศึกษาน าเสนอหลักการเลือกเน้ือหา
ส าหรับเด็กในวัยต่าง ๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 
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 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

4 
(4 ชม.) 

• การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอียดและเก่ียวกับการ
จัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



14 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
สารสนเทศส าหรับเด็กในวัยต่างๆ 
2. นักศึกษาน าเสนอหลักการเลือกสารสนเทศ
ส าหรับเด็กที่เด็กสนใจในวัยต่าง ๆ โดยมีสมาชิก
ในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

3. เว็บไซต์/
Weblog/Application  ส าหรับ
เด็ก 
 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

5 
(4 ชม.) 

• จิตวิทยาเด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องจิตวิทยาของเด็กใน
ช่วงแรก  
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับความต้องการ
สารสนเทศของเด็กตามหลักจิตวิทยาเด็กใน
ช่วงแรก 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ 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) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



15 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6 
(4 ชม.) 

• จิตวิทยาเด็ก (ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องจิตวิทยาของเด็กช่วง
ปลาย 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับหลักจิตวิทยาเด็กช่วง
ปลาย 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ 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) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  
 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

7 
(4 ชม.) 

• พฤติกรรมและความต้องการ
สารสนเทศของเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องพฤติกรรมและความ
ต้องการสารสนเทศของเด็กช่วงแรก 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

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

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

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับพฤติกรรมและความ
ต้องการสารสนเทศของเด็กช่วงแรก 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน  
 

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

8 
(4 ชม.) 

• พฤติกรรมและความต้องการ 
(ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องพฤติกรรมและความ
ต้องการสารสนเทศของเด็กช่วงปลาย 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเก่ียวกับพฤติกรรมและความ
ต้องการสารสนเทศของเด็กช่วงปลาย 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ 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) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
ส าหรับเด็ก  

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน 

9 
(4 ชม.) 

 

• ประเภท รูปแบบ และ
ขอบข่ายเน้ือหาสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง
ประเภทของสารสนเทศส าหรับเด็ก 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นประเภทของสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
2. นักศึกษาน าเสนอประเภทของสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 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) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

10 
(4 ชม.) 

• ประเภท รูปแบบ และ
ขอบข่ายเน้ือหาสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก (ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง 
รูปแบบ และขอบข่ายเน้ือหาสารสนเทศส าหรับ
เด็ก 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



18 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นรูปแบบ และขอบข่ายเน้ือหา
สารสนเทศส าหรับเด็ก 
2. นักศึกษาน าเสนอรูปแบบ และขอบข่าย
เน้ือหาสารสนเทศส าหรับเด็ก โดยมีสมาชิกใน
กลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

3. เว็บไซต์/
Weblog/Application  ส าหรับ
เด็ก 
 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

11 
(4 ชม.) 

• แหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง แหล่ง
ผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก  
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นแหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก 
2. นักศึกษาน าเสนอแหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 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  

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

12 
(4 ชม.) 

• กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศส าหรับเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอหลักการจัดกิจกรรมและ
ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการใชส้ารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาระดมสมองเก่ียวกับหลักการจัด
กิจกรรมและตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศส าหรับเด็ก โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ ละ 
3-5 คน 
2. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติฝึกปฏิบัติ
หลักการจัดกิจกรรมและตัวอย่างกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สารสนเทศส าหรับเด็ก โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ 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
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ความรู้ผ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม  

13 
(4 ชม.) 

• รูปแบบและขอบข่ายเน้ือหา
สารสนเทศส าหรับเด็ก         

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรูปแบบและขอบข่ายเน้ือหา
สารสนเทศส าหรับเด็ก         
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาออกแบบรูปแบบและขอบข่าย
เน้ือหาสารสนเทศส าหรับเด็ก         
2. นักศึกษาน าเสนอรูปแบบและขอบข่ายเน้ือหา
สารสนเทศส าหรับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ 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
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรู้ผ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



21 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

14 
(4 ชม.) 

 

น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศส าหรับเด็กปฐมวัย/
ระดับประถมศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์ทบทวนข้ันตอนการน าเสนอกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สารสนเทศส าหรับเด็กปฐมวัย/
ระดับประถมศึกษา 
2. ถามตอบข้อซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาน าเสนอชิ้นงานๆ ด้านการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็กเป็นรายกลุ่มๆละ 3 - 5
คน 
2. นักศึกษาส่งรายงานเป็นลักษณะความเรียง
พร้อมภาพประกอบและอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 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
สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในชิ้นงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรู้ผ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

15 
(4 ชม.) 

ทบทวนเน้ือหารายวิชาทั้งหมด กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์ทบทวนเน้ือหารายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็กในลักษณะสอนเสริม 
2. ถามตอบข้อซักถาม 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
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
ไม่สมบูรณ์  

3. เว็บไซต์/
Weblog/Application ส าหรับ
เด็ก 

16 
(1.5 ชม.) 

สอบปลายภาค (1) พิจารณาจากผลการสอบ  ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



23 
 

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 รายวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก.  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กานทีวี. (2561).  โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก. จาก http://karn.tv/. 
กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์. (2551). นิทานจากมือ หนังสือท าเอง. กรุงเทพฯ: คิดคม. 
ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2557). การเขียนภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2561). การพัฒนาฐานความรู้ด้านการศ ึกษาปฐมวัย. จาก http://panutta  
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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 

 


