แนวการสอน
รหัสวิชา 2100202 ชื่อวิชา การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ (Information Design for Presentation)
หนวยกิต 2(2-0-4)
( ) ภาคปกติ ( ) ภาค กศ.พ. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และสาขาวิชาออกแบบกราฟกและอินโฟร
ภาควิชา คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
_______________________________________________________________________________

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประโยชนของการออกแบบสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการอางอิง การใชภาษา
สำหรับการนำเสนอ เทคนิคการออกแบบสำหรับผูไมใชนักออกแบบสำหรับการนำเสนอ
Definition, benefit of information design; information seeking and references; language use
for presentation; designing techniques for non-designers for presentation

จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การออกแบบ สารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศ บริบ ท
ที่เกี่ยวของกับการออกแบบสารสนเทศ องคกรการออกแบบ รวมถึงการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการออกแบบ
สารสนเทศ
2. เพื่อใหผูเรียนอธิบาย ความหมายของการคนคืนสารสนเทศ ประเภทของระบบคนคืนสารสนเทศ การคน
คืนสารสนเทศจากฐานขอมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินคุณคาสารสนเทศ ได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนและประยุกตการอางอิงและบรรณนุกรมตามรูปแบบ APA ที่ถูกตองได
4. เพื่อใหผูเรียนอธิบาย ความหมาย ความสำคัญและขอดีของการนำเสนอ อภิปรายถึงลักษณะการนำเสนอ
ที่ดี บอกเทคนิคการนำเสนอขอมูลดวยวาจา อภิปรายคุณสมบัติและทักษะของผูนำเสนอ อธิบายรูปแบบของการ
นำเสนอ และนำเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อ ให ผู เรี ย นสามารถอธิ บ ายความหมายของกราฟ ก สารสนเทศ บทบาทความสำคั ญ ของกราฟ ก
สารสนเทศ ประเภทของกราฟกสารสนเทศ ในการออกแบบกราฟกสารสนเทศ องคประกอบในการออกแบบกราฟก
สารสนเทศ แหลงขอมูลองคประกอบในการออกแบบ และรูปแบบเลยเอาตของการแสดงขอมูลได

มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีการนอมนำศาสตรพระราชามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ดานความรู
2.1 มีการนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือสังคม
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความสามารถในการสรุปสาระความรูโดยใชผังมโนทัศน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุม
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีการนำข อมู ลเชิงตัวเลข การใชภ าษาในการสื่อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อการนำเสนอ
ผลงาน
เคาโครงรายวิชา/ เนื้อหารายวิชาตอสัปดาห
วัน/เวลา/
เนื้อหา
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
คาบ
สัปดาหที่ 1 1.การแนะนำแนวการสอน 1. อธิบายรายละเอียดของรายวิชา
รายวิชา (มคอ.3)
(มคอ.3) ได
2.อบรมนักศึกษาโดย
2. ยกตัวอยางศาสตรพระราชามา
สอดแทรกศาสตร
ใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได
พระราชามาใชในการ
3.จัดทำผังมโนทัศนเพื่อการเรียนรู
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยตนเองได
3.สอนเทคนิคการจัดผังมโน
ทั ศ น เพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ย
ตนเอง
สัปดาหที่ 2 บทที่ 1 ความรูเบื้องตน
(2 คาบ)
เกี่ยวกับการออกแบบ
สารสนเทศ
1. อธิบายความหมายและคำ
สำคัญที่เกี่ยวของกับการ
1. ความหมายของการ
ออกแบบสารสนเทศได
ออกแบบสารสนเทศ
2. คำสำคัญที่เกี่ยวของกับ 2. เขาใจแนวคิดและประเภทของ
การออกแบบ
การออกแบบสารสนเทศ
3. อธิบายลักษณะของสารสนเทศ
3. แนวคิดการออกแบบ
ที่ดีได
4. ประเภทของการ
4. รูจักวัสดุสารสนเทศประเภท
ออกแบบ
ตางๆ
5. ลักษณะของสารสนเทศ
5. อธิบายประโยชนของการ
6. วัสดุสารสนเทศ
ออกแบบสารสนเทศได
7. ประโยชนของการ
6. รูจักองคกรสำคัญที่เกี่ยวของกับ
ออกแบบสารสนเทศ
การออกแบบ
8. องคกรการออกแบบ
9. ศาสตรพระราชากับการ 7. สามารถนำศาสตรพระราชาไป
ประยุกตใชในการออกแบบ
ออกแบบสารสนเทศ
สารสนเทศได
10. สรุป

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แจงรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
2. บรรยาย อภิปราย/ซักถาม
3. นักศึกษาจัดทำผังมโนทัศน

1. นำเขาสูบทเรียน
2. บรรยายเชิงปฏิสัมพันธพรอม
ยกตัวอยางประกอบ
3. การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ
(Q&A)
4. ตอบคำถามทายบท
5. จัดทำผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา

3
วัน/เวลา/
คาบ

เนื้อหา

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาหที่ 3-4 บทที่ 2 การแสวงหา
(4 คาบ)
สารสนเทศ
1. ความหมายของการ
1. อธิบายความหมายและของการ 1. บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง
คนคืนสารสนเทศ
คนคืนสารสนเทศได
ประกอบ
2. ประเภทของระบบคนคืน 2. สามารถจำแนกประเภทของ
2. สาธิตวิธีการคนคืนทรัพยากร
สารสนเทศ
ระบบคนคืนสารสนเทศได
สารสนเทศจากฐานขอมูล
3. การคนคืนสารสนเทศ
3. สามารถคนคืนสารสนเทศจาก
ประเภทตาง ๆ ใน
จากฐานขอมูลของ
ฐานขอมูลของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและ
สำนักวิทยบริการและ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศได
3. ฝกปฏิบัติการคนคืนทรัพยากร
4. การประเมินคุณคา
สามารถประเมินคุณคา
สารสนเทศจากฐานขอมูล
สารสนเทศ
สารสนเทศได
ประเภทตาง ๆ ใน
สรุป
สำนักวิทยบริการฯ และระบบ
อินเทอรเน็ต
4. ผูเรียนจัดทำผังมโนทัศน
สรุปเนื้อหา
ผู เรี ย น ต อ บ ค ำถ าม ท บ ท ว น
ทายบท
สัปดาหที่ 5-6 บทที่ 3 การอ า งอิ ง และ
(4 คาบ)
บรรณานุกรม
สัปดาหที่ 5
1. ความหมาย ความสำคัญ 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ 1. บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ของการอางอิงและ
ของการอางอิง และ
อธิบายประกอบ
บรรณานุกรม
บรรณานุกรมได
2. ผุเรีย นฝ ก จำแนกแหลงข อ มู ล ที่
2. รู ป แบบการอ า งอิ งตาม 2. อธิบายวิธีการอางอิง และเขียน
สำคั ญ ที่ ป รากฏในทรั พ ยากร
หลักทฤษฎี
บรรณานุกรมได
สารสนเทศตามแบบฝกหัด
3. รู ป แบบบรรณานุ ก รม 3. ประยุกตการเขียนอางอิง และ 3. ผูเรียนทำกิจกรรมทายบท
ตามหลักเกณฑ APA
บรรณานุ ก รมตามทรั พ ยากร
a. ลำดับ ความคิดและเขี ยนผัง
4. การเรียงบรรณานุกรม
สารสนเทศที่นำมาใชได
มโนทัศนได
สรุป
b. ทำแบบฝกหัดทายบท
สัปดาหที่ 6
1. ผูเรียนเขาเรียนบทเรียนออนไลน
เพื่อทบทวนอีก 1 ครั้ง และทำ
แบบทดสอบทั้งกอนและหลังเขา

4
วัน/เวลา/
คาบ

เนื้อหา

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
สูบ ทเรียนออนไลน
2. ผู เ รี ย นนำหลั ก การการอ า งอิ ง
และบรรณ านุ ก รมจากแหล ง
ทรัพยากรสารสนเทศที่สืบคนมา
ได เกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ ศาสตรข อง
พระราชาฯ ตามใบงานที่ ได รั บ
ม อ บ ห ม า ย ใน บ ท ที่ 2 ไป
ประยุ กต ใช ในการทำชิ้ น งานใน
บทที่ที่ 4–5 ได

สัปดาหที่ 7-9 บ ท ที่ 4 ก า ร น ำ เส น อ
สารสนเทศ
(6 คาบ)
1. บทนำ “การนำเสนอ” :
ความหมาย ความสำคั ญ
ข อ ดี ข องการนำเสนอ และ
ลักษณะการนำเสนอที่ดี
2. การเตรี ย มตั ว เพื่ อ การ
นำเสนอ
2.1 การเตรี ย มเนื้ อ หา
เพื่อการนำเสนอ
2.2 การเตรี ย มสื่ อ เพื่ อ
ประกอบการนำเสนอ
2.3 ก า ร ฝ ก ซ อ ม ก า ร
นำเสนอ
3. เทคนิ ค การนำเสนอของ
Steve Jobs
3.1 นำเสนอราวกั บ ว า
พูดคุยกันแบบตัวตอตัว
3.2 การทำใหผูชมลุน
3.3 ทำดวยใจรัก
4. สรุป
สัปดาหที่
บทที่ 5 การออกแบบ
10-14
กราฟกสารสนเทศ
(10 คาบ) 1. ความหมายของกราฟก
สารสนเทศ

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ
และขอดีของการนำเสนอได
2. อภิปรายถึงลักษณะการนำเสนอ
ที่ดีได
3. เตรียมตัวเพื่อการนำเสนอได
4.เตรี ย มสื่ อ เพื่ อป ระกอบ การ
นำเสนอได
5. อธิ บ ายวิ ธี ก ารฝ ก ซ อ มเพื่ อ การ
นำเสนอได
6. อภิปรายถึงเทคนิคการนำเสนอ
ของผูเชี่ยวชาญดานการนำเสนอ
งานได
7. เขียนสคริปตประกอบการ
นำเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. บรรยายประกอบสื่อคอมพิวเตอร
และเอกสารประกอบการสอน
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
3. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บท
4. ผูเรียนเติมคำลงในผังมโนทัศนเพื่อ
สรุปเนื้อหาในบทเรียน
5. ผูเรียนจับกลุมเพื่อรวมกันวาง
แผนการนำเสนองาน
6. ผูเรียนแตละกลุมรวมกันเขียน
สคริปตประกอบการนำเสนอ
7. ผูเรียนแตละกลุมทดลองนำเสนอ
งานกั บ ผู ส อนเพื่ อ ให ข อ เสนอแนะ
และปรับปรุงแกไข

1. อธิบายความหมายและบทบาท
ความสำคัญของกราฟกสารสนเทศ
ได
2. จำแนกประเภทของสื่อกราฟก

สัปดาหที่ 10
1. ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ เรื่อง “ความหมาย,
บทบาทความสำคัญ และประเภท

5
วัน/เวลา/
คาบ

สัปดาหที่ 15
สัปดาหที่ 16

เนื้อหา

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. บทบาทความสำคัญของ
กราฟกสารสนเทศ
3. ประเภทของกราฟก
สารสนเทศ
4. กระบวนการในการ
ออกแบบกราฟกสารสนเทศ
5. องคประกอบในการ
ออกแบบกราฟกสารสนเทศ
6. แหลงขอมูลองคประกอบ
ในการออกแบบ
7. รูปแบบเลยเอาตของการ
แสดงขอมูล
6. บทสรุป

สารสนเทศประเภทตางๆ ได
3. อธิบายกระบวนการในการ
ออกแบบกราฟกสารสนเทศได
4. อธิบายองคประกอบในการ
ออกแบบกราฟกสารสนเทศได
5. ทราบถึงแหลงคนควาขอมูล
องคประกอบในการออกแบบ
6. ทราบถึงรูปแบบตางๆ ในการ
แสดงขอมูล
สามารถนำความรูไปบูรณาการใช
ในการออกแบบกราฟก
สารสนเทศได

ของกราฟกสารสนเทศ”
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเรื่อง “บทบาท
ความสำคัญของกราฟกสารสนเทศใน
การนำเสนอ”
สัปดาหที่ 11-12
1. ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ เรื่อง “กระบวนการในการ
ออกแบบ, องคประกอบในการ
ออกแบบ, แหลงขอมูลองคประกอบ
ในการออกแบบ และรูปแบบเลย
เอาตของการแสดงขอมูล”
2. ผูสอนสาธิตการออกแบบ ผูเรียน
ปฏิบัติงานออกแบบ
3. ผูเรียนนำเสนอผลงานออกแบบ
กราฟกสารสนเทศ ครั้งที่ 1
4. ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปราย
ผลงานออกแบบ
สัปดาหที่ 13-14
1. ผูเรียนปฏิบัติงานออกแบบและ
ปรับปรุงผลงานตามคำแนะนำของ
ผูสอน
2. ผูเรียนนำเสนอผลงานออกแบบ
กราฟกสารสนเทศ ครั้งที่ 2
3. ผูส อนและผูเรียนรวมอภิปราย
ผลงานออกแบบ
4. ผูเรียนปรับปรุงผลงานและผลิตผล
งานออกแบบกราฟกสารสนเทศ

นักศึกษา นำเสนอผลงาน กับ อ.ที่ปรึกษาประจำหมูเรียน

สอบปลายภาค
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อุปกรณ/สื่อการสอน
1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก เอกสาร ตำรา วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน
2. สื่อโสตทัศนวัสดุ ไดแก เทปบันทึกเสียง วิดีทัศน โทรทัศน เปนตน
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก คอมพิวเตอร ซีดี วีซีดี ดีวีดี อินเทอรเน็ต เปนตน
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล
1. เขาชั้นเรียน
10
2. แบบฝกหัด
10
3. ผังมโนทัศน+ ใบงานสืบคน
5
4. การรายงานความกาวหนา
5
5. การนำเสนอ
40
5.1 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอ 20
5.1.1 เนื้อหา / ภาษา
5.1.2 บุคลิกภาพ / น้ำเสียง
5.2 การออกแบบสื่อ
20
5.2.1 ภาพประกอบ / ตัวอักษร
5.2.2 เทคนิคการออกแบบ
6. สอบปลายภาค
30

รวมคะแนน

100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
(10)
(10)
คะแนน
(10)
(10)
คะแนน

คะแนน

การประเมินผล
คะแนน 80-100
คะแนน 70-74
คะแนน 60-64
คะแนน 50-54

A
B
C
D

คะแนน 75-79
คะแนน 65-69
คะแนน 55-59
คะแนน 0-49

B+
C+
D+
F
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