รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631207 ชื่อวิชา

การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
Collection Development

1.2 จานวนหน่วยกิต
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 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
2 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 เพื่ อให้ ผู้ เรีย นมี คุณ ลั กษณะตามค่านิ ยมไทยที่ดี มี ระเบียบวินัย มี ความรับผิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2.1.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรู้จักและสามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในสังคมดิจิทัลได้
2.1.3 เพื่อให้ ผู้ เรียนมี ทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชี วิตเพื่อพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงสิทธิบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจเห็น
คุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้
2.1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการนาเสนอกระบวนการดาเนินงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาใหม่ การจัดการเรียนการสอนต้องที่มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด และหลั ก การของการพั ฒ นาทรัพ ยากรห้ อ งสมุ ด ประเภท ลั ก ษณะของทรั พ ยากร
สารสนเทศ รวมถึ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศดิ จิ ทั ล แหล่ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ กระบวนการพั ฒ นา
ทรัพยากรห้องสมุด ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรั พยากรห้องสมุด การจัดทาข้อกาหนดของผู้
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 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง
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30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตาม
ภาคการศึกษา ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน Social Network เช่น ไลน์กลุ่มประจา
วิชา
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ขยัน อดทน
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ด้านความรู้
1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ และวิทยาการ ที่มีความเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(1) มีการแจ้งกาหนดเงื่อนไขของการเรียน
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย
ความตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน
การส่งงาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของ
ผู้อื่น
(2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยคานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ

(1) ประเมินความตรงต่อเวลา สังเกตพฤติกรรม 2,3,4,5,6,
การเข้ า ชั้ น เรีย น ความมี วิ นั ย การส่ งงานตาม 7,8,9,10,
กาหนดเวลา
11,12,13,
(2) ประเมินความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของ
14,15
นักศึกษาและการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

(1) อธิบายชี้แจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน
(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
(4) ให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นปัญหาที่สนใจและ
ฝึกปฏิบัติในการค้นหาคาตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ

(1) ประเมินจากการทาแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน
(3) ประเมินผลรายงาน

(1) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งสารสนเทศและ

(1) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค

1, 3,4, 5,6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

30%

10%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองและสังคมได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถทางานเป็นทีมกับผู้อนื่ อย่างมีความสุข
ทาให้เกิดผลงาน ที่มีประสิทธิภาพ
2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วม
กิจกรรม และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดี ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข แปรผลและนาเสนอขอ้มลู ได้อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจาวัน

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในชั้นเรียน และในการทารายงาน
กลุ่ม
(2) ประเมินด้วยการให้ผเู้ รียนประเมินผลการ
ทางานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

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

25%

(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ทั้งการส่งตรงตาม
กาหนดเวลา ความซื่อสัตย์ในการทางาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1) ผู้เรียนทางานกลุ่ม การร่วมมือ แสดงความ
คิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และแก้ปัญหาร่วมกัน

1) ให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการทารายงานกลุ่ม
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทารายงาน และการ
นาเสนอผลงาน

25%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางาน การดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

การเรียนและการทารายงานได้

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(M)

ด้านความรู้
(K)

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานไม่ตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
- จานวน1-10%
- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
- สามารถตอบคาถามได้
ถูกต้อง < 30%

2
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานไม่ตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน11-30%
- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
- สามารถตอบคาถามได้
< 50%

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้ <
30%

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้ <
50%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ <
30%

- มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ <
50%

ด้านทักษะปัญญา
(C)

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

3
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน31-60%
-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทา
งานที่มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้ >
50%

4
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน61-80%
-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทางานที่
มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้ >
80%

5
-เข้าเรียนตรงเวลา
-ส่งงานตรงที่กาหนด
-ร่วมกิจกรรม
-จานวน81-100%
-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทางานที่
มอบหมายได้
และสามารถแนะนาหรือ
แก้ปัญหาในการทางานที่
มอบหมายได้
-สามารถตอบคาถามได้
ครบถ้วน 100%
-มีการวางแผนงาน
-มีการวางแผนงาน
-มีการวางแผนงาน
สามารถคิดเป็นระบบ
สามารถคิดเป็นระบบ
สามารถคิดเป็นระบบ
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้ สามารถทางานได้ถูกต้อง สามารถทางานได้ถูกต้อง
ในการทารายงานได้ >
ตามที่มอบหมาย สามารถ ตามที่มอบหมาย สามารถ
50%
ประยุกต์ความรู้ในการทา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
รายงานได้ > 80%
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทารายงานได้
ครบถ้วน 100%
- มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงาน
ของตนเองได้สาเร็จ >
ของตนเองได้สาเร็จ >
ของตนเองได้สาเร็จ
50%
80%
ครบถ้วน 100%

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60
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รับผิดชอบ (I)
- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
ด้านทักษะการวิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การฝึกปฏิบัติและทา
และการใช้ไอที (N)
รายงานได้ < 30%

- สามารถช่วยเหลือเพื่อน - สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ ได้
ร่วมกลุม่ ได้
- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ < 50%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ > 50%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ > 80%

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทา
รายงานได้ ครบถ้วน
100%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมข้อมูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายวิชา
(4 ชม.) -ปฐมนิเทศ
-แนะนารายวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้และกิจกรรม
-การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนแนะนารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน และ
การประเมินผลการเรียน
3. ผู้สอนชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุก๊
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ทดสอบก่อนเรียน
บ ท ที่ 2 ป ร ะ เภ ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง กิจกรรมการเรียนการสอน :
ทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ
2. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถามใน
การค้นหาคาตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท

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

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K)

ผู้สอน
ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
3.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ต่างๆ
3
(4 ชม.)

4
(4 ชม.)

5

บ ท ที่ 2 ป ร ะ เภ ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง กิจกรรมการเรียนการสอน :
ทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล
2. ผู้เรียนกาหนดประเด็นคาถามในการ
ค้นหาคาตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล
4. ผู้เรียนค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
รูปแบบต่างๆ
บทที่ 3 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ดิจิทัล
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศสารสนเทศดิจิทลั
2. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถามใน
การค้นหาคาตอบจากทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การค้นหาคาตอบจากทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล
บทที่ 4 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)

1. เอกสารประกอบการเรียน

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
(4 ชม.)

6
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
ประเภทและลักษณะของแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภาครัฐ
2. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถามใน
การค้นหาคาตอบจากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภาครัฐ
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการค้นหาแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศภาครัฐ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การค้นหาคาตอบจากแหล่งสารสนเทศ
ภาครัฐ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
ประเภทและลักษณะของแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภาคเอกชน
2. ผู้เรียนกาหนดประเด็นคาถามในการ
ค้นหาคาตอบจากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศภาคเอกชนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนจัดกลุ่มและ
แบ่งหน้าที่การทางานกลุ่ม
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิในการค้นหาแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การค้นหาคาตอบจากแหล่งสารสนเทศ
ภาคเอกชน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ 2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ต่างประเทศ
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการจัดกลุม่ และการ
ทางานเป็นทีม (C)
4.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
5.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

7
(4 ชม.)

บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

8
(4 ชม.)

บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
- การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ

9
(4 ชม.)

บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
- การจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ

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

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน วิทยากรจาก
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) สานักหอสมุด
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
แห่งชาติ
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)

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

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

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ในขั้นตอนการ
จาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออก
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิในการจาหน่าย
ทรัพยากรสารสนเทศออก
กิจกรรม/ใบงาน :

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์สานักพิมพ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ใบงาน”ขั้นตอนการจาหน่าย
ทรัพยากรสารสนเทศ”

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. การจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออก
10
(4 ชม.)

11
(4 ชม.)

บทที่ 5 ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผู้ ส อนบรรยายเนื้ อ หาและยกตั ว อย่ า ง
ประเภทของความร่ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรสารสนเทศในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ผู้ เรี ย นน าเสนอความก้ า วหน้ า ของงาน
กลุ่ม
3. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถามใน
การค้นหาตัวอย่างความร่วมมือด้านการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิในการสืบค้นรูปแบบ
ความร่วมมือในสถาบันบริการสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning
กิจกรรม/ใบงาน :
1. สืบค้นรูปแบบความร่วมมือในสถาบัน
บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ
บทที่ 6 การจัดท าข้อกาหนดของผู้ว่าจ้าง กิจกรรมการเรียนการสอน :
การเจรจาต่อรอง
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างการ
จั ด ท าข้ อ ก าหนดของผู้ ว่ า จ้ า ง การเจรจา
ต่อรอง
2. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถามใน
การเจรจาต่ อรองทรัพ ยากรสารสนเทศใน
ประเทศและต่างประเทศ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
3. เว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือของ
ห้องสมุด

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.ประเมินความก้าวหน้าของ
งานกลุ่ม (C)
5. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
12
(4 ชม.)

13
(4 ชม.)

14
(4 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1.การเจรจาต่อรองทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 7 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ
2. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถามใน
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ผู้ เรี ย นน าเสนอความก้ า วหน้ า ของงาน
กลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบัน
บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ
บทที่ 8 จริ ย ธรรมในการใช้ ส ารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ดิจิทัล
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจทิ ัล
2. ผู้เรียนร่วมกันกาหนดประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจิทัล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจิทัลและ
ค้นหาคาตอบ
นาเสนองานกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนนาเสนองานกลุ่มโดยใช้การ
นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ในรูปแบบความเรียง (N)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.ประเมินความก้าวหน้าของ
งานกลุ่ม (C)
5. พิจารณาการนาเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint

1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.พิจารณาการนาเสนอใบงาน
ในรูปแบบความเรียง (N)
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M)
2.พิจารณาผลการค้นคว้า
ข้อมูล (K)

1. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนองาน (PowerPoint, Clip
Video)
2.การนาเสนองานกลุ่ม

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล

ผศ.สายสุดา
ปั้นตระกูล
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

15
(4 ชม.)

16
(1.30ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2. ผู้ เรียนร่วมกัน อภิป รายและแสดงความ
คิดเห็นในงานของแต่กลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบประเมินงานกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint
1.ผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด
2. ผู้เรียนซักถามหัวข้อต่าง ๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
สอบปลายภาค

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
4.ประเมินรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (C)
1. สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน ผศ.สายสุดา
ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน (M) ปั้นตระกูล
2.สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (I)
1.พิจารณาความรูเ้ กี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใน
สังคมดิจิทลั ด้วยการสอบ (K)
2.พิจารณาการประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใน
สังคมดิจิทลั ด้วยการสอบ (C)

มคอ.3 | 15

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
60%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สายสุดา ปั้นตระกูล. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
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 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
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2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
✓
ความรู้
✓
✓
✓
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
✓
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✓
✓
การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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