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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา  1633419   ชื่อวิชา การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 
    Information Management for Children 
1.2 จํานวนหนวยกิต 
 3 (2-2-5) หนวยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
                            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556          2561 
 2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ         วิชาเลือก 
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
         1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
         2) อาจารยผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร (ตอนเรียน A1) 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562 / ชั้นป 2 / ตอนเรียน A1 
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites)  (ถามี) 
    ไมม ี
1.8 สถานที่เรียน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หอง 244 
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  18 กรกฎาคม 2562  
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือใหนักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย 
สุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา ประโยชนสวนตน มีภาวะความเปนผูนํา และเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย 
และมี จรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรู เขาใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกับความรูในศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ สามารถประยุกตความรูจาก
ทฤษฎีสู การปฏิบัติ  และสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้ งศาสตร ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ รวมทั้งนําไปประยุกตใชได 
 3) เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไข
ปญหาในสถานการณตาง ๆ มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค และสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ 
 4) เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และ           
มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และสามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ ได 
 5) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น 
และการนําเสนอดานการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือก และใชรูปแบบ
การนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ และสามารถเลือกประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เก่ียวของในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผูสอนใชวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐานดวยกระบวนการจัดการความรู ซึ่งเปนผลมาจากงานวิจัย
เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการสอนแบบ LT ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและ
ความสามารถการทํางานเปนทีมของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร” เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
3.1 คาํอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก ความสําคัญของเด็ก จิตวิทยาเด็ก 

พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับเด็ก 

แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก กิจกรรมสงเสริมการใช

สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมที่เก่ียวของ 
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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 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั/ิ 

งานภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ตามความตองการของนักศึกษา
เปนรายกลุม เพ่ือทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา 

30  ชั่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน Social 
Network เชน Facebook Line เปนตน 
 2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย 2 
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
4.1 แผนพฒันาและการประเมินตามผลการเรียนรูแตละดาน 

ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย สุจรติ 
เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา 
ประโยชนสวนตน 
(3) มีภาวะความเปนผูนํา และเปนแบบอยางที่ดี
ตอผูอื่น  
(4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณคาของความเปนมนุษย  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร 

 
(1) อาจารยกําหนดเงื่อนไขการเรยีน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงตอเวลาทั้งใน
สวนของการเขาเรียน การสงงาน และความ
ซื่อสัตย 
(2) อาจารยใหทํางานเปนทีม เพ่ือฝกใหเปน
ผูนําและผูตามที่ดี รูจักรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 
(3) อาจารยใหนักศึกษาผลดักันนําเสนองาน
เปนรายกลุม และใหถามตอบในช้ันเรียน 
(4) อาจารยใหนักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัยใช
ศาสตรดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนํากลุมที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน และเคารพในความแตกตางระหวาง
บุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การสงงาน 
ความซื่อสัตยในการปฏิบัติงานและการสอบ  
การอางอิงผลงานทางวิชาการ และการมีสวน
รวมในชั้นเรียน  

 
1-15 

20% 

ดานความรู 
(1) มีความรู เขาใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ 
สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกับ
ความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ  
(2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                   
กับความรูในศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ  
(3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

 
(1) อาจารยทบทวนความรูกอนเรยีน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครัง้ 
(2) อาจารยบรรยายเนื้อหาหลักการและ
แนะนําเทคนิคการบูรณาการความรูจากการ
ยกตัวอยาง แลวใหนักศึกษาสรุป/ยกตัวอยาง
เปน Mind Mapping 

 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหวางทบทวนความรูกอนเรียน และการสรุป
ความคิดหลังเรียน  
(2) พิจารณาจากผลการสอบ 

 
1, 16 

30% 
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล 

ทั้งศาสตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เก่ียวของ รวม
ทั้งน าไปประยุกตใชได 
ดานทักษะทางปญญา                                        
(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ  
(2) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ สอดคลอง
กับสถานการณ 

 
(1) อาจารยใหนักศึกษาวิเคราะหความรูจาก
การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก และ
สังเคราะหบนเหตุผลของความเหมาะสมของ
การนําสารสนเทศไปใชสําหรับเด็กอยางเปน
ระบบ เปนขั้นตอน 

                                                        
(1) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดจาก
การประยุกตความรูมาสรางช้ินงานสําหรับเด็ก  
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหวางเรยีน  

 
5-11 

10% 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอืน่
อยางมีประสิทธิภาพ  
(2) มีความรับผดิชอบในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพนัธกับผูอื่น 
(4) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ได 

 
 
(1) อาจารยใหนักศึกษาสรางสรรคการ
จัดระบบสารสนเทศและความรู 1 ชิ้นงาน จาก 
Infographic/หนังสือสําหรับเด็ก โดยทํางาน
เปนกลุมไมเกิน 5 คน 
(2) อาจารยใหนักศึกษาบอกบทบาทในการมี
สวนรวมกับกิจกรรมของกลุม อธิบายปญหา
และวิธีแกปญหาจากการทํางานรวมกัน 

 
 
(1) สังเกตการปรับตัว การรวมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุม และความคิด
สรางสรรคในการสรางช้ินงาน  

 
 

12-15 

20% 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง 

 
 
(1) อาจารยใหนักศึกษาสื่อสารความคิดผาน

 
 
(1) อาจารยพิจารณาผลการสื่อสารความคิดผาน

 
 

12-15 
20% 
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล 

การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
นําเสนอดานการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็กได
อยางมีประสิทธิภาพ  
(2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ  
(3) สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ 
หรือคณติศาสตรที่เกีย่วของในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 

การนําเสนอในชิ้นงานไดเขาใจ ถูกตอง และ
เหมาะสม 
(2) ผูสอนใหนักศึกษาฝกสรุปสารสนเทศแบบ
ตางๆ ในรูปของการเขียน และการนําเสนอ
หนาชั้นเรียน 

การนําเสนอในชิ้นงาน โดยรวมกันใชความคิด 
รวบรวม เผยแพรความรูผานสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ไดถูกตองและเหมาะสม  

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก | ผลการเรียนรูตัวอักษรปกติ = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑการใหคะแนน  
ผลการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) รอยละ 

การผานเกณฑ 1 2 3 4 5 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย สจุริต 
เสียสละ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวา ประโยชนสวน
ตน มีภาวะความเปนผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ผูอื่น รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุคาของ
ความเปนมนุษย และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร <30% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย สจุริต 
เสียสละ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวา ประโยชนสวน
ตน มีภาวะความเปนผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ผูอื่น รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุคาของ
ความเปนมนุษย และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร <50% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย สจุริต 
เสียสละ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวา ประโยชนสวน
ตน มีภาวะความเปนผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ผูอื่น รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุคาของ
ความเปนมนุษย และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร >50% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย สจุริต 
เสียสละ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวา ประโยชนสวน
ตน มีภาวะความเปนผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ผูอื่น รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุคาของ
ความเปนมนุษย และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร >80% 

- มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย สจุริต 
เสียสละ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวา ประโยชนสวน
ตน มีภาวะความเปนผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ผูอื่น รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุคาของ
ความเปนมนุษย และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 100% 

รอยละ 50 
 

ดานความรู 
 

- มีความรู เขาใจหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ 
สามารถบูรณาการความรู
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรกับ
ความรูในศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ สามารถ            

- มีความรู เขาใจหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ 
สามารถบูรณาการความรู
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรกับ
ความรูในศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ สามารถ            

- มีความรู เขาใจหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ 
สามารถบูรณาการความรู
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรกับ
ความรูในศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ สามารถ            

- มีความรู เขาใจหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ 
สามารถบูรณาการความรู
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรกับ
ความรูในศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ สามารถ            

- มีความรู เขาใจหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญ 
สามารถบูรณาการความรู
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรกับ
ความรูในศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ สามารถ            
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ผลการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) รอยละ 
การผานเกณฑ 1 2 3 4 5 

บูรณาการความรูใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรกับความรูใน
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ  
สามารถประยุกตความรู
จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร และ
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งน าไปประยุกตใช
ได <30% 

บูรณาการความรูใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรกับความรูใน
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ  
สามารถประยุกตความรู
จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร และ
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งน าไปประยุกตใช
ได <50% 

บูรณาการความรูใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรกับความรูใน
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ  
สามารถประยุกตความรู
จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร และ
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งน าไปประยุกตใช
ได >50% 

บูรณาการความรูใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรกับความรูใน
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ  
สามารถประยุกตความรู
จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร และ
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งน าไปประยุกตใช
ได >80% 

บูรณาการความรูใน
สาขาวิชาบรรณารักษ-
ศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรกับความรูใน
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ  
สามารถประยุกตความรู
จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
และสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร และ
ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งน าไปประยุกตใช
ได 100% 

ดานทักษะปญญา 
 

- มีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแกไขปญหา
ในสถานการณตาง ๆ           
มีความสามารถในการ
ประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแกไข

- มีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแกไขปญหา
ในสถานการณตาง ๆ           
มีความสามารถในการ
ประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแกไข

- มีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแกไขปญหา
ในสถานการณตาง ๆ           
มีความสามารถในการ
ประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแกไข

- มีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ                 
มีวิจารณญาณหรอืดุลย
พินิจในการแกไขปญหา
ในสถานการณตาง ๆ           
มีความสามารถในการ
ประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแกไข

- มีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแกไขปญหา
ในสถานการณตาง ๆ           
มีความสามารถในการ
ประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีตาง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและการแกไข
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ผลการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) รอยละ 
การผานเกณฑ 1 2 3 4 5 

ปญหาไดอยางสรางสรรค 
และสามารถใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกไข
ปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองกับสถานการณ 
<30% 

ปญหาไดอยางสรางสรรค 
และสามารถใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกไข
ปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองกับสถานการณ
<50% 

ปญหาไดอยางสรางสรรค 
และสามารถใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกไข
ปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองกับสถานการณ 
>50% 

ปญหาไดอยางสรางสรรค 
และสามารถใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกไข
ปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองกับสถานการณ 
>80% 

ปญหาไดอยางสรางสรรค 
และสามารถใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกไข
ปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองกับสถานการณ  
100% 

ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

- มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
และสามารถใหความ
ชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ 
ได <30%  

- มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
และสามารถใหความ
ชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ 
ได <50% 

- มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
และสามารถใหความ
ชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ 
ได >50% 

- มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
และสามารถใหความ
ชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ 
ได >80% 

- มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีความ 
สามารถในการปรับตัว 
รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
และสามารถใหความ
ชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ 
ได 100% 
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ผลการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) รอยละ 
การผานเกณฑ 1 2 3 4 5 

ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชไอที  

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟง การอาน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการนาํเสนอดานการ
จัดการสารสนเทศสําหรับ
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช
รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ  
และสามารถเลือก และ
ประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตรที่
เก่ียวของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
<30% 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟง การอาน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการนาํเสนอดานการ
จัดการสารสนเทศสําหรับ
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช
รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ  
และสามารถเลือก และ
ประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตรที่
เก่ียวของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
<50% 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟง การอาน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการนาํเสนอดานการ
จัดการสารสนเทศสําหรับ
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช
รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ  
และสามารถเลือก และ
ประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตรที่
เก่ียวของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
>50% 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟง การอาน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการนาํเสนอดานการ
จัดการสารสนเทศสําหรับ
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช
รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ  
และสามารถเลือก และ
ประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตรที่
เก่ียวของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
>80% 

- สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด  
การฟง การอาน การ
เขียน การสรุปประเด็น 
และการนาํเสนอดานการ
จัดการสารสนเทศสําหรับ
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ  
 สามารถเลือก และใช
รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ  
และสามารถเลือก และ
ประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตรที่
เก่ียวของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
100% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมขอมูลจากหมวดที่ 5 ขอ 2 เดิม) 
สัปดาหที ่

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

(สัดสวนการประเมิน) 
ผูสอน 

1 
(4 ชม.) 

ปฐมนิเทศ 
๐ รายละเอยีดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
๐ แนวทางการจัดการเรยีนการ
สอนและเกณฑการใหคะแนน 
๐ เกณฑการประเมินผลการเรียน 
๐ แหลงขอมูลประกอบการ
เรียนรู 

 แนวคดิและหลักการเกี่ยวกับ
การ       
   ติดตอสื่อสารระหวางอาจารย
กับ 
   นักศึกษาผาน Social 
Network 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
2. อาจารยชี้แจงแนวทางการจัดการเรยีนการ
สอนและเกณฑการใหคะแนน 
3. อาจารยชี้แจงเกณฑการประเมนิผลการเรยีน 
4. อาจารยแนะนําแหลงขอมูลประกอบการ
เรียนรู 
5. อาจารยแนะนําชองทางการสื่อสารของ
รายวิชาผานกลุมผาน Social Network และ 
Weblog 
6. อาจารยบรรยายเนื้อหาแนวคิดและหลักการ
เก่ียวกับการตดิตอสื่อสารระหวางอาจารยกับ
นักศึกษาผาน Social Network  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาและอาจารยรวมกันกําหนดกิจกรรม
ประจําภาคเรียน และผลงานที่จะดําเนินการ
ภายในภาคเรียนนี ้
2. นักศึกษารวมกันทําขอตกลงกอนการเรยีน
การสอน 
3. ใบกิจกรรมประจําภาคเรยีน “สรางแฟมสะสม
ผลงานการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก” โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint, Application ท่ี
เก่ียวของ 
4. เว็บไซต blogger.com 
 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงาน
ที่ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนํากลุมทีด่ ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขา ชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

2  แนวคดิและหลักการของการ กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสารประกอบการเรียน (1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่ ผศ.ดร.           
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สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

(4 ชม.) จัดการสารสนเทศสําหรับ
เด็ก 
 

1. อาจารยนําเสนอรายละเอยีดและยกตัวอยาง
แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตาง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารยใหนักศึกษาศึกษาคนควาเก่ียวกับ
แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 
2. นักศึกษานําเสนอหลักการจัดการสารสนเทศ
สําหรับเด็กในยุคดิจิทัล โดยมสีมาชิกในกลุมๆ 
ละ 3-5 คน 

2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 
 

ไดรับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนํากลุมที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  

บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

3 
(4 ชม.) 

 ความสําคัญของเด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยนําเสนอรายละเอยีดและเก่ียวกับ
พัฒนาการของเด็ก 
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารยใหนักศึกษาศึกษาคนควาเก่ียวกับ
ความสําคญัของเด็ก และพัฒนาการของเด็กใน
วัยตางๆ 
2. นักศึกษานําเสนอหลักการเลือกเนื้อหา
สําหรับเด็กในวัยตาง ๆ โดยมีสมาชิกในกลุมๆ 
ละ 3-5 คน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 
 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนํากลุมที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

4 
(4 ชม.) 

 การจัดการสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยนําเสนอรายละเอยีดและเก่ียวกับการ
จัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนํากลุมที่ด ี 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 
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สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารยใหนักศึกษาศึกษาคนควาเก่ียวกับ
สารสนเทศสาํหรับเด็กในวัยตางๆ 
2. นักศึกษานําเสนอหลักการเลือกสารสนเทศ
สําหรับเด็กที่เด็กสนใจในวัยตาง ๆ โดยมสีมาชิก
ในกลุมๆ ละ 3-5 คน 

3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 
 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

5 
(4 ชม.) 

 จิตวิทยาเด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายเรื่องจิตวิทยาของเด็กใน
ชวงแรก  
2. ตอบขอซักถามหัวขอตางๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนเก่ียวกับความตองการ
สารสนเทศของเด็กตามหลักจิตวิทยาเด็กใน
ชวงแรก 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็นรวมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน   
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางชิ้นงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหวางเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

6 
(4 ชม.) 

 จิตวิทยาเด็ก (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายเรื่องจิตวิทยาของเด็กชวง
ปลาย 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตางๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 



13 
 

สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนเก่ียวกับหลักจิตวิทยาเด็กชวง
ปลาย 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็นรวมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน  
 

Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางชิ้นงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหวางเรียน  
 

7 
(4 ชม.) 

 พฤติกรรมและความตองการ
สารสนเทศของเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายเรื่องพฤติกรรมและความ
ตองการสารสนเทศของเด็กชวงแรก 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตางๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนเก่ียวกับพฤติกรรมและความ
ตองการสารสนเทศของเด็กชวงแรก 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็นรวมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน  
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางชิ้นงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 



14 
 

สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

ในระหวางเรียน 
8 

(4 ชม.) 
 พฤติกรรมและความตองการ 

(ตอ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายเรื่องพฤติกรรมและความ
ตองการสารสนเทศของเด็กชวงปลาย 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตางๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนเก่ียวกับพฤติกรรมและความ
ตองการสารสนเทศของเด็กชวงปลาย 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็นรวมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางชิ้นงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหวางเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

9 
(4 ชม.) 

 

 ประเภท รูปแบบ และ
ขอบขายเนื้อหาสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายรายละเอียดยกตัวอยาง
ประเภทของสารสนเทศสําหรับเดก็ 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตางๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนประเภทของสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 
2. นักศึกษานําเสนอประเภทของสารสนเทศ
สําหรับเด็ก โดยมสีมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 
 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 



15 
 

สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางชิ้นงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหวางเรียน  

10 
(4 ชม.) 

 ประเภท รูปแบบ และ
ขอบขายเนื้อหาสารสนเทศ
สําหรับเด็ก (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายรายละเอียดยกตัวอยาง 
รูปแบบ และขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับ
เด็ก 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตางๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนรูปแบบ และขอบขายเนื้อหา
สารสนเทศสาํหรับเด็ก 
2. นักศึกษานําเสนอรูปแบบ และขอบขาย
เน้ือหาสารสนเทศสําหรับเด็ก โดยมีสมาชิกใน
กลุมๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 
 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางช้ินงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหวางเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

11 
(4 ชม.) 

 แหลงผลิตและบริการ
สารสนเทศสําหรับเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยอธิบายรายละเอียดยกตัวอยาง แหลง
ผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเด็ก  
2. ตอบขอซักถามหัวขอตาง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบคนแหลงผลิตและบริการ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 



16 
 

สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

สารสนเทศสาํหรับเด็ก 
2. นักศึกษานําเสนอแหลงผลติและบริการ
สารสนเทศสาํหรับเด็ก โดยมสีมาชิกในกลุมๆ ละ 
3-5 คน 

 (4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) อาจารยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกตความรูมาสรางชิ้นงาน
สําหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหวางเรียน  

12 
(4 ชม.) 

 กิจกรรมสงเสริมการใช
สารสนเทศสําหรับเด็ก 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยนําเสนอหลักการจัดกิจกรรมและ
ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 
2. ตอบขอซักถามหัวขอตาง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใหนักศึกษาระดมสมองเก่ียวกบัหลักการจัด
กิจกรรมและตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการใช
สารสนเทศสาํหรับเด็ก โดยมสีมาชิกในกลุมๆ ละ 
3-5 คน 
2. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุตฝิกปฏิบัติ
หลักการจัดกิจกรรมและตัวอยางกิจกรรม
สงเสริมการใชสารสนเทศสําหรับเด็ก โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การรวมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุม และความคิด
สรางสรรคในการสรางช้ินงาน  
(6) อาจารยพิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผานการนําเสนอในชิ้นงาน โดย
รวมกันใชความคิด รวบรวม เผยแพร
ความรูผานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ได

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 
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สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

ถูกตองและเหมาะสม  
13 

(4 ชม.) 
 รูปแบบและขอบขายเนื้อหา

สารสนเทศสําหรับเด็ก         

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยนําเสนอรูปแบบและขอบขายเนื้อหา
สารสนเทศสาํหรับเด็ก         
2. ตอบขอซักถามหัวขอตาง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใหนักศึกษาออกแบบรูปแบบและขอบขาย
เน้ือหาสารสนเทศสําหรับเด็ก         
2. นักศึกษานําเสนอรูปแบบและขอบขายเนื้อหา
สารสนเทศสาํหรับเด็กในรูปแบบตาง ๆ โดยมี
สมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน      

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การรวมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุม และความคิด
สรางสรรคในการสรางช้ินงาน  
(6) อาจารยพิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผานการนําเสนอในชิ้นงาน โดย
รวมกันใชความคิด รวบรวม เผยแพร
ความรูผานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ได
ถูกตองและเหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

14 
(4 ชม.) 

 

นําเสนอกจิกรรมสงเสริมการใช
สารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัย/
ระดับประถมศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยทบทวนขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรม
สงเสริมการใชสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัย/
ระดับประถมศึกษา 
2. ถามตอบขอซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษานําเสนอชิ้นงานๆ ดานการจัดการ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application  สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตจากการทํางานกลุมและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเปนผูนาํกลุมท่ีด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในความ
แตกตางระหวางบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 
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สัปดาหที ่
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

สารสนเทศสาํหรับเด็กเปนรายกลุมๆละ 3 - 5
คน 
2. นักศึกษาสงรายงานเปนลักษณะความเรียง
พรอมภาพประกอบและอางอิงแหลงท่ีมาของ
ขอมูล โดยมีสมาชิกในกลุมๆ ละ 3-5 คน 
 

สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การรวมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพ่ือนในกลุม และความคิด
สรางสรรคในการสรางช้ินงาน  
(6) อาจารยพิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผานการนําเสนอในชิ้นงาน โดย
รวมกันใชความคิด รวบรวม เผยแพร
ความรูผานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ได
ถูกตองและเหมาะสม  

15 
(4 ชม.) 

ทบทวนเนื้อหารายวิชาทั้งหมด กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารยทบทวนเนื้อหารายวิชาการจัดการ
สารสนเทศสาํหรับเด็กในลักษณะสอนเสริม 
2. ถามตอบขอซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษานําเสนอประโยชนที่ไดรับจาก
รายวิชา 
2. นักศึกษาสงงานที่คางสง หรือแกไขงานที่ยัง
ไมสมบูรณ  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/
Weblog/Application สําหรับ
เด็ก 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีน การ
สงงาน ความซื่อสัตยในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอางอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 

16 
(1.5 ชม.) 

สอบปลายภาค (1) พิจารณาจากผลการสอบ  ผศ.ดร.           
บุญญลักษม 
ตํานานจิตร 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรม/ใบงาน    50% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - การมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  20% 
 2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม   อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย 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 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและตําราหลัก 
บุญญลักษม ตํานานจิตร. (2559). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก.  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ 
กานทีวี. (2561).  โลกแหงการเรียนรูของเด็ก. จาก http://karn.tv/. 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2561). การพัฒนาฐานความรูดานการศึกษาปฐมวัย. จาก http://panutta 

pornkam.teacher.dusit.ac.th/kindergarten/#. 

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา 
กุลวรา ชูพงศไพโรจน. (2551). นิทานจากมือ หนังสือทําเอง. กรุงเทพฯ: คิดคม. 
ปรีดา ปญญาจันทร. (2557). การเขียนภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: แพรวเพ่ือนเด็ก.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2561). การพัฒนาฐานความรูดานการศ ึกษาปฐมวัย. จาก http://panutta  
pornkam.teacher.dusit.ac.th/kindergarten/#. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน 

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
 2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา  
 3) สอดคลองกับ 7.1   

7.3 การปรับปรุงการสอน 
 นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู    
ทักษะทางปญญา    
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชไอที 

   

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตาม
วิธีการ ขอ 7.4 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะใหโอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี 

 


