
001221 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาค�นคว�า 2/2557 

1 

มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร  
คณะ / ภาควิชา  กองการศึกษาท่ัวไป  
 

หมวดท่ี 1  ข&อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อวิชา 001221  สารสนเทศศาสตร�เพ่ือการศึกษาค นคว า  
2. จํานวนหน.วยกิต 3 (2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลายหลักสตูร / วิชาศึกษาท่ัวไป  
4. อาจารย1ผู&รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย1ผู&สอน  

ผู&ประสานงานรายวิชา 
1. รศ.ดร.รัตตมิา    จีนาพงษา 

  2. ผศ.ดร.อโณทัย   ตั้งสําราญจิต 
  3. ดร.ศศิธร    ติณะมาศ 
  4. อาจารย�ขวัญตระกูล   กลิ่นสุคนธ� 
  5. นางสาวสิริรตัน�  ไกรกลิ่น 
ผู&สอน 

1. รศ.ดร.รัตตมิา   จีนาพงษา 
   2. ผศ.ดร.อรสา    เตติวัฒน� 
   3. ผศ.ประภาษ    เพ็งพุ;ม 
   4. ดร.ศศิธร    ติณะมาศ 
   5  อาจารย�ขวัญตระกูล   กลิ่นสุคนธ� 
   6. อาจารย�พรทิพย�   อาจวิชัย 

ผู&ช.วยสอน 
1. รศ.ดร.รัตตมิา    จีนาพงษา 
2. ผศ.ดร.อโณทัย   ตั้งสําราญจิต 
3. ดร.ศศิธร    ติณะมาศ 
4. อาจารย�ขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ� 
5. อาจารย�พรทิพย�   อาจวิชัย 
6. นางสาวก่ิงกาญจน�   สิงห�กวาง 
7. นางจิราภรณ�    ไทยโกษา 
8. นางสาวชนัญชิดา   ม;วงทอง 
9. นางสาวป@ทมา    บุระมาน 

10. นางปBยะนุช    พรมบาง 
11. นายภาณุพงษ�   แซ;เตีย 
12. นางมนตรา    เอมห อง 
13. นางรวิวรรณ    ศรีอําไพ 
14. นางสาวรัชวรรณ   นัดสันเทียะ 
15. นางศิริสุข    วงษ�ประยูร 
16. นายสมัทรชา   เนียมเรือง 
17. นางสาวสุมาลี   อ่ิมศิลปE 
18. นางสาวสิริรตัน�   ไกรกลิ่น 

 
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นป5ท่ีเรียน  

ภาคเรยีนท่ี 2/2557 นิสิตทุกช้ันปF  
6. รายวิชาท่ีต&องเรียนมาก.อน (pre-requisite)  

ไม;มี  
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7. รายวิชาท่ีต&องเรียนพร&อมกัน (Co- requisite)  
ไม;มี  

8. สถานท่ีเรียน  
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ าสิริกิติ์ (อาคาร QS)  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล.าสุด  
วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีปรับเปลี่ยน ดังน้ี 
• การเรยีงลําดับเน้ือหาใหม; โดยนําหัวข อ “เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ” ข้ึนมาไว เปOนลําดับแรก เพ่ือให นิสิตได ฝQกใช 

ประโยชน�ในหัวข อต;อไป 
• เพ่ิมเน้ือหา หัวข อ “หลักการทําสไลด�และเทคนิคการนําเสนอ” 
• ปรับรูปแบบการเก็บคะแนน 
• ปรับเกณฑ�การให คะแนน  

 
หมวดท่ี 2  จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค1 

1. จุดมุ.งหมายของรายวิชา  
เมื่อนิสิตเรียนรายวิชาน้ีแล ว  นิสิตมีความรู  ความสามารถ และเกิดทักษะดังน้ี  

1.1 มีความเข าใจความหมายของสารสนเทศ และเห็นคุณค;าของสารสนเทศ  
1.2 สามารถเข าถึงแหล;งสารสนเทศได อย;างเหมาะสม  
1.3 สามารถใช เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาค นคว าได อย;างเหมาะสม  
1.4 รู เท;าทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือท่ีจะช;วยให ผลของการศึกษาค นคว ามีความถูกต องและรอบด าน  
1.5 เข าใจกระบวนการจัดการความรู เพ่ือนําไปใช ในการดํารงชีวิต  
1.6 มีเจตคติและมีนิสัยในการใฝTรู ตลอดชีวิต  

2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให สอดคล องกับนโยบายของท่ีประชุมศึกษาท่ัวไป   มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา  
ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  ประเภทของแหล;งสารสนเทศ  การเข าถึงแหล;งสารสนเทศต;าง ๆ  การใช เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การรู เท;าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการความรู   การเลือก  การสังเคราะห�  และการนําเสนอสารสนเทศ  
ตลอดจนการเสริมสร างให ผู เรียนมเีจตคติท่ีดี  และมีนิสัยในการใฝTหาความรู   
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใช&ต.อภาคการศึกษา  

จํานวนช่ัวโมงบรรยาย     30  ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห�)  
จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ      30  ช่ัวโมง (2 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห�)  
จํานวนช่ัวโมงศึกษาค นคว าด วยตนเอง   75  ช่ัวโมง (5 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห�)  

หมายเหตุ  1 ภาคการศึกษา คิดเปOน 15 สัปดาห�  ไม;รวมสัปดาห�สอบ  
3. จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห1ท่ีอาจารย1ให&คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นิสิตเปLนรายบุคคล 

นิสิตสามารถพบอาจารย�ผู สอนตามกําหนดตารางเวลา office hour ของผู สอนแต;ละคน หรือตดิต;อทาง e-mail/ บันทึกถึง
ผู สอนในระบบทะเบียนออนไลน� หรือ พบผู สอนตอนท ายช่ัวโมงของการสอนแต;ละครั้ง  
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู&ของนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  
1.1.1 ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  ได แก;  

• การเข าช้ันเรยีนตรงเวลาอย;างสม่ําเสมอ และไม; SCAN บัตรนิสิตแทนกัน  
• การทํางานท่ีได รบัมอบหมายอย;างครบถ วน  ส;งงานตามเวลา  

1.1.2 ปลูกฝ@งคุณธรรม  จริยธรรม  ได แก;  
• การใช คุณธรรม จรยิธรรม ในการดําเนินชีวิต  
• มีคุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาค นคว า  

1.2 วิธีการสอน  
1.2.1 ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ใช วิธีการสอนและกฎระเบียบ  ดังน้ี  

• สอดแทรกเรื่องความมีวินัยและความรับผิดชอบระหว;างการเรยีนการสอน   
• หากไม;ส;งงานท่ีได รับมอบหมายตามเวลา นิสิตจะถูกตัดคะแนน ร อยละ 1 ต;อวัน ของคะแนนในครั้งน้ัน 

1.2.2 ปลูกฝ@งคุณธรรม  จริยธรรม  ดังน้ี  
• ปลูกฝ@งให ผู เรียนเห็นความสําคัญของจริยธรรมในการทํารายงานอย;างถูกต องตามหลักวิชาการ  
• มอบหมายให ผู เรยีนทํารายงานในหัวข อท่ีสนใจโดยมีการอ างอิง และเขียนบรรณานุกรมอย;างถูกต องตามหลัก

วิชาการ  
1.3 วิธีการประเมินผล  

1.3.1 ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  
• การส;งงานมอบหมายตรงตามกําหนดเวลา 

1.3.2 ปลูกฝ@งคุณธรรม  จริยธรรม  
• การทํารายงานโดยมีการอ างอิงอย;างถูกต อง 

 
2. ความรู&  

2.1 ความรู ท่ีต องได รบั  
นิสิตมีความรู ความสามารถในการเข าถึงสารสนเทศ  รู จักเลือก รู จักวิเคราะห�และสังเคราะห�สารสนเทศ เพ่ือนําไปใช 

ประโยชน�  ตลอดจนการรู จักใช เทคโนโลยีอย;างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรู เท;าทันสารสนเทศท่ีนําเสนอในสื่อต;างๆ รู เท;าทันต;อการ 
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ�โลกในป@จจุบันและอนาคต  ซ่ึงเปOนสิ่งสําคัญและจําเปOนในการศึกษาและการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ
การเข าสู;การเปOนประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล น้ี  

2.2 วิธีการสอน  
2.2.1 ใช การสอนท่ีเน นผู เรียนเปOนสําคัญ ได แก; การสอนบรรยายเน้ือหาร;วมกับการสื่อสารสองทาง  โดยเน นให นิสติปฏิบัติ

โดยค นคว าหาข อมูลเพ่ิมเตมิ และศึกษาค นคว าด วยตนเอง  
2.2.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถามในห องเรยีนของผู เรียน  

2.3 วิธีการประเมินผล (70 คะแนน)  
2.3.1  การสอบกลางภาคท่ีเน นด านความรู   (35 คะแนน)  
2.3.2  การสอบปลายภาคท่ีเน นด านความรู   (35 คะแนน)  
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3. ทักษะทางปMญญา  
3.1 ทักษะทางป@ญญาท่ีต องได พัฒนา  

3.1.1 ทักษะในการวิเคราะห� และเลือกสรรสารสนเทศเพ่ือนํามาใช ประโยชน�ได อย;างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
3.1.2 สามารถใช สารสนเทศในการพัฒนาตนเองให อยู;ในสังคมได อย;างมีความสุขท้ังทางร;างกายและจิตใจ  
3.1.3 สามารถใช ความรู ทางทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต�ใช ให เกิดประโยชน�ในการแสวงหาความรู  และ

ติดตามความก าวหน าทางวิชาการ  
3.2  วิธีการสอน  

3.2.1 บรรยาย  โดยให แง;คดิพร อมท้ังเสนอตัวอย;างเพ่ือกระตุ นให นิสิตเกิดวิจารณญาณท่ีดี  และมอบหมายงานให นิสติทําใน
แต;ละหัวข อเพ่ือให เกิดความเข าใจมากยิ่งข้ึน  

3.2.2 แนะนําวิธีการใช  Web OPAC ในการสืบค นข อมูล  การยืม  การจองวัสดุ สารสนเทศในเครือข;ายห องสมุดของ
มหาวิทยาลยันเรศวร  และมอบหมายงานให นิสิตทําการสบืค นสารสนเทศผ;าน Web OPAC  

3.2.3 นําเสนอการค นคว าทางอินเทอร�เน็ต  เพ่ือเปOนตัวอย;างกระตุ นให ผู เรียนเห็นประโยชน�จากการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค นข อมลู  

3.2.4 แนะนําหลักการทํารายงานอย;างถูกต องตามหลักวิชาการ  
3.2.5 มอบหมายให ผู เรียนทํารายงานในหัวข อท่ีสนใจ โดยยึดหลักการของการศึกษาค นคว าท่ีถูกวิธี  เพ่ือก;อให เกิดทักษะใน

การเรยีนรู ตลอดชีวิต  
3.3  วิธีการประเมินผล (100 คะแนน)  

3.3.1 คะแนนเก็บท ายช่ัวโมงบรรยาย (10 คะแนน) 
3.3.2 คะแนนเก็บจากช่ัวโมงการปฏิบัติการ (10 คะแนน) 
3.3.3 คะแนนการนําเสนอรายงาน (5 คะแนน) 
3.3.4 คะแนนรายงานในประเด็นของเน้ือหาของรายงาน (5 คะแนน) 
3.3.5 คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค (70 คะแนน) 

 
4. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.1 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต องได พัฒนา  
4.1.1 ผู เรียนได ฝQกฝนการใช เทคโนโลยีอย;างมีประสิทธิภาพเพ่ือให เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร  
4.1.2 ผู เรียนได ฝQกฝนการวิเคราะห�  สังเคราะห�  สรุปประเด็นเน้ือหาเพ่ือสื่อสารได อย;างมีประสิทธิผล  

4.2 วิธีการสอน  
4.2.1 ผู สอนมอบหมายให ผู เรียนทํารายงานในหัวข อท่ีสนใจ  โดยเสนอในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอหน าห อง  

4.3 วิธีการประเมินผล (10 คะแนน)  
4.3.1 คะแนนการนําเสนอรายงาน (5 คะแนน)  
4.3.2 คะแนนรายงานในประเด็นของเน้ือหาของรายงาน (5 คะแนน)  
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห1
ท่ี 

หัวข&อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู&สอน 

1 • ปฐมนิเทศรายวิชา 15 นาที - กล;าวถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- แผนการสอน รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

• เคร่ืองมือการจัดการสารสนเทศ 
- โปรแกรม/ระบบฝากไฟล� 
- โปรแกรมทํา E-book 
- โปรแกรมทํา website 
- โปรแกรมเขียน Application 

สําหรับ Smart devices 
- โปรแกรมจัดการเอกสารอ างอิง

และบรรณานุกรม (EndNote, 
Reference Manager, etc.) 

- โปรแกรมดาวน�โหลดวิดโิอจาก 
Youtube 

• ปMจจัยสําคัญของการจัดการ
สารสนเทศ 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหา 
- ซักถามป@ญหาและสรุป 
- กรณีศึกษา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ผศ.ดร.อรสา  
เตติวัฒน� 

2 • ความรู&เกี่ยวกับสารสนเทศและ
ความสําคัญของสารสนเทศ 
- ความหมายและความสําคัญของ

สารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศท่ีด ี
- แหล;งสารสนเทศ (Information 

resources) 
- การเลือกแหล;งและทรัพยากร

สารสนเทศ 
• ทรัพยากรสารสนเทศ 

- ความหมายของทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 
- ผู เรียนค นคว าเพ่ิมเติม

นอกห องเรียน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 

- PowerPoint 

อาจารย�พรทิพย�  
อาจวิชัย 

3 ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ของห&องสมุด 
- ระบบจัดหมู;  

* ระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
* ระบบห องสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
* ระบบห องสมุดแพทย�แห;งชาติ

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 
- ผู เรียนค นคว าเพ่ิมเติม

นอกห องเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

อาจารย�พรทิพย�  
อาจวิชัย 
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สัปดาห1
ท่ี 

หัวข&อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู&สอน 

อเมริกัน 
- ระบบจัดเรียง 

4 สารสนเทศในยุคปMจจุบัน 
- ประเภทของสารสนเทศในยคุ

ป@จจุบัน 
- วิธีการเข าถึงแหล;งสารสนเทศใน

ยุคป@จจุบัน 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ดร.ศศิธร ติณะมาศ 

5 วิธีการสืบค&นสารสนเทศ 
- การสืบค นผ;าน OPAC/ Web 

OPAC 
- การสืบค นผ;าน Search Engine 
- การสืบค นผ;าน Single Search/ 

Federated Search 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 
- สาธิตการสืบค น การยมื
ต;อ และการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Web OPAC 

- มอบหมายให นิสติสืบค น
ทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Web OPAC 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 
- NU Library 

Website  

นางสาวขวัญตระกูล  
กลิ่นสุคนธ� 

6 การอ&างอิงและการเขียน
บรรณานุกรม 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ดร.ศศิธร ติณะมาศ 

7 การรวบรวมข&อมูลจากการอ.าน 
การฟMงและการจดบันทึก 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ผศ.ประภาษ เพ็งพุ;ม 

8 สอบกลางภาค (หัวข&อ “เคร่ืองมือจัดการสารสนเทศ” ถึง “การอ&างอิงและการเขียนบรรณานุกรม”) 
9 จริยธรรมกับการคัดลอก 

- การปฎิบัติท่ีผดิหลักจริยธรรม 
- ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
- การหลีกเลี่ยงการปฎิบัติท่ีผดิหลกั

จริยธรรม 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

10 การเลือกประเภทสารสนเทศ  
– การวิเคราะห�ความน;าเช่ือถือของ

สารสนเทศ 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

11 การเผยแพร.ผลงานเขียน 
- การพิจารณากลุ;มเป�าหมาย 
- แหล;งและการพิจารณาแหล;ง

เผยแพร;ผลงานเขียน 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหา 
- ซักถามป@ญหาและสรุป 
- กรณีศึกษา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ดร.ศศิธร ติณะมาศ 
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สัปดาห1
ท่ี 

หัวข&อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู&สอน 

12 หลักการทําสไลด1และเทคนิคการ
นําเสนอ 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหาและ
ยกตัวอย;างประกอบ 

- ซักถามป@ญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

13-15 กระบวนการศึกษาค&นคว&า 
- ทักษะท่ีจําเปOนต;อกระบวนการ

ศึกษาค นคว า 
- ข้ันตอนการศึกษาค นคว าและ

เรียบเรียงรายงาน 

บรรยาย 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 10 ช่ัวโมง 

- บรรยายเน้ือหา 
- ซักถามป@ญหาและสรุป 
- มอบหมายให นิสติ

กําหนดหัวข อท่ีน;าสนใจ 
และวางโครงเรื่องตาม
หลักการท่ีเรียน 

- นิสิตค นคว าข อมูลตาม
โครงเรื่อง 

- นิสิตสรุปประเด็นจากสิ่ง
ท่ีค นคว าได และจัดทํา
เปOนรายงาน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

16 การนําเสนอรายงานของนสิิต ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง - นิสิตนําเสนอรายงาน - รายงานของนิสิต TA ประจําห อง 
17-18 สอบปลายภาค (หัวข&อ “การรวบรวมข&อมูลจากการอ.าน การฟMงและการจดบันทึก” ถึง “กระบวนการศึกษาค&นคว&า”) 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู&  

ลําดับ วิธีการประเมิน สัปดาห1ท่ีประเมิน สัดส.วนการประเมิน 
1 คะแนนเก็บท ายช่ัวโมงบรรยาย ตลอดภาคการศึกษา 10 
2 คะแนนเก็บจากช่ัวโมงการปฏิบัตกิาร ตลอดภาคการศึกษา 10 
3 คะแนนรายงาน 16 5 
4 คะแนนการนําเสนอรายงาน 16 5 
5 การสอบกลางภาค 8 35 
6 การสอบปลายภาค 17-18 35 

 
3. การประเมินผล 

3.1 การแบ.งสัดส.วนคะแนน 
3.1.1 คะแนนเกบ็ในเวลาเรียน     รวม  10 % 
3.1.2 คะแนนปฏิบัติการ     รวม  20 % 

เก็บคะแนนจากหัวข&อต.อไปนี ้
3.1.3 คะแนนสอบ      รวม   70 % 

3.1.3.1 คะแนนสอบกลางภาค (12 คาบบรรยาย)  35 % 
- เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ 
- ความรู เก่ียวกับสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  
- ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
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- สารสนเทศในยุคป@จจุบัน 
- วิธีการสืบค นสารสนเทศ 
- การอ างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

3.1.3.2 คะแนนสอบปลายภาค (12 คาบบรรยาย) 35 % 
- การรวบรวมข อมลูจากการอ;าน การฟ@ง และการจดบันทึก 
- จริยธรรมกับการคัดลอก 
- การเลือกประเภทสารสนเทศ 
- กระบวนการศึกษาค นคว า 
- หลักการทําสไลด�และเทคนิคการนําเสนอ 
- การเผยแพร;ผลงานเขียน 

   
3.2 การพิจารณาระดับผลการเรียน ใช&เกณฑ1การพิจารณาแบบอิงเกณฑ1  

คะแนน ระดับผลการเรียน คะแนน ระดับผลการเรียน 
80.0 - 100.0 A 60.0 -  64.9 C 
75.0 -  79.9 B+ 55.0 -  59.9 D+ 
70.0 -  74.9 B 50.0 -  54.9 D 
65.0 -  69.9 C+ < 50.0 F 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก  

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 001221 สารสนเทศศาสตร�เพ่ือการศึกษาค นคว าในแต;ละบท  
2. เอกสารและข&อมลูสําคัญ  

หนังสือรายงานการศึกษาค นคว าและเรียบเรียงรายงานวิชาการ  
 

3. เอกสารและข&อมลูแนะนํา 
กรภัทร�  สุทธิดารา  และสัจจะ  จรัสรุ;งรวีวร.  (2543).  รวมเทคนิคการค นหาข อมลูจากอินเตอร�เน็ต (พิมพ�ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: อินโฟเพรส.  

จุมพจน�  วนิชกุล. (2549).  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู .  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ� ส.ส.ท. (สมาคมส;งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุTน)). 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย.  (2542).  การค นคว าและเขียนรายงาน (พิมพ�ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร�  คณะอักษร
ศาสตร�  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย.  

ฉัททวุฒิ  พีชผล และปBยพงศ�  เผ;าวณิช. (2550).  Search อย;างเซียนด วย Google และอ่ืน ๆ. กรุงเทพฯ: โปรวิชัน.  

ชญาภรณ�  กุลนิติ. (2553).  สารสนเทศและการศึกษาค นคว า (พิมพ�ครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ติ้ง เฮ าส�. 

ประภาวดี  สืบสนธ์ิ.  (2543).  สารสนเทศในบริษัทสังคม (พิมพ�ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: สมาคมห องสมดุแห;งประเทศไทย.  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม;.  (2543).  การเข าถึงทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายงาน.  เชียงใหม;:  ภาควิชาบรรณรักษศาสตร�  คณะ
มนุษยศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม;.  

มหาวิทยาลยันเรศวร. (2550). คู;มือการจัดทําสารนิพนธ� ฉบับ พ.ศ. 2550 พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
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มหาวิทยาลยับูรพา.  (2543).  สารนิเทศกับการศึกษาค นคว า.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร�.  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  (2540).  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษาค นคว า  Information technology for inquiry study).  
มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณรักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช.  (2551).  สารสนเทศศาสตร�เบ้ืองต น  หน;วยท่ี 1-7 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (พิมพ�ครั้งท่ี 9).  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช.  
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต    

กองการศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลยันเรศวร ดําเนินการจัดทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน  

ประเมินการสอนโดยนิสิต โดยมีกองการศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลยันเรศวร เปOนผู รับผิดชอบจัดทําแบบประเมิน  
3. การปรับปรุงการสอน  

• นําผลการประเมินการสอนจากนิสติและผลการเรียนนิสติมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให มีประสิทธิภาพ  
• ทําวิจัยในช้ันเรียนเก่ียวกับกระบวนการเรยีนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิตในรายวิชา  
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  เปOนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จัดตั้งกรรมการประจํารายวิชาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการเรียนการสอนของรายวิชา  


