
1 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
รหัสวิชา 1632402   ชื่อวิชา   การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
           Library and Information Organization  
           Management 

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 2562 / ชั้นปี 2 / ตอนเรียน A1 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 233 และใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ (สัปดาห์ที่ 11-15) 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  22 พฤศจิกายน 2562  
    วันที่ปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิมเติม        17 มีนาคม 2563 (เตรียมการส าหรับห้องเรียนออนไลน์) 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
 2) เพ่ือให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และวิทยาการ ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

3) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
และคิดเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สถานการณ ์
 4) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ส่งท าให้เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ และแสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน ให้ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้   
 5) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และแสดงออก
ถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะส าหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะส าหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
การศึกษาด้วยตนเองของรายวิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก”  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ การวางแผน การจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ภาวะผู้น า  และ
การจูงใจ เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ องค์กรสารสนเทศดิจิทัล เทคนิค การสื่อสาร
ทางวิชาการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ    

Concepts and principles of library and information organization management, planning, 
human resources management, budget management, change management, risk management, 
leadership and motivation, trend to library administration tools, digital information 
organization, communication techniques for scholar, standard and quality assurance of 
libraries and information organizations 
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3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social 
Network เช่น Facebook Line เป็นต้น 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า 
ประโยชนส์่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเปน็แบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น  
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุค่าของความเป็นมนุษย์  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

 
(1) อาจารย์ก าหนดเง่ือนไขการเรยีน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย ์
(2) อาจารย์ให้ท างานเป็นทีม เพื่อฝึกให้เป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ดี รูจ้ักรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาผลดักันน าเสนองาน
เป็นรายกลุ่ม และให้ถามตอบในช้ันเรียน 
(4) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัยใช้
ศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงานท่ีได้รบั
มอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ดี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น และเคารพในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานและการสอบ  
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน  

 
1-15 

20% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                   
กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสูก่าร
ปฏิบัต ิ 

 
(1) อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรยีน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
(2) อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการและ
แนะน าเทคนิคการบูรณาการความรู้จากการ
ยกตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษาสรุป/ยกตัวอย่าง
เป็น Mind Mapping 

 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างทบทวนความรู้ก่อนเรียน และการสรุป
ความคิดหลังเรียน  
(2) พิจารณาจากผลการสอบ 

 
1, 16 

30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได ้
ด้านทักษะทางปัญญา                                        
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ  
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ  ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้อง
กับสถานการณ ์

 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะหค์วามรู้จาก
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก และ
สังเคราะห์บนเหตุผลของความเหมาะสมของ
การน าสารสนเทศไปใช้ส าหรับเด็กอย่างเป็น
ระบบ เป็นขั้นตอน 

                                                        
(1) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดจาก
การประยุกต์ความรู้มาสร้างช้ินงานส าหรับเด็ก  
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างเรยีน  

 
5-11 

10% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อืน่
อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณต์่าง ๆ ได ้

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสร้างสรรค์การ
จัดระบบสารสนเทศและความรู้ 1 ช้ินงาน จาก 
Infographic/หนังสือส าหรับเด็ก โดยท างาน
เป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาบอกบทบาทในการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุม่ อธิบายปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาจากการท างานร่วมกัน 

 
 
(1) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน  

 
 

12-15 

20% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

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

 
 
(1) อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในช้ินงานได้เข้าใจ ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุปสารสนเทศแบบ
ต่างๆ ในรูปของการเขียน และการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

 
 
(1) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสารความคิดผ่าน
การน าเสนอในช้ินงาน โดยร่วมกันใช้ความคิด 
รวบรวม เผยแพร่ความรูผ้่านสารสนเทศ
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 

 

- มีการแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสตัย์สจุริต ขยัน 
อดทน <30% 

-มีการแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสตัย์สจุริต ขยัน 
อดทน <50% 

- มีการแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสตัย์สจุริต ขยัน 
อดทน >50% 

- มีการแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสตัย์สจุริต ขยัน 
อดทน >80% 

- มีการแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซื่อสตัย์สจุริต ขยัน 
อดทน 100% 

ร้อยละ 50 
 

ด้านความรู้ 
 

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกตค์วามรูจ้าก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
<30% 

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกตค์วามรูจ้าก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
<50% 

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกตค์วามรูจ้าก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
>50% 

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกตค์วามรูจ้าก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
>80% 

- มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกตค์วามรูจ้าก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
100% 

ด้านทักษะปัญญา 
 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ  
และมีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่าง 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ  
และมีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่าง 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ  
และมีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่าง 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ  
และมีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่าง 

- มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ                 
มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ  
และมีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่าง 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ๆ  ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ <30% 

ๆ  ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ <50% 

ๆ  ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ >50% 

ๆ  ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ >80% 

ๆ  ในการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความสามารถใน
การปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น
<30%  

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความสามารถใน
การปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น
<50% 

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความสามารถใน
การปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น 
>50% 

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความสามารถใน
การปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น 
>80% 

- มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความสามารถใน
การปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น 
100% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ไอท ี 

- สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
<30% 

- สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
<50% 

- สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
>50% 

- สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
>80% 

- สามารถเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
และสามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
100% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมขอ้มูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม) 
สัปดาหท์ี ่

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

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

ปฐมนิเทศ 
๐ รายละเอยีดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
๐ แนวทางการจัดการเรยีนการ
สอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
๐ เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
๐ แหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู ้
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
การ       
   ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
กับ 
   นักศึกษาผ่าน Social 
Network 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของรายวิชา 
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการเรยีนการ
สอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การประเมนิผลการเรยีน 
4. อาจารย์แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู ้
5. อาจารย์แนะน าช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มผ่าน Social Network และ 
Weblog 
6. อาจารย์บรรยายเนื้อหาแนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับการตดิต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาผ่าน Social Network  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก าหนดกิจกรรม
ประจ าภาคเรียน และผลงานท่ีจะด าเนินการ
ภายในภาคเรียนนี ้
2. นักศึกษาร่วมกันท าข้อตกลงก่อนการเรยีน
การสอน 
3. ใบกิจกรรมประจ าภาคเรยีน “สร้างแฟ้มสะสม
ผลงานการจัดการห้องสมดุและองค์กร
สารสนเทศ” โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

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

(1) สังเกตจากการท างานกลุ่มและผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผูน้ ากลุม่ทีด่ี  
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้า ช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



9 
 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2 
(4 ชม.) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กรสารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอยีดและยกตัวอยา่ง
แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมดุ
และองค์กรสารสนเทศ 
2. นักศึกษาน าเสนอหลักการจัดการห้องสมดุ
และองค์กรสารสนเทศในยุคดจิิทัล โดยมสีมาชิก
ในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

3 
(4 ชม.) 

 รูปแบบโครงสร้างขององค์กร
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอยีดและเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
รูปแบบโครงสร้างขององค์กรสารสนเทศ 
2. นักศึกษาน าเสนอหลักการเลือกเนื้อหา
ส าหรับเด็กในวัยต่าง ๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 
ละ 3-5 คน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

4 
(4 ชม.) 

 ปัจจัยในการจัดการองค์กร
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรายละเอยีดและเกี่ยวกับการ
จัดการองค์กรสารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
องค์กรสารสนเทศ 
2. นักศึกษาน าเสนอหลักการเลือกสารสนเทศ
ส าหรับองค์กรสารสนเทศ โดยมสีมาชิกในกลุ่มๆ 
ละ 3-5 คน 

3. เว็บไซต/์
Weblog/Application ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

5 
(4 ชม.) 

 การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแรก  
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าช้ันเรียน 
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน   
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

6 
(4 ชม.) 

 ภาวะผู้น าและการจูงใจ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องภาวะผู้น า 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



11 
 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1. นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าและการจูง
ใจ 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าช้ันเรียน 
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน  
 

3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  
 

7 
(4 ชม.) 

 การจัดการงบประมาณ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องการจัดการงบประมาณ 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับการจัดการ
งบประมาณ 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าช้ันเรียน 
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน  
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน 

8 
(4 ชม.) 

 การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายเรื่องการจัดการความเสีย่ง 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
2. นักศึกษารายงานผลการสืบค้นหน้าช้ันเรียน 
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนั โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

9 
(4 ชม.) 

 

 การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับการจดัการความเปลี่ยนแปลง 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับการจัดการความ
เปลี่ยนแปลง 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



13 
 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. นักศึกษาน าเสนอการจดัการความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ 
ละ 3-5 คน 

การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

10 
(4 ชม.) 

 การจัดการการสื่อสาร 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง การ
จัดการการสื่อสาร 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นรูปแบบ และขอบข่ายเนื้อหา
การจัดการการสื่อสาร 
2. นักศึกษาน าเสนอการจดัการการสื่อสารในยุค
สารสนเทศ โดยมสีมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

11 
(4 ชม.) 

 การจัดการเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดยกตัวอย่าง การ
จัดการเทคโนโลย ี
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



14 
 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสืบค้นการจดัการเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน 
2. นักศึกษาน าเสนอการจดัการเทคโนโลยี โดยมี
สมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
4. สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ Zoom และ WBSC-LMS 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสรา้งช้ินงาน
ส าหรับเด็ก  
(6) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
ในระหว่างเรียน  

12 
(4 ชม.) 

 กลยุทธ์การจัดระบบ
สารสนเทศในองค์กร และ
องค์กรดิจิทัล 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอหลักการจัดกิจกรรมและ
ตัวอย่างกลยุทธ์การจดัระบบสารสนเทศใน
องค์กร และองค์กรดิจิทลั 
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาระดมสมองเกี่ยวกบักลยุทธ์การ
จัดระบบสารสนเทศในองค์กร และองค์กรดิจิทัล 
โดยมสีมาชิกในกลุม่ๆ ละ 3-5 คน 
2. นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติฝกึปฏิบัติ        
กลยุทธ์การจดัระบบสารสนเทศในองค์กร และ
องค์กรดิจิทัลโดยมสีมาชิกในกลุม่ๆ ละ 3-5 คน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
4. สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ Zoom และ WBSC-LMS 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



15 
 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในช้ินงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรูผ้่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม  

13 
(4 ชม.) 

 สังคมสารสนเทศยุคใหม่         กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์น าเสนอรูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
สังคมสารสนเทศยุคใหม่         
2. ตอบข้อซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาออกแบบรูปแบบและขอบข่าย
เนื้อหาสังคมสารสนเทศยคุใหม่         
2. นักศึกษาน าเสนอรูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
สังคมสารสนเทศยุคใหม่ โดยมสีมาชิกในกลุ่มๆ 
ละ 3-5 คน      

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application  ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
4. สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ MS-Teem และ WBSC-
LMS 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 
(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในช้ินงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรูผ้่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม  

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 

14 
(4 ชม.) 

 

 ความปลอดภัยและจริยธรรม
ในการใช้ระบบสารสนเทศ 
และมาตรฐานการประกนั

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์ทบทวนข้ันตอนการน าเสนอกิจกรรม 
ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้ระบบ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 

(1) สังเกตจากการท างานกลุม่และผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
(2) สังเกตพฤติกรรมความเป็นผู้น ากลุ่มที่ด ี 

ผศ.ดร.           
บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 



16 
 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

คุณภาพห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

สารสนเทศ และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
2. ถามตอบข้อซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาน าเสนอช้ินงานๆ ด้านความ
ปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้ระบบ
สารสนเทศ และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศรายกลุ่มๆละ 3 - 
5คน 
2. นักศึกษาส่งรายงานเป็นลักษณะความเรียง
พร้อมภาพประกอบและอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูล โดยมีสมาชิกในกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 
 

3. เว็บไซต/์
Weblog/Application ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
4. สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ MS-Teem และ WBSC-
LMS 

(3) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
(4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
(5) สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม และความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน  
(6) อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอในช้ินงาน โดย
ร่วมกันใช้ความคิด รวบรวม เผยแพร่
ความรูผ้่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม  

15 
(4 ชม.) 

 กิจกรรมระดมสมองรองรับ
การประกันคุณภาพห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหารายวิชาการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศในลักษณะสอน
เสรมิ 
2. ถามตอบข้อซักถาม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาน าเสนอประโยชน์ท่ีได้รับจาก
รายวิชา 
2. นักศึกษาส่งงานท่ีค้างส่ง หรือแก้ไขงานที่ยัง
ไม่สมบูรณ์  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
3. เว็บไซต/์
Weblog/Application ส าหรับ
องค์กรสารสนเทศ 
4. สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ MS-Teem และ WBSC-
LMS 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตังิานและ
การสอบ การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

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

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

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% 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  20% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
85-100 A 
49-84 B+ 
73-78 B 
67-72 C+ 
61-66 C 
55-60 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
บุญญลักษม์ ต านานจิตร. (2559). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการจัดการห้องสมุดและองค์กร 
 สารสนเทศ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. (2562). จาก https://sites.google.com/site/rabbsarsnthe 

spheuxkar/3-bth-thi-2-xngkhkr-kab-kar-chi-rabb-sarsnthes. 
การจัดการสารสนเทศในองค์กร. (2562). จาก https://www.xmind.net/m/RHvr/. 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
พยัต วุฒิรงค์. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิชาภพ พันธุ์แพ. (2554). ผู้น ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้น า : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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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 าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

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


