
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 1632202  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์     
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 

2. จํานวนหนว่ยกิต 3  (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์     
 3.2  ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน (บังคับ) 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 สําหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 1 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
 หอสมุด 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากที่เรียนรายวิชา 1632202 แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิง่ต่อไปนี้ได้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการลงรายการหนังสอืได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. ตระหนักถึงคุณค่าในการทํารายการสารนิเทศ ซ่ึงเป็นหัวใจของการจัดเก็บและค้นคืนสารนิเทศ 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การลงรายการ หนังสือตามกฎ AACR2 R และสามารถ
นํามาใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
      4. เกิดทักษะและความสามารถในการลงรายการหนังสือภาษาไทยตามแบบ MARC21 ได้อย่าง
ถกูต้อง  
 5. สามารถนําความรู้และประสบการณท่ี์ได้ในช้ันเรียนไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น การช่วยงานจัดห้องสมุดในชุมชน และสามารถนําไปประยุกต์เพ่ือการทํางานต่าง ๆ ต่อไปใน
อนาคตได้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. กําลงัดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning 
 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าในปัจจุบัน 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ  การทํา
รายการและวิธีการลงรายการด้วย MARC เบื้องต้น และ Union Catalog การทํารายการสารสนเทศเน้น
ภาษาไทยท่ีเป็นมาตรฐาน   
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ สังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับ
การลงรายการบรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศสําหรับหนังสือ
ภาษาไทย การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง 

2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม จํานวน 28 
ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง   
4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
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3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร  
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ       การ
ทํารายการสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
  -  อภิปรายกลุ่ม   
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
  -  ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติการทํารายการสารสนเทศท่ีมอบหมาย 

2.  ความรู ้
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
    มีความรู้ในหลักการ ความสําคัญ ของการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ  การทํา
รายการและวิธีการลงรายการด้วย MARC เบ้ืองต้น การทํารายการสารสนเทศเน้นภาษาไทย ความเกี่ยวข้อง
ของการทํารายการสารสนเทศในการใช้ชีวิตประจําวัน จรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบ
ของการใช้สารสนเทศต่อบุคคลและสังคม  
 2.2  วิธีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้ ทําแบบฝึกหัด โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
  -  นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทํารายการสารสนเทศ 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
 3.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้จากฝึกปฏิบัติการทํารายการสารสนเทศ 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์รายการสารสนเทศ โดยเน้น
ภาษาไทย 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  -  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา 
 4.2 วิธีการสอน 
  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล นําเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  ผลงานการนําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
  -  ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 
  -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทําแบบฝึกหัดและ
นําเสนอในช้ันเรียน 
  -  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทักษะในการนําเสนองานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อเนื้อหา จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน   

 ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
รายการสืบค้น  
1 ความหมายของรายการ
สืบค้น 
2 ความสําคัญของรายการ
สืบค้น 
3 ประโยชน์ของการทํา
รายการ 
4 คุณลักษณะของรายการที่ดี  
5 รูปแบบของรายการสืบค้น
ของห้องสมุด  
6 หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการลง
รายการ  
7 โครงร่างรายการสืบค้น 
8 ลักษณะรายการสืบค้น 

4 - กิจกรรม 
1. ช้ีแจงและแนะนําการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2.  บรรยายเร่ือง รายการสืบค้น  
3. ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมบทที่ 1 จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
4. ให้นักศึกษาทํารายงานกลุ่ม เรื่อง รูปแบบ
รายการสืบค้น ท่ีห้องสมุดจัดทําขึ้นต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันส่งรายงานเป็นรูปเล่ม และ 
รายงานด้วยไฟล์ PPT มานําเสนอสัปดาห์
ต่อไป 
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย  

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 
 

2 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเอเอซี
อาร์ทูอาร์ 
1 พัฒนาการของเอเอซีอาร์ทู
อาร์ 
2 แหล่งข้อมูล 
3 แหล่งสําคัญของข้อมูล 
4 แหล่งข้อมูลท่ีกําหนด 
5 เครื่องหมายวรรคตอน 
6 ระดับการลงรายการทาง
บรรณานุกรม 
7 ภาษาและตัวหนังสือท่ีใช้ใน
การลงรายการ 
8 ข้อผิดพลาด 
 

 - กิจกรรม 
 1. ทดสอบความรู้ในบทเรียนครั้งก่อน 
 2. ผู้สอนบรรยายเรื่อง ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
เอเอซีอาร์ทูอาร์ 
3. ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจาก ตําราหลัก 
บทที่ 2 
4. ให้นักศึกษาศึกษา รายการสืบค้น ของ
ห้องสมุดต่าง ๆ มาสัก 1 แห่ง แล้ว
เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของรายการสืบค้น 
น้ัน กับรายการค้นของสํานักวิทยบริการฯ  
5. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท่ี 2 ส่งก่อน
เรียนสัปดาห์ต่อไป 1 วัน 
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ผลการฝึก
ปฏิบัติจากใบงาน  

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 
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3 โครงสร้าง MARC 21 
สําหรับลงรายการหนังสือ 
1 พัฒนาการของ MARC  
2 ประโยชน์ของรูปแบบ 
MARC 
3 ประเภทของระเบียน 
MARC 2 
4 ส่วนประกอบของระเบียน 
MARC 21 
5 โครงสร้างระเบียน MARC 
6 กลุ่มเขตข้อมูลของ MARC 
21 
7 การทํารายการในรูปแบบ 
MARC 21 
8 ระเบียนบรรณานุกรมของ 
MARC 21  
9 เว็บไซต์ท่ีแนะนําการลง
รายการแบบ MARC 

 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง โครงสร้าง MARC 21 
สําหรับลงรายการหนังสือ 
2. ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราหลัก 
บทที่ 3 
3. ใหนั้กศึกษาศึกษาเว็บไซต์ MARC 21 
สําหรับลงรายการหนังสือ ท่ีผู้สอนจัดทําขึ้น  
4. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท่ี 3  ส่งก่อน
เรียนสัปดาห์ต่อไป 1 วัน 
5. ให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย แล้วเขียนแผนภูมิการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
และการนําเสนอ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

4-6 การลงรายการทาง
บรรณานุกรม 
1 ส่วนช่ือเร่ืองและการแจ้ง
ความรับผิดชอบ 
2 ส่วนฉบับพิมพ์  
3 ส่วนการพิมพ์ การเผยแพร่ 
ฯลฯ 
4 ส่วนลักษณะทางกายภาพ 
5 ส่วนชุด 
6 ส่วนหมายเหตุ 
7 ส่วนเลขมาตรฐานและคําท่ี
บอกถึงการได้รับ 

 - กิจกรรม 
1 ผู้สอนบรรยายเรื่อง การลงรายการทาง
บรรณานุกรม 
2 ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากตําราหลัก 
บทที่ 4 และ 5 
3. ให้นักศึกษาศึกษาหนังสือประเภทต่าง ๆ 
และนํามาลงรายการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีปรากฏ
ในบทท่ี 4 และ 5 น้ี   ท้ังนี้เพ่ือให้เกิด
ความคุ้นเคย และเข้าใจในบทเรียนได้ดีย่ิงขึ้น 
4.ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท ส่งก่อน
เรียนสัปดาห์ต่อไป 1 วัน 
 - ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน และการนําเสนอ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

7 การลงรายการหลักฐาน 
1 ความหมายของรายการ
หลักฐาน  
2 หน้าท่ีของรายการหลักฐาน 

 - กิจกรรม 
1 ผู้สอนบรรยายเรื่อง การลงรายการ
หลักฐาน 
2 ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากตําราหลัก 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 
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3 ประโยชน์ของรายการ
หลักฐาน 
4 โครงสร้างระเบียนรายการ
หลักฐาน 
5 ระเบียนรายการหลักฐาน
ของ MARC 21 
6 ประเภทของรายการ
หลักฐาน 

บทที่ 6 
3. ให้นักศึกษาสํารวจ เว็บไซต์ รายการสืบค้น
ของห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
สังเกตุการทํารายการหลักฐานของห้องสมุด
น้ัน ๆ 
4.ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท ส่งก่อน
เรียนสัปดาห์ต่อไป 1 วัน 
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปและ
เสนอแนะข้อปฏิบัติ  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน และการนําเสนอ 

8 อภิปราย สรุปเน้ือหา คร้ังท่ี 1 
สอบกลางภาค 

 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ 
ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ บทท่ี 1-6 ใช้เวลาสอบ 2 
ช่ัวโมง   

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

9 การลงรายการชือ่บุคคล 
1 การเลือกช่ือบุคคล 
2 ส่วนของช่ือท่ีใช้ลงรายการ 
3 การลงช่ือบุคคลท่ีเป็นชาว
ไทยและต่างประเทศ 
4 การเพ่ิมเติมช่ือบุคคลท่ี
เหมือนกัน 

 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง การลงรายการช่ือ
บุคคล 
2. ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราหลัก 
บทที่ 7ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปและ
เสนอแนะข้อปฏิบัติ  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

10 การลงรายการชือ่นิติบุคคล 
1 หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการลง
ช่ือนิติบุคคล 
2 ช่ือนิติบุคคลท่ีเป็น
หน่วยงานรอง  
3 วิธีลงรายการนิติบุคคลเป็น
รายการรอง 
4 การลงรายการนิติบุคคลท่ี
เป็นหน่วยงานรัฐบาล 

 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง การลงรายการช่ือนิติ
บุคคล 
2. ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราหลัก 
บทที่ 8 ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการ  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 
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11 การลงรายการชือ่เรื่องแบบ
ฉบับ 
1 วัตถุประสงค์และการ
เลือกใช้ช่ือเรื่องแบบฉบับ 
2 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
3 หลักเกณฑ์เฉพาะหนังสือ
บางประเภท 

 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง การลงรายการช่ือ
เรื่องแบบฉบับ 
2. ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราหลัก 
บทที่ 9 
3. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท ส่งก่อน
เรียนสัปดาห์ต่อไป 1 วัน 
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน  

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

12-13 การเลือกรายการค้น 
1 โครงร่างของรายการค้น 
2 รายการหลัก  
3  รายการเพ่ิม 

 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง  การเลือกรายการค้น 
2 .ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราหลัก 
บทที่ 10 
3. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท  
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปและ
เสนอแนะข้อปฏิบัติ  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน  

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

14-16 การลงรายการหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ 

 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยาย 
2 .ให้นักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากตําราหลัก 
ในภาคผนวก 
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ลงรายการหนังสือใน
ห้องสมุดคนละ 50 เล่ม  
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปและ
เสนอแนะข้อปฏิบัติ  
5. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  PowerPoint  
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม ทดสอบย่อย 
ผลการฝึกปฏิบัติจากใบงาน และการนําเสนอ 

รศ.เบญจรัตน์ 
สีทองสุก 

17-18 สอบปลายภาค  ข้อสอบภาคทฤษฎี  เป็นปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 
5 ข้อ ปฏิบัติ 5 ข้อ
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การ

ประเมิน 
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ท่ีกําหนด 
สัดส่วนของ       

การประเมินผล 
1 สอบ  

     -  ทดสอบย่อย 
 
     ตลอดเทอม 

 
20 

     -  สอบกลางภาค 8 20 
     -  สอบกลางภาค 17-18 20 
2 การเข้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดง

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
ตลอดเทอม 10 

3 การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์
รายการสารสนเทศ  

ตลอดเทอม 30 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
เบญจรัตน์  สีทองสุก.  (2556).  การลงรายการหนังสือด้วย .  นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (2542). ช่ือหน่วยราชการและ

รัฐวิสาหกิจสําหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานทางบรรณานุกรม. (2544). หลักเกณฑ์การลงรายการช่ือบุคคล. 
กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ. 

Anglo-American Cataloguing Rules. (2004). (2nd ed., 2002 rev., 2004 update). Chicago: 
American Library Association. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 เอกสารที่เก่ียวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ และเว็บไซต์ของห้องสมุด

มหาวิทยาลัย 

สุวันนา ทองสีสุกใส. (2543). MARC ๒๑ สําหรับระเบียนหนังสือ/เอกสาร. ขอนแก่น: สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Fritz, D. A. (2 0 0 4). Cataloging with AACR๒  and MARC21 : for books, electronic 
resources, sound recordings, videorecordings, and serials. (2nd ed.). Chicago: 
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American Library Association. 

Furrie, B. (2003). Understanding MARC bibliographic: Machine-readable cataloging. (7th 
ed.). Washington, D.C.: Library of Congress. [Online] Available: 
http://lcweb.loc.gov/marc/umb/ [2005, January 13] 

Library of Congress authorities (search for name, subject, title and name/title). (2005) 
(2 0 0 4 Concise ed.) .  Washington, D.C.: Library of Congress. [Online] Available:  
http://authorities.loc.gov [2007, June 11]. 

Library of Congress online catalog. (2005). Washington, D.C.: Library of Congress. [Online] 
Available:  http://catalog.loc.gov [2007, June 11]. 

MARC 21 concise bibliographic: Leader and directory. (2005). Washington, D.C.: Library 
of Congress. [Online] Available: http://www.loc.gov/marc/ 
bibliographic/ecbdldrd.html [2007, June 11]. 

MARC 21 concise formats: general introduction. (2 0 0 5) (2 0 0 4 Concise ed.) . Washington, 
D.C.: Library of Congress. [Online] Available: http://www.loc. 
gov/marc/concise/concise.html [2007, June 11]. 

MARC standards. (2 0 0 5). Washington, D.C.: Library of Congress. [Online] Available: 
http://www.loc.gov/marc/ [2007, June 11]. 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิประ สิท ธิผลรายวิชา  ได้ มีการวางแผน                
การปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 


