รายละเอียดของรายวิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ภาควิชานวัตกรรมสังคม

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1633201 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
4. อาจารยผรู ับชอบรายวิชา/อาจารยผสู อน
อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
13 มีนาคม 2557
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในรูปแบบของการลงรายการ
3. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑและมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ผูเรียนสามารถกําหนดรายการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได
5. ผูเรียนสามารถกําหนดเลขเรียกหนังสือได
6. ผูเรียนสามารถบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบอัตโนมัติได
7. ผูเรียนมีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูท ี่ไดรับ นําไปสูการปฏิบัติงานดานการทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล โดยเนนหลักเกณฑแบบแองโกลอเมริกัน (AACR) การลงรายการทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสโดยใช- เมทาดาทา และการลงรายการดวยระบบคอมพิวเตอร โดยเนนรูปแบบมารก
(MARC) 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 มีเจตคติที่ดีตอ อาชีพ 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 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
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2.1.2 มีความรูความเขาใจในรูปแบบของการลงรายการ
2.1.3 มีความรูความเขาใจในหลักเกณฑและมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.1.4 สามารถกําหนดรายการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได
2.1.5 สามารถกําหนดเลขเรียกหนังสือได
2.1.6 สามารถบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบอัตโนมัติได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 มอบหมายงานใหไปศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนํามาเสนอในหองเรียน เชน ความสําคัญ
ประโยชนของการลงรายการ และรูปแบบของการลงรายการ
2.2.2 ปฏิบัติจริง เชน การลงรายการทางบรรณานุกรม การกําหนดรายการเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ การลงรายการในรูปแบบ MARC
2.2.3 จัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานที่จริง เชน การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูเ รือ่ งการทํารายการ
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
4
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3.2.2 จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตงิ านจริง เชน การนําไปศึกษาคนควาแหลง
สารสนเทศ
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 และทํางานรวมกับผูอื่นได 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
5
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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
- ความหมาย ความสําคัญ และ
ประโยชนในการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
1. แจกเอกสารแนวการสอน

ผูสอน
อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

2. นักศึกษาอภิปรายประเด็นของ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
3. บรรยายสรุปความหมาย
ความสําคัญ และประโยชนของ
การลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ
- Power Point
- แนวการสอน
- แบบทดสอบกอนเรียน

6
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

ที่
2-3

รูปแบบการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

1. นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม ศึ ก ษาถึ ง อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ
รูปแบบการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ
2. อาจารยสรุปสาระการเรียนรู
- Power Point
- เอกสารสรุปการศึกษาคนควา
ของนักศึกษา
- แบบฝกหัด

4

หลักเกณฑและมาตรฐานการลง
รายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย

4

(ISBD)

1. อาจารย บ รรยายสาระการ อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ
เรียนรู
- Power Point
- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการ

5-7

9

หลักเกณฑและมาตรฐานการลง

12

1. อาจารยบรรยายสาระการ

รายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย

เรียนรู
- Power Point

(AACR)

- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการ

หลักเกณฑและมาตรฐานการลง
รายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ (ISBD)
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- อ.เกวลี รังษีสุทธาภรณ

1. อาจารย บ รรยายสาระการ อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ
เรียนรู
- Power Point
- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการ
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มคอ.3
สัปดาห
ที่
10

หัวขอ/รายละเอียด
หลักเกณฑและมาตรฐานการลง
รายการทางบรรณานุกรมของ

จํานวน
ชั่วโมง
4

ทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ (AACR)

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
2. อาจารยบรรยายสาระการ
เรียนรู

ผูสอน
อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

- Power Point
- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการ
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การกําหนดรายการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ

4

1. อาจารยบรรยายสาระการ
เรียนรู

อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

- Power Point
- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการ
12-14 การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และ

12

2. อาจารยบรรยายสาระการ

การบันทึกรายการทรัพยากร
สารสนเทศในระบบอัตโนมัติ

เรียนรู
- Power Point

(MARC2)

- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ

อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ

- นักศึกษาฝกปฏิบัติการลง
รายการในโปรแกรมทดสอบการลง
รายการ
15

ฝกภาคสนามการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

4

2. ฝกปฏิบัติการภายนอกหองเรียน อ.เกวลี รังษีสทุ ธาภรณ
ตามโครงการหองสมุดสูชุมชน จัด
โดย หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรฯ
- Power Point
- สถานทีจ่ ริง
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มคอ.3

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง.
(2552). คูมือการปฏิบัติงานการลงรายการหนังสือ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ.
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์กุล. (2549). การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศโดยใชเมทาเดทา. กรุงเทพฯ : โครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุพัฒน สองแสงจันทร. (2544). การลงรายการหนังสือ และสิ่งพิมพตอเนื่อง ตามหลักเกณฑ AACR2,
1998 Revision. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ. (2540). การทําบัตรรายการหนังสือตามหลักเกณฑ AACR2. พิมพครัง้ ที่ 5.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวันนา ทองสีสดใส. (2543). MARC21 สําหรับระเบียนหนังสือ/เอกสาร. ขอนแกน : สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
Anglo-American Cataloguing Rules. (1998). 2nd ed., 1998 Revision. Ottawa : Canadian
Library Association ; Chicago : American Library Association.
Fritz, Deborah A. & Fritz, Richard J. (2003). MARC21 for Everyone : A Practical Guide.
Chicago : American Library Association.
MARC21 Concise Format for Bibliographic Data. (2003). 2002 Concise ed. Washington,
DC : Network Development and MARC Standard Office, Library of Congress. [On-line].
Available: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต และฐานขอมูลออนไลนในประมวลรายวิชา
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มคอ.3

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 ตามทีค่ าดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ไดมีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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มคอ.3
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา/อาจารยผสู อน อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
ลงชื่อ
วันที่รายงาน
ชื่อประธานหลักสูตร อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
ลงชื่อ
วันที่รับรายงาน
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