มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทักษะการรูส้ ารสนเทศ (SWU141)
สานักนวัตกรรมการเรียนรูม้ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ตอน
อาจารย์ผูส้ อน
B01 ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
B02 อ.รัตติยา มีบุศย์
B03 ผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ

สถานที่ติดต่อ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์

B04 ดร.สุพัตรา อารีกจิ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B05 อ.อธิปัตย์ สมิททองคา

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B06 ดร.สุพัตรา อารีกจิ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B07 ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
B08 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B09 อ.สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.จาริณี มาเวหา
ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์
091-715-9790
084-361-3662
086-533-7418
026-495-000
ต่อ 12021
087-320-6276
026-495-000
ต่อ 12021
091-715-9790
088-646-9363
026-495-000
ต่อ12023
089-460-7432
081-422-3858
089-782-0820
083-694-0222
081-422-3858
089-782-0820
083-694-0222
081-422-3858
089-782-0820

Email
nantaj_44@hotmail.com
rattiyam@g.swu.ac.th
walta@swu.ac.th
supatraa@g.swu.ac.th
athipat@g.swu.ac.th
supatraa@g.swu.ac.th
nantaj_44@hotmail.com
tnomsak@g.swu.ac.th
siriphan@g.swu.ac.th
jarineem@g.swu.ac.th
chanutp@g.swu.ac.th
thanital@g.swu.ac.th
watcharapongs@g.swu.ac.th
chanutp@g.swu.ac.th
thanital@g.swu.ac.th
watcharapongs@g.swu.ac.th
chanutp@g.swu.ac.th
thanital@g.swu.ac.th
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ตอน
อาจารย์ผูส้ อน
B19 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
B20 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
B21 อ.เผด็จ เพชรออด

สถานที่ติดต่อ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B22 ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B23 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B24 ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

B25 อ.เผด็จ เพชรออด
B26 ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์
083-694-0222
088-646-9363
089-609-4222
026-495-000
ต่อ 15452
083-694-0222
026-495-000
ต่อ 15452
089-609-4222
088-646-9363

Email
watcharapongs@g.swu.ac.th
tnomsak@g.swu.ac.th
Phadet2520@gmail.com
soontaree@g.swu.ac.th
watcharapongs@g.swu.ac.th
soontaree@g.swu.ac.th
Phadet2520@gmail.com
tnomsak@g.swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : 1/2558 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นิสติ มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็ นพื้นฐาน
การเรียนรู้ ในยุคสังคมสารสนเทศ
2.เพื่อให้ นิสติ มีทกั ษะขั้นพื้นฐานในการใช้ งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
3.เพื่อให้ นิสติ รู้จักแหล่งข้ อมูลและสารสนเทศ วิธกี ารค้ นหา การประเมิน และนาสารสนเทศไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4.เพื่อให้ สามารถนาเสนอสารสนเทศด้ วยวิธกี ารและรูปแบบที่ถูกต้ องได้ อย่างเหมาะสม
5.เพื่อให้ นิสติ ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ท่เี น้ นให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว หรือการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Active learning)
2. เพื่อปรับปรุงสื่อ/กิจกรรมการเรียนการสอน/การประเมินผลการเรียน ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ ใน มคอ 2
3. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ มีความทันสมัย
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของระบบและกระบวนการสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะในการสื บ ค้ น และอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ต่ า ง ๆ และการจั ด การความรู้ จ ากเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ต เพื่ อ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต
ตลอดจนฝึ กทักษะการนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและ
สังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
แบบฝึ กหัด
บรรยาย
งานมอบหมาย
สาธิต
กิจกรรม
30
20

การฝึ กปฏิบตั ิ

การเรียนรู ้
โครงงานเป็ นหลัก

การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง

10

45

30

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้ านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ด้ านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้ านที่ 2
ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
มศว 141 ทักษะ
การรู้สารสนเทศ





 





   



ด้ านที่ 5
ด้ านที่ 4
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธ์ สื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3 1

2

3 1 2 3 4













  

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
การให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นิ สิ ต นอกชั้ น เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล จ านวน1ชั่ ว โมง
ต่อสัปดาห์ โดยประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์รายวิชา ATutorประจาตอนเรียนhttp://course.swu.ac.th หรือผ่านระบบการจัดการเรียนรู้
ที่ผ้ ูสอนประจาตอนเรียนเป็ นผู้กาหนด
2. เว็บ ไซต์ป ระมวลรายวิ ชาประจาตอนเรี ยน http://syllabus.swu.ac.th โดยการนั ด หมายทาง
โทรศัพท์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้ า

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
4.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1.มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และมี
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ
2.มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. รับผิดชอบตนเอง
ผู้อ่นื สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม

กลยุทธ์การสอน
- การบรรยายและสาธิต หัวข้ อจริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศ
- การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ
การเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม

- การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ จริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศและหัวข้ อ การเขียนอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม
- แบบฝึ กหัดและงานมอบหมาย
- การประเมินโครงงานครั้งที่ 1 และ 2

วิธกี ารวัดและประเมินผล
- การประเมินโครงงาน ครั้งที่ 1 และการ
ประเมินโครงงาน ครั้งที่ 2
- การประเมินโครงงานฉบับสมบูรณ์
บรรณานุกรม
- แบบฝึ กหัด เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ/ การเขียนอ้ างอิง
และบรรณานุกรม
- การเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม
- การประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง
แบบฝึ กหั ด งานมอบหมายและการเข้ า อบรม
ต่างๆ
- การประเมิ น ความพร้ อมเพรี ยงและการ
ประเมินการมีส่วนร่วมเพื่อวัดความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ของตนเองในกลุ่ม

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา การบรรยายหั วข้ อ แนะนารายวิชาเพื่อชี้แจง การประเมินผลด้ านจิตพิสยั โดยแบ่งเป็ นจานวน
เคารพกฎระเบียบของ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการ การเข้ าเรียน การมาเรียนสาย การขาด
องค์กรและสังคม
สอน และให้ นิสติ ร่ วมกาหนดระเบียบในการ
เรียน
5. ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและประชาคม
นานาชาติ

4.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้
1.มีความรอบรู้อย่าง
กว้ างขวาง มีโลกทัศน์
กว้ างไกล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์การสอน
- การบรรยาย หัวข้ อแนะนารายวิชา
- การบรรยาย หั วข้ อ ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับ
การรู้สารสนเทศ
-การบรรยาย หั วข้ อ แหล่ งสารสนเทศและ
การสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
-การบรรยาย หัวข้ อ การสืบค้ นสารสนเทศ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธกี ารวัดและประเมินผล
-แบบฝึ กหั ด ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การรู้
สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ
-แบบฝึ กหัดและงานมอบหมายแหล่งสารสนเทศ
และการสื บ ค้ นสารสนเทศออนไลน์ / แหล่ ง
สารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้ น
- การประเมินโครงงานครั้งที่ 1 และ 2
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4.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้

2.มีความรู้และความ
เข้ าใจธรรมชาติของ
ตนเอง รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์
3.มีความรู้ ความ
เข้ าใจเพื่อนมนุษย์/
สังคมทั้งไทยและ
นานาชาติ/กฏหมาย
ในชีวิตประจาวัน และ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ ในการแก้ ปัญหา
และสร้ างสรรค์สงั คม

กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
- การทาโครงงานกลุ่มตามหั วข้ อที่ต้องการ - งานมอบหมาย การเข้ าอบรมต่างๆ
ศึกษาและเรียนรู้
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

-

-

-การบรรยาย หัวข้ อ การเขียนอ้ างอิงและ
-แบบฝึ กหัดการเขียนอ้ างอิง และบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
-แบบฝึ กหัดจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
-การบรรยาย หัวข้ อ จริยธรรมและกฎหมาย กับการใช้ สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ

4.มีความรู้ ความ
เข้ าใจ และตระหนักถึง
ความจาเป็ นในการมี
ความสัมพันธ์ท่ี
ถูกต้ องกับธรรมชาติ
แวดล้ อม
5.มีความรู้พ้ ืนฐาน
และทักษะในการ
ดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

4.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
1.เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ และมี
วิ จ ารณญาณในการ -การบรรยาย หัวข้ อ การประเมินสารสนเทศ -แบบฝึ กหัด เรื่อง การประเมินสารสนเทศ
เลือกรับข้ อมูลข่าวสาร -การบรรยาย หัวข้ อ การกาหนดหัวข้ อและ -แบบฝึ กหัดเรื่อง การเรียบเรียงโครงงาน
การเขียนโครงเรื่อง
-งานมอบหมาย เรื่อง การประเมินสารสนเทศ
-แบบฝึ กหัด เรื่อง การกาหนดหัวข้ อและการ
เขียนโครงเรื่อง
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4.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธกี ารวัดและประเมินผล
-งานมอบหมาย เรื่อง การกาหนดหัวข้ อและการ
เขียนโครงเรื่อง
- การประเมินผลโครงงานฉบับสมบูรณ์

2.สามารถคิ ด อย่ า งมี
เหตุผลและเป็ นระบบ

-

-

3.สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ส่กู ารใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และสังคมใน
ทุกมิติได้ อย่างสมดุล

-การบรรยาย หั วข้ อ การกาหนดหั วข้ อและ
การเขียนโครงเรื่อง
--การบรรยาย หัวข้ อ แหล่ งสารสนเทศและ
การสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
-การบรรยาย หัวข้ อ การเขียนอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม

-แบบฝึ กหัด การกาหนดหัวข้ อ การเขียนโครง
เรื่องและการเรียบเรียงโครงงาน
-แบบฝึ กหั ดและงานมอบหมายแหล่ งสารสนเทศ
และการสื บ ค้ นสารสนเทศออนไลน์ /แหล่ ง
สารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้ น
-แบบฝึ กหัดการเขียนอ้ างอิง และบรรณานุกรม

4.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1.ใช้ ภาษาในการ
-การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ การนาเสนอ
ติดต่อสื่อสารและสร้ าง สารสนเทศด้ วยโปรแกรม MS Power
PointGoogle doc และSkydrive
ความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื
ได้ เป็ นอย่างดี
2.สามารถปรับตัว
- กิจกรรม การระดมสมองเพื่อการกาหนด
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้ง หัวข้ อโครงงาน
- การทาโครงงาน และการประเมินผล
ในฐานะผู้นาและ
โครงงาน ครั้งที่ 1 และ 2
สมาชิกกลุ่ม
3.การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื
อย่างสันติสขุ

วิธกี ารวัดและประเมินผล
-งานมอบหมายการนาเสนอสื่อ ด้ วยโปรแกรม
MS Power Point

- การประเมินผลโครงงาน ครั้งที่ 1 และ 2
- การประเมิ นระดั บ การมี ส่วนร่ วมของสมาชิ ก
กลุ่ม

-

-

4.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
1. มีทกั ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. มีทกั ษะการสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

วิธกี ารวัดและประเมินผล

-

-

-ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารต่อการรู้สารสนเทศ
-การบรรยาย เรื่อง การจัดการเอกสารด้ วย MS
Word MS Excel

-แบบฝึ กหั ด และงานมอบหมาย เรื่ อ ง การ
จัดการเอกสารด้ วย MS Word MS Excel
-ประเมินจากโครงงาน
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4.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
3. สามารถแสวงหา -การบรรยาย หั วข้ อ แหล่ งสารสนเทศและการ -แบบฝึ กหั ดและงา นมอบหมาย แหล่ ง
ความรู้โดยใช้
สืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
สารสนเทศและการสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้ น
4. สามารถนาเสนอ -การบรรยายและสาธิต หัวข้ อ การนาเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบ สารสนเทศ
ที่เหมาะสม และมี
คุณภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
1

(17 - 21
ส.ค. 58)

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

หัวข้อ

1. สามารถอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ กิจกรรม
การประพฤติปฏิบัติ
และกระบวนการเรียน
การสอนของรายวิชา
2. มีทกั ษะในการใช้
ระบบการจัดการเรียน
การสอน

-

แนะนาวิชา
การใช้ โปรแกรม
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน
(Learning
management
system:LMS)
ความรู้ท่วั ไป
เกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศ

3. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของ
การรู้สารสนเทศ

2
(24 - 28
ส.ค. 58)

1. สามารถกาหนดหัวข้ อ
วัตถุประสงค์ และ
โครงเรื่องของ
โครงงานที่จะศึกษาได้
2. มีทกั ษะในการกาหนด
ขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการ

2. สามารถเลือกใช้
พร้ อมทั้งสืบค้ นแหล่ง
สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูลออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทกั ษะการเข้ าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยายวิธเี รียนและกาหนดข้ อตกลงในการ
เรียนร่วมกัน (20 นาที)
2. อธิบายเค้ าโครงรายวิชาและแจ้ งเกณฑ์การ
ประเมินผล (20 นาที)
3. แนะนาระบบสารสนเทศของมศว (10 นาที)
4. แนะนาการใช้ ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS)
(30 นาที)
5. บรรยายและฝึ กปฏิบัติเรื่อง ความรู้ท่วั ไป
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ (90 นาที)
6. อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน (30 นาที)
สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ Powerpoint

-

การกาหนด
หัวข้ อและการ
เขียนโครงเรื่อง

3
1. สามารถอธิบาย
ความสาคัญของแหล่ง
(31 ส.ค. สารสนเทศได้
4 ก.ย. 58)

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

-

แหล่งสารสนเทศ
และการสืบค้ น
สารสนเทศ
ออนไลน์
(โปรแกรมค้ นหา,
ฐานข้ อมูล
ออนไลน์)

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยายและสาธิตเรื่อง การกาหนดหัวข้ อและ
การเขียนโครงเรื่อง (90 นาที)
2. Active Learning โดยทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง
การกาหนดหัวข้ อด้ วยการเขียนแผนผัง
ความคิด (60 นาที)
3. ทาแบบฝึ กหัดเรื่อง การกาหนดหัวข้ อ การ
เขียนแผนผังความคิดและการกาหนดคาค้ น
(50 นาที)
สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ PowerPoint
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. นิสติ แต่ละกลุ่มประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือก
หัวข้ อและโครงเรื่องที่เหมาะสมที่สดุ พร้ อม
ทั้งนาเสนอหน้ าชั้นเรียน (90 นาที)
2. บรรยาย และสาธิตเรื่อง แหล่งสารสนเทศและ
การสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์ (50 นาที)
3. ชมคลิปวิดีโอเรื่อง การค้ นหาข้ อมูลบน
Internet (10 นาที)
4. Active Learning โดยทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง
แหล่งสารสนเทศและการสืบค้ นสารสนเทศ
ออนไลน์ (50 นาที)

งานมอบหมาย
งานมอบหมายที่ 1 ส่งเอกสาร
แนะนาตนเองผ่านระบบ LMS

งานมอบหมายที่ 2 เข้ าอบรมการ
บริการสืบค้ นสารสนเทศกับ
สานักหอสมุด
แบบฝึ กหัดที่ 1 ความรู้ท่วั ไป
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
หมายเหตุ: ให้นิสิตลงทะเบียน
เข้าใช้งาน SWU GAFE
Account ที่
https://regis.gafe.swu.ac.th/
แบบฝึ กหัดที่ 2 การกาหนด
หัวข้ อ การเขียนโครงเรื่อง

งานมอบหมายที่ 3 กาหนดให้
นิสติ แต่ละคนกาหนดหัวข้ อและ
เขียนโครงเรื่องเพื่อใช้ เป็ นหัวข้ อ
สาหรับโครงงานกลุ่ม และนามา
เสนอในสัปดาห์ต่อไป

แบบฝึ กหัดที่ 3 แหล่งสารสนเทศ
และการสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์

สื่อ
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สัปดาห์

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1.
2.
3.
4.

4
(7 - 11
ก.ย. 58)

1. มีทกั ษะในการ
ประเมินสารสนเทศ
2. มีทกั ษะในการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ
ได้

-

-

5
(14 - 18
ก.ย. 58)

1. รู้และเข้ าใจถึงหลัก
จริยธรรมและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ สารสนเทศ
2. สามารถอธิบาย
ความหมายและ
ลักษณะของการลอก
เลียนวรรณกรรมได้
3. มีทกั ษะด้ านการมี
จริยธรรมในการใช้
และการเข้ าถึง

-

การประเมิน
สารสนเทศ
การวิเคราะห์
และสังเคราะห์
สารสนเทศ

จริยธรรมและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ สารสนเทศ
การลอกเลียน
วรรณกรรม

งานมอบหมาย

เอกสารประกอบการบรรยาย
ไฟล์นาเสนอ Powerpoint
คลิปวิดีโอเรื่อง การค้ นหาข้ อมูลบน Internet
หนังสืออ่านประกอบ ทักษะการรู้สารสนเทศ.
(2548). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยายและสาธิตเรื่อง การประเมิน
สารสนเทศ (30 นาที)
2. ทาแบบฝึ กหัดเรื่อง การประเมินสารสนเทศ (30
นาที)
3. ทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง การประเมินสารสนเทศ
(30 นาที)
4. บรรยายและสาธิตเรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ (50
นาที)
5. Active Learning โดยทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ (40
นาที)
6. ให้ นิสติ ทาแบบฝึ กหัดเรื่อง การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สารสนเทศ (20 นาที)

แบบฝึ กหัดที่ 4 การประเมิน
สารสนเทศ
แบบฝึ กหัดที่ 5 การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ
งานมอบหมายที่ 4 การประเมิน
สารสนเทศเว็บไซต์

สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ Powerpoint
3. ใบกิจกรรม (สาหรับผู้สอน): การประเมิน
สารสนเทศ
4. ใบกิจกรรม (สาหรับนิสติ ) : เรื่องการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
กิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝึ กหัดที่ 6 จริยธรรมและ
1. บรรยายเรื่อง จริยธรรม การลอกเลียน
วรรณกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศ
ใช้ สารสนเทศ (60 นาที)
2. ชมคลิปวิดีโอ ThaiPBS รายการประกาศภาวะ
ฉุกคิด ตอน ก็อปปี้ ไรท์ ก็อปปี้ เลฟ (30
นาที)
3. ทากิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางด้ านจริยธรรม การลอกเลียนวรรณกรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ
(50 นาที)
4. ให้ นิสติ ทาแบบฝึ กหัดเรื่อง จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารสนเทศ (60

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

สารสนเทศ

นาที)

-

6
(21 - 25
ก.ย. 58)

งานมอบหมาย

1. สามารถอ้ างอิง และ
เขียนบรรณานุกรม
ของ มศวได้ อย่าง
ถูกต้ อง

การเขียนอ้ างอิง
และ
บรรณานุกรม

สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ Powerpoint
3. คลิปวิดีโอ ThaiPBS รายการประกาศภาวะฉุก
คิด ตอน ก็อปปี้ ไรท์ ก็อปปี้ เลฟ
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยายและสาธิต เรื่อง การเขียนอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม (40 นาที)
2. Active Learning โดยทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง
การเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม (160
นาที)
สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ Powerpoint
3. ใบกิจกรรมการเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม

7

(28 ก.ย.
- 2 ต.ค.
58)

8
(5 - 9
ต.ค. 58)

1. สามารถอธิบาย
รูปแบบที่ถูกต้ องใน
การจัดทาโครงงาน
2. สามารถเลือกรูปแบบ
การเรียบเรียง
สารสนเทศที่เหมาะสม
ต่อสารสนเทศที่
ต้ องการนาเสนอได้
3. สามารถอธิบายการ
นาเสนอสารสนเทศทั้ง
ในรูปแบบข้ อความ
และภาพประกอบที่
เหมาะสมได้
4. สามารถอธิบายหลัก
เบื้องต้ นในการเตรียม
ตัวเป็ นผู้นาเสนอ
สารสนเทศที่ดีได้
1. สามารถเชื่อมโยงองค์ ความรู้ด้านทักษะการ
รู้สารสนเทศได้

(12 - 16
ต.ค. 58)
9
(19 - 23

1. สามารถอธิบาย
ความหมายของระบบ

การเรียบเรียง
โครงงาน
การนาเสนอ
สารสนเทศ

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยายและสาธิตเรื่อง การเรียบเรียง
โครงงาน และการนาเสนอสารสนเทศ (60
นาที)
2. ให้ นิสติ ทาแบบฝึ กหัดเรื่อง การนาเสนอ
สารสนเทศ (40 นาที)
3. Active Learning โดยทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง
การนาเสนอสารสนเทศ (100 นาที)

แบบฝึ กหัดที่ 7 การนาเสนอ
สารสนเทศ

สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ Powerpoint
3. ใบกิจกรรม (สาหรับผู้สอน) : การนาเสนอ
สารสนเทศ

ประมวลความรู้
ทั้งหมดเกี่ยวกับ
ทักษะการรู้
สารสนเทศ

ความสาคัญของ
ICT ต่อการรู้
สารสนเทศ

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยายสรุปความรู้ด้านทักษะการรู้
สารสนเทศ (60 นาที)
2. นิสติ ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
และซักถามข้ อสงสัย (140 นาที)

สอบกลางภาค
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. บรรยาย เรื่อง ความสาคัญของ ICT ต่อการรู้
สารสนเทศ (60 นาที)

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบฝึ กหัดที่ 8 ความสาคัญของ
ICT ต่อการรู้สารสนเทศ

หน้า 10
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

ต.ค. 58)

สารสนเทศและ
ความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้

หัวข้อ

10
(26 - 30
ต.ค. 58)

11
(2 - 6
พ.ย 58)

12
(9 - 13
พ.ย. 58)

1. สามารถใช้ โปรแกรม
MS word ในการ
พิมพ์โครงงานตาม
รูปแบบที่กาหนด
และ
สามารถใช้ โปรแกรม
MS Excel เบื้องต้ น
ได้

งานมอบหมาย

2. ชมคลิปวิดีโอเรื่อง สู่ยุค 4G LTE และ 5G
(20 นาที)
3. ให้ นิสติ ทาแบบฝึ กหัด ความสาคัญของ ICT
ต่อการรู้สารสนเทศ (30 นาที)
4. Active Learning โดยทากิจกรรมกลุ่มเรื่อง
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อการรู้สารสนเทศ (90 นาที)
สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ไฟล์นาเสนอ Powerpoint
3. ใบกิจกรรม (สาหรับผู้สอน) : ความสาคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ
การรู้สารสนเทศ
4. คลิปวิดีโอเรื่อง สู่ยุค 4G LTE และ 5G

2. สามารถอธิบาย
กระบวนการ และ
ส่วนประกอบของ
ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถอธิบายระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตได้
1. สามารถกาหนดโครง
เรื่องได้ ถูกต้ องและ
เหมาะสมกับหัวข้ อ
เรื่องที่กาหนด
2. สามารถกาหนด
วัตถุประสงค์ได้
สอดคล้ องกับหัวข้ อ
เรื่องที่ตนเองกาหนด
3. มีทกั ษะในการสื่อสาร
และการนาเสนอ
ข้ อมูล
1. สามารถกาหนดโครง
เรื่องได้ ถูกต้ องและ
เหมาะสมกับหัวข้ อ
เรื่องที่กาหนด
2. สามารถกาหนด
วัตถุประสงค์ได้
สอดคล้ องกับหัวข้ อ
เรื่องที่ตนเองกาหนด
3. มีทกั ษะในการสื่อสาร
และการนาเสนอ
ข้ อมูล

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

-

นิสติ นาเสนอ
กิจกรรมในชั้นเรียน
โครงงานครั้งที่ 1 1. ให้ นิสติ ทุกกลุ่มนาเสนอโครงงานครั้งที่ 1
และประเมิน
ประกอบหัวข้ อโครงเรื่อง คาสาคัญ
ด้ วยกระบวนการ
วัตถุประสงค์ โครงเรื่องและบรรณานุกรมกับ
สะท้อนคิด
อาจารย์ประจาตอนเรียน (150 นาที)
(Reflection
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ วยกระบวนการ
Process)
สะท้อนคิด (50 นาที)

งานมอบหมายที่ 5 ปรับปรุง
โครงงาน และประเมิน
ด้ วยกระบวนการสะท้อนคิด
(Reflection Process)

-

นิสติ นาเสนอ
กิจกรรมในชั้นเรียน
โครงงานครั้งที่ 1 1. ให้ นิสติ ทุกกลุ่มนาเสนอโครงงานครั้งที่ 1
และประเมิน
ประกอบหัวข้ อโครงเรื่อง คาสาคัญ
ด้ วยกระบวนการ
วัตถุประสงค์ โครงเรื่องและบรรณานุกรมกับ
สะท้อนคิด
อาจารย์ประจาตอนเรียน (150 นาที)
(Reflection
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ วยกระบวนการ
Process)
สะท้อนคิด (50 นาที)

งานมอบหมายที่ 5 ปรับปรุง
โครงงาน และประเมิน
ด้ วยกระบวนการสะท้อนคิด
(Reflection Process)

-

เทคนิคการ
จัดการข้ อมูล
อย่างมีระบบใน
รูปแบบรายงาน
ด้ วยโปรแกรม
MS Word และ
MS Excel

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. สาธิต และฝึ กปฏิบัติเรื่อง การใช้ โปรแกรม
MS Word (120 นาที)
2. สาธิต และฝึ กปฏิบัติเรื่อง การใช้ โปรแกรม
MS Excel (80 นาที)
สื่อ
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. คลิปวิดิโอเทคนิคการใช้ งานโปรแกรม MS
Word และ MS Excel

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมายที่ 6 ศึกษาการใช้
งาน Google Drive, OneDrive,
หรือ DropBox เพื่อใช้
แลกเปลี่ยนไฟล์
งานมอบหมายที่ 7 การจัดการ
เอกสารด้ วยโปรแกรม MSWord
และการใช้ MS Excel

หน้า 11
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วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

2. สามารถ
upload/download/s
hare file โดยผ่านทาง
เทคโนโลยี Cloud ได้
เช่น OneDrive และ
Google Drive

13
(16 - 20
พ.ย. 58)

3. ทักษะการใช้
สารสนเทศ
นิสติ สามารถเป็ นผู้นา
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้

14
(23 - 27
พ.ย. 58)

1. สามารถทาโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์ได้
ถูกต้ องตามรูปแบบที่
กาหนด
2. มีทกั ษะในการสื่อสาร
และการนาเสนอ
ข้ อมูล

15
(30 พ.ย.
- 4 ธ.ค.
58)

1. สามารถทาโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์ได้
ถูกต้ องตามรูปแบบที่
กาหนด

-

การเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ
จริง

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. ฝึ กปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรม Open House
(150 นาที)
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ วยกระบวนการ
สะท้อนคิด (50 นาที)
กิ
จ
กรรมในชั
้นเรียน
นิสติ นาเสนอโครงงาน
ครั้งที่ 2 และประเมิน 1. ให้ นิสติ ทุกกลุ่มนาเสนอโครงงานครั้งที่ 2
ที่หน้ าชั้นเรียน (150 นาที)
ด้ วยกระบวนการ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ วยกระบวนการ
สะท้อนคิด
สะท้อนคิด (50 นาที)
(Reflection Process)

งานมอบหมายที่ 8 แบบประเมิน
การเข้ าร่วมกิจกรรม

งานมอบหมายที่ 9 นิสติ
ปรับปรุงโครงงานและประเมิน
ด้ วยกระบวนการสะท้อนคิด
(Reflection Process)

หมายเหตุ: ให้ นิสติ ทาแบบประเมิน ILC001-003

นิสติ นาเสนอโครงงาน กิจกรรมในชั้นเรียน
ครั้งที่ 2 และประเมิน 1. ให้ นิสติ ทุกกลุ่มนาเสนอโครงงานครั้งที่ 2
ที่หน้ าชั้นเรียน (150 นาที)
ด้ วยกระบวนการ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ วยกระบวนการ
สะท้อนคิด
สะท้อนคิด (50 นาที)
(Reflection Process)

งานมอบหมายที่ 9 นิสติ
ปรับปรุงโครงงานและประเมิน
ด้ วยกระบวนการสะท้อนคิด
(Reflection Process)

2. มีทกั ษะในการสื่อสาร
และการนาเสนอ
ข้ อมูล

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 12

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียน
สาระการประเมิน

การเรียนรู ้

ภาคเนื้อหา

- คุณธรรมจริยธรรม
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ภาคกิจกรรม
- โครงงาน

ภาคพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม

วิธีการประเมิน
1. การประเมินงานมอบหมาย
2. การสอบกลางภาค
1. การประเมินโครงงานครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ด้ วยการสะท้ อน
คิด (Reflection process)
2. การนาเสนอโครงงาน

1. การประเมินจิตพิสยั และ
แบบฝึ กหัด
2. การประเมินการมีส่วนร่วม

สัดส่วนของ
การประเมิน
15%
30%

35%

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. (2548). ทักษะการรูส้ ารสนเทศ. พิมพ์
ครั้งที่ 2.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 การประเมินจิตพิสยั แบบฝึ กหัดและงานมอบหมาย
1.4 การประเมินโครงงาน ครั้งที่ 1 และ 2
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา มศว 141
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การวิจัยในชั้นเรียน
3.2 การประชุมเพื่อจัดทา มคอ.3 และ มคอ.5
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุมคณาจารย์เพื่อการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและการตัดเกรดวิธีการวัดผลการ
ให้ ค ะแนนจิ ต พิ สัยและแบบฝึ กหั ดเกณฑ์ ก ารประเมิน โครงงานการให้ คะแนนแบบฝึ กหั ด /งานมอบหมาย
กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.2 การปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของนิสติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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