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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 1633506  สารสนเทศท้องถ่ิน Local Information 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณ ะมนุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ าส ต ร์ / โป รแ ก รม วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1633506  
  (ช่ือวิชาภาษาไทย) สารสนเทศท้องถิ่น 
  (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)  Local Information 
2. จํานวนหนว่ยกิต  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  รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 /ช้ันปีท่ี  4 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 
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หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากที่เรียนรายวิชา 1633506 แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. นักศึกษาอธิบายความหมาย ความสําคัญ ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งทรัพยากรสารนิเทศใน
ท้องถิ่นได้ 

2. นักศึกษาเข้าใจการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น และการดําเนินงานข้อมูลท้องถิ่นด้ 
3. นักศึกษาเกิดความความรู้ความเข้าใจในการสํารวจ รวบรวม จัดเก็บและเพ่ิมคุณค่าของ

ข้อมูลท้องถิ่นได้ 
4. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาดําเนินงานในการจัดการ การบริการ การ

เผยแพร่ ข้อมูลท้องถิ่น และสามารถจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่นได้ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ และวิธีการนําเทคโนโลยี และเครือข่ายสังคมมาใช้ในการ
จัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
  

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของข้อมูลท้องถิ่น แหล่งสารนิเทศที่สําคัญในชุมชน  การ
จัดหา การจัดเก็บ การให้บริการ และการจัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่น 
2.  จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 15 ช่ัวโมง 
(มีการเพ่ิมคาบเรียน) 

การศึกษาด้วยตนเอง   
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
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หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  บทบาทสมมติ 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
  -  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.  ความรู ้
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
    มีความรู้ในหลักการ ความสําคัญ องค์ประกอบของสารสนเทศท้องถิ่น ภาระหน้าท่ีของ
ผู้เกี่ยวข้องในสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งที่มาของสารสนเทศท้องถิ่น ประโยชน์ของสารสนเทศท้องถิ่น  
การทํางาน จรรยาบรรณ  จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น   
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาเน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี 
  -  นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือให้
สามารถจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
วิเคราะห์แนวคิดในการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้สารสนเทศท้องถิ่น 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  -  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วน
ตามกําหนดเวลา 
 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 
และนําเสนอในช้ันเรียน 
  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
  -  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
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  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 
และทํารายงาน  
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1-2 บทที่ 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ข้อมูลท้องถิ่น 

8 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยาย 
 2. ให้ นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติม
จากตําราหลัก  
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปและเสนอแนะข้อปฏิบัติ  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  
PowerPoint  และเว็บไซต์ต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม 
ทดสอบย่อย ผลการฝึกปฏิบัติ
จากใบงาน  

รศ.เบญจรัตน์ 

3-4 บทที่ 2 การดําเนินงานข้อมูล
ท้องถิ่น 

8 รศ.เบญจรัตน์ 

5 บทที่ 3 วิธีดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลท้องถิ่น 

4 รศ.เบญจรัตน์ 

6-8 บทที่ 4 วิธีดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลท้องถิ่น 

12 รศ.เบญจรัตน์ 

9 อภิปราย สรุปเนื้อหา คร้ังท่ี 1 
สอบกลางภาค 

4 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ 
ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ บทที่ 1-4ใช้
เวลาสอบ 1 ช่ัวโมง  30 นาที 

รศ.เบญจรัตน์ 

10-11 บทที่ 5 การศึกษาความ
ต้องการในการใช้ข้อมูลท้องถิน่

8 - กิจกรรม 
1. ผู้สอนบรรยาย 

รศ.เบญจรัตน์ 
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    2. ให้ นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติม
จากตําราหลัก  
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปและเสนอแนะข้อปฏิบัติ  
- ส่ือท่ีใช้ ได้แก่ ตํารา  ใบงาน  
PowerPoint  และเว็บไซต์ต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิธีการประเมิน การต้ังคําถาม 
ทดสอบย่อย ผลการฝึกปฏิบัติ
จากใบงาน

 
12-14 บทที่ 6 เทคนิคในการ

ให้บริการและจัดการ
ฐานข้อมูล 

12 รศ.เบญจรัตน์ 

15-16 บทที่ 7 แหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นท่ีควรรู้จัก 

8 รศ.เบญจรัตน์ 

17-18 สอบปลายภาค 4 ข้อสอบภาคทฤษฎี  เป็นปรนัย 50 
ข้อ อัตนัย 5 ข้อ ปฏิบัติ 5 ข้อ 

รศ.เบญจรัตน์ 

*มีการเพ่ิมคาบเรียนเป็น 4 คาบเรียน 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การ
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ท่ีกําหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 9 ร้อยละ 20 
  -  สอบปลายภาค 17-18 ร้อยละ 20 

(2) จิตพิสัย (Attitude and Approaches)  
 - การประเมินการเรียนรู้ (Self reflection) 
 - การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน (Participation) 
 - ค วามต รง เวล าแ ล ะค วามป ระพ ฤ ติ
เ ห ม า ะ ส ม  ( Punctuality and Code of 
conduct) 

ตลอดเทอม ร้อยละ 10 

(3) แบบฝึกหัดและทดสอบย่อย  ตลอดเทอม ร้อยละ 15 
(4) วิ เค ร า ะ ห์ ก รณี ศึ ก ษ าแ ล ะ ก า ร นํ า เส น อ 

สารสนเทศท้องถิ่น ตามความสนใจ 
14-15 ร้อยละ 15 

(5) การทํางานกลุ่มและผลงาน สารสนเทศท้องถิ่น ตลอดเทอม ร้อยละ 20 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
เบญจรัตน์ สีทองสุก. (2554).  สารสนเทศท้องถ่ิน.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
รัตนา แสงสว่าง. (2549).  เอกสารคําสอนรายวิชาข้อมูลท้องถ่ิน.  เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
การสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือ ง  สารสน เทศและภู มิ ปัญญ าท้อง ถ่ิน  (2552). จัด โดย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ IFLA 
RSCAO 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สํานักหอสมุด (2554). สารนิเทศท้องถ่ินภาคเหนือ สืบค้นเม่ือ 31 พฤษภาคม 
2554, จาก http://www.northernagri.mju.ac.th/north/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สํานักวิทยบริการ (2554). ฐานข้อมูลท้องถ่ิน จ.มหาสารคาม. 
สืบค้นเม่ือ 31 พฤษภาคม 2554, จาก http://arcm.rmu.ac.th/newlocaldb/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สํานักวิทยบริการ (2554). ฐานข้อมูลท้องถ่ิน จ.เพชรบุรี และ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ . สืบค้นเม่ือ  31 พฤษภาคม 2554, จาก  http://gold.rajabhat. 
edu/rlocal/  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สํานักวิทยบริการ (2554). ฐานข้อมูลท้องถ่ินไทเลย. สืบค้นเม่ือ 31 
พฤษภาคม 2554, จาก http://www.loeidb. lru.ac.th/ 

คณะทํางานข้อมูลท้องถ่ิน ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. (2554). สืบค้นเม่ือ 31 
พฤษภาคม 2554, จาก http://pulinet.thailis.or.th/web/local/ 

ข้อมูลท้องถ่ิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2554). สืบค้นเม่ือ 31 พฤษภาคม 
2554, จาก http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/home.php 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  
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 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิ
ตามข้อ 4 


