
มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะ / ภาควิชา       กองการศึกษาทั่วไป 
 
                                               หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อวิชา ๐๐๑๒๒๑ สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
๒. จ านวนหน่วยกิต     ๓ (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
               หลายหลักสูตร / วิชาศึกษาท่ัวไป 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
    ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ชุณหเกตุม์  กาญจนกิจสกุล 
        ผู้สอน   จ านวน  ๔  คน 
                       ๑. อาจารย์ชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล 
 ๒. ผศ.สมพร เบ็ทซ์ 
                       ๓. ผศ.ดร.อัจฉรา  ศรีพันธ์ 
                       ๔. ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ นิสิตทุกชั้นปี 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
      ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisite) 
   ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
   อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อาคาร QS)  และ 
   อาคารปราบไตรจักร 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหา  กิจกรรม  และก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน 
                                                

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะดังนี้ 

           ๑.๑ มีความเข้าใจความหมายของสารสนเทศ และเห็นคุณค่าของสารสนเทศ 
           ๑.๒ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
            ๑.๔ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือที่จะช่วยให้ผลของการศึกษาค้นคว้ามีความถูกต้องและ

รอบด้าน 
            ๑.๕ สามารถน าเสนอสารสนเทศท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ถูกต้อง 



 ๑.๖ เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๑.๗ มีเจตคติและมีนิสัยในการใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของที่ประชุมศึกษาทั่วไป   มหาวิยาลัยนเรศวร 

                                             
                                          หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
  ความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ  ประเภทของแหล่งสารสนเทศ  การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  การเลือก  การสังเคราะห์  และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี  และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ 

๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงบรรยาย                        ๓๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
 จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ    ๓๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
 จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        ๗๕  ชั่วโมง (๕ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
 หมายเหตุ  ๑ ภาคการศึกษา คิดเป็น ๑๕ สัปดาห์  ไม่รวมสัปดาห์สอบ 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
  นิสิตสามารถพบอาจารย์ผู้สอน ตามก าหนดตารางเวลา office hour ของผู้สอนแต่ละคน  
หรือ ติดต่อทาง e-mail / บันทึกถึงผู้สอนในระบบทะเบียนออนไลน์ หรือ พบผู้สอนตอนท้ายชั่วโมง 
ของการสอนแต่ละครั้ง 



หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
๑.๑.๑  ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  ได้แก่ 

 การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ และไม่เซ็นชื่อแทนกัน 
 การท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  ส่งงานตามเวลา 

๑.๑.๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ได้แก่ 
 การใช้คุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาค้นคว้า 

 ๑.๒  วิธีการสอน 
๑.๒.๑  ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ใช้วิธีการสอนและกฎระเบียบ  ดังนี้ 

 สอดแทรกเรื่องความมีวินัยและความรับผิดชอบระหว่างการเรียนการสอน  
 แจ้งว่าจะเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนในตอนต้นของคาบเรียนภายใน ๑๕ นาท ี
 หากมีการเซ็นชื่อแทนกันคนในแถวจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน (ถือว่าไม่มา) 
 หากไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาจะถูกตัดคะแนน 

๑.๒.๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนี้ 
 ก าหนดให้นิสิตอ่านบทความที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของจริยธรรมในการท ารายงานอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานในหัวข้อที่สนใจโดยมีการอ้างอิง และเขียน

บรรณานุกรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล (๑๔ คะแนน) 
๑.๓.๑  ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  

 ให้คะแนนผู้ที่เข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ และตรงต่อเวลาตามสัดส่วนจ านวนครั้ง
ที่เข้าเรียน (๕ คะแนน) 

 ให้คะแนนความก้าวหน้าของการท ารายงานตามเวลาที่ก าหนด (๕ คะแนน) 
๑.๓.๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  

 คะแนนจริยธรรมในการท ารายงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  (๔ 
คะแนน) 

 

๒.  ความรู้ 

 ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
นิสิตมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ  รู้จักเลือก รู้จักวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างมี



ประสิทธิภาพ รวมถึงการรู้เท่าทันสารสนเทศที่น าเสนอในสื่อต่างๆ รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นใน
การศึกษาและการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
เวลาอันใกล้นี้ 

 ๒.๒  วิธีการสอน 
๒.๒.๑ ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายเนื้อหาร่วมกับการ

สื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นิสิตปฏิบัติโดยค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒.๒.๒ สังเกตการแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามในห้องเรียนของผู้เรียน 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล (๔๐ คะแนน) 
๒.๓.๑ คะแนนสอบกลางภาคท่ีเน้นด้านความรู้  (๒๐ คะแนน) 
๒.๓.๒ การสอบปลายภาคที่เน้นด้านความรู้  (๒๐ คะแนน) 
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องได้พัฒนา 
๓.๑.๑ ทักษะในการวิเคราะห์ และเลือกสรรสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
๓.๑.๒ สามารถใช้สารสนเทศในการพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ 
๓.๑.๓ สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ๓.๒  วิธีการสอน 
๓.๒.๑  บรรยาย  โดยให้แง่คิดพร้อมทั้งเสนอตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดวิจารณญาณ

ที่ดี  และมอบหมายงานให้นิสิตท างานในแต่ละหัวข้อเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 

๓.๒.๒ คัดเลือกบทความให้นิสิตอ่าน  โดยบทความเหล่านี้จะมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการ
กระตุ้นผู้ อ่านให้เกิดปัญญาและพัฒนาตนเองให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคม 

๓.๒.๓ แนะน าวิธีการใช้ Web OPAC ในการสืบค้นข้อมูล  การยืม  การจองวัสดุ
สารสนเทศในเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนเรศวร  และมอบหมายงาน
ให้นิสิตท าการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC 

๓.๒.๔ น าเสนอการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต  เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

๓.๒.๕ แนะน าหลักการท ารายงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓.๒.๖ มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานในหัวข้อที่สนใจ โดยยึดหลักการของการศึกษา

ค้นคว้าที่ถูกวิธี  เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



 ๓.๓  วิธีการประเมินผล (๓๓ คะแนน) 
๓.๓.๑  คะแนนงานสารสนเทศและวัสดุสารสนเทศ (๕ คะแนน) 
๓.๓.๒ คะแนนงานสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC (๕ คะแนน) 
๓.๓.๓ คะแนนงานหนังสืออ้างอิง (๕ คะแนน) 
๓.๓.๔ คะแนนแบบฝึกหัดการวางโครงเรื่อง  การอ้างอิง  และการเขียนบรรณานุกรม  

(๑๐ คะแนน) 
๓.๓.๕ คะแนนวิเคราะห์กรณีศึกษา (๕ คะแนน) 
๓.๓.๖ คะแนนรายงานในประเด็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงเรื่อง  การ

อ้างอิง  และการเขียนบรรณานุกรม (๓ คะแนน) 
 
๔.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องได้
พัฒนา 
๔.๑.๑ ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน

การสื่อสาร 
๔.๑.๒ ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปประเด็นเนื้อหาเพ่ือสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิผล 

 ๔.๒  วิธีการสอน 
๔.๒.๑  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานในหัวข้อที่สนใจ  โดยเสนอในรูปแบบของ

รายงานและการน าเสนอหน้าห้อง 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล (๑๓ คะแนน) 
๔.๓.๑ คะแนนการน าเสนอรายงาน (๑๐ คะแนน) 
๔.๓.๓ คะแนนรายงานในประเด็นของเนื้อหาของรายงาน (๓ คะแนน) 



หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จ านวนชั่วโมงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน/รูปแบบห้อง 
๑ ปฐมนิเทศรายวิชา  - กลา่วถึงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนทั้งรายวิชา 
แผนการสอน อ.ชุณหเกตุม์  

 ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและวัสดุ
สารสนเทศ 
- ความหมายของสารสนเทศ 
- ความส าคัญของสารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
- ผลกระทบของสารสนเทศต่อสังคม 
- สังคมสารสนเทศ 
- แหล่งบริการสารสนเทศ 
- วัสดุสารสนเทศ 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 
 

 

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
- ผู้เรียนอภิปรายความส าคัญ

ของสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวันพร้อมยกตัวอย่าง 

- ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายและวัสดุสารสนเทศ
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน* 

- เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารแบบฝึกหัด 
- PowerPoint 
 

ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 
(ห้องรวม) 
 

๒ ระบบการจัดสารสนเทศ  
- ความหมายและประโยชน์ของการ

จัดหมู่หนังสือ 
- ระบบทศนิยมของดิวอี้ 
- ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
- ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติ

อเมริกัน 
- เลขเรียกหนังสือ 
 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
 

 

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

- ซักถามปัญหาทบทวนและ
สรุป 

  

- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
 

ผศ.สมพร  เบ็ทซ ์
(ห้องรวม) 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จ านวนชั่วโมงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน/รูปแบบห้อง 
 - การจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์และวัสดุ

อ่ืนๆ 
    

 การค้นคืนสารสนเทศในห้องสมุด 
- การใช้ OPAC ในการค้นหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 
 
 

- สาธิตการสืบค้น  การยืมต่อ  
และการจองสารสนเทศจาก 
Web OPAC ของส านัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร   

- มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
สารสนเทศจาก Web OPAC * 

- PowerPoint 
- เว็บไซต์ส านักหอสมุด 

อ.ชุณหเกตุม์  
กาญจนกิจสกุล 
(ห้องรวม) 
 

๓ หนังสืออ้างอิง 
- ความหมายและลักษณะของ

หนังสืออ้างอิง 
- ประเภทของหนังสืออ้างอิง 
- วิธีใช้หนังสืออ้างอิง 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 
 

 

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
- ซักถามและสรุป 
- ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมนอก

ห้องเรียน* 

- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
- ตัวอย่างหนังสืออ้างอิง

ประเภทต่างๆ 

ห้องย่อย 
 
 
 

๔ การรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน     
การฟังและการจดบันทึก 
- การรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน 
- การรวบรวมข้อมูลจากการฟัง 
- การจดบันทึกข้อมูล                  

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
- ซักถามและสรุป 
 

- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
 

ห้องย่อย 
 

๕ การศึกษาค้นคว้า    
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาค้นคว้า     
- ผลของการศึกษาค้นคว้า    

- บรรยาย ๔ ชั่วโมง 
 

 

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
- ซักถามและสรุป 
- มอบหมายให้ผู้เรียนก าหนด

หัวข้อที่สนใจ  ค้นคว้าข้อมูล 

- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
- ต ารา 

ห้องย่อย 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จ านวนชั่วโมงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน/รูปแบบห้อง 
- ขั้นตอนการท ารายงาน และภาค

นิพนธ์                     
และวางโครงเรื่องโดยใช้
หลักการที่เรียน* 

๖ อัญพจน์ การอ้างอิง และการเขียน
บรรณาณุกรม                     
- อัญพจน์          
- การอ้างอิง   
- รูปแบบของการอ้างอิง                                                                           
- รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
- รูปแบบของรายงาน 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 
 

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
- ซักถามและสรุป 
- มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกการ

เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรก าหนดรวมกับงานที่
มอบหมายในเรื่องการศึกษา
ค้นคว้า*   

- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 
- ตัวอย่างรูปแบบรายงาน 

ผศ.สมพร เบ็ทซ์ 
(ห้องรวม) 
 

๗ การจัดกลุ่มเพื่อท ารายงาน - ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง - มอบหมายให้ผู้เรียนจับกลุ่ม
พร้อมเสนอรายชื่อสมาชิกใน
กลุ่ม  และหัวข้อรายงาน 

- วางแผนการจัดท ารายงานโดย
ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาข้างต้น 

  

- ห้องย่อย 

๘ สอบกลางภาค  เก็บคะแนน  ๒๐ % 
๙ สังคมความรู้  

- ความส าคัญของสารสนเทศและ
ความรู้ในยุคปัจจุบัน 

- สังคมสารสนเทศและความรู้ 
- กรณีศึกษา 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 
 

- บรรยายเนื้อหา 
- ใช้กรณีตัวอย่างประกอบการ

บรรยาย 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา* 

- PowerPoint 
- คลิปวิดีโอ      
- กรณีศึกษา 
 

ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 
(ห้องรวม) 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จ านวนชั่วโมงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน/รูปแบบห้อง 
๑๐-๑๑ อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาค้นคว้า 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
อินเทอร์เน็ต 

- ความหมายและประวัติความ
เป็นมา และความส าคัญของ
อินเทอร์เน็ต 

- การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต   
- ระบบชื่อโดเมน 
- ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
- การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
- บริการหลักบนเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
- อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต 
- โมบายอินเทอร์เน็ต 
- บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับ

การศึกษาค้นคว้า 
- อันตรายที่มากับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและวิธีป้องกัน 

- บรรยาย ๔ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง 
 

- บรรยายเนื้อหา 
- ใช้กรณีตัวอย่างประกอบการ

บรรยายเนื้อหา 
 
 

- PowerPoint 
- Website 
- คลิปวิดีโอ 
 

 

อ.ชุณหเกตุม์  
กาญจนกิจสกุล 
(ห้องรวม) 
 

๑๒ การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- ประเภทของ Search Engine 
- องค์ประกอบของ Search Engine 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง 
- ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง 
 

- บรรยายเนื้อหา 
- สาธิตเทคนิคการสืบค้นผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

- PowerPoint 
- Website 
 

อ.ชุณหเกตุม์  
กาญจนกิจสกุล 
(ห้องรวม) 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียดเนื้อหา จ านวนชั่วโมงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน/รูปแบบห้อง 
- ปัจจัยที่ใช้ในจัดอันดับข้อมูลใน 

Search Engine 
- เทคนิคทั่วไปในการค้นหาข้อมูล

ด้วย Search Engine 
- การวัดประสิทธิภาพของ Search 

Engine 
๑๓ การท ารายงานตามกลุ่ม  - แต่ละกลุ่มน าเสนอ

ความก้าวหน้าของรายงาน 
- อาจารย์ติดตามความก้าวหน้า

ของการท างานในแต่ละกลุ่ม
และให้ค าแนะน า  

 ห้องย่อย 

๑๔-๑๖ น าเสนองาน  - แต่ละกลุ่มน าเสนองาน  
- ถาม-ตอบจากผู้เรียนต่างกลุ่ม

โดยอาจารย์จะท าการสุ่มผู้ถาม 
และผู้ตอบ 

- รูปแบบการน าเสนองานใน
แต่ละกลุ่ม 

 

ห้องรวม 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค  เก็บคะแนน  ๒๐ % 
 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

๑ ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 ๑.๑ คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  คะแนนความมีวินัยและรับผิดชอบใน

การเข้าชั้นเรียน  
๑๖ ๕% 

   คะแนนความก้าวหน้าของการท า
รายงานตามเวลาที่ก าหนด  

๗-๑๖ ๕% 

   คะแนนจริยธรรมในการท ารายงาน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

๑๖ ๔% 

๒ ๒. ด้านความรู้    
 ๒.๑ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกใน

ปัจจุบันและอนาคต 
 คะแนนสอบกลางภาค ๘ ๒๐% 

   คะแนนสอบปลายภาค ๑๗ ๒๐% 

๓ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา    
 ๓.๑ สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล  คะแนนงานสารสนเทศและวัสดุ

สารสนเทศ   
๒ ๕% 

  
 คะแนนงานหนังสืออ้างอิง   ๔ ๕% 

  
 คะแนนวิเคราะห์กรณีศึกษา ๑๐ ๕% 

 ๓.๕ มุ่งศึกษาตลอดชีวิต  คะแนนงานสืบค้นสารสนเทศผ่าน 
Web OPAC 

๓ ๕% 



ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 
๓ 

(ต่อ) 
๓.๕ มุ่งศึกษาตลอดชีวิต (ต่อ)  คะแนนงานการวางโครงเรื่อง  การ

อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม   
๘ ๑๐% 

   คะแนนความน่าสนใจของเรื่องที่ท า  
และโครงเรื่องของรายงาน 

๑๖ ๓% 

๔ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 ๕.๑ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล  คะแนนการน าเสนอรายงาน ๑๖ ๕% 
 ๕.๒ วิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปประเด็นเนื้อหาเพ่ือ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
 คะแนนเนื้อหาในรายงานโดยรวม ๑๖ ๓% 

 ๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คะแนนการใช้ เทคโนโลยี ในการ
น าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๖ ๕% 

 
 
 
 



หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
                    
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ๐๐๑๒๒๑ สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าในแต่ละบท 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
หนังสือรายงานการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานวิชาการ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

กรภัทร์  สุทธิดารา  และ สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร.  (๒๕๔๓).  รวมเทคนิคการค้นหาข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต.  กรุงเทพฯ: อินโฟเพรส. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (๒๕๔๒).  การค้นคว้าและเขียนรายงาน (พิมพ์ครั้งที่ ๒).  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ฉัททวุฒิ  พีชผล และปิยพงศ์  เผ่าวณิช. (๒๕๕๐).  Search อย่างเซียนด้วย Google และอ่ืน ๆ. 
กรุงเทพฯ: โปรวิชัน. 

ประจักษ์  เด็ดแก้ว  และคณะ.  (๒๕๔๓).  เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology.  
พิษณุโลก: ภาควิชาการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต   
  กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการจัดท าการประเมินประสิทธิผลของ

รายวิชาโดยนิสิต 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน    
  ประเมินการสอนโดยนิสิต โดยมีกองการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบ

จัดท าแบบประเมิน 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน   

- น าผลการประเมินการสอนจากนิสิตและผลการเรียนนิสิตมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

- ท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 



๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  เป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- จัดตั้งกรรมการประจ ารายวิชาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
 


