รายละเอียดของรายวิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ภาควิชานวัตกรรมสังคม

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1632201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
4. อาจารยผรู ับชอบรายวิชา/อาจารยผสู อน
อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผน จัดทํานโยบาย และศึกษาความตองการสารสนเทศของผูใชได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือก และใชเครื่องมือชวยในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศได
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงผลิตและจําหนายทรัพยากรสารสนเทศได
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และประเมินคุณคาของ
ทรัพยากรสารสนเทศได
6. เพื่อใหผูเรียนสามารถบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยากรสารสนเทศได
7. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา เชน การตรงตอเวลาความรับผิดชอบ ความสามัคคี
การใหเกียรติผูอื่น
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูท ี่ไดรับ นําไปสูการปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การวางแผนและจัดทํานโยบาย การเลือก การใชเครื่องมือชวย
ในการเลือก แหลงผลิตและจําหนาย การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดหา การประเมินคุณคา การสํารวจและ
คัดออก และการบํารุงรักษา เพื่อการจัดการสารสนเทศในองคกร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม/การฝกงาน

บรรยาย 45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ

มีการฝกปฏิบัติ

ตอภาคการศึกษา

ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย หรือกลุม

ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู
1.1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ/วิชาชีพ
1.1.2 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจิตสาธารณะ รัก และภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
1.1.4 มีเจตคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึง่ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารยผสู อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
1.2.2 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในหองเรียนเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา
มีระเบียบ วินัย
1.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความ
รับผิดชอบ
1.2.4 การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
การเขารวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรู
2.1.1 มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดสรรงบประมาณ และวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
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2.1.2 มีความสามารถในการวางแผนและจัดทํานโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.3 มีความสามารถศึกษาความตองการสารสนเทศ ทีจ่ ะสามารถเลือกสารสนเทศ รวมถึงการใช
เครื่องมือเลือกสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใช พรอมการประเมินคุณคาสารสนเทศ
2.1.4 แสวงหาแหลงผลิต และจําหนวยทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.5 มีความสามารถในการบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 มอบหมายงานใหไปศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนํามาเสนอในหองเรียน เชน นโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในแตละสถาบัน
2.2.2 ปฏิบัติจริง เชน การจัดทําจดหมาย การทําบรรณานิทศั น การบํารุงรักษาและซอมแซม
หนังสือ
2.2.3 จัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานที่จริง เชน การนําไปเยี่ยมชมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จากแหลงสารสนเทศ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การนําเสนอหนาชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากการมอบหมายงาน
2.3.3 ประเมินจากการทดสอบ
2.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรู
3.1.1 สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
3.1.2 สามารถสืบคน และประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูทหี่ ลากหลาย
3.1.3 สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
3.1.4 สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมปิ ญญาทองถิ่นเพือ่ ทําความเขาใจ และสรางสรรค
สังคม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนทีฝ่ กทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอน
การคิด อภิปรายกลุม
3.2.2 จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตงิ านจริง เชน การนําไปศึกษาคนควาแหลง
สารสนเทศ
4
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การนําเสนอผลงาน
3.3.2 การใชขอสอบหรือแบบฝกหัด
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู
4.1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม
4.1.2 สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอนื่ ได ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกของกลุม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
4.1.4 สามารถรวมกลุม คิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางเหมาะสม
4.1.5 รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล
4.2.2 สอดแทรกเรือ่ งความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
4.3.2 การนําเสนอผลงานเปนกลุม
4.3.3 ประเมินความสม่ําเสมอของการเขารวมกิจกรรมกลุม
4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.3.5 ประเมินโดยเพือ่ นรวมชั้น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู
5.1.1 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน
โดยจัดทําเปนการรายงานและนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ
เพื่อการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทัง้ การพูด การฟง การเขียน ระหวาง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของ
5.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูท ี่สง เสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลากหลายและเหมาะสม
5.2.3 จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
5.3.2 ทักษะการเขียนรายงาน
5.3.3 ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนํารายวิชา
- ความรูพื้นฐานของวิชาพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
1. แจกเอกสารแนวการสอน

ผูสอน
อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

2. นักศึกษาอภิปรายประเด็นของ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
3. บรรยายสรุปความหมาย
ความสําคัญ พัฒนาการและ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
- Power Point
- แนวการสอน
- แบบทดสอบกอนเรียน
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สัปดาห
ที่
2

หัวขอ/รายละเอียด
การวางแผนและจัดทํานโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

1. เชิ ญ ผู บ ริ ห ารสถาบั น บริ ก าร - ผูบริหารสถาบันบริการ
สารสนเทศ บรรยาย
สารสนเทศ
2. นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระ - อ.เกวลี รังษีสุทธาภรณ
การเรียนรู
- Power Point
- แบบฝกหัด

3-4

การศึกษาความตองการ
สารสนเทศของผูใช

8

1. ศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการฯ
2. อาจารยสรุปสาระการเรียนรู

อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

3. นักศึกษาออกแบบเครื่องมือ
ศึกษาความตองการของผูใช
- Power Point
- แบบฝกหัด
- สถานที่จริง
5

การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

4

1. เชิญบรรณารักษสถาบันบริการ - บรรณารักษสถาบัน
สารสนเทศ บรรยาย
บริการสารสนเทศ
2. นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระ - อ.เกวลี รังษีสุทธาภรณ
การเรียนรู
- Power Point
- แบบฝกหัด

6-7

เครื่องมือชวยในการเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ

8

1. บรรยายเรื่องเครื่องมือชวยใน อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ
การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
2. นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระ
การเรียนรู
- Power Point
- ตัวอยางรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศจากสํานักพิมพ ฯลฯ
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สัปดาห
ที่
9-10

หัวขอ/รายละเอียด
แหลงผลิตและจําหนายทรัพยากร
สารสนเทศ

จํานวน
ชัว่ โมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
1. บรรยายเรื่องแหลงผลิตและ
จําหนายทรัพยากรสารสนเทศ

ผูสอน
อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

2. แนะนําเว็บไซต
- Power Point
- เว็บไซต
11

การจัดสรรงบประมาณ

4

1. บรรยายเรื่องการจัดสรร

อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

งบประมาณ
2. นักศึกษาฝกปฏิบัติ
3. นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระ
การเรียนรู
- Power Point
- แบบฝกหัด
- แบบขอซื้อ
- จดหมายสัง่ ซื้อ
12

วิธีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

4

1. บรรยายเรื่องวิธีการจัดหา

อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

ทรัพยากรสารสนเทศ
2. นักศึกษาฝกปฏิบัติ
3. นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระ
การเรียนรู
- Power Point
- จดหมายทวง
- เอกสารสถิติ
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สัปดาห
ที่
13

หัวขอ/รายละเอียด
การประเมินคุณคาของทรัพยากร
สารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
1. ศึกษางานวิจัย ของ
อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ เรื่อง การ

ผูสอน
อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

ประเมินคุณคาบริการของ
หองสมุดโดยใช LibQUAL+TM :
กรณีศึกษา หองสมุดกลาง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม. (2549). (รายละเอียด
ตามหนังสืออานประกอบ)
2. บรรยายเรื่องการประเมินคุณคา
ของทรัพยากรสารสนเทศ
3. นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระ
การเรียนรู
- Power Point
- รายงานการวิจัย
14-15 การบํารุงรักษา และการซอมแซม
ทรัพยากรสารสนเทศ

8

1. บรรยายเรื่อง การบํารุงรักษา

อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

และการซอมแซม ทรัพยากร
สารสนเทศ
2. ฝกปฏิบัติการภายนอกหองเรียน
ตามโครงการหองสมุดสูชุมชน จัด
โดย หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรฯ
- Power Point
- สถานทีจ่ ริง

9
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เกวลี จันทรตะมา. (2549). การประเมินคุณคาบริการของหองสมุดโดยใช LibQUAL+TM : กรณีศึกษา
หองสมุดกลาง สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญยืน จุลทอง. (2542). การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ. สงขลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฏสงขลา.
ปราณี วงศจํารัส. (2546). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. พิมพครั้งที่ 3. เชียงใหม : ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พรทิพย วรกุล. (2541). การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ. มหาสารคาม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร. (2549). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ.
ศิริพร พูลสุวรรณ. (2542). การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ. นครราชสีมา : โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา.
Bonk, Wallace John; & Magrill, Rose Mary. (1979). Building Library Collection. 5th ed.
Metuchen, N.J. : Scarecrow Press.
Evans, G. Edward. (1979). Developing Library Collection. Littleton, Colo.: Libraries
Unlimited.
Futas, Elizabeth, editor. (1984). Library Acquisition Policies and Procedures. 2nd ed.
Phoenix Ariz. : Oryx Press.
Martin, Marray S. (1995). Collection Development and Finance : A Guide to Strategic
Library-Materials Budgeting. Chicago : American Library Association.
Slote, Stanley J. (1975). Weeding Library Collections. Littleton, Colo. : Libraries Unlimited.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต และฐานขอมูลออนไลนในประมวลรายวิชา

หมวดที่ 7. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- การอภิปราย ตอบขอซักถามระหวางผูเรียนและผูสอน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนดําเนินการ ดังตอไปนี้
- ผลการสอบของนักศึกษา
- ผลการประเมินผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อมีการประเมินการสอนตลอดจนทราบผลการประเมินเรียบรอยแลวจึงมีการการปรับปรุงการสอน
ดังนี้
- การวิจัยทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อนําผลวิจัยที่ไดรับมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ไดมีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา/อาจารยผสู อน อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
ลงชื่อ
วันที่รายงาน
ชื่อประธานหลักสูตร อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
ลงชื่อ
วันที่รับรายงาน
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