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การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Information Science 

รายละเอียดของรายวิชา 1633801 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
                    สารสนเทศศาสตร์     
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา   1633801  
 ช่ือวิชาภาษาไทย การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Preparation for Professional Experience in Information Science   
     2 (90)   
2. จํานวนหน่วยกิต  3 (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน (บังคับ) 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีท่ี  4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 



 

8. สถานท่ีเรียน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2556 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากที่เรียนรายวิชา 1633801 แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. นักศึกษามีความพร้อมที่จะฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
2. นักศึกษาเข้าใจในการเตรียมตัวเพ่ือจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. นักศึกษาเกิดความความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนไปท้ังหมดเพ่ือ

ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ---- 
  

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ศึกษา  ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ
ศาสตร์  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้   ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยให้เตรียมฝึกงานสถาบันสารสนเทศ  ท้ังในด้านงานบริหาร  งานเทคนิค  และงานบริการ    
(เป็นการฝึกภายในสถาบันสารสนเทศของสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจเป็นการเตรียม 
ฝึกงานเป็นช่ัวโมง หรือเตรียมฝึกงานเฉพาะงานก็ได้)   
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 

------ -------- การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 90 ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง   
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
 



 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
  -  ให้ปฏิบัติงานจริง 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ และส่งรายงานการฝึงงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย ตรงเวลา 
  -  ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
    มีความรู้ในหลักการ ความสําคัญ ทักษะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ
ศาสตร์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้   ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยให้เตรียมฝึกงานสถาบันสารสนเทศ  ท้ังในด้านงานบริหาร  งานเทคนิค  และงานบริการ     
 2.2  วิธีการสอน 
  ให้ฝึกประสบการณ์ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏนครปฐมเพ่ือเป็นการเตรียมตัว ฝึกงานเป็นช่ัวโมง หรือเตรียมฝึกงานเฉพาะงาน 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  คะแนนการฝึกงาน 
  -  การนําเสนอการฝึกงานท้ังในรูปแบบวาจาและเอกสาร 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 



 

 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาฝึกงาน และนําเสนอผลการฝึกงาน 
  -  อภิปรายและรายงานผลการฝึกงาน 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  คะแนนจากการฝึกงาน การรายงาน และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิเคราะห์แนวคิดในการทํางานทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  -  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา 
 4.2  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การนําตัวอย่างการใช้หรือ อ่านบทความท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
  -  การนําเสนอรายงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  ผลงานการนําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
  -  ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 
  -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน 
และนําเสนอในชั้นเรียน 
  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
  -  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ
ทํารายงาน  
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 



 

 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     



 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การ

ประเมิน 
งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ท่ีกําหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
(1) จิตพิสัย (Attitude and Approaches)  

 -การประเมินการเรียนรู้ (Self reflection) 
 -ความตรงเวลาและความประพฤติเหมาะสม 
(Punctuality and Code of conduct) 

ตลอดเทอม ร้อยละ 10 

(2) การฝึกประสบการณ์จากหน่วยงานภายใน  ตลอดเทอม ร้อยละ 70 
(3) วิเคราะห์ การนําเสนอ รายงานผลการฝึก  17-18 ร้อยละ 20 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2556).  คู่มือปฏิบัติงาน.  นครปฐม: สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
      - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
     - 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และบรรณารักษ์ 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 



 

 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  
          -  รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  
 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 


