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รายวิชา การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ/ภาควิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)       1633408   การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ)           
(ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)               Information  instutute Management 

2. จํานวนหนว่ยกิต 
  3   หน่วยกิต  (3-2.-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  วิชา เอก บังคับ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ชัยเลิศ   ปริสุทธิกุล    ประธานหลักสูตร 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ไพโรจน์   แก้วเขียว 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/ช้ันปีท่ี  3 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 - 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี    3   เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2556 
 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1)  เพ่ือให้ผู้เรียนนําแนวคิด  หลักการ มาบริหารจัดการองค์กรหรือสถาบันบริการสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดองค์กร การกําหนดนโยบาย การวางแผนองค์กร
สถาบันบริการสถาบันบริการสารสนเทศได้ 

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกวิธีและปฏิบัติงานสารบรรณ  การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานท่ีได้ 
 4) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้หลักการทําประกันคุณภาพ และสามารถประเมินองค์กรหรือสถาบันบริการ
สารสนเทศไดอ้ย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้เน้ือหารายวิชามีความเหมาะสม ทันสมัย กับเสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
หลักสูตรและลักษณะเน้ือหารายวิชา 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการและทฤษฎีการบริหารการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  การจัดองค์กร การประกัน
คุณภาพ การกําหนดนโยบาย การจัดการเงิน  พัสดุครุภัณฑ์  บุคลากร อาคารสถานที่ การจัดสํานักงาน
งานสารบรรณ  การจัดการเอกสาร การประเมินผลการจัดสถาบันบริการสารสนเทศ 
 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 20 ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง   
5  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  โดยเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมเป็น
ความรับผิดชอบหลัก  และมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบรอง ดังน้ี 
   (1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต่อการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
   (4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจ  
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ 
อํานาจโดยมิชอบของผู้บริหารหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร  
  -  อภิปรายกลุม่ 
  -  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องจากประสบการณ์ หรือกรณีท่ีปรากฏเป็นขา่ว 
  -  ให้นักศึกษา ได้ปฏิบัติจริง จากแหลง่เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโดยการบูรณาการกับ
โครงการที่จัดในชุมชน  โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
  -  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.  ความรู ้
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
    (1)  มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี่เป็นพ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหา
วิชาการจัดองค์กรหลักการจัดการองค์กรสารสนเทศ  องค์ประกอบสําคญัของการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
การจัดองค์กร การกําหนดนโยบายและการวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ  
งบประมาณและการเงิน อาคารสถานที่ มาตรฐานห้องสมุดและการประกันคุณภาพ การประเมินผลและ
รายงานผล  การดําเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
    (2)  มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมท้ัง
เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2  วิธีการสอน 
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  บรรยาย  อภิปราย  การทํางานกลุ่ม  การนําเสนอรายงาน   การศึกษานอกสถานที่  
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและ
นําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เช่น 
งบประมาณและการเงิน  พัสดุ 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
  -  นําเสนอสรปุการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
 
 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารและจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการ 
กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
  3.2  วิธีการสอน 
  -  บรรยาย 
  -  อภิปรายกลุม่ 
  -  วิเคราะห์ และศึกษาจากการมอบหมายให้นักศึกษาดูวีซีดีและนําเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิดในการบริหารและจัดการองค์กรสารสนเทศ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนาให้นกัศึกษามี โดยเน้น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบหลัก  ดังน้ี 
   (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
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   (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน  
    (3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
   (4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ   
   (5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง  
และพัฒนาทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่างเหมาะสม 
เป็นความรับผิดชอบรองตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   4.2  วิธีการสอน 
  -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การนําตัวอย่างการใช้หรือ อ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
  -  การอภิปรายและการนําเสนอรายงาน 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  แบบฝึกหัด แบบทอสอบ 
  -  รายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
  -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
ในช้ันเรียน 
  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 
  -  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงาน โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

1 แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน  
และเกณฑ์การให้คะแนน  
เกร่ินนําเกี่ยวกับความรู้และเร่ืองราว
เกี่ยวกับการจัดบริหารองค์กรท่ัวๆไป
และองค์กรท่ีให้บริการสารสนเทศ  

4 -  แนะนําเอกสาร หนังสือและ เว็บไซต์ 
   ท่ีใช้ประกอบการสอน 
-  อภิปรายและซักถาม 
-  มอบมายงานเดี่ยวตามหัวข้อท่ีกําหนด 
-  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
ส่ือท่ีใช้ 
1. ส่ือหนังสือ เอกสาร  และเว็บไซต์ 
2.  แนวการสอน 
3.  แบบทดสอบ 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

2-3 การบริหารจัดการสถาบัน   
บริการสารสนเทศ              
1.  การบริหารงานท่ัวไป 
2.  การบริหารจัดการสถาบันบริการ  
      สถาบันบริการสารสนเทศ 
3. ความหมาย/องค์ประกอบของ 
    การบริหาร 
4. ประเภทและลักษณะของ 
      ผู้บริหารงาน 
5.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
6.  คุณสมบัติของผู้บริหาร 
 
 

4 -  บรรยายประกอบส่ือการสอน 
-  แบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการ  
   บริหารงานองค์กร คุณสมบัติของ 
    ผู้บริหารท่ีดี   
-  นักศึกษา นําเสนอรายงาน 
-  ดูวีซีดี เรื่อง“เทคนิคการพัฒนาองค์กร 
   สู่ความเป็นเลิศ" 
-  ทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
 
 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

4-5 หลักและทฤษฎีการจัดการ  
สถาบันบริการสารสนเทศ 
1.  ลักษณะท่ีดีของสถาบันบริการ 
     สารสนเทศ 
2.  ทฤษฎีการบริหารสถาบันบริการ 
     สารสนเทศ 
3.  หลักการบริหารงานบุคคล 
4.  การเขียนโครงการ 
5.  องค์กรและการจัดการ 
6.  โครงสร้างองค์กรสถาบันบริการ 

4 -  นักศึกษานําเสนอรายงานการศึกษา 
   ค้นคว้า 
-  อภิปรายสรุป-ซักถามร่วมกับผู้เรียน 
-  สํารวจและศึกษาพร้อมฝึกเขียน 
   โครงสร้างองค์การของสถาบันบริการ 
    สารสนเทศ 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
 - ทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

     สารสนเทศ 
6 นโยบายและแผน   

งบประมาณและการเงิน 
1.  งานนโยบายและแผน 
2.  งบประมาณและการเงิน 
3.  ประเภทงบประมาณ 
4.  มาตรฐานและนโยบายการบริหาร  
     งบประมาณ 
5.  การใช้เงินงบประมาณของสถาบัน 
     บริการสารสนเทศ 

4 -  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  ฝึกการเขียนโครงการเพ่ือขอเงิน 
   งบประมาณ 
-  ศึกษาดูงานด้านการเงินจากแหล่ง 
   เรียนรู้ ภายใน (สํานักวิทยบริการฯ) 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก/อินเทอร์เน็ต 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

7 การบริหารงานบุคคล   
1.  หลักการบริหารงานบุคคล 
2.  บุคลากรของสถาบันบริการ 
     สารสนเทศ 
3.  การคัดเลือกบุคคลากรสารสนเทศ 
4.  การพัฒนาบุคลากร   
 

4 -  นักศึกษานําเสนอรายงานการศึกษา 
   ค้นคว้า 
- ดูวีซีดี เร่ือง “การพัฒนาองค์กรด้วย 
   KM และ LO” 
-  บรรยายบรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
 - ทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

8 การจัดการพัสดคุรุภัณฑ์       
1.  ความหมาย ความสําคัญของพัสดุ  
2.  วงจรการบริหารพัสดุ 
3.  หลักการจัดการและกําหนด 
     ความต้องการพัสดุครุภัณฑ์ 
4.  การบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
       

4 -  บรรยายอภิปรายร่วมกับผู้เรียน 
-  ศึกษาดูงาน/เชิญวิทยากรด้านการจัดการ 
   พัสดุจากแหล่งเรียนรู้ภายใน  (สํานักวิทย 
  บริการฯ)มาบรรยาย 
-  ฝึกปฎิบัติทําโครงการ พัฒนาห้องสมุด 
   โรงเรียนในชุมชน เช่น  จัดปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคาร   
-  อภิปราย-ซักถาม 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

 
9 
 

สอบกลางภาค  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

10-11 งานธุรการ และสารบรรณ 
ของสถาบันบริการสารสนเทศ 
1.  ความหมาย และ ความสําคัญของงาน 
      สารบรรณ 
2.  ชนิด  ประเภทและแบบของ 
     หนังสือ 
3.  การร่างและพิมพ์หนังสือ 
4.  การจัดเก็บและทําลายหนังสือ 
 

4 -  บรรยายอภิปรายร่วมกับผู้เรียน 
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  ฝึกปฏิบัติการร่างและพิมพ์หนังสือ 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น   งานสารบรรณ 
  ห้องสมุดประชาชน หรือสํานักวิทยบริการ 

-  ทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

12 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4 -   ศึกษาดูงาน เก่ียวกับการจัดการ 
    สถาบันบริการสารสนเทศ   เช่น  
    ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด     
    มหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดประชาชน 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

13 การบริหารอาคารและสถานท่ี  
1.  ความหมาย วัตถุประสงค์  
      ความสําคัญอาคารและสถานท่ี 
2.  ท่ีต้ังและการจัดการอาคารสถานท่ี     
3.  การสร้างบรรยากาศ 

4 -  บรรยายอภิปรายร่วมกับผู้เรียน 
-  ให้นักศึกษาพัฒนาและจัดมุมส่งเสริม 
   การอ่านและจัดห้องโสตฯ 
   ในสํานักวิทยบริการฯ  
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

14 งานสถิติ รายงานและการประชาสัมพันธ์  
1.  ความหมาย ความสําคัญการทํา 
      สถิติและรายงาน 
2.   การทําสถิติและรายงาน        
3.   ความหมายและความสําคัญของ 
      การประชาสัมพันธ์ 
4.  ส่ือและวิธีการประชาสัมพันธ์  
5  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ 
    นักประชาสัมพันธ์ 

4 -  บรรยายอภิปรายร่วมกับผู้เรียน 
-  ให้นักศึกษา ทําส่ือส่งเสริมการ 
   ประชาสัมพันธ์ลักษณะ เครือข่ายสังคม 
    ออนไลน์   เช่น blog  Facebook,   
    อภิปราย-ซักถาม 
-  ศึกษาดูงานด้านสถิติและรายงานของ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
-  ฝึกการเขียนรายงานและสถิติ 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

15  การประกันคุณภาพสถาบัน 
 บริการสารสนเทศ 
1.  ความหมาย วัตถุประสงค์และ 

4 -  บรรยาย อภิปรายร่วมกับผู้เรียน 
-  ฝึกการเขียนเอกสารประกันคุณภาพ 
- บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 



-9- 
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

        ประโยชน์ 
2.  ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช้ 
3.  องค์ประกอบของระบบ 
4.  การจัดทําระบบประกันคุณภาพ       

- ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
 
 
 

16  การประเมินผลและพัฒนา 
 สถาบันบริการสารสนเทศ 
1.  ความหมาย ความสําคัญ 
      และวัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
2.  ข้ันตอนและวิธีการประเมินผล 
3.  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
4.   การพัฒนาสถาบันบริการสารสนเทศ 
 
 

4 -  บรรยาย อภิปรายร่วมกับผู้เรียน 
-  ฝึกการเขียนเอกสารประเมินผลงาน 
- บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

17-18 สอบปลายภาค  

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การประเมิน งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ท่ีกําหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

(1) ทดสอบย่อย 3 ,5, 6,  11 10 % 
  -  สอบกลางภาค 9 20 % 
 -  สอบปลายภาค 17-18 30 % 

(2) 
 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วมอภิปราย  
แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 

(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาและการนําเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 10 % 
(5) การทํางานกลุม่และผลงาน/รายงาน ตลอดภาคการศึกษา 20 % 

 
 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
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 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  รวบรวมโดยผู้สอน 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
ขนิษฐ  ทัณฑวิรัตน์.  (2550, มกราคม – มิถุนายน ) แนวคิดในการจัดการและพัฒนาห้องสมุด.  ห้องสมุด, 51  
   (1),  หน้า  1 -9  
ทัณฑิกา  ศรีโปฎก. (2543). การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ.  กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
นิวัฒน์ วชิรวราการ  และธงชัย  นิติธรรม (2547).  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร 
  บรรณ พ.ศ. 2526   พร้อมคําอธิบาย. (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ:  สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.  
ปิยนุช   สุจิต. (2551).  การบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2546).  ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการขั้นสูง 
  สําหรับสถาบันบริการสารสนเทศ เล่มที่ 1 – 7 และ 8 – 15 ( พิมพ์คร้ังท่ี 2). นนทบุรี :  
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มัลลิกา  นาถเสวี. (2543).  การจัดการห้องสมุด.  นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุง พ.ศ.2548. (2547). กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
ได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
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 -  การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายโต้ตอบ   การตอบคําถามในช้ันเรียนของนักศึกษา  
 -  ผลการทดสอบย่อย 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยนําผลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรม ผลคะแนนการทดสอบของนักศึกษา มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางท่ีดี 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
 -  ปรับปรุงเนือ้หารายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในข้อ 4 
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