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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1631207 ชื่อวิชา การพฒันาทรัพยากรห้องสมุด  
          Collection Development 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.  2556 
      พ.ศ.  2561 

2) ประเภทของรายวิชา :   วิชาบังคับ  วิชาเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  2 พฤศจิกายน 2561 
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หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

2.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2.1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องรู้จักและสามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในสังคมดิจิทัลได้ 

2.1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงสิทธิบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจเห็น
คุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้ 

2.1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการน าเสนอกระบวนการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นรายวิชาใหม่ การจัดการเรียนการสอนต้องที่มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด การจัดท าข้อก าหนดของผู้
ว่าจ้าง การเจรจาต่อรอง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดจริยธรรมในการ
ใช้สารสนเทศดิจิทัล 

Concepts and principles of information resources development, types and 
characteristics of information resources, digital collection, information sources, processes of 
information resources development, collaboration and network for information resources 
development, term of reference, negotiation, application of information technology for 
information resources development, ethics use of digital information 
 
3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 
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30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นย ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน Social Network เช่น ไลน์กลุ่มประจ า
วิชา 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ขยัน อดทน 
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเงื่อนไขของการเรยีน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน 
การส่งงาน และความซื่อสตัย์ ไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของ
ผู้อื่น 
(2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

 
(1) ประเมินความตรงต่อเวลา สังเกตพฤติกรรม
การเข้าช้ันเรียน ความมีวินัย การส่งงานตาม
ก าหนดเวลา  
(2) ประเมินความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

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

14,15 
10% 

ด้านความรู้ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรยีนรู้ และวิทยาการ ท่ีมีความเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
(1) อธิบายช้ีแจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรยีน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรยีน และสรุป
ความคิดหลังเรียน 
(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(4) ให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหาที่สนใจและ
ฝึกปฏิบัติในการค้นหาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ 

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมสีว่นร่วมของ
กิจกรรมในช้ันเรยีน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลรายงาน 

 
1, 3,4, 5,6, 

7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15 

30% 

ด้านทักษะทางปญัญา 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ

 
(1) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการคัดเลือกทรัพยากร 
สารสนเทศดจิิทัลจากแหล่งสารสนเทศและ 

 
(1) ประเมินจากกิจกรรมในช้ันเรยีน 
(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค 

 
 10% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ ์
3) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ  ต่อตนเองและสังคมได้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สามารถท างานเป็นทีมกับผู้อืน่อย่างมีความสุข 
ท าให้เกิดผลงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วม
กิจกรรม และมีปฏิสมัพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น าเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น  ให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้
4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
 
(1) ผู้เรียนท างานกลุ่ม การร่วมมือ แสดงความ
คิดเห็น ช่วยกันเรยีนรู้ และแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในช้ันเรียน และในการท ารายงาน
กลุ่ม 
(2) ประเมินด้วยการให้ผูเ้รียนประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

2, 3, 4, 5 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15 25% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข แปรผลและน าเสนอขอ้มลู ได้อย่างเหมาะสม 
และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปญัหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
1) ให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการท ารายงานกลุ่ม
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท ารายงาน และการ
น าเสนอผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ท้ังการส่งตรงตาม
ก าหนดเวลา ความซื่อสตัย์ในการท างาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

 
 

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

13, 15 

25% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 
4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน  การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

การเรยีนและการท ารายงานได ้

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  
-ส่งงานไม่ตรงท่ีก 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 
งานท่ีมอบหมายได้  
-สามารถตอบค าถามได้ > 
50%  

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

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

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ < 
30%  

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ < 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ > 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามที่มอบหมาย สามารถ
ประยุกตค์วามรู้ในการท า
รายงานได้ > 80%  

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

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

- มีความรับผดิชอบงาน 
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
30%  

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ < 
50%  

- มีความรับผดิชอบงาน 
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
50%  

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ > 
80%  

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้ส าเร็จ
ครบถ้วน 100%  
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รับผิดชอบ (I)    - สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ได้  

- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ได้  

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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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมขอ้มูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม) 
สัปดาห์ท่ี 

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

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา 
-ปฐมนิเทศ 
-แนะน ารายวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ
การจัดการเรยีนการสอน แหล่งขอ้มูล
ประกอบการเรียนรู้และกิจกรรม  
-การวัดและประเมินผล 
บทท่ี 1 แนวคิดและหลักการของการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้สอนช้ีแจงเกณฑ์การให้คะแนน และ
การประเมินผลการเรยีน 
3. ผู้สอนช้ีแจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุก๊ 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ทดสอบก่อนเรียน 

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

1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

2 
(4 ชม.) 

บ ท ที่  2 ป ระ เภ ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ทรัพยากรสารสนเทศ 

  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามใน
การค้นหาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ โดยจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ  
กจิกรรม/ใบงาน : 
1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
3.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ต่างๆ   

3 
(4 ชม.) 

บ ท ที่  2 ป ระ เภ ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศดจิิทัล 
2. ผู้เรียนก าหนดประเด็นค าถามในการ
ค้นหาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล 
4. ผู้เรียนค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
รูปแบบต่างๆ   

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

4 
(4 ชม.) 

บทท่ี 3 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศสารสนเทศดิจิทลั 
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามใน
การค้นหาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การค้นหาค าตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศดจิิทัล 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

5 บทท่ี 4 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสดุา 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(4 ชม.)  
 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
ประเภทและลักษณะของแหล่งทรพัยากร
สารสนเทศภาครัฐ 
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามใน
การค้นหาค าตอบจากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภาครัฐ 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการค้นหาแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศภาครัฐ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การค้นหาค าตอบจากแหล่งสารสนเทศ
ภาครัฐ 

2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการจดักลุม่และการ
ท างานเป็นทีม (C) 
4.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
5.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ปั้นตระกลู 

6 
(4 ชม.) 

บทท่ี 4 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
ประเภทและลักษณะของแหล่งทรพัยากร
สารสนเทศภาคเอกชน 
2. ผู้เรียนก าหนดประเด็นค าถามในการ
ค้นหาค าตอบจากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภาคเอกชนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนจดักลุ่มและ
แบ่งหน้าท่ีการท างานกลุ่ม 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิในการค้นหาแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การค้นหาค าตอบจากแหล่งสารสนเทศ
ภาคเอกชน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 



มคอ.3 | 12 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. รายชื่อและความรับผดิชอบ 
7 

(4 ชม.) 
บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. วิทยากรอธิบายกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ในขั้นตอนการจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ผู้เรียนฝึกการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

วิทยากรจาก
ส านักหอสมุด
แห่งชาติ 

8 
(4 ชม.) 

บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ   

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนอธิบายกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ในขัน้ตอนการ 
ประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ผู้เรียนฝึกการประเมินทรัพยากร
สารสนเทศ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศออก 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. ใบงาน”ขั้นตอนการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศ” 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

9 
(4 ชม.) 

บทท่ี 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- การจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนอธิบายกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ในขั้นตอนการ
จ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออก 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิในการจ าหนา่ย
ทรัพยากรสารสนเทศออก 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซตส์ านักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. ใบงาน”ขั้นตอนการจ าหน่าย
ทรัพยากรสารสนเทศ” 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 



มคอ.3 | 13 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1. การจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออก ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

10 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
ประเภทของความร่วมมือด้านการพัฒนา
ทรัพยากรสารสน เทศ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. ผู้เรียนน าเสนอความก้าวหน้าของงาน
กลุ่ม 
3. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามใน
การค้นหาตัวอยา่งความร่วมมือด้านการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิในการสบืค้นรปูแบบ
ความร่วมมือในสถาบันบริการสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ โดยจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. สืบค้นรูปแบบความร่วมมือในสถาบัน
บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือของ
ห้องสมุด 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.ประเมินความก้าวหน้าของ
งานกลุ่ม (C)  
5. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 การจัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง 
การเจรจาต่อรอง  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างการ
จัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง การเจรจา
ต่อรอง 
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามใน
การเจรจาต่อรองทรัพยากรสารสนเทศใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน

ผศ.สายสดุา 
ป้ันตระกลู 



มคอ.3 | 14 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.การเจรจาต่อรองทรัพยากรสารสนเทศ 

ในรูปแบบความเรียง (N) 
 

12 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ 
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามใน
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ผู้เรียนน าเสนอความก้าวหน้าของงาน
กลุ่ม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสถาบัน
บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.ประเมินความก้าวหน้าของ
งานกลุ่ม (C)  
5. พิจารณาการน าเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

13 
(4 ชม.) 

บทที่  8 จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
ดิจิทัล 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตวัอย่าง
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจทิัล 
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจิทัล 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จริยธรรมในการใช้สารสนเทศดจิิทัลและ
ค้นหาค าตอบ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.พิจารณาการน าเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

14 
(4 ชม.) 

น าเสนองานกลุ่ม กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.ผู้เรียนน าเสนองานกลุ่มโดยใช้การ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

1. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนองาน (PowerPoint, Clip 
Video) 
2.การน าเสนองานกลุ่ม 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 



มคอ.3 | 15 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในงานของแต่กลุ่ม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบประเมินงานกลุ่ม 

3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
4.ประเมินรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (C)  

15 
(4 ชม.) 

ทบทวนเนื้อหาท้ังหมด กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.ผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด 
2. ผู้เรียนซักถามหัวข้อต่าง ๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
- 

1. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน (M) 
2.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

16 
(1.30ชม.) 

สอบปลายภาค 1.พิจารณาความรูเ้กี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใน
สังคมดิจิทลัด้วยการสอบ (K) 
2.พิจารณาการประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใน
สังคมดิจิทลัด้วยการสอบ (C) 

 



มคอ.3 | 16 
 

5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงาน      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 
0-49 F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
       สายสุดา ปั้นตระกูล. (2561).  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
PULINET. (2558). มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. 

นครศรีธรรมราช: ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. 
Corrall, S. & Roberts, A. (2012). Information Resource Development and “Collection” in the 

Digital Age: Conceptual Frameworks and New Definitions for the Network World. 
Libraries in the Digital Age (LIDA) Proceedings, 12, pp. 1-10. 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
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 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม ✓   
ความรู้ ✓ ✓ ✓ 
ทักษะทางปัญญา  ✓ ✓ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

✓   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

✓  ✓ 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


