
กิจกรรม WIL ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (Library and Information Studies Professional) เป็นวิชาชีพที่มี
บทบาทในการจัดการสารสนเทศและความรู้ในองค์กรซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของการติดสินใจขององค์กรทางธุรกิจและการพัฒนา
ประเทศของผู้กำหนดนโยบายระดับชาติ เพื่อบทบาทดังกล่าวยกระดับจนกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมยุคดิจิทัล สถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์จึงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้เป็นบรรณารักษ์
ดิจิทัล (Digital Librarians) โดยเสริมทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล รวมถึงการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล  สำหรับบรรณานุกรมใช้แสดงรายการผลงานต่างๆ ที่อ้างถึงในรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพิ่มเติมไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานได้ ทำให้รายงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ 
รวมทั ้งแสดงถึงการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู ้อื ่น ตลอดจนหลีกเลี ่ยงการลอกเลียนหรือแอ บอ้างผลงานของผู้อื่น 
(Plagiarism) (ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย และคณะ, 2561) บรรณารักษ์หรือนักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ซึ่งมีทักษะที่เพียงพอได้เข้ามาแก้ไขปัญหาการลอกเลียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ได้อย่างตรงจุดต่อปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ (Pain Point) ดังกล่าวนั้น โปรแกรมวิชาจึงจัดอบรมทีบู่รณาการกับการทำงานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึษาหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการเป็นผู้ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 
วัตถุประสงค ์

1. การจัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบูรณาการกับการทำงานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร ์
 
ผลจากการจัดกจิกรรม 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาได้นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ความรู้กับการทำงาน  (Work IntegratedLearning: WIL) โดยเลือกรายวิชา 1631301 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ห้องสมุดโรงเรียนซึ่งมีการจัดอบรมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทเบื ้องต้น อาทิ โปรแกรมประมวลผลคำ ( Word 
Processing Program)  โปรแกรมตารางคำนวณ  (Spreadsheet) โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) การใช้งานฐานข้อมูล 
(Database) โดยบูรณาการกับทักษะการทำงานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ คือ การเป็นผู้ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและ
เอกสารอ้างอิงทางงวิชาการ ผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาสามารถเป็นผู้วิเคราะห์และตรวจสอบรายการบรรณานุกรมหรอื
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการได้ จัดทำช้ินงานบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทางงวิชาการร่วมกับเพื่อนนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร ได้มีประสบการณ์ตรงในการสืบค้นบทความในวารสาร ได้ฝึกการตรวจสอบ
รายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทางวิชาการซึ่งสร้างรายได้จากชิ้นงานรายละ 100-150 บาท ต่อช้ินงาน 
 
 
 
 
  



แผนการสอน (Course Syllabus) 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 
    ภาษาไทย   ๑๖๓๑๓๐๑ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับห้องสมุดโรงเรียน    
    ภาษาอังกฤษ   Application of  Information Technology  for the Management of  School Library   
                                    and Learning Resource Center 
 
จำนวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต 
   บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง: ๒ – ๒ – ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตร  หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา    
    ประเภทของรายวิชา รายวิชาเอก 
  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ  
อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 
 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการในห้องสมุดโรงเรียนได ้
๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การคำนวณ/ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมลู 

การจัดทำเอกสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานตา่งๆ ได้  
๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการในการบริหารจัดการและการบริการสารสนเทศในสภาพแวดล้อม

การเรยีนรู้ใหมไ่ด้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทันสมัย และมปีระสิทธิภาพ 
 
คำอธิบายรายวิชา 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการในห้องสมดุโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมยัใหม่ การเชื่อมโยง ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม
สำเรจ็รูปในการดำเนินงานห้องสมดุ    
 
จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย(ชั่วโมง) สอนเสริม(ชั่วโมง) การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) การศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง) 

๑๖ ไม่ม ี ๔๘ ๔๘ 
 
 



แผนการสอน 
๑. ภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัต ิ
 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา/เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 
-แนะนำรายวิชาข้อตกลงในการเรยีน
การวัดและประเมินผลการเรียน 
 

๔ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๒-๓ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 
- ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๔-๕ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Excel เบ้ืองต้น  
* บูรณาการกับการทำงานหารายได้
ในด้านการตรวจสอบบรรณานุกรม
และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 
 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๖-๗ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Word เบ้ืองต้น 
* บูรณาการกับการทำงานหารายได้
ในด้านการตรวจสอบบรรณานุกรม
และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 
 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๘-๙ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
PowerPoint เบ้ืองต้น 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 

ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

* บูรณาการกับการทำงานหารายได้
ในด้านการตรวจสอบบรรณานุกรม
และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 

-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 

๑๐-๑๑ การใช้โปรแกรมด้านฐานข้อมลู 
Microsoft Office Access 
เบ้ืองต้น 
* บูรณาการกับการทำงานหารายได้
ในด้านการตรวจสอบบรรณานุกรม
และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๙ สอบกลางภาค ๔ - คณาจารย์ฯ 
๑๒ การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลนใ์น

การดำเนินงานห้องสมุด 
 

๔ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-PowerPoint 

ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๑๓-๑๔ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
ในการดำเนินงานห้องสมุด  
 
 
 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
 
สื่อท่ีใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๑๕ นำเสนอผลงานกลุม่ ๔ - ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 

๑๖ สอบปลายภาค ๔ - ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 
 
การวัดผลและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 



 เกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวทิยาลัยมหิดล โดยมีการกำหนด สญัลักษณ์ A, B+, B, 
C+, C, D+,D, และ F การตัดเกรดใช้แบบอิงเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ คือ “ตก”) โดย กำหนดสดัส่วนคะแนนในการประเมินผล 
ดังนี ้
 ๑. คะแนนเก็บระหว่างเรียน       (๖๐%)  

- การมีส่วนร่วมในการเรียน การสอน / การเข้าเรียน   (๑๐ %)  
- งานเดี่ยว       (๓๐ %)  
- งานกลุ่ม       (๒๐ %)  

๒. การสอบกลางภาค       (๒๐ %)  
๓. การสอบปลายภาค       (๒๐ %) 
 
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องเข้าเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่มสีิทธิ์สอบ ปลายภาค 


