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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1632210 ชื่อวิชา การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
          Library of Congress Classification 
1.2 จำนวนหน่วยกิต 
 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 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปี2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
ห้อง 233 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ (สัปดาห์ 11-15) 

1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  11 พฤศจิกายน 2562 

    วันที่ปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิมเติม 17มีนาคม 2563 (เตรียมการสำหรับห้องเรียนออนไลน์) 
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หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 2.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2.1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

2.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีดุลยพินิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจแนวคิดและหลักการโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสู่การปฏิบัติงานได้ 

2.1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้อย่างเหมาะสม 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ LC และไป
ศึกษาดูงานห้องสมุดประเภทต่างๆ ที่ใช้ระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
3.1 คำอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การจัดหมู่หนังสือทางการ
แพทย์ การกำหนดเลขหมู่ หัวเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์เลขหมู่ 

Concepts and principles of Library of Congress classification system, National 
Library of Medicine classification, class number, subject headings, and the use of online 
database for classification analysis 

3.2 จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำ 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรหรือผ่านเฟสบุ๊กหรือ
ไลน์ประจำวิชา 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ำหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อ
เวลา ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน      
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย์ สจุริต เสียสละ คำนึงถึง
ประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั และกติกาสังคม  มจีรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์

 
(1) มีการแจ้งกำหนดเงื่อนไขของการเรยีน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน 
การส่งงาน และความซื่อสตัย์ ไม่กระทำการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของ
ผู้อื่น 
(2) ผู้เรียนทำงานกลุ่มเพื่อให้เกิดเรียนรูร้่วมกัน
ภายในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนภายใน
กลุ่ม 
(3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

 
1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความมีวินัยต่อการ
เรียน การส่งงานตามกำหนดเวลา 
(2) ประเม ินความซ ื ่อส ัตย ์ ในการทำงานที่
มอบหมาย และการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

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

10% 

ด้านความรู้ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรยีนรู้ และวิทยาการ ท่ีมีความเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา     

 
(1) อธิบายช้ีแจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรยีน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรยีน และสรุป
ความคิดหลังเรียน 

 
(1) ประเมินจากการทำแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ

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

13, 14, 15 

30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ำหนักของ
การประเมินผล 

2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง      
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการจดัหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
(4) ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะหเ์ลขหมูร่ะบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมสีว่นร่วมของ
กิจกรรมในช้ันเรยีน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิ

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผลและคิดเชิงบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธภิาพ     
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์      
3) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ  ต่อตนเองและสังคมได้ 

 
(1) ผู้สอนให้นักศึกษาใช้หลักการวเิคราะห์
เลขหมู่ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาจัดหมวดหมูท่รัพยากร 
สารสนเทศในห้องสมดุได ้

 
(1) ประเมินจากกิจกรรมในช้ันเรยีน 
(2) ประเมินจากผลการสอบปลายภาค 

 
5, 10, 12, 

15 

10% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อืน่อย่างมีความสุข
ทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ      
2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วม
กิจกรรมและมีปฏสิัมพันธ์ที่ดี ในสงัคมพหุวัฒนธรรม      

 
 
 (1) ฝึกให้ผู้เรียนทำงานรายงานกลุ่ม การ
ร่วมมือแสดงความคดิเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้เรียนในช้ันเรียน และในการทำรายงาน
กลุ่ม 

 
 

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

25% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ำหนักของ
การประเมินผล 

3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือและ                   
อำนวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้      
4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(2) ประเมินด้วยการให้ผูเ้รียนประเมินผลการ
ทำงานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

12, 13, 
14, 15 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข แปรผลและนำเสนอข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 
และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปญัหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจำวัน     
2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม     
4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทำงาน การดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
(1) ให้ผู้เรียนปฏิบตัิการวิเคราะห์เลขหมู่ ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการนำเสนอ
ผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ท้ังการส่งตรงตาม
กำหนดเวลา ความซื่อสตัย์ในการทำงาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง 
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเรยีนและการทำรายงานได ้

 
 

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  
-ส่งงานไม่ตรงท่ีกำหนด  
-ร่วมกิจกรรม  
- จำนวน1-10%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานไม่ตรงท่ีกำหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จำนวน11-30%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงที่กำหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จำนวน31-60%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงที่กำหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จำนวน61-80%  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ส่งงานตรงที่กำหนด 
-ร่วมกิจกรรม  
-จำนวน81-100%  

ร้อยละ 60 

ด้านความรู้ 
(K) 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด  
- สามารถตอบคำถามได้
ถูกต้อง < 30%  

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด  
- สามารถตอบคำถามได้ 
< 50%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทำ 
งานท่ีมอบหมายได้  
-สามารถตอบคำถามได้ > 
50%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทำงานท่ี
มอบหมายได้  
-สามารถตอบคำถามได้ > 
80%  

-เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถทำงานท่ี
มอบหมายได้  
และสามารถแนะนำหรือ
แก้ปัญหาในการทำงานท่ี
มอบหมายได้  
-สามารถตอบคำถามได้
ครบถ้วน 100%  

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

-สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทำรายงานได้ < 
30%  

-มีการวางแผนงาน
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทำรายงานได้ < 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้
ในการทำรายงานได้ > 
50%  

-มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถทำงานได้ถูกต้อง
ตามที่มอบหมาย สามารถ
ประยุกตค์วามรู้ในการทำ
รายงานได้ > 80%  

-มีการวางแผนงาน  
สามารถคิดเป็นระบบ 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
สามารถทำงานได้ถูกต้อง
ตามที่มอบหมาย สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
สามารถประยุกต์ความรู้
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ในการทำรายงานได้
ครบถ้วน 100%  

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I) 

- มีความรับผดิชอบงาน 
ของตนเองได้สำเร็จ < 
30%  
 

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้สำเร็จ < 
50%  
 

- มีความรับผดิชอบงาน 
ของตนเองได้สำเร็จ > 
50%  
 

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้สำเร็จ > 
80%  
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ได้  

- มีความรับผดิชอบงาน
ของตนเองได้สำเร็จ
ครบถ้วน 100%  
- สามารถช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมกลุม่ได้  

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ไอท ี(N) 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทำ
รายงานได้ < 30%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทำ
รายงานได้ < 50%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทำ
รายงานได้ > 50%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทำ
รายงานได้ > 80%  

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและทำ
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.) 

แนะนำรายวิชา  
-ปฐมนิเทศ  
-แนะนำรายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหา 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ  
-การวัดและประเมินผล  
บทท่ี 1 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร 

สารสนเทศ 
ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะส าคญั
ของระบบการจ ัดหมวดหม ู ่ทร ัพยากร
สารสนเทศ 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแนะนำรายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
2. ผู้สอนช้ีแจงเกณฑ์การให้คะแนน และ
การประเมินผลการเรยีน  
3. ผู้สอนช้ีแจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุก๊  
4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ทดสอบก่อนเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

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

1. พิจารณาผลการทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน (K)  

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

2 
(4 ชม.) 

บทท่ี 2 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
ประวัติและพัฒนาการการจดัหมู่หนังสือ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
โครงสร้างของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
2. ผู้เรียนร่วมอภปิราย เก่ียวกับการ
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน 
(M) 
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน (I) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

สัญลักษณ์ของระบบหอสมดุรัฐสภา
อเมริกัน 
 

3. ผ ู ้สอนมอบหมายให ้ผ ู ้ เร ียนสำรวจ
ห ้องสม ุดท ี ่ ใช ้ การจ ัดหม ู ่ ทร ัพยากร
สารสนเทศด ้วยระบบหอสม ุดร ัฐสภา
อเมริกันโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบสำรวจการจ ัดหมวดหม ู ่ ของ
ห้องสมุด 

3. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 
 

3 
(4 ชม.) 

บทท่ี 2 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
โครงสร้างของระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
สัญลักษณ์ของระบบหอสมดุรัฐสภา
อเมริกัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
ประกอบการอธิบาย 
2. ใหผู้้เรียนอภิปรายเก่ียวกับโครงสร้าง 
ส ัญล ักษณ ์ของระบบหอสม ุดร ัฐสภา
อเมริกัน 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ส ัญล ักษณ์ของระบบหอสม ุดร ัฐสภา
อเมริกัน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในช้ันเรียน 
(M) 
2. สังเกตการซักถามและการ
ร่วมอภิปราย (I) 
3. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 
 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

4 
(4 ชม.) 

บทท่ี 4 การกำหนดเลขหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน /เลขหนังสือและตาราง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่าง
การกำหนดเลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน /เลขหนังสือและตาราง 
2. ใหผู้้เรียนฝึกเปิดตารางเลขหนังสือ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน 
(M)  
2. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม
และแบ่งหน้าท่ีการทำรายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การใช้ตารางเลขหนังสือ 
2. รายชื่อและหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม
รายงาน 

3. สังเกตการจัดกลุ่มและการ
ทำงานเป็นทีม (C) 
4. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรยีง (N) 

5 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
         หมวด A และ B 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด A และ B 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด A และ B คนละ 1 เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด A และ B 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

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

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

6 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
           หมวด C และ D 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด C และ D 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด C และ D คนละ 1 เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด C และ D 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

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

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

7 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด E และ F 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด E และ F 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด E และ F คนละ 1 เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด E และ F 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

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

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

8 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด G และ H 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด G และ H 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด G และ H คนละ 1 เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด G และ H 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในชั้นเรียน 
(M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในร ูปแบบความเร ียง 
(N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

9 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด J และ K 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
หนังสือในหมวด J และ K 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่
หนังสือในหมวด J และ K คนละ 1 เล่ม  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

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

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ให้ผู ้เร ียนนำเสนอความก้าวหน้าของ
รายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การจัดหมวดหมู่หนังสือหมวด J 
และ K 

4. ประเมนิความก้าวหน้าของ
รายงาน (C) 
5. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

10 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด L, M และ N 

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

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

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

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

11 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด P,Q,R และ S 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 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. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. คลิปวิดีโอ 
 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื ่อสัตย์ในการส่ง
งานทางอีเมล์ในเวลาที่กำหนด 
(M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. ประเมนิความก้าวหน้าของ
รายงาน (C) 
4. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง 
(N) 

12 
(4 ชม.) 

บทท่ี 5 การจัดหมวดหมู่หนังสือ  
          หมวด T,U,V และ Z 

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

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ระบบ WBSC-LMS 
4. ไลน์กลุ่มประจำวิชา 
 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื ่อสัตย์ในระบบ 
WBSC-LMS (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

13 
(4 ชม.) 

บทท่ี 6 การจดัหมู่หนังสือทางการ
แพทย ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่างการจัด
หมู่หนังสือทางการแพทย์ 
2. จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนการ
กำหนดหัวเรื่องแบบ Active Learning 
3.  ให้ผู ้เร ียนนำเสนอความก้าวหน้า
ของรายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การค้นหาห้องสมดุการจดัหมู่หนังสือ
ทางการแพทย์ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ระบบ WBSC-LMS 
4. ไลน์กลุ่มประจำวิชา 
5. Zoom 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื ่อสัตย์ในระบบ 
WBSC-LMS (M) 
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

14 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 การจัดหมู่หนังสือทางการแพทย์ 
การกำหนดหัวเรื ่อง การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือการวิเคราะห์เลขหมู่ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่างการ
กำหนดหัวเรื่อง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการกำหนด
หัวเรื่องแบบ Active Learning 
3.  ใหผู้้เรยีนนำเสนอความก้าวหน้าของ
รายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การกำหนดหัวเรื่อง 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ระบบ WBSC-LMS 
4. ไลน์กลุ่มประจำวิชา 
5. Zoom 
 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื ่อสัตย์ในระบบ 
WBSC-LMS (M)  
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

15 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 การจัดหมู่หนังสือทางการแพทย์ 
การกำหนดหัวเรื ่อง การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือการวิเคราะห์เลขหมู่ (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่างการใช้
ฐานข้อม ูลออนไลน์เพื ่อการว ิเคราะห์
เลขหมู่ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการกำหนด
หัวเรื่องแบบ Active Learning 
3.  ให้ผู้เรียนนำเสนอความก้าวหน้าของ
รายงาน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ระบบ WBSC-LMS 
4. ไลน์กลุ่มประจำวิชา 
5. Zoom 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ง
งาน ความซื ่อสัตย์ในระบบ 
WBSC-LMS (M) 
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
การค้นคว้าข้อมูล (K) 
3. สังเกตการซักถามและการ
มีส่วนร่วม (I) 
4. พิจารณาการนำเสนอใบ
งานในรูปแบบความเรียง (N) 

ผศ.สายสดุา 
ปั้นตระกลู 

16 
(1.30 ชม.) 

สอบปลายภาคในระบบ WBSC-LMS 1. พิจารณาความรู้เกีย่วกับ
การจัดหมวดหมูร่ะบบหอสมดุ
รัฐสภาอเมริกันด้วยการสอบ 
(K) 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. พิจารณาวิธีการประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการจัด
หมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภา
อเมริกันด้วยการสอบ (C) 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงาน      60% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
85-100 A 
79-84 B+ 
73-78 B 
67-72 C+ 
61-66 C 
55-60 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและตำราหลัก 
       สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 Haidera, S. & Sharmab, R. K. (2017). Library of Congress Classification (LCC): past,  

Present and its future in the digital era. Annals of Library and Information 

Studies, 64 (September), pp. 190-201. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับนักศึกษา  

7.3 การปรับปรุงการสอน 
 นำผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนำผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนำเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
นำเสนอผลงาน 

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

✓   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

✓  ✓ 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจำเป็นเป็นรายกรณี 

 


