
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/สาขาวชิา               คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์         สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3  หน่วยกิต          3(2-2-5) 

3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาจีน    ภาษาญ่ีปุ่น   ภาษาไทย    ภาษาองักฤษและการแปล    ภาษาเกาหลี    และ
ศิลปะการแสดง 
เป็นรายวิชาบงัคบัในกลุ่มวิชาแกนมนุษยศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์                                                                 หัวหน้าสาขาวชิา 
    อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์  และ  อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์       อาจารย์ผู้สอน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  1/2559             นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
          ไม่มี 
7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
          ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ีจดัท า                                         วนัท่ี  11  สิงหาคม   2559 
วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด                      -                    
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และตระหนกัถึงความจ าเป็นของสารสนเทศและการมีทกัษะการรู้สารสนเทศท่ีมีต่อการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา    เขา้ใจกระบวนการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ และสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการดงักล่าวได ้  ซ่ึงเร่ิมจากการรู้ถึงความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง     การรู้แหล่งสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศ       ความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศ     การประเมินสารสนเทศ    การสงัเคราะห์
สารสนเทศ     การน าเสนอและการใชส้ารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม    ตลอดจนบูรณาการความรู้และทกัษะการรู้
สารสนเทศในการเรียนรายวิชาอ่ืนได ้    
 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา                         เพื่อใหผู้เ้รียน 
      1.  อธิบายความหมายของสารสนเทศและความส าคญัสารสนเทศท่ีมีต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
สารสนเทศท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงก็คือ วิธีการเรียนใน UTCC อยา่งประสบความส าเร็จ     การศึกษา
ระบบหน่วยกิตของ UTCC    และการใชส้ านกัหอสมุดกลาง UTCC 
      2.  เขา้ใจและสามารถน าเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้
      3.  อธิบายความหมายของ การรู้สารสนเทศ   และความจ าเป็นของการมีทกัษะการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีได ้
      4.  เขา้ใจกระบวนการการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ และสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
ดงักล่าวได ้ 
      5.  มีทกัษะการรู้สารสนเทศ และสามารถใชท้กัษะการรู้สารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ และการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ   
     7.  น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของรายงานทางวิชาการตามมาตรฐานสากลได ้
     8.  บูรณาการความรู้และทกัษะการรู้สารสนเทศในการเรียนรายวิชาอ่ืนได ้    

 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะการด าเนินการ 
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1. ค าอธิบายรายวชิา 
 

 

           ทกัษะการเรียนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และทกัษะสารสนเทศ   ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์
ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินสารสนเทศ   การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง - 1. ฝึกปฏิบติัสืบคน้สารสนเทศจาก  
WebOPAC,   ThaiLIS Digital 
Collections   และ Google 
2.  ฝึกปฏิบติัเขียนรายงานตามแบบแผน 
สากล  
 

5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ  2-3  ชัว่โมง/สปัดาห์ท่ีหอ้งพกั
ครู  หรือผา่นทาง Facebook  ของแต่ละกลุ่ม    
 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

1. มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
2. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์ร 
3. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

  1.2  วธิีการสอนที่จะใช้พฒันาการเรียนรู้  
1. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยการเขา้สอนตรงเวลา  
2. การเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนตามก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงกบัผูเ้รียน  และไดก้  าหนดกติกา การใหค้ะแนนการเขา้ชั้น

เรียน  5  คะแนน   ซ่ึงนกัศึกษาจะไดค้ะแนนเต็ม เมื่อเขา้เรียนตรงเวลาและไม่ขาดเรียน และกรณีมาสายรวม  
3  คร้ัง   นบัเป็นการขาดเรียน  1  คร้ัง  กรณีขาดเรียนมากกว่า 4 คร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัควร นกัศึกษาจะถกู
หกัคะแนนเก็บ 10%  

3. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม  โดยก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน  หากไม่
สามารถส่งงานตามก าหนดเวลาไดน้กัศึกษาตอ้งมาพบครูเพื่อแจง้ปัญหาและแกไ้ขต่อไป 

4. ปลกูฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน   การสอบยอ่ย  และการสอบปลายภาคใน
ระบบ  eClassroom  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 1.3 วธิีการประเมนิผล  
1. เช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนทุกคร้ังและหากขาดเรียนเกิน 4 คร้ัง   นกัศึกษาจะถกูหกัคะแนนเก็บ 10% 
2. ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก  าหนด 
3. มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลูท่ีน ามาท ารายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
4. มีความซ่ือสตัยไ์ม่ลอกการบา้นหรือทุจริตในการสอบ 
 

2.  ความรู้ 
     2.1   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1. มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
2. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     2.2  วธิีการสอน 
1. จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
2. จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั   

อาทิ     
- ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากส่ือการสอนใน iTunes U  และกรณีไม่เขา้ใจใหซ้กัถามประเด็นปัญหา

ต่าง ๆ ในหอ้งเรียน   
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- ดูส่ือการสอนใน  iTunes U  มาล่วงหนา้เพื่อเตรียมตอบค าถามของผูส้อนในหอ้งเรียน 
- ตอบค าถามผา่น Facebook  ของแต่ละกลุ่ม 
- ในหอ้งเรียนใชว้ิธีการถาม-ตอบ  กล่าวคือเป็นการใชค้  าถามเป็นตวัสร้างความเขา้ใจในเน้ือหา  เช่น  

การสอนเร่ืองการสืบคน้สารสนเทศและอธิบายประเด็นส าคญัเพ่ิมเติมในระหว่างการถาม-ตอบ
ค าถามเหล่านั้น 

- บรรยายและฝึกปฏิบติัการท ารายงานไปตามขั้นตอน  โดยใชห้วัขอ้รายงานของนกัศึกษาช่วยใน
กระบวนการเรียนรู้ 

- ท ากิจกรรมกลุ่มในหอ้งเรียนเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด 
3. ก าหนดใหผู้เ้รียนท ารายงานในหวัขอ้ท่ีสนใจซ่ึงผูส้อนจะแนะน าใหผู้เ้รียนท ารายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสาขาวิชาท่ีตนเองเรียนอยู ่   ในกระบวนการท ารายงานผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและรู้จกั
สืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ สงัเคราะห์  และน าเสนอในรูปแบบของรายงานตาม
แบบมาตรฐานสากลได ้

 2.3. วธิีการประเมนิผล 
1. แบบทดสอบยอ่ย   และสอบปลายภาค  

2. ประเมินจากการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
   3.2  วธิีการสอน 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินผลพร้อมทั้งฝึก
การแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

2. เรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและศึกษาดว้ยตนเองผา่นระบบ  iTunes U   
3. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนท ารายงานท่ีก  าหนดโดยใชท้กัษะท่ีไดเ้รียนมาและน าเสนอผลงาน 

  3.3  วธิีการประเมนิผล 
1. สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
2. ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
3. แบบทดสอบยอ่ย  และสอบปลายภาค 
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4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
     4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1. สามารถท างานกลุ่ม รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 
2. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     4.2  วธิีการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการท างานเด่ียวและงานกลุ่มและก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน 
2. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาดว้ยตนเองในระบบ iTunes U  และ/หรือผา่นแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีอยูบ่น

อินเทอร์เน็ต 

  4.3  วธิีการประเมนิ 
1. สงัเกตพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 

2. ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
3. การตอบค าถามจากเน้ือหาท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 

 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  5.1  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มลูเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได ้
3. มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  5.2  วธิีการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอในรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ 

  5.3  วธิีการประเมนิผล  
1.  ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
2. ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด  จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 - อธิบายรายวิชาและการประเมินผล 
- อธิบายเร่ืองการท ารายงาน 

    
 

3 - บรรยาย (PowerPoint) 
- จัดกลุ่มและน านักศึกษา Tour  
  ส านักหอสมุดกลาง UTCC  
  (10 คะแนน) 
- ส่ังงาน: 
   อ่านส่ือการสอน และตอบ
ค าถาม หน่วยที่ 1 ใน iTunes U 
เพื่อเตรียมท ากิจกรรมตอบค าถาม
ครูในหอ้งเรียนในสัปดาห์ท่ี 2 
 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
 
 
  

2 หน่วยที่ 1 การรู้สารสนเทศกับการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา 
1.  ความหมายของการรู้สารสนเทศ                                                   
2.  ความส าคญัของการมีทกัษะการรู้ 
     สารสนเทศ                                   
3.  องคป์ระกอบของการรู้สารสนเทศ 
4.  กระบวนการการรู้สารสนเทศ   หรือ       
     กระบวนการพฒันาทกัษะการรู้  
     สารสนเทศ 
5.  ผูรู้้สารสนเทศ 
 

3 - บรรยาย (PowerPoint) 
- ถาม-ตอบในห้องเรียน  หรือ 
ถาม-ตอบใน Facebook/LINE:  
     ผูเ้รียนตอบค าถามเร่ือง “การรู้
สารสนเทศกบัการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษา”  โดยผูส้อนจะน าเอา
ค าถามลงใน iTunes U ล่วงหนา้  
เพื่อใหผู้เ้รียนเตรียมค าตอบใน
หอ้งเรียน  หรือตอบค าถามผ่าน 
Facebook ของแต่ละกลุ่ม 
(20 คะแนน) 
 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
 

3 หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ  
สารสนเทศ 
- เป็นกระบวนการแรกของการพฒันา
ทกัษะการรู้สารสนเทศ  คือ วิเคราะห์
ความตอ้งการสารสนเทศ    ท  า mind map  
ก าหนดค าคน้ และวางโครงเร่ือง 
 

3 - ส่ังงาน: 
   ใหผู้เ้รียนอ่านส่ือการสอนและ
ค าสั่งงานของหน่วยที่ 2  ใน 
iTunes U  และส่งงานกลุ่มตามวนั
และเวลาที่ผูส้อนก าหนด 
 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
 

4 หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ  
สารสนเทศ  (ต่อ) 

 

3 - ตรวจงานและให้ค าแนะน า
โครงงานกลุ่มช้ินท่ี  1  

   แบบวิเคราะห์ความตอ้งการ 
สารสนเทศ (+mind map  และวาง

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
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โครงเร่ือง) พร้อมบรรยายสรุป
เน้ือหาของหน่วยที่ 2 

- ส่ังงาน: 
  อ่านส่ือการสอน หน่วยที่ 3 ใน 
iTunes U เพื่อเตรียมท ากิจกรรม
กลุ่มในหอ้งเรียนในสัปดาห์ท่ี 5    
 

5 หน่วยที่ 3 การเลือกแหล่งสารสนเทศและ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  
- เป็นกระบวนการ 2  ของการพฒันา
ทกัษะการรู้สารสนเทศ  คือการเลือก
แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศที่จะใช้
ในการท ารายงาน 
   1.  แหล่งสารสนเทศ (Information  
Sources)   (ความหมาย  และ ประเภท)  
   2.  ทรัพยากรสารสนเทศ (Information  
Resources) (ความหมาย,  ประเภท 
และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอา้งอิง 
(Reference Resources) และการเลือกใช)้  
   3.  การเลือกใชแ้หล่งสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

3 - บรรยาย (PowerPoint) 
- กิจกรรมกลุ่ม:  
  แบ่งกลุ่มเพื่อตอบค าถามเร่ือง 
“การเลือกแหล่งสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศ” โดยผูส้อน
จะน าเอาค าถามลงใน iTunes U 
ล่วงหนา้เพื่อใหผู้เ้รียนเตรียม
ค าตอบ 
 

- ส่ังงาน: 
อ่านส่ือการสอน และตอบ 

ค าถาม หน่วยที่ 4 ใน iTunes U  
เพื่อเตรียมท ากิจกรรมในสัปดาห์
ที่ 6 

 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์

  

6 หน่วยที่ 4  การค้นหาสารสนเทศ  
- เป็นกระบวนการ 3  ของการพฒันา
ทกัษะการรู้สารสนเทศ    เม่ือคน้หา
สารสนเทศที่ตอ้งการพบแลว้ตอ้งบนัทึก
เกบ็ไวใ้หเ้ป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามเน้ือหาและท าบรรณานุกรมต่อไป 

 1. ความหมายการสืบคน้สารสนเทศ 
 2. ช่องทางการสืบคน้ 
 3. การก าหนดค าส าคญัเพื่อการสืบคน้ 
 4. วิธีการสืบคน้ และเทคนิคการสืบคน้ 
 5. เคร่ืองมือช่วยสืบคน้สารสนเทศ และ
การจดบนัทึกขอ้มูลทางบรรณานุกรม 
     5.1  Web OPAC ของส านกัหอสมุด
กลาง UTCC 
 

3 - บรรยาย (PowerPoint) 
- ถาม-ตอบในห้องเรียน: 
  การคน้หาสารสนเทศจาก Web 
OPAC ของส านกัหอสมุดกลาง 
UTCC 

- ส่ังงานหน่วยที่ 4 (ต่อ): 
อ่านส่ือการสอน และตอบ 

ค าถาม หน่วยที่ 4 ใน iTunes U  
เพื่อเตรียมตอบค าถามในสัปดาห์
ที่ 7 
 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
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7 หน่วยที่ 4 การค้นหาสารสนเทศ  (ต่อ) 
5. เคร่ืองมือช่วยสืบคน้สารสนเทศ  และ
การจดบนัทึกขอ้มูลทางบรรณานุกรม
(ต่อ) 
    5.2   Google 
    5.3  ThaiLIS Digital Collections  
 

3 - ถาม-ตอบในห้องเรียน: 
   การสืบคน้สารสนเทศจาก 
WWW  โดยใช ้Google 
- บรรยาย (PowerPoint):     
   วิธีการใช ้ ThaiLIS Digital 
Collections 

- ส่งโครงเร่ืองรายงาน +บัตร
บรรณานุกรมในสัปดาห์ถัดไป  
ส่ังงาน: 
    อ่านส่ือการสอน หน่วยที่ 5  
ใน iTunes U  เพื่อเตรียมท า
กิจกรรมในสัปดาห์ท่ี 9 

 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
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ไม่มสีอบกลางภาค    แต่ ก าหนดท าแบบทดสอบย่อยใน eClassroom  นอกตาราง 
 

9 หน่วยที่ 5 การประเมินคุณค่าสารสนเทศ  

- เป็นกระบวนการ 4 ของการพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศ  คือ  เม่ือคน้หาสารสนเทศ
ไดต้ามที่ตอ้งการก่อนจะใชส้ารสนเทศ
เหล่านั้นควรท าการประเมินคุณค่าก่อน 
 
 
 
 
 
  

3 - กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน : 
ใหผู้เ้รียนคน้หาเกณฑก์าร
ประเมินค่าจากอินเทอร์เน็ต  
และสรุปเป็นเกณฑเ์พื่อพูดคุย
กบัผูส้อน โดยเฉพาะเกณฑก์าร
ประเมินค่าสารสนเทศเวบ็
จากนั้นใหส่้งงานทางอีเมล ์ 
ส่ังงาน: 
   อ่านส่ือการสอน หน่วยที่ 6 
ใน iTunes U  เพื่อเตรียมพูดคุย
กบัผูส้อน 

 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์

  
 
 
 
 
  

10 หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ 
- เป็นกระบวนการ 5  ของการพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศ  คือ การน าสารสนเทศที่
ผ่านการประเมินคุณค่าแลว้มาอ่าน และจด
บนัทึกไวอ้ยา่งเป็นระบบ  เพื่อน าไปเรียบ
เรียงเน้ือหา และเขียนรายการอา้งอิงต่อไป 
 

 

3 - บรรยาย (PowerPoint) 
- ฝึกปฏิบัติ: 
  การจดบนัทึกขอ้มูล 
- ส่งการจดบันทึกข้อมูลนอก  
  ห้องเรียน 
ส่ังงาน: 
    อ่านเน้ือหาของหน่วยท่ี 7 ใน
iTunes U  เพื่อท าความเขา้ใจ
ในเร่ืองการเรียบเรียงเน้ือหา  

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
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การเขียนรายการอา้งอิง  การท า
บรรณานุกรม    และการเขา้เล่ม
รายงานในสัปดาห์ท่ี 11-13 

 

11 หน่วยที่ 7 การเรียบเรียงและการอ้างอิง  
การน าเสนอสารสนเทศ  

- เป็นกระบวนการ 6  ของการพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศ  คือ  การเรียบเรียงเน้ือหา
การเขียนรายการอา้งอิง    การท า
บรรณานุกรม   และการเขา้เล่มรายงาน 
 

3 - บรรยาย (PowerPoint)  
- ฝึกปฏิบัติ: 
การเรียบเรียงเน้ือหาและการ
เขียนรายการอา้งถึง 
- ส่งเน้ือหา+รายการอ้างอิงนอก
ห้องเรียน 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์

  

12 หน่วยที่ 7 การเรียบเรียงและการอ้างอิง  
การน าเสนอสารสนเทศ  (ต่อ) 
- การเขียนบรรณานุกรม 
 

 - บรรยาย (PowerPoint) 
และสอนการใช้โปรแกรม 
BabyBib 
- ส่งไฟล์บรรณานุกรมเพื่อให้
ผู้สอนตรวจความถูกต้องทาง
อีเมล์ 
 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์

  

13 หน่วยที่ 7 การเรียบเรียงและการอ้างอิง  
การน าเสนอสารสนเทศ   (ต่อ) 
- การเขา้เล่มรายงาน 

- การน าเสนอดว้ยการพูด  (+เทคนิคการ 
       น าเสนอสารสนเทศ) 
 

3 - แนะน าการใช้ Template 
ส่วนประกอบรายงาน  

- ศึกษาเรียนรู้การน าเสนอดว้ย
การพูดดว้ยตนเอง 
- ตรวจงานและใหค้  าแนะน า
การท ารายงาน 

 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์

  

14 บทสรุป:  สารสนเทศกับการศึกษาใน  
ระดับอุดมศึกษา 
1.  ความหมายของสารสนเทศ 
2.  ความส าคญัของสารสนเทศที่มีต่อ
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
3.  สารสนเทศที่จ  าเป็นต่อการเรียนใน
มหาวิทยาลยั 

      3.1  วิธีการเรียนใน UTCC อยา่ง
ประสบความส าเร็จ 
      3.2  การศึกษาระบบหน่วยกิตของ 
UTCC 
      3.3  การใชส้ านกัหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3 - บรรยาย (PowerPoint) 
- กิจกรรมกลุ่ม: 
  ใหน้กัศึกษาตอบค าถาม               
ต่อไปน้ี 
   1.  สารสนเทศมีความส าคญั
ต่อการเรียนในมหาวิทยาลยั
หรือไม่อยา่งไร 
   2.  เรียนอยา่งไรจึงจะส าเร็จ
การศึกษา  ไดค้วามรู้และเกรดดี 
   จากนั้นใหจ้บัฉลากบางกลุ่ม 
Present งานหนา้ชั้นเรียน  โดย
โปรแกรมใน  iPAD 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
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15 บทสรุป:  สารสนเทศกับการศึกษาใน  
ระดับอุดมศึกษา  (ต่อ) 
4.  การรู้เท่าทนัส่ือ 
     4.1  ความหมายและความส าคญั 
     4.2  ทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับการรู้เท่าทนั
ส่ือ 
     4.3  การวิเคราะห์ส่ือ/การรับมือส่ือ 
     4.4  แนวทางการรับมือส่ือ 
 

3 - กิจกรรมกลุ่ม: 
   ผูเ้รียนพูดคุยแบ่งปัน
ประสบการณ์    ความคิดเห็น
และความรู้สึกในการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์  จากนั้น
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน  เพื่อหา
ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งร่วมกนั 
 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์

  

16 สรุป ทบทวนเน้ือหาและช้ีแจงแนวการออก 
ข้อสอบ 

 

3 - ตรวจงานและใหค้  าแนะน า 
- ส่งรายงานภายในสัปดาห์แรก 
   ของการสอบปลายภาค 

 

อาจารยศ์รีอร เจนประภาพงศ ์
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์
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 สอบปลายภาค  นอกตาราง  ใน eClassroom 
  

 
2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วธิีการประเมนิ 
สัปดาห์ที ่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ      
ประเมนิผล 

1  
 

สอบยอ่ย (บทสรุป) นอกตาราง 15% 

2  สอบปลายภาค นอกตาราง 35%  

3  
การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 
5% 

4  
คะแนนกิจกรรม 1-3, 5-7, 9, 14, 

15  
20% 

5  
รายงาน 
(ส่งงานตามขั้นตอนท่ี
ก  าหนด) 

4, 7, 10, 11, 12 25% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ธนพรรณ กุลจนัทร์. (2016). เคร่ืองมือช่วยสร้างบรรณานุกรมภาษาไทย (Thai citation machine/ Thai bibliography generator).  

สืบคน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2559, จาก http://202.28.248.175/babybib/ 
นวลนอ้ย  ตระกูลกิตติไพศาล. (2555). การรู้เท่าทนัส่ือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
Pop of BloG. (2550). การรู้สารสนเทศ (Information literacy).  สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน  2556, จาก   
                http://popofblog.blogspot.com/ 
รติรัตน์  มหาทรัพย.์ (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การเรียบเรียงสารสนเทศและการน าเสนอด้วยการพูด. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
รติรัตน์ มหาทรัพย.์ (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ทักษะการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

(เอกสารอดัส าเนา). 
รติรัตน์ มหาทรัพย.์ (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง สารสนเทศกับการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

(เอกสารอดัส าเนา). 
รติรัตน์ มหาทรัพย.์ (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง แหล่งสารสนเทศและการเลือกใช้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2556). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การเขียนรายงานทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

(เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2556). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การน าเสนอด้วยการพูด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

(เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2556). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การสืบค้นสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

(เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2557). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง เกณฑ์การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เนต็. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2556). เอกสารประกอบการสอน เร่ือง สารสนเทศกับการศึกษาระดบัอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2557). เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 6 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2557). เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 7 การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.์ (2557). เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย.  (เอกสารอดัส าเนา). 
เอกสารประกอบการสอน วิชา 412102 การรู้สารสนเทศ (Information literacy) (พิมพค์ร้ังท่ี 4). (2551). ขอนแก่น: ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น . 
American Library Association. (1996-2016). Information literacy competency standards for higher education.   
                Retrieved August10, 2016, from http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm 



13 
 

Chartered Institute of Library and Information Professionals. (2014). Information literacy. Retrieved  August14, 2015, from   
                http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/learning/information-literacy/pages/definition.aspx 
IL website administrator. (n.d.). Information literacy. Retrieved August10, 2016, from http://www.informationliteracy.org.uk/ 
University of Wyoming Libraries. (n.d.). Tutorial for info power.  Retrieved August14, 2015, from 

http://tip.uwyo.edu/categories.html 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 
     2.1  บทเรียน iTunes U  วิชาทกัษะการรู้สารสนเทศ  (HO101)  แยกตามกลุ่ม 
     2.2  แบบทดสอบ ใน eClassroom   วิชา ทกัษะการรู้สารสนเทศ  (HO101) 
     2.3  โปรแกรมช่วยสร้างบรรณานุกรมภาษาไทย (Thai citation machine/ Thai bibliography generator)  ช่ือว่า   
                  BabyBib  (http://202.28.248.175/babybib) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน (พิมพค์ร้ังท่ี 8). (2550). กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
           มหาวิทยาลยั. 
ดวงกมล  อุ่นจิตติ. (2545). รายงานการวิจัยเร่ืองการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลยับรูพา. กรุงเทพฯ: 
           มหาวิทยาลยับูรพา. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

 

1.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     1.  การสนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  นอกหอ้งเรียน  หรือผ่านFacebook 
     2.  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
     3.  การส่งงานแต่ละช้ินของรายงานกลุ่ม  ซ่ึงมีบางงานท าเด่ียว 
     4. แบบประเมินผูส้อน 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
     1. การท าแบบประเมินผูส้อนของมหาวิทยาลยั 

     2. พิจารณาจากผลการสอบของผูเ้รียน การน าเสนอรายงาน 
     3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.  การปรับปรุงการสอน 
     1. การปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 

     2. การปรับปรุงบทเรียนใน iTunes U  แบบฝึกหดั กิจกรรม และรายงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากการประเมินรายวิชา 
     3.  การพฒันาเน้ือหาใหเ้นน้ไปในเร่ืองกระบวนการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
  การใหค้ณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาพิจารณาขอ้สอบ วิธีการใหค้ะแนนและผลการสอบ 

http://library.utcc.ac.th/opac/main_catalog.asp?browse=2&type=2&txt_search=�ǧ���%20%20��蹨Ե��.
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
การปรับปรุงบทเรียน กิจกรรม การท ารายงานและขอ้สอบทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา เพื่อพิจารณา
การใหค้ะแนนและประเมินขอ้สอบและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาโดยคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

 


