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มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
คณะ / ภาควิชา  กองการศึกษาท่ัวไป  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา 001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
2. จํานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลายหลักสูตร / วิชาศึกษาท่ัวไป  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

ผู้ประสานงานรายวิชา 
1. รศ.ดร.รัตติมา    จีนาพงษา 

  2. ผศ.ดร.อโณทัย   ต้ังสําราญจิต 
  3. ดร.ศศิธร    ติณะมาศ 
  4. อาจารย์ขวัญตระกูล   กลิ่นสุคนธ์ 
  5. นางสาวสิริรัตน์  ไกรกลิ่น 
ผู้สอน 

1. รศ.ดร.รัตติมา   จีนาพงษา 
   2. ผศ.ดร.อรสา    เตติวัฒน์ 
   3. ผศ.ดร.ประภาษ   เพ็งพุ่ม 
   4. ดร.ศศิธร    ติณะมาศ 
   5  อาจารย์ขวัญตระกูล   กลิ่นสุคนธ์ 
   6. อาจารย์พรทิพย์   อาจวิชัย 

ผู้ช่วยสอน 
1. รศ.ดร.รัตติมา    จีนาพงษา 
2. ผศ.ดร.อโณทัย   ต้ังสําราญจิต 
3. ดร.ศศิธร    ติณะมาศ 
4. อาจารย์ขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์ 
5. อาจารย์พรทิพย์   อาจวิชัย 
6. นางสาวสิริรัตน์   ไกรกลิ่น 
7. นางสาวกิ่งกาญจน์   สิงห์กวาง 
8. นางจิราภรณ์    ไทยโกษา 

9.   นางสาวปัทมา   บุระมาน 
10. นางสาวรัชวรรณ   นัดสันเทียะ 
11. นางมนตรา    เอมห้อง 
12. นางสาวศรีสมบูรณ์  ผุยปุ้ย 
13. นางลําแพน   นาคท่าโพ 
14. นางสาวจิราภา  เกิดไผ่ล้อม 
15. นายสมัทรชา   เนียมเรือง 
16. นายสุภชัย   ธนานุวัตรพงศ์ 

 

 
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน  

ภาคเรียนท่ี 1/2558 นิสิตทุกชั้นปี  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)  

ไม่มี  
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7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisite)  
ไม่มี  

8. สถานท่ีเรียน  
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ (อาคาร QS)  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  โดยมีปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

 การเรียงลําดับเนื้อหาใหม่ โดยนําหัวข้อ “เคร่ืองมือการจัดการสารสนเทศ” ข้ึนมาไว้ในช่วงก่อนสอบกลางภาค เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกใช้ประโยชน์ในหัวข้อต่อๆไป 

 เนื่องจากนิสิตมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนหัวข้อ “เคร่ืองมือการจัดการสารสนเทศ”จึงได้ปรับเพ่ิม 
จากบรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง เป็น บรรยาย 4 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 4 ชั่วโมง 

 ปรับรูปแบบการเก็บคะแนน 
 ปรับเกณฑ์การให้คะแนน  

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เม่ือนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะดังนี้  

1.1 มีความเข้าใจความหมายของสารสนเทศ และเห็นคุณค่าของสารสนเทศ  
1.2 สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม  
1.4 รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อท่ีจะช่วยให้ผลของการศึกษาคน้คว้ามีความถูกต้องและรอบด้าน  
1.5 เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิต  
1.6 มีเจตคติและมีนิสัยในการใฝรู้่ตลอดชีวิต  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของท่ีประชุมศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา  
ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  ประเภทของแหล่งสารสนเทศ  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการความรู้  การเลือก  การสังเคราะห์  และการนําเสนอสารสนเทศ  
ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี  และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้  
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

จํานวนชั่วโมงบรรยาย     30  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)  
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ      30  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)  
จํานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   75  ชั่วโมง (5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)  

หมายเหตุ  1 ภาคการศึกษา คิดเป็น 15 สัปดาห์  ไม่รวมสัปดาห์สอบ  
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

นิสิตสามารถพบอาจารย์ผู้สอนตามกําหนดตารางเวลา office hour ของผู้สอนแต่ละคน หรือติดต่อทาง e-mail/ บนัทึกถึง
ผู้สอนในระบบทะเบียนออนไลน์ หรือ พบผู้สอนตอนท้ายชั่วโมงของการสอนแต่ละคร้ัง  
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  
1.1.1 ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  ได้แก่  

 การทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  ส่งงานตามเวลา  
1.1.2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ได้แก่  

 การใช้คุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต  
 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาค้นคว้า  

1.2 วิธีการสอน  
1.2.1 ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ใช้วิธีการสอนและกฎระเบียบ  ดังนี้  

 สอดแทรกเรื่องความมีวินัยและความรับผิดชอบระหว่างการเรียนการสอน   
 หากไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา นิสิตจะถูกตัดคะแนน ร้อยละ 1 ต่อวัน ของคะแนนในครั้งนั้น 

1.2.2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนี้  
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของจริยธรรมในการทํารายงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 มอบหมายให้ผู้เรียนทํารายงานในหัวข้อท่ีสนใจโดยมีการอ้างอิง และเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ  
1.3 วิธีการประเมินผล  

1.3.1 ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  
 การส่งงานมอบหมายตรงตามกําหนดเวลา 

1.3.2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
 การทํารายงานโดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

2. ความรู้  
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

นิสิตมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ  รู้จักเลือก รู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  
ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรู้เท่าทันสารสนเทศท่ีนําเสนอในสื่อต่างๆ รู้เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต  ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นในการศึกษาและการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้  

2.2 วิธีการสอน  
2.2.1 ใช้การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายเน้ือหาร่วมกับการสื่อสารสองทาง  โดยเน้นให้นิสิตปฏิบัติ

โดยค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
2.2.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถามในห้องเรียนของผู้เรียน  

2.3 วิธีการประเมินผล (80 คะแนน)  
2.3.1  การสอบกลางภาคท่ีเน้นด้านความรู้  (44 คะแนน)  
2.3.2  การสอบปลายภาคท่ีเน้นด้านความรู้  (36 คะแนน)  

3. ทักษะทางปัญญา  
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องได้พัฒนา  

3.1.1 ทักษะในการวิเคราะห์ และเลือกสรรสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
3.1.2 สามารถใช้สารสนเทศในการพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ  
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3.1.3 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ และ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  

3.2  วิธีการสอน  
3.2.1 บรรยาย  โดยให้แง่คิดพร้อมท้ังเสนอตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดวิจารณญาณท่ีดี  และมอบหมายงานให้นิสิตทําใน

แต่ละหัวข้อเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงข้ึน  
3.2.2 แนะนําวิธีการใช้ Web OPAC ในการสืบค้นข้อมูล  การยืม  การจองวัสดุ สารสนเทศในเครือข่ายห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร  และมอบหมายงานให้นิสิตทําการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC  
3.2.3 นําเสนอการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต  เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูล  
3.2.4 แนะนําหลักการทํารายงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
3.2.5 มอบหมายให้ผู้เรียนทํารายงานในหัวข้อท่ีสนใจ โดยยึดหลักการของการศึกษาค้นคว้าท่ีถูกวิธี  เพ่ือก่อให้เกิดทักษะใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.3  วิธีการประเมินผล (100 คะแนน)  

3.3.1 คะแนนเก็บจากชั่วโมงการปฏิบัติการ (10 คะแนน) 
3.3.2 คะแนนการนําเสนอรายงาน (5 คะแนน) 
3.3.3 คะแนนรายงานในประเด็นของเนื้อหาของรายงาน (5 คะแนน) 
3.3.4 คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค (80 คะแนน) 

4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องได้พัฒนา  

4.1.1 ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร  
4.1.2 ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปประเด็นเนื้อหาเพ่ือสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิผล  

4.2 วิธีการสอน  
4.2.1 ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํารายงานในหัวข้อท่ีสนใจ  โดยเสนอในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอหน้าห้อง  

4.3 วิธีการประเมินผล (10 คะแนน)  
4.3.1 คะแนนการนําเสนอรายงาน (5 คะแนน)  
4.3.2 คะแนนรายงานในประเด็นของเนื้อหาของรายงาน (5 คะแนน)  

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

1  ปฐมนิเทศรายวิชา 15 นาที - กล่าวถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- แผนการสอน รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

 ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศและ
ความสําคัญของสารสนเทศ 
- ความหมายและความสําคัญของ

สารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศท่ีดี 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 
- ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม

นอกห้องเรียน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 

- PowerPoint 

อาจารย์พรทิพย์  
อาจวิชัย 



001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นควา้ 1/2558 

5 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

- แหล่งสารสนเทศ (Information 
resources) 

- การเลือกแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ 

 ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ความหมายของทรัพยากร

สารสนเทศ 
- ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

2 ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด 
- ระบบจัดหมู่  

* ระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
* ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
* ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติ

อเมริกัน 
- ระบบจัดเรียง 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 
- ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม
นอกห้องเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

อาจารย์พรทิพย์  
อาจวิชัย 

3 สารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
- ประเภทของสารสนเทศในยุค

ปัจจุบัน 
- วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศใน

ยุคปัจจุบัน 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ดร.ศศิธร ติณะมาศ 

4 วิธีการสืบค้นสารสนเทศ 
- การสืบค้นผ่าน OPAC/ Web 

OPAC 
- การสืบค้นผ่าน Search Engine 
- การสืบค้นผ่าน Single Search/ 

Federated Search 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 
- สาธิตการสืบค้น การยืม
ต่อ และการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Web OPAC 

- มอบหมายให้นิสิตสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Web OPAC 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 
- NU Library 

Website  

นางสาวขวัญตระกูล  
กลิ่นสุคนธ์ 

5-6  เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ 
- โปรแกรม/ระบบฝากไฟล์ 
- โปรแกรมทํา E-book 
- โปรแกรมทํา website 

บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหา 
- ซักถามปัญหาและสรุป 
- กรณีศึกษา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ผศ.ดร.อรสา  
เตติวัฒน์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

- โปรแกรมเขียน Application 
สําหรับ Smart devices 

- โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง
และบรรณานุกรม (EndNote, 
Reference Manager, etc.) 

- โปรแกรมดาวน์โหลดวิดิโอจาก 
Youtube 

 ปัจจัยสําคัญของการจัดการ
สารสนเทศ 

7 การอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรม 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ดร.ศศิธร ติณะมาศ 

8 สอบกลางภาค (หัวข้อ “เครื่องมือจัดการสารสนเทศ” ถึง “การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม”) 
9 การรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน 

การฟังและการจดบันทึก 
บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ผศ.ดร.ประภาษ  
เพ็งพุ่ม 

10 จริยธรรมกับการคัดลอก 
- การปฎิบัติท่ีผิดหลักจริยธรรม 
- ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
- การหลีกเลี่ยงการปฎิบัติท่ีผิดหลัก
จริยธรรม 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

11 การเลือกประเภทสารสนเทศ  
– การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

12 การเผยแพร่ผลงานเขียน 
- การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 
- แหล่งและการพิจารณาแหล่ง
เผยแพร่ผลงานเขียน 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหา 
- ซักถามปัญหาและสรุป 
- กรณีศึกษา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

ดร.ศศิธร ติณะมาศ 

13 หลักการทําสไลด์และเทคนิคการ
นําเสนอ 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาและสรุป 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 

14-15 กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
- ทักษะที่จําเป็นต่อกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า 

- ข้ันตอนการศึกษาค้นคว้าและ
เรียบเรียงรายงาน 

บรรยาย 2 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 10 ชั่วโมง 

- บรรยายเนื้อหา 
- ซักถามปัญหาและสรุป 
- มอบหมายให้นิสิต
กําหนดหัวข้อท่ีน่าสนใจ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- PowerPoint 

รศ.ดร.รัตติมา  
จีนาพงษา 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน    การ

สอน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

และวางโครงเรื่องตาม
หลักการท่ีเรียน 

- นิสิตค้นคว้าข้อมูลตาม
โครงเรื่อง 

- นิสิตสรุปประเด็นจากสิ่ง
ท่ีค้นคว้าได้และจัดทํา
เป็นรายงาน 

16 การนําเสนอรายงานของนิสิต ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง - นิสิตนําเสนอรายงาน - รายงานของนิสิต TA ประจําห้อง 
17-18 สอบปลายภาค (หัวข้อ “การรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การฟังและการจดบันทึก” ถึง “กระบวนการศึกษาค้นคว้า”) 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ลําดับ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนการประเมิน 
1 คะแนนเก็บจากชั่วโมงการปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10 
2 คะแนนรายงาน 16 5 
3 คะแนนการนําเสนอรายงาน 16 5 
4 การสอบกลางภาค 8 44 
5 การสอบปลายภาค 17-18 36 

 
3. การประเมินผล 

3.1 การแบ่งสัดส่วนคะแนน 
3.1.1 คะแนนปฏิบัติการ     รวม  20 % 
3.1.3 คะแนนสอบ      รวม   80 % 

3.1.3.1 คะแนนสอบกลางภาค (14 คาบบรรยาย)  44 % 
- เคร่ืองมือการจัดการสารสนเทศ 
- ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
- สารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
- วิธีการสืบค้นสารสนเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ 
- การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

3.1.3.2 คะแนนสอบปลายภาค (12 คาบบรรยาย) 36 % 
- การรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การฟัง และการจดบันทึก 
- จริยธรรมกับการคดัลอก 
- การเลือกประเภทสารสนเทศ 
- กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
- หลักการทําสไลด์และเทคนิคการนําเสนอ 
- การเผยแพร่ผลงานเขียน 
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3.2 การพิจารณาระดับผลการเรียน ใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบอิงเกณฑ์  
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 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก  
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าในแต่ละบท  

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ  
หนังสือรายงานการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานวิชาการ  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
กรภัทร์  สุทธิดารา  และสัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร.  (2543).  รวมเทคนิคการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (พิมพ์คร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: อินโฟเพรส.  
จุมพจน์  วนิชกุล. (2549).  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2542).  การค้นคว้าและเขียนรายงาน (พิมพ์คร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษร

ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ฉัททวุฒิ  พีชผล และปิยพงศ์  เผ่าวณิช. (2550).  Search อย่างเซียนด้วย Google และอื่น ๆ. กรุงเทพฯ: โปรวิชัน.  
ชญาภรณ์  กุลนิติ. (2553).  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์คร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์. 
ประภาวดี  สืบสนธิ์.  (2543).  สารสนเทศในบริษัทสังคม (พิมพ์คร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  (2543).  การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายงาน.  เชียงใหม่:  ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์  คณะ

มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2550). คู่มือการจัดทําสารนิพนธ์ ฉบับ พ.ศ. 2550 พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  (2543).  สารนเิทศกับการศึกษาค้นคว้า.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (2540).  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  Information technology for inquiry study).  

มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  (2551).  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  หน่วยท่ี 1-7 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 9).  นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต    

กองการศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินการจัดทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ประเมินการสอนโดยนิสิต โดยมีกองการศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบจัดทําแบบประเมิน  
3. การปรับปรุงการสอน  

 นําผลการประเมินการสอนจากนิสิตและผลการเรียนนิสิตมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 ทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา  
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จัดต้ังกรรมการประจํารายวิชาเพื่อสรุปผลการดําเนินงานการเรียนการสอนของรายวิชา  


