
 

แบบ มคอ. ๓  รายละเอยีดของรายวชิา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจดัการของแต่ละรายวิชา
เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีวางแผนไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร ซ่ึงแต่ละรายวิชา
จะกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรั้บการพฒันาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวดัและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนงัสืออา้งอิงท่ีนกัศึกษาจะสามารถคน้ควา้ได ้นอกจากน้ียงักาํหนดยทุธศาสตร์ในการประเมิน
รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา  ๑๖๓๓๑๐๑ การคน้คืนสารสนเทศ    
     Information Retrieval 
๒. จํานวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 ๓.๑  หลกัสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ๓.๒  ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบงัคบัเลือก 

 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา รศ.ชยัเลิศ ปริสุทธกลุ 
 อาจารยผ์ูส้อน ธารา  จนัทร์อนุ  
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปีท่ี  ๒ 
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 - 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 - 
๘. สถานทีเ่รียน   
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
๙. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี ๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 นกัศึกษาสามารถอธิบาย แนวคิด  และความสาํคญัของการจดัเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศ  เทคโนโลยใีน
การคน้คืนสารสนเทศ  องคป์ระกอบของการคน้คืนสารสนเทศ  กระบวนการคน้คืนสารสนเทศ  กลยทุธ์และเทคนิค
การคน้คืนสารสนเทศ  ระบบการจดัเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแบบต่าง 
ๆอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวชิา  

 แนวคิด  และความสาํคญัของการจดัเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศ  เทคโนโลยใีนการคน้คืนสารสนเทศ  
องคป์ระกอบของการคน้คืนสารสนเทศ  กระบวนการคน้คืนสารสนเทศ  กลยทุธ์และเทคนิคการคน้คืนสารสนเทศ  
ระบบการจดัเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแบบต่าง ๆ 
 

๒. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบัิติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ คาบ   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

ฝึกปฏิบติั ๓๐ คาบ การศึกษาดว้ยตนเอง   
๕ คาบต่อสปัดาห์   

๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
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หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้น

รายละเอียดของหลกัสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวิชามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา        
 ๒   คาํอธิบายเก่ียวกบัวิธีการสอนท่ีจะใชใ้นรายวิชาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในขอ้  ๑  

 ๓   วิธีการท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชาน้ีเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
             พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่
เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสตัย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร  
 
      ๑.๒   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
             -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการสืบคน้ขอ้มูล โดย
มีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
 
       ๑.๓  วธีิการประเมินผล 
 -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
 -  ประเมินผลการวิเคราะห์ งานท่ีมอบหมาย 
 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
                 มีความรู้ความเขา้ในระบบการจดัเกบ็และสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูล 
 

๒.๒   วธีิการสอน 
             บรรยาย ฝึกปฏิบติั การทาํงานกลุ่ม  
 
      ๒.๓   วธีิการประเมินผล 
 -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยการสอบปฏิบติัท่ีเนน้ใหไ้ดผ้ลงานตามคาํสัง่ 
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๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
             พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อคิดคาํคน้ใชใ้นการสืบคน้ 
รวมไปถึงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานได ้
 

       ๓.๒   วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาสืบคน้ฐานขอ้มูลดว้ยขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข  
 
       ๓.๓   วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยการสอบปฏิบติัท่ีเนน้ใหไ้ดผ้ลงานตามคาํสัง่ 
 

๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
       ๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  
 -  พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
 -  พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 
 -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามกาํหนดเวลา 
 
       ๔.๒   วธีิการสอน 
 -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   
 -  การนาํเสนอผลงาน 
 
       ๔.๓   วธีิการประเมิน 
 -  รายงานท่ีนาํเสนอ  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 
 -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
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๕.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 -  ทกัษะการคิดคาํนวณ เชิงตวัเลข 
 -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล  การเขียน   
 -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
 -  ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 
 

       ๕.๒   วธีิการสอน 
 -  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากการทาํลองทาํ 
 -  นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 
 

       ๕.๓   วธีิการประเมิน 
 -  การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๑ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
จดัเกบ็สารสนเทศ 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย  

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๒ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคน้
คืนสารสนเทศ 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๓ คาํศพัทใ์นการจดัเกบ็และคน้คืน
สารสนเทศ 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๔ เคร่ืองมือในการจดัเกบ็ ๔ บรรยาย   
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๕ หวัเร่ืองและการคิดหวัเร่ือง ๔ บรรยาย  และฝึกปฏิบติั 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๖ การทาํสาระสงัเขป ๔ บรรยาย  และฝึกปฏิบติั 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๗ การใชเ้คร่ืองมือในการจดัเกบ็
และคน้คืนสารสนเทศ 

๔ บรรยาย  และฝึกปฏิบติั 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๘ ฐานขอ้มูลหอ้งสมุด ๔ บรรยาย   
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๙ สอบกลางภาค   อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ

๑๐ ฐานขอ้มูลCD-ROM  ๔ บรรยาย   
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๑ การสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากร
สารสนเทศจากมหาวทิยาลยัใน
ประเทศ 

๔ บรรยาย  และฝึกปฏิบติั 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๒ การสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากร
สารสนเทศจากมหาวทิยาลยัใน
ประเทศ )ต่อ(  

๔ บรรยาย  ฝึกปฏิบติั  
และนาํเสนอผลงาน 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๓ การสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากร
สารสนเทศต่างประเทศ 

๔ บรรยาย  และฝึกปฏิบติั 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๔ การสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากร
สารสนเทศต่างประเทศ )ต่อ(  

๔ บรรยาย  ฝึกปฏิบติั  
และนาํเสนอผลงาน 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๕ รายงานการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔ นาํเสนอผลงาน 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๖ รายงานการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ )ต่อ(  

๔ นาํเสนอผลงาน 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉาย 

อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 

๑๗ – ๑๘ สอบปลายภาค   อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ

* จาํนวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจาํนวนหน่วยกิต
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมนิ**  
สัปดาห์ที่
ประเมิน   

สัดส่วนของ
การประเมิน 

(ร้อยละ)
๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๔ , ๓.๑ , ๓.๓ , ๓.๕ , 
๕.๑ , ๕.๒ , ๕.๓ , ๕.๕ 

สอบ 
-  สอบกลางภาค 
-  สอบปลายภาค 

 
๙ 
๑๗ – ๑๘ 

 
๒๐ 
๓๐ 

๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน 

ตลอดเทอม ๑๐ 

๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๔ , ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๓ , 
๓.๕ , ๔.๓ , ๕.๑ , ๕.๒ , ๕.๓ , ๕.๔ , 
๕.๕ 

การทาํงานกลุ่มและผลงาน ๓ - ๗ , ๙ – ๑๖  ๔๐ 

* ระบผุลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ของรายละเอียดหลกัสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขยีนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลกั 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (๒๕๔๕). ประมวลสาระชุดวชิา ๑๓๗๐๓  

การจัดเกบ็และการค้นคืนสารสนเทศ. นนทบุรี: สาํนกัพมิพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
๒. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

- 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (๒๕๔๕). ประมวลสาระชุดวชิา ๑๓๗๐๓  
 การจัดเกบ็และการค้นคืนสารสนเทศ. นนทบุรี: สาํนกัพมิพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ปริศนา มชิัฌิมา. (๒๕๕๕). การค้นคืนสารสนเทศมัลติมีเดีย. กรุงเทพ : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 
Charles T. Meadow. (2007). Text information retrieval systems (3rd ed.). London: Academic Press. 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  การฝึกปฏิบติังานจริงนอกสถานท่ี 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยท่์านอ่ืน 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 
 

 


