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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1632206  ช่ือวิชา  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  

    (Information Resources Cataloging)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 3.2 ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาตราจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาตราจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปีท่ี 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  5 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพื่อใหผู้้เรียนมีวินัย เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี สามารถบูรณาการ และประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติได้ 
 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีดุลยพินิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจแนวคิดและหลักการการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ 
 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
พัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารและน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพื่อให้มีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน เครื่องมือท่ีใช้ในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 
 Concepts and principles of information resources cataloging; rules of 
information resources cataloging using Anglo-American Cataloguing Rules (AACR); tools 
for information resources cataloging; information resources cataloging with Machine-
Readable Cataloging (MARC) 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวน

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

ความรู้ให้ชัดเจนและแม่นย าย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
กับกลุ่มของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook  
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่าง
น้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักด์ิศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (M4) 
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
1. อาจารย์ก าหนดเง่ือนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาท้ังใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์ 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึก
ทักษะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกการเป็น
ผู้น าและผู้ประสานงานที่ดี  
3. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยอาศัย
เคร่ืองมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ 

 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงาน
กลุ่มในช้ันเรียนของนักศึกษาท่ีค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การอ้างอิงผลงาน
ทางวิชาการ 
 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 
(K1) 

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกคร้ัง 
2. อาจารย์บรรยายเน้ือหาหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 
1. อาจารย์สังเกตจากการซักถามและการมี
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม 

 
2 

 
30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K2) 
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ (K3) 

โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศในศาสตร์ที่
หลากหลาย 
3. อาจารย์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่นักศึกษา
ได้น าหลักการ และทฤษฎีของการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ (C1) 
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ (C2) 

 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ท้ังแบบ
ด้ังเดิม และแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
1. อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

 
 

 
30% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (I2) 
2. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (I3) 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ท้ังแบบ
ด้ังเดิม และแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โดยท างานเป็นกลุ่ม 

 
 
1. อาจารย์สังเกตการปรับตัว การร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่ม 

 
 

15 

 
 

15% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
2. สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

 
 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ท้ังแบบ
ด้ังเดิมโดยการเขียน และแบบใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 
1. อาจารย์พิจารณาผลการปฏิบัติงานการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 

13-14 

 
 

15% 
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4.2 เกณฑก์ารให้คะแนน  

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(M) 

- ส่งงานไม่ตามก าหนด 
- มีการอ้างอิง 

- ส่งงานไม่ตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก >50% 

- ส่งงานไม่ตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก >80% 

หรือ 
- ส่งงานตามก าหนด 
- มีการอ้างอิง >50% 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูก >80% 

- ส่งงานตามก าหนด 
- การอ้างอิงถูกทั้งหมด 

ร้อยละ 60 

ด้านความรู้ (K) 
- มีความรู้ความเข้าใจใน
การท ารายการ <30% 

- สามารถลงรายการได้
ถูกต้อง <50% 

- สามารถลงรายการได้
ถูกต้อง >50% 

- สามารถลงรายการได้
ถูกต้อง >80% 

- สามารถลงรายการได้
ถูกต้องทั้งหมด 100% 

ด้านทักษะปัญญา (C) 
- สามารถประยุกต์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติได้ <30% 

- สามารถปฏิบัติการลง
รายการทรัพยากรต่าง ๆ 
ได้ <50% 

- สามารถปฏิบัติการลง
รายการทรัพยากรต่าง ๆ 
ได้ >50% 

- สามารถปฏิบัติการลง
รายการทรัพยากรต่าง ๆ 
ได้ >80% 

- สามารถปฏิบัติการลง
รายการทรัพยากรต่าง ๆ 
ได้ครบถ้วน 100% 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (I) 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท ารายการ
ได้ปริมาณ <30%  

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท ารายการ
ได้ปริมาณ <50% 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท ารายการ
ได้ปริมาณ >50% 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท ารายการ
ได้ปริมาณ >80% 

- มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติการท ารายการ
ได้ครบถ้วน 100% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

- สามารถท ารายการโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ <30% 

- สามารถท ารายการโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ <50% 

- สามารถท ารายการโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ >50% 

- สามารถท ารายการโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ >80% 

- สามารถท ารายการโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ได้
ครบถ้วน 100% 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา 
๐ แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้  
๐ ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน 
๐ ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของ
รายวิชา 
2. อาจารย์ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. อาจารย์ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน 
4. อาจารย์แนะน าแหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้ 
5. อาจารย์แนะน าช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
6. อาจารย์บรรยายเน้ือหา 

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

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และแต่งกายถูก
ระเบียบ (M) 
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของการท า
รายการ 

1. อาจารย์ยกตัวอย่างแคทตาล็อกท่ีมีอยู่
ทั่วไป 
2. อาจารย์บรรยายให้นักศึกษาเข้าใจ
แนวคิดและหลักการของการท ารายการ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างแคทตาล็อก 
 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

3-4 
(8 ชม.) 

บทที่ 2 บัตรรายการ 1. อาจารย์ยกตัวอย่างบัตรรายการ 
2. อาจารย์บรรยายวิธีการท าบัตรรายการ 
3. นักศึกษาฝึกวิเคราะห์บัตรรายการ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างบัตรรายการ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการฝึกวิเคราะห์บัตรรายการ 
(K, C) 

5-7 
(12 ชม.) 

บทที่ 3 การลงรายการบรรณานุกรม 1. อาจารย์บรรยายวิธีการลงรายการ
บรรณานุกรม 
2. นักศึกษาฝึกการลงรายการ
บรรณานุกรม 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างหนังสือใช้ส าหรับฝึกการลง
รายการบรรณานุกรม 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการฝึกลงรายการ
บรรณานุกรม (K, C) 

8-9 
(8 ชม.) 

 
 

บทที่ 4 การเลือกรายการเพ่ือการสืบค้น 1. อาจารย์บรรยายวิธีการเลือกรายการ
เพ่ือการสืบค้น 
2. นักศึกษาฝึกการเลือกรายการเพ่ือการ
สืบค้น 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างหนังสือใช้ส าหรับฝึกการ
เลือกรายการเพ่ือการสืบค้น 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการฝึกการเลือกรายการเพ่ือ
การสืบค้น (K, C) 

10-11 
(8 ชม.) 

บทที่ 5 การลงรายการบุคคล 1. อาจารย์บรรยายวิธีการลงรายการ
บุคคล 
2. นักศึกษาฝึกการลงรายการบุคคล 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างหนังสือใช้ส าหรับฝึกการลง
รายการบุคคล 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการฝึกการลงรายการบุคคล 
(K, C) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

12-13 
(8 ชม.) 

บทที่ 6 การลงรายการนิติบุคคลหรือองค์กร 1. อาจารย์บรรยายวิธีการลงรายการนิติ
บุคคลหรือองค์กร 
2. นักศึกษาฝึกการลงรายการนิติบุคคล
หรือองค์กร 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างหนังสือใช้ส าหรับฝึกการลง
รายการนิติบุคคลหรือองค์กร 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการฝึกการลงรายการนิติ
บุคคลหรือองค์กร (K, C) 

13-14 
(8 ชม.) 

บทที่ 7 โครงสร้างของ MARC 21 และการ
ท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (MARC) 

1. อาจารย์บรรยายโครงสร้างของ MARC 
21 และการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(MARC) 
2. นักศึกษาฝึกการลงรายการโครงสร้าง
ของ MARC 21 และการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (MARC) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. ตัวอย่างหนังสือใช้ส าหรับฝึกการลง
รายการโครงสร้างของ MARC 21 และ
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 
5. คอมพิวเตอร์ 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการฝึกการลงรายการ
โครงสร้างของ MARC 21 และการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (MARC) (K, C) 
3. พิจารณาผลการฝึกการลงรายการ
โครงสร้างของ MARC 21 และการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (MARC) (N) 

15 
(4 ชม.) 

บทที่ 8 หลักการท ารายการตามมาตรฐาน 
RDA 

1. อาจารย์บรรยายแนวคิดและหลักการ
ลงรายการแบบ RDA 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย (ไม่
เกิน 5 คน) วิเคราะห์ความแตกต่างของ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. พิจารณาการเข้าช้ันเรียน และการแต่ง
กายถูกระเบียบ (M) 
2. พิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของการลงรายการระหว่างหลัก AACR2 
และหลัก RDA (K, C) 



มคอ.3 | 11  
 

สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้

การลงรายการระหว่างหลัก AACR2 และ
หลัก RDA 

3. พิจารณาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (I) 

 
2. เกณฑ์การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 



มคอ.3 | 12  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2552).  คู่มือปฏิบัติงาน การลงรายการหนังสือ ฉบับปรับปรุง.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์. (2544). การลงรายการหนังสือและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ AACR2, 

1998 Revision (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรงุเทพ. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1  แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1  แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2.2 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อส้ินสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
 2.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 4.2 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 


