มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 ผศ. เพ็ญพันธ์ เพชรศร
2 ผศ. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
3 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ
4 นาย วุฒิชัย กันนุฬา

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

4.2 อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา
2 นาย วิรัช เรืองศรีตระกูล
3 นาง วรรณดี บัญญัติรัชต
4 นาย วิบูลย์ วัฒนนามกุล
5 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
6 นาง อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
7 นาย ศุภชัย ติยวรนันท์
8 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น
9 นางสาว แคทรียา สุทธานุช
10 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์
11 นาย สมชาย สุริยะไกร
12 นางสาว พัชราภรณ์ กรมวังก้อน

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
30 ตุลาคม 2552

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียน
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง
และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
1.3 สามารถในการสืบค้นวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศมาใช้ในชีวิต รวมทั้งมีความสามารถในการเรียบเรียงและ
การนําเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1.4 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ให้เกียรติและให้ความเคารพในการใช้สารสนเทศ ได้แก่ การอ้างอิงเอกสาร และ
การนําเสนอสารสนเทศซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่จําเป็นในเชิงวิชาการ
1.5 สามารถรู้สารสนเทศ และสามารถใช้ทักษะการรู้สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.7 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสามารถทํางานเป็นทีม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นวิชาเปิดใหม่

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
Concept and important of information, processes development of information literacy skill,
information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information
analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย 45 ปฏิบัติการ 0 สอนเสริม 0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน 0 ศึกษาด้วยตนเอง 90 รวม 135
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5-10 นาทีต่อคน

หมวดที่ 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินัยด้านการตรงต่อเวลา (M1)
2) มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย (M2)
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่คัดลอกผลงานคนอื่น ไม่ลงชื่อเข้าชั้นเรียนแทนเพื่อน (M3)
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
2) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
2) การสังเกตพฤติกรรม
3) การอภิปราย รายงาน การนําเสนอและการตอบคําถาม
4) ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
1) แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
2) การสืบค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
3) มีความสามารถในการเรียบเรียงการอ้างอิงเอกสาร จรรยาบรรณที่จําเป็นในเชิงวิชาการและการนําเสนอ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้แบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ
2) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
3) การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้
4) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
6) การศึกษาจากแหล่งสารสนเทศ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบ
3) การนําเสนองาน
4) ผลงานรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสืบค้นวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจําวัน (C1)
3.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้แบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ
2) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
5) การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบ
3) การนําเสนองาน
4) ผลงานรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) สามารถปรับสภาพอารมณ์เพื่อทํางานร่วมกับผู้อื่น (I3)
2) รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม (I4)
3) พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพสังคม (I6)
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้
2) การเรียนรู้จากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในสถาบันและในชุมชน
3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก
2) เพื่อนประเมินเพื่อน
3) ประเมินผลงานรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N2)
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม (N3)
5.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ
2) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
3) การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบ
2) ประเมินผลการปฏิบัติ
3) ผลงานรายงานและการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
สัปดาห์
หน่วยบท
จํานวน
วิธีการประเมิน
อาจารย์
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
ที่
และหัวข้อ
ผู้สอน
● ● ○ ● ● 1. นักศึกษาอธิบายความหมาย 1. การปฐมนิเทศวิชา ผู้สอนกล่าวต้อนรับผู้เรียน 1. วีดิทัศน์สํานัก
1
หน่วยที่ 1 การรู้สารสนเทศกับ
1. การถามตอบ
3
อาจารย์ที่
2. การส่งใบงานตาม สํานักวิชา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของการรู้สารสนเทศได้
2. คู่มือผู้เรียน
เข้าสู่วิชา
1.1ความหมายของการรู้
2. นักศึกษาอธิบายความ
กําหนด
ศึกษาทั่วไป
2.แจกประมวลรายวิชาและชี้แจงแนะนําและสรุป 3. เว็บรายวิชา
สารสนเทศ
แตกต่างของข้อมูลและ
4. คลิป “21st century 3.การมีส่วนร่วมในชั้น มอบหมาย
ประเด็นสําคัญแนวทางการเรียนการสอน
1.2ความสําคัญของสารสนเทศ
สารสนเทศได้
3. นําเสนอภาพรวมของกระบวนการรู้สารสนเทศ skills” และ“Information 4. สังเกตพฤติกรรม
ต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. นักศึกษาอภิปรายให้เห็นถึง ในรายวิชา
literacy” ในระบบEกลุ่ม
5. ทดสอบย่อยบน
1.3 ความจําเป็นของการมี
ความสําคัญและความจําเป็น 4. บรรยายสรุปความหมายของสารสนเทศและ learning
ทักษะการรู้สารสนเทศสําหรับ
ของสารสนเทศที่มีต่อการ กระบวนการรู้สารสนเทศ
5. สื่อนําเสนอภาพรวม E – learning
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
5. ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนความหมายเกี่ยวกับ รายวิชา
4. นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ สารสนเทศและความแตกต่างของลักษณะการ 6. ใบงาน 1 - สารสนเทศ
กําหนด และไม่คัดลอกงาน เรียนในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
กับการเรียนการสอน(เดี่ยว)
ของผู้อื่น
6. เล่นเกมที่เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีม
7.เกมรหัสลับกระชับมิตร
5. นักศึกษาใช้ IT ในการทํา 7. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มช่วยกันสรุปประเด็นที่แต่ละ (รอบแรก-เดี่ยว) (รอบสองแบบทดสอบย่อยบน
คนเขียนมาในด้านความสําคัญของสารสนเทศและ กลุ่ม)
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความจําเป็นของการมี 8.แบบทดสอบย่อยหน่วยที่
E – learning ได้
1 บน E-learning
ทักษะการรู้สารสนเทศ
8. ให้กลุ่มส่งตัวแทนร่วมอภิปรายหน้าชั้นสรุปการ
เรียนรู้ร่วมกัน
9.ให้นักศึกษาแต่ละคนไปทําแบบทดสอบหน่วยที่
1 บนe-learning
● ● ● ● ● 1.นักศึกษาอธิบาย
1. บรรยายสรุปแนวคิดที่สําคัญ
1. สื่อนําเสนอ
2
หน่วยที่ 2 กระบวนการพัฒนา
3
1. การถามตอบ
อาจารย์ที่
ทักษะการู้สารสนเทศ
กระบวนการการรู้สารสนเทศ 2. ให้แต่ละคนทําแบบฝึกวิเคราะห์ความต้องการ 2. เอกสารประกอบการ 2. การส่งใบงานตาม สํานักวิชา
ได้
สารสนเทศของตนเอง
สอนหน่วยที่ 2
กําหนด
2.1 กระบวนการของการรู้
ศึกษาทั่วไป
2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 3. บรรยายสรุปการกําหนดและเชื่อมโยง
3. ใบงาน2 - แบบ
สารสนเทศ
3.การมีส่วนร่วมในชั้น มอบหมาย
ความต้องการสารสนเทศได้ ความสัมพันธ์ของสารสนเทศตามต้องการ
วิเคราะห์ความต้องการ 4.ประเมินการนําเสนอ
2.2การให้ความหมายและการ
3.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ 4. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มนํางานของแต่ละคนมา สารสนเทศ (เดี่ยว)
วิเคราะห์ความต้องการ
3. สังเกตพฤติกรรม
กําหนด และไม่คัดลอกงาน นําเสนอในกลุ่มแล้วพิจารณาเพื่อเลือกเป็นงาน 4. รายงานกลุ่ม
การทํางานกลุ่ม
สารสนเทศ
ของผู้อื่น
กลุ่ม 1 หัวข้อหรืออระดมสมองคิดหัวข้อใหม่
5. แบบประเมินการ

สัปดาห์
ที่

หน่วยบท
และหัวข้อ

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

อาจารย์
ผู้สอน

4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ 5.แต่ละกลุ่มนําหัวข้อของกลุ่มมากําหนดและ
นําเสนอ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสารสนเทศตามต้องการ
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก 6.สรุปการวางแผนและผลที่ได้ของกลุ่มมานําเสนอ
ที่ดี
5. นักศึกษาใช้ IT ในการ
นําเสนอผลงานได้
3

หน่วยที่2 กระบวนการพัฒนา
ทักษะการู้สารสนเทศ
2.3 กําหนดแนวคิดหลักและคํา
สําคัญของเรื่องที่ต้องการได้
2.4 กําหนดและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการกับสารสนเทศได้

3

● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถกําหนด
แนวคิดหลักและคําสําคัญของ
เรื่องที่ต้องการสารสนเทศได้
2.นักศึกษาสามารถกําหนด
และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการ
สารสนเทศกับลักษณะ
สารสนเทศได้
3.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
กําหนด และไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี
5. นักศึกษาใช้ IT ในการ
นําเสนอผลงานได้
6.นักศึกษาใช้ IT ในการทํา
แบบทดสอบย่อยบน
E – learning ได้

1. ทบทวนเนื้อหาคาบที่ผ่านมาและบรรยายสรุป
การกําหนดคําสําคัญ
2. ให้กลุ่มกําหนดคําสําคัญจากผลงานช่วยกัน
จัดทําแผนการค้นคว้าที่สมบูรณ์
3.ให้กลุ่มพิจารณาผลงานของกลุ่มและสรุปปัญหา
ในการวางแผนของกลุ่ม
4. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอหัวข้อที่กลุ่มคิดเมื่อคาบที่
แล้วมานําเสนอ
5. สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
6. แต่ละคนทําแบบทดสอบบน
e-learning

1.สื่อนําเสนอ
1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
2.รายงานของแต่ละกลุ่ม กําหนด
สํานักวิชา
3.แบบประเมินการนําเสนอ 2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
4. แบบทดสอบหน่วยที่2 3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
บน e-learning
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์
หน่วยบท
จํานวน
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
ที่
และหัวข้อ
● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถบอก
4
หน่วยที่ 3 การเลือกแหล่งและ
3
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
3.1 ประเภทและลักษณะของ
ได้
แหล่งสารสนเทศ
2.นักศึกษาสามารถอธิบาย
3.2 ประเภทและลักษณะของ
ลักษณะของทรัพยากร
ทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศได้
3.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
กําหนด และไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี
5. นักศึกษาใช้ IT ในการทํา
แบบทดสอบย่อยบน
E – learning ได้
●
●
●
●
●
5
หน่วยที่ 3 การเลือกแหล่งและ
3
1. นักศึกษาสามารถเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่งและทรัพยากร
3.3 การประเมินคัดเลือกแหล่ง
สารสนเทศได้ตรงกับความ
และทรัพยากรสารสนเทศ
ต้องการ
2.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
กําหนด และไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่น
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี
4. นักศึกษาใช้ IT ในการ
นําเสนอผลงานได้
5.นักศึกษาใช้ IT ในการทํา
แบบทดสอบย่อยบน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารย์
ผู้สอน
1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
1. ดูซีดีแนะนําสํานักวิทยบริการ
1. สื่อวิดีทัศน์
สํานักวิชา
2. เอกสารหน่วยที่ 3
กําหนด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
2 บรรยายสรุปลักษณะสําคัญประเภทของแหล่ง 3. ห้องสมุดมข.
สารสนเทศ
4. เกมOX
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
3. กิจกรรมกลุ่มเล่นเกมจัดประเภทแหล่งและ 5. เกมบิงโก
กลุ่ม
บริการสารสนเทศ
6. ใบงาน3 - สํารวจแหล่ง 4. ทดสอบย่อย
4. บรรยายสรุปประเภทและลักษณะสําคัญของ และรัพยากรสารสนเทศ 5. ผลงานกลุ่ม
ทรัพยากรสารสนเทศ
(เดี่ยว)
5. กิจกรรมกลุ่มเล่นเกมจัดประเภททรัพยากร 7. แบบทดสอบหน่วยที่
สารสนเทศ
3/1 บน e-learning
6. ให้นักศึกษาไปสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใน
แหล่งจริง
7. แต่ละคนทําแบบทดสอบหน่วยที่ 3/1 บน
e-learning
1.ให้นักศึกษานําใบงานที่บันทึกผลที่ได้จากการ 1. สื่อนําเสนอ
สํารวจห้องสมุดมาเข้ากลุ่มสรุปความถูกต้องของ 2. เอกสารประกอบการ
ลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ
สอนหน่วยที่3
2. กิจกรรมกลุ่มเล่นเกมทบทวนเรื่องแหล่งและ 3. ใบงาน3ที่ทํามาแล้ว
ทรัพยากรสารสนเทศ
4.เกมหรรษาหาหมู่
3. บรรยายสรุปเกณฑ์การคัดเลือกประเมินแหล่ง 5. ใบงาน 4 – กรณี
และทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวอย่างเรื่องลิขสิทธิ์และ
4. ให้นักศึกษานําใบงาน3ที่บันทึกผลที่ได้จากการ การใช้ที่เป็นธรรม(เดี่ยว)
คัดเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศมาเข้า 6. แบบทดสอบ3/2บน
กลุ่มวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นแนวคิดในแผนการ e-learning
ค้นคว้าจากหน่วยที่ 2 ของงานกลุ่มเพื่อคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่
สัมพันธ์กับความต้องการ
5. สรุปและนําเสนอ
6. ให้นักศึกษาบันทึกผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
กําหนด
สํานักวิชา
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย
5.ผลงานกลุ่ม

สัปดาห์
ที่

หน่วยบท
และหัวข้อ

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารย์
ผู้สอน

E – learning ได้

6

หน่วยที่ 3 การเลือกแหล่งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ
3.4 ลิขสิทธิ์กับการใช้อย่างเป็น
ธรรม (copyright & fair use)

3

7

หน่วยที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ
4.1กลยุทธ์การค้นและทักษะ
การค้นสารสนเทศ
4.2เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ
-OPAC
-CD-ROM/Online
Database
-Internet Access Tools

3

7. อธิบายใบงาน5และให้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองและนํามาอภิปรายกับกลุ่มในสัปดาห์ต่อไป
4.แต่ละคนทําแบบทดสอบบน e-learning
● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถอธิบาย 1. บรรยายสรุปแนวคิดที่สําคัญ
1.สื่อนําเสนอ
วิธีการใช้สารสนเทศอย่างมี 2. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 2. เอกสารประกอบการ
จริยธรรมได้
และการใช้อย่างเป็นธรรมโดยใช้กรณีตัวอย่างที่ทํา สอนหน่วยที่ 3
3. ใบงาน 4 ที่ทําแล้ว
2.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ มาแล้ว
4. แบบทดสอบ 3/3 ใน
กําหนด และไม่คัดลอกงาน 3. กลุ่มส่งตัวแทนร่วมอภิปรายกับกลุ่มอื่นๆ
ของผู้อื่น
4. บรรยายสรุปแนวคิดทฤษฎีและเชื่อมโยงกับ e-learning
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบ แนวคิดของนักศึกษาจากกรณีตัวอย่างต่างๆเพื่อ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
นําไปสู่แนวคิดที่ถูกต้อง
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก 5. แต่ละคนทําแบบทดสอบหน่วยที่ 3/3 บน
ที่ดี
e-learning
4. นักศึกษาใช้ IT ในการ
นําเสนอผลงานได้
5.นักศึกษาใช้ IT ในการทํา
แบบทดสอบย่อยบน
E – learning ได้

วิธีการประเมิน

● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถใช้กลยุทธ์
และเทคนิคการค้นสารสนเทศ
ได้
2.นักศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศได้
3.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
กําหนด และไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี

1. บรรยายสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการ 1. สื่อนําเสนอ
สืบค้นสารสนเทศ
2. เอกสารประกอบการ
2. ให้เข้ากลุ่มกําหนดกลยุทธ์ในการสืบค้นงานของ สอนหน่วยที่ 4
กลุ่ม
3. internet
3.นําเสนอใบงาน 5 ทุกกลุ่มช่วยกันเสนอแนะ 4. ใบงาน 5 – แบบ
ปรับปรุง
วางแผนกลยุทธ์การสืบค้น
4. สาธิตการใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศประเภท (กลุ่ม)
ต่างๆ
5. ใบงาน 6 – แบบฝึก
5. ให้นักศึกษาสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการสืบค้น(เดีย่ ว
อบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (ดูที่
,กลุ่ม)
http://training.kku.ac.th/training57/index.p
hp) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทําใบ

1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
สํานักวิชา
กําหนด
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย
5.ผลงานกลุ่ม

1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
กําหนด
สํานักวิชา
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย
5.ผลงานกลุ่ม

สัปดาห์
ที่

หน่วยบท
และหัวข้อ

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5

8-9

หน่วยที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ
4.3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
ตามโครงงานที่วางแผนไว้
4.4ลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้จาก
การสืบค้นสารสนเทศ

6

10

หน่วยที่5 การประเมินคุณค่า
และการวิเคราะห์สารสนเทศ
5.1 หลักการอ่านและประเมิน
คุณค่าค้นสารสนเทศ
5.2 การวิเคราะห์และบันทึก
สารสนเทศที่ได้จากการอ่าน

3

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

งานที่ 6
● ● ● ● ● 1. นักศึกษาสามารถสืบค้น 1. ให้เข้ากลุ่มตกลงมอบหมายงานการสืบค้นโดย
สารสนเทศได้
ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ ตามรายงานกลุ่มที่
2. นักศึกษาอธิบายและนํา วางแผนไว้
ผลลัพธ์จากการค้นสารสนเทศ 2. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ
สรุปปัญหาจากการสืบค้นและแนวทางแก้ไขของ
3.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ กลุ่ม
กําหนด และไม่คัดลอกงาน 3. ให้นําเสนอตัวอย่างผลลัพธ์ที่ค้นได้ตามแบบ
ของผู้อื่น
บรรณานุกรมเป็นเบื้องต้น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ 4. แต่ละคนทําแบบทดสอบหน่วยที่ 4 บน
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
e-learning
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี
5.นักศึกษาใช้ ITในการ
นําเสนอผลงานได้
6. นักศึกษาใช้ IT ในการทํา
แบบทดสอบย่อยบน
E – learning ได้
● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถอ่านและ 1. บรรยายสรุปหลักการอ่านและประเมินคุณค่า
ประเมินคุณค่าสารสนเทศที่ได้ สารสนเทศ
2. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มย่อยอภิปรายประเด็น
จากการสืบค้นได้
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ จริยธรรมในการอ้างอิงใบงานที่ 8 จากกรณีศึกษา
และเรียบเรียงสารสนเทศได้ ที่กําหนดพร้อมบันทึกผลสรุปของกลุ่มและส่ง
3. นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ ตัวแทนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
กําหนด และไม่คัดลอกงาน 3. ให้นักศึกษาทําใบงานที่ 9 โดยแต่ละกลุ่มนํา
ผลงานจากใบงานที่ 7 ไปแบ่งความรับผิดชอบใน
ของผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ การอ่านวิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาที่สืบค้นได้
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี

สื่อการสอน
1. สื่อPowerPoint
เอกสารประกอบการสอน
หน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 6
2. internet
3. ใบงาน7 – แบบบันทึก
การสืบค้นตามรายงานที่
วางแผนไว้(เดี่ยว/กลุ่ม)
4. แบบประเมินงานกลุ่ม
ของนักศึกษาครั้งที่ 1
5. แบบประเมินการ
นําเสนอ
7. แบบทดสอบหน่วยที่ 4
บน e-learning

วิธีการประเมิน

อาจารย์
ผู้สอน

1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
สํานักวิชา
กําหนด
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย
5.ผลงานกลุ่ม

1. สื่อนําเสนอ
1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
สํานักวิชา
2. เอกสารประกอบการ กําหนด
สอนหน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
6
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
3. ใบงาน 8 กรณีศึกษา กลุ่ม
จริยธรรมในการอ้างอิง 4. ทดสอบย่อย
–งานกลุ่ม
5.ผลงานกลุ่ม
5. ใบงาน 9 – การ
วิเคราะห์สารสนเทศ-งาน
เดี่ยว
6. ตัวทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สืบค้นได้

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
สัปดาห์
หน่วยบท
จํานวน
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
ที่
และหัวข้อ
● ● ● ● ● 1. นักศึกษาสามารถสังเคราะห์ 1.บรรยายสรุปการสังเคราะห์สารสนเทศและการ 1. ใบงาน 9 ที่ทํามาแล้ว
11 หน่วยที่5 การประเมินคุณค่า
3
และการวิเคราะห์สารสนเทศ
และนําสารสนเทศไปใช้ใน ร่างเนื้อหา
2. ใบงาน 10 – การ
2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําใบงาน 9 ที่แบ่งความ สังเคราะห์สารสนเทศ–
5.3 การสังเคราะห์สารสนเทศ
รูปแบบที่เหมาะสมได้
ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและ
2.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ รับผิดชอบแต่ละประเด็นมาตรวจสอบและแก้ไข โครงเรื่อง (กลุ่ม)
นําไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
กําหนด และไม่คัดลอกงาน ร่วมกันให้สมบูรณ์และนํามารวมกันเพื่อสังเคราะห์ 3. แบบทดสอบหน่วยที่ 5
เป็นโครงเรื่องรายงาน
ต้องการ
ของผู้อื่น
บน e-learning
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบ 3. นําข้อมูลในใบงาน 9 มาเรียบเรียงตามลําดับ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
โครงเรื่องเป็นร่างเนื้อหาครั้งที่1 (ใบงาน 10)
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก 4. ให้กลุ่มนําเสนอผลการสังเคราะห์สารสนเทศ
ที่ดี
(โครงเรื่อง) และร่างเนื้อหารายงานครั้งที่1
4. นักศึกษาใช้ IT ในการทํา 5.สรุปบทเรียนร่วมกัน
แบบทดสอบย่อยบน
6. แต่ละคนทําแบบทดสอบหน่วยที่ 5 บน
E – learning ได้
e-learning
● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถเรียบเรียง 1. บรรยายสรุปการเรียบเรียงและนําเสนอ
12 หน่วยที่ 6การเรียบเรียงและ
3
1. สื่อPowerPoint
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
สารสนเทศเป็นเอกสารทาง สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจริยธรรมใน 2. เอกสารหน่วยที่6
ต่างๆ
วิชาการในรูปแบบที่เหมาะสม การอ้างอิง
3. เกมสนุกกับ
6.1 .การเรียบเรียงสารสน เทศ
กับการเรียนในระดับปริญญา 2.บรรยายสรุปการเขียนอ้างอิงรูปแบบต่างๆ
บรรณานุกรม
เป็นเอกสารทางวิชาการใน
ตรีได้
3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาแข่งขันเรียบเรียง 4.ใบงาน 11 – การเรียบ
รูปแบบต่างๆ
2.นักศึกษามีจริยธรรมในการ ข้อมูลทางบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบ เรียงและอ้างอิง(เดี่ยว)
6.2 จริยธรรมในการอ้างอิง
อ้างอิงเอกสาร
มาตรฐานสากล
3.นักศึกษาสามารถอ้างอิง 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิง
เอกสารประกอบผลงาน
5. แต่ละคนทําแบบทดสอบหน่วยที่ 6 บน
วิชาการได้อย่างถูกต้องตาม e-learning
รูปแบบมาตรฐานสากล
นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
กําหนด และไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี

วิธีการประเมิน

อาจารย์
ผู้สอน
1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
สํานักวิชา
กําหนด
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย
5.ผลงานกลุ่ม

1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
กําหนด
สํานักวิชา
2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
กลุ่ม
4. ทดสอบย่อย
5.ผลงานกลุ่ม

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
สัปดาห์
หน่วยบท
จํานวน
วิธีการประเมิน
อาจารย์
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
ที่
และหัวข้อ
ผู้สอน
● ● ● ● ● 1. นักศึกษาสามารถอ้างอิง 1. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเรียบเรียงเนื้อหาในรูปแบบ 1. สื่อPowerPoint
13-14 หน่วยที่ 6การเรียบเรียงและ
1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
6
รายงานทางวิชาการที่ครบถ้วนมีการอ้างอิงเป็น 2.เอกสารหน่วยที่ 6
สํานักวิชา
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
เอกสารประกอบผลงาน
กําหนด
3. รายงานฉบับร่างครั้งที่2 2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
ต่างๆ
วิชาการได้อย่างถูกต้องตาม รายงานฉบับร่างครั้งที่2
2. ให้กลุ่มนําเสนอตัวอย่างการอ้างอิงในรายงาน 4. ใบงาน 12 แบบประเมิน 3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
หน่วยที่ 6.2 การอ้างอิงเอกสาร
รูปแบบมาตรฐานสากล
2.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ ของกลุ่มและช่วยกันปรับแก้ตามความเหมาะสม รูปเล่มรายงาน โปสเตอร์ กลุ่ม
กําหนด และไม่คัดลอกงาน 3. กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความครบถ้วนของ
แผ่นพับ
5.ผลงานกลุ่ม
ผลงานกลุ่ม
ของผู้อื่น
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี
● ● ● ● ● 1.นักศึกษาสามารถนําเสนอ 1. การนําเสนอผลการค้นคว้า
15 หน่วยที่ 6การเรียบเรียงและ
3
1. สื่อนําเสนอ ppt
1. การส่งใบงานตาม อาจารย์ที่
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ผลงานการค้นคว้าในรูปแบบ 2. ปรับปรุงแก้ไขให้ความคิดเห็นร่วมกันให้สมบูรณ์ 2. แผ่นพับหรือโปสเตอร์ กําหนด
สํานักวิชา
ต่างๆ
รายงานฉบับสมบูรณ์ และการ 3. สรุปบทเรียนร่วมกันและทําบันทึกเรียนรู้ของ 3.รูปเล่มรายงานฉบับร่าง 2.การมีส่วนร่วมในชั้น ศึกษาทั่วไป
หน่วยที่ 6.3การนําเสนอ
นําเสนอแบบปากเปล่าด้วย ตัวเอง
4.แบบประเมินงานกลุ่ม 3. สังเกตพฤติกรรม มอบหมาย
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆใน
pptได้
5. ประเมินการทํางานกลุ่มด้วยตัวเองครั้งที่2
ครั้งที่ 2
กลุ่ม
ชั้นเรียน
2. นักศึกษาสามารถนําเสนอ 6.แต่ละคนทําแบบทดสอบหน่วยที่ 6 บน
6. แบบประเมินการ
4. ทดสอบย่อย
- สามารถนําเสนอผลงานการ
ผลงานการค้นคว้าในรูปแบบ e-learning
นําเสนอ
5.ผลงานกลุ่ม
ค้นคว้าได้ในรูปแบบที่เหมาะสม
แผ่นพับ/โปสเตอร์ได้
3.นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
กําหนด และไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และเป็นสมาชิก
ที่ดี
5. นักศึกษาใช้ IT ในการทํา
แบบทดสอบย่อยบน
E – learning ได้
6.นักศึกษาใช้ IT ในการ
นําเสนอผลงานได้

สัปดาห์
หน่วยบท
ที่
และหัวข้อ
สรุปแผนการสอนต่อผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
45 ● ● ● ● ●

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
การทดสอบย่อย
ใบงาน/แบบฝึกหัด
การนําเสนอรายงาน
การสังเกตพฤติกรรม
สอบปลายภาค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ประเมิน
1,3,6,8,10,13
1,3,6,8,10,13
3,6,8,10,13
ทุกสัปดาห์
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กิจกรรมการเรียนการสอน

สัดส่วนคะแนน
10
20
30
5
35

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

ตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย

อาจารย์
ผู้สอน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา 000130 ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) (พิมพ์ครั้งที่ 3
ปรับปรุงแก้ไข). ขอนแก่น: สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
2. เอกสาร และข้อมูลสําคัญ
3. เอกสาร สื่อการเรียนรู้และข้อมูลแนะนํา
3.1 e–Learning รายวิชา http://e-learning.kku.ac.th/course/view.php?id=3164

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
1.2 ติดตามประเมินผลผู้เรียนภายหลังจบการศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การประเมินการสอนโดยผู้เรียน
2.2 ผู้สอนประเมินตนเอง
2.3 กลุ่มอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน
2.4 คณะกรรมการประเมินการสอนของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน
3.2 การนําผลการประเมินประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอน หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการ
บริหารสํานักวิชาฯ และคณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาฯ ตามลําดับ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 สํานักวิชาฯ ประเมินกระบวนการเรียนรู้จากการสอบถามจากนักศึกษา การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ
คณะกรรมการสํานักวิชาฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
5.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการอํานวยการ
สํานักวิชาฯ
5.3 สํานักวิชาฯ มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นแต่
ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ
5.4 สํานักวิชาฯ ประมวลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา นําเสนอกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภาคการศึกษาต่อไป

