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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1632208 ช่ือวิชา การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

   Library of Congress Classification 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาบังคับ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล  

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560/ ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  15 พฤศจิกายน 2560  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันนาไปสู่การปฏิบัติได้ 

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีดุลยพินิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจแนวคิดและหลักการโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสู่การปฏิบัติงานได้ 

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเกี่ยวกับระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้อย่างเหมาะสม 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรฐสภาอเมริกัน การก าหนดเลขหมู่ หัวเรื่อง 
และเลขหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใช้เทคโนโลยีในการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

Concepts and  principles of  Library  of  Congress  Classification System; call  
number, subject headings and book number assignment; the use of technology for 
information resource classification 
 
3.2 จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น  

30ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือผ่านเฟสบุ๊กหรือ
ไลน์ประจ าวิชา 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ)



2 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ 
ผู้อื่น 
4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 
ศักด์ิศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชพี 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเงื่อนไขของการเรียน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลาท้ังในส่วนของการเข้าเรียน 
การส่งงาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของ
ผู้อื่น 
(2) ผู้เรียนท างานกลุ่มเพ่ือให้เกิดเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนภายใน
กลุ่ม 
(3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

 
1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความมี วินัยต่อการ
เรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา 
(2) ประเมินความซื่อสัตย์ในการท างานที่
มอบหมาย และการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15 

10% 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการ และ 
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เก่ียวขอ้ง 
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ 
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวขอ้ง 
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้ง 

 
(1) อธิบายชี้แจงเน้ือหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน 
(3) บรรยายเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
(4) ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์เลขหมู่ระบบ

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ 

 
1, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 

13, 14, 15 30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี 
วิจารณญาณหรอืดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน 
สถานการณ์ต่างๆ 
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ 
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
สร้างสรรค ์
3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ 

 
(1) ผู้สอนให้นักศึกษาใช้หลักการวิเคราะห์
เลขหมู่ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาจัดหมวดหมู่ทรัพยากร 
สารสนเทศในห้องสมุดได้ 

 
(1) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน 

 
5, 10, 12, 

15 

10% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์
4. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ 
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 
 
 (1) ฝึกให้ผู้เรียนท างานรายงานกลุ่ม การ
ร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในชั้นเรียน และในการทารายงาน
กลุ่ม 
(2) ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

2, 3, 4, 5 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15 

25% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ 
น าเสนอได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ 
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้ 
อย่างเหมาะสม 

 
 
(1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติการวิเคราะห์เลขหมู่ ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการน าเสนอ
ผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ท้ังการสง่ตรงตาม
ก าหนดเวลา ความซื่อสัตย์ในการท างาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนและการท ารายงานได้ 

 
 

2, 3, 4, 5 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15 

25% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 

การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

(M) 

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
-ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน1-10%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จ านวน11-30%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงที่ก าหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จ านวน31-60%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงที่ก าหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จ านวน61-80%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงที่ก าหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จ านวน81-100%  

ร้อยละ 60 

ด้านความรู้ 
(K) 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด  
- สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง < 30%  

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด  
- สามารถตอบค าถามได้ 
< 50%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท า 
งานที่มอบหมายได้  
-สามารถตอบค าถามได้ > 
50%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท างานที่
มอบหมายได้  
-สามารถตอบค าถามได้ > 
80%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท างานที่
มอบหมายได้  
และสามารถแนะน าหรือ
แก้ปัญหาในการท างานที่
มอบหมายได้  
-สามารถตอบค าถามได้
ครบถ้วน 100%  

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ < 
30%  

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ < 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ > 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามท่ีมอบหมาย สามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการท า
รายงานได้ > 80%  

-มีการวางแผนงาน  
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามท่ีมอบหมาย สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้
ครบถ้วน 100%  

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ

- มีความรับผิดชอบงาน 
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
30%  

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
50%  

- มีความรับผิดชอบงาน 
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
50%  

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
80%  

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ
ครบถ้วน 100%  
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

รับผิดชอบ (I)    - สามารถช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมกลุ่มได้  

- สามารถช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมกลุ่มได้  

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ไอท ี(N) 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ < 30%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ < 50%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ > 50%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ > 80%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ ครบถ้วน 
100%  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดท่ี 5 ข้อ 2 เดิม) 
สัปดาห์ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา  
-ปฐมนิเทศ  
-แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเน้ือหา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ  
-การวัดและประเมินผล  
บทท่ี 1 การจ ัดหมวดหมู่ทร ัพยากร 

สารสนเทศ 
ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะส าคญั
ของระบบการจ ัดหมวดหมู่ทร  ัพยากร
สารสนเทศ 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การใหค้ะแนน และ
การประเมินผลการเรียน  
3. ผู้สอนชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก  
4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ทดสอบก่อนเรียน 
 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
2. เอกสารประกอบการเรียน  
3. สื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint  
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก  

1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K)  

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

2 
(4 ชม.) 

บทที ่2 การจัดหมวดหมู ่ทรัพยากร
สารสนเทศด ้วยระบบหอสมุดร ัฐสภา
อเมร ิกัน 
ประวัติและพัฒนาการการจัดหมู่หนังสือ
ระบบหอสมุดร ัฐสภาอเมร ิกัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
2. ผู้เรียนร่วมอภิปราย เก ี่ยวกับการ
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนส ารวจ
ห้ อ ง สมุ ดที่ ใ ช้ ก า ร จั ด หมู่ ท รั พยาก ร
สารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน 
(M) 
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I) 
3. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบส ารวจการจัดหมวดหมู่ของ
ห้องสมุด 

3 
(4 ชม.) 

บทที ่2 การจัดหมวดหมู ่ทรัพยากร
สารสนเทศด ้วยระบบหอสมุดร ัฐสภา
อเมร ิกัน 
โครงสร้างของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
ประกอบการอธ ิบาย 
2. ให้ผู้เรียนอภิปรายเก ี่ยวกับโครงสร้าง 
ส ัญล ักษณ์ของระบบหอสมุดร ัฐสภา
อเมริกัน 
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน 
(M) 
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปราย (I) 
3. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

4 
(4 ชม.) 

บทที ่3 การแบ่งภายในของระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
การแบ่งภายในของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ลักษณะการแบ่งภายในหมวดหมู่ 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.การแบ่งภายในหมวดหมู่ 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน 
(M) 
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 
 
 
 
 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การก าหนดเลขหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน /เลขหนังสือ
และตาราง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง
การก าหนดเลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน /เลขหนังสือและตาราง 
2. ให้ผู้เรียนฝึกเปิดตารางเลขหนังสือ 
3.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม
และแบ่งหน้าท่ีการท ารายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การใช้ตารางเลขหนังสือ 
2. รายชื่อและหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม
รายงาน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
3. สังเกตการจัดกลุ่มและการ
ท างานเป็นทีม (C) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
         หมวด A และ B 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
หนังสือในหมวด A และ B 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด A และ B คนละ 1 เล่ม  
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด A และ 
B 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
           หมวด C และ D 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
หนังสือในหมวด C และ D 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด C และ D คนละ 1 เล่ม  
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด C และ D 

4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด E และ F 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
หนังสือในหมวด E และ F 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด E และ F คนละ 1 เล่ม  
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด E และ 
F 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด G และ H 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
หนังสือในหมวด G และ H 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด G และ H คนละ 1 เล่ม  
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด G และ 
H 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด J และ K 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายเน ื้อหา และยกต ัวอย ่าง 
หนังสือในหมวด J และ K 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด J และ K คนละ 1 เล่ม  
3. สร ุปความเข ้าใจหล ังเร ียน 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ให้ผู้เรียนน าเสนอความก้าวหน้าของ
รายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด J 
และ K 

4. ประเมินความก้าวหน ้าของ
รายงาน (C) 
5. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด L, M และ N 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด L, M และ N 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด L, M และ N คนละ 1 
เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือ L, M 
และ N 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

12 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด P,Q,R และ S 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด P,Q,R และ S 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด P,Q,R และ S คนละ 1 
เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือ P,Q,R และ 
S 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. ประเมินความก้าวหน ้าของ
รายงาน (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
5. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง 
(N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

13 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด T,U,V และ Z 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด T,U,V และ Z 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด T,U,V และ Z คนละ 1 
เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือ T,U,V และ 
Z 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

14 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 หัวเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายและยกต ัวอย ่างการ
ก าหนดหัวเรื่อง 
2. ให้ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหน ้า
ของรายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การก าหนดหัวเรื่อง 

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 

15 
(4 ชม.) 

บทที ่7 การใช้เทคโนโลยีในการจัด
หมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผ ู้สอนบรรยายและยกต ัวอย ่างการใช้
เทค โน โล ยี ในการจั ดหมู่ ทรั พยากร
สารสนเทศ 
2. ให้ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหน ้าของ
รายงาน 
3. เปิดโอกาสให ้ผู้เรียนอภิปรายและ
แสดง ความค ิดเห็นในรายงานของแต ่ละ

1. เอกสารประกอบการเร ียน 
2. ส ื่อการสอนโดยใช ้PowerPoint 
3. การน าเสนอรายงาน 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. ประเมินรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสุดา 
ปั้นตระกูล 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กล ุ่ม 
4. ผ ู้สอนสร ุปและทบทวนเน ื้อหา
บทเร ียน ท้ังหมด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.แบบประเมินรายงาน 

5. พิจารณาการน าเสนอ
รายงาน (N) 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 1. พิจารณาความรู้เก่ียวกับ
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันด้วยการสอบ 
(K) 
2. พิจารณาวิธีการประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการจัด
หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกันด้วยการสอบ (C) 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - ใบงาน/กิจกรรมและรายงาน  60% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
       สายสุดา ปั้นตระกูล. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Dittmann, H. (2000). Learn Library of Congress Classification. Campbell: Book  
  Promotion Service. 
. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน 
 2) ผู้เรียนประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับผู้เรียน  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและ
การน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้ผู้เรียนยังไมไ่ด้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสผู้เรียน
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


