
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

HN301  การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

       Cataloging of Information Resources 

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

      รายวิชาเอกบงัคบั                              

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์   หวัหนา้สาขาวิชา 

 อาจารยอ์รนุช  เมฆาวิบูลย ์    อาจารยผ์ูส้อน 

5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

     ภาคตน้ ชั้นปีท่ี 3  (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  

     ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  

     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดทาํรายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีมี่การปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

     1 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศตาม

หลกัเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานสากล และเมทาเดทา (Metadata) 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

หมวดที ่3 ลกัษณะการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

           ความหมาย วตัถุประสงค ์ และประโยชนข์องการทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลกัเกณฑ์

การลงรายการท่ีเป็นมาตรฐานสากล  มาตรฐานโครงสร้างระเบียนบรรณานุกรม   แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั 

เมทาเดทา 

 
 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม 

 

การฝึกปฏบัิติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

บรรยาย 30 ชัว่โมง/

ภาคการศึกษา 

- ฝึกปฏิบติั 30 ชัว่โมง/

ภาคการศึกษา 

5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบกาํหนดเวลาล่วงหน้า 

      จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มประมาณ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  โดยประกาศเวลา             

ใหค้าํปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวิชา 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

  (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 

  (5)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้   

(1)  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายใน

เวลาท่ีกาํหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั   

(3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์

สุจริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

1.3   วธีิการประเมินผล  

 ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน  

การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  

             (1)  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและหรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

 (4)  สามารถสืบคน้สารสนเทศเพื่อใชใ้นงานสารสนเทศได ้

  2.2   วธีิการสอน 

 (1)  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้น

ทฤษฎีและปฏิบติั 

 (2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามขอ้สงสยั 

 2.3. วธีิการประเมินผล 

 (1)  ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 (2)  สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 (1)  สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

 (2)  สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพือ่การปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสม 

 3.2   วธีิการสอน 

 จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ ์  พร้อมทั้งฝึก

การแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ  

3.3   วธีิการประเมินผล  

 ประเมินผลจากการทดสอบ 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

  (4)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2  วธีิการสอน 

 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย  

 4.3 วธีิการประเมิน 

 สงัเกตจากพฤติกรรมการทาํงาน 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

 -  

5.2  วธีิการสอน 

 -   

5.3  วธีิการประเมินผล   

 -  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 

-  อธิบายรายวชิาและการ

ประเมินผล 

-  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การทาํรายการทรัพยากร

สารสนเทศ 

-  มาตรฐานการลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

4 บรรยาย อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

2 

-  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการทาํ

รายการวสัดุตีพิมพ ์

-  การลงรายการทาง

บรรณานุกรมของหนงัสือ 

4 การลงรายการทาง

บรรณานุกรมของ

หนงัสือ 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

3 

การลงรายการทาง

บรรณานุกรมของหนงัสือ 

)ต่อ(  

4 การลงรายการทาง

บรรณานุกรมของ

หนงัสือ 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

4 

การลงรายการทาง

บรรณานุกรมของหนงัสือ 

)ต่อ(  

4 การลงรายการทาง

บรรณานุกรมของ

หนงัสือ 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

5 
การเลือกรายการหลกัและ

รายการเพิ่ม 

4 การเลือกรายการหลกั

และรายการเพิม่ 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

6 
การลงรายการช่ือบุคคลและ

ช่ือนิติบุคคล 

4 การลงรายการช่ือบุคคล

และช่ือนิติบุคคล 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

7 
การทาํรายการส่ิงพิมพ์

ลกัษณะพิเศษ 
4 

การทาํรายการส่ิงพิมพ์

ลกัษณะพิเศษ 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

8 สอบกลางภาค    

9 

การทาํรายการทรัพยากร 

สารสนเทศประเภทวสัดุ   

ไม่ตีพิมพ ์         

4 การทาํรายการวสัดุไม่

ตีพิมพ ์

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

10 

มาตรฐานโครงสร้างระเบียน 

บรรณานุกรมในรูปแบบ  

MARC 

4 การบรรยาย อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

11 

มาตรฐานโครงสร้างระเบียน 

บรรณานุกรมในรูปแบบ 

MARC )ต่อ(  

4 การลงรายการตาม

รูปแบบ MARC 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

12 

มาตรฐานโครงสร้างระเบียน 

บรรณานุกรมในรูปแบบ  

MARC (ต่อ) 

4 การลงรายการตาม

รูปแบบ MARC 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

13 

มาตรฐานโครงสร้างระเบียน 

บรรณานุกรมในรูปแบบ  

MARC (ต่อ) 

4 การลงรายการตาม

รูปแบบ MARC 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

14 

มาตรฐานโครงสร้างระเบียน 

บรรณานุกรมในรูปแบบ  

MARC (ต่อ) 

4 การลงรายการตาม

รูปแบบ MARC 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

15 

-  ความร่วมมือในการทาํ

รายการทรัพยากร

สารสนเทศ 

-  เมทาเดทา (Metadata) 

4 - การคดัลอกรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

ตามรูปแบบ MARC จาก

ฐานขอ้มูลต่างๆ 

- การลงรายการตาม

รูปแบบ Dublin Core 

Metadata 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

16 

เมทาเดทา (ต่อ) 

 

4 การลงรายการตาม

รูปแบบ Dublin Core 

Metadata 

อ. อรนุช   

เมฆาวิบูลย ์

17 สอบปลายภาค    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ที ่

ผลการ 

เรียนรู้ 
วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ที ่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ      

ประเมินผล 

1 
1.5,  2.1,  2.4,  

3.1,  3.2,  4.4 

แบบฝึกหดั 2-7,  9-16 20% 

2 1.1,   1.2 การเขา้ชั้นเรียน ทุกสปัดาห์ 5% 

3 
1.5,  2.1 การทดสอบ (Test) 15  

(นอกตาราง) 

25% 

4 1.5,  2.1 การสอบกลางภาค 8 20% 

5 1.5,  2.1 การสอบปลายภาค 17 30% 

     
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

.มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  สาขาวชิาศิลปศาสตร์.  2555.  เอกสารการสอนชุดวชิาการ 

วเิคราะห์สารสนเทศ.  2 เล่ม.  ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2, พิมพค์ร้ังท่ี 3.  นนทบุรี: มหาวิทยาลยั  

สุโขทยัธรรมาธิราช. 

Anglo-American Cataloguing Rules.  2002.  2nd ed., 2002 revision.  Ottawa: Canadian Library  

Association. 

Library of Congress.  Network Development and MARC Standards Office.  1999.  MARC 21  

Format for Bibliographic Data: Including Guidelines for Content Designation.    

 1999 ed.  Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress. 
 

      2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 เอกสารคาํสอนวิชา HN301 การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ ในระบบ iTunesU 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ภาษาไทย 

กมลา  รุ่งอุทยั และคนอ่ืนๆ.  2534.  หลกัเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนัฉบับพมิพ์ 

คร้ังที ่2 (AACR 2) สําหรับหนังสือ วทิยานิพนธ์ และส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง.  แกไ้ขเพิม่เติม. 

ม.ป.ท. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยเ์ม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาในระบบออนไลนต์ามแบบฟอร์มท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 ผูส้อนประเมินการสอนของตนเองโดยพจิารณาจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ผลจากการทาํ

แบบฝึกหัด  การทดสอบ (Test) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

3. การปรับปรุงการสอน 

 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาวิชา วธีิการสอน และแบบฝึกหดัใหมี้ความเหมาะสม  โดยใช้

ขอ้มูลท่ีผูส้อนรวบรวมไดจ้ากการประเมินการสอนของตนเอง  และผลการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดย

นกัศึกษาเป็นแนวทาง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการเรียน 

โดยพิจารณาจากขอ้สอบและวิธีการใหค้ะแนน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 การปรับปรุงเน้ือหาในเอกสารคาํสอน  รวมถึงแบบฝึกหดั ขอ้สอบทุกภาคการศึกษาตามผลการ

ประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก 
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