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ojk 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา ISY๒๔๐๑ รายวิชา ห้องสมุดดิจิทัล 

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์(แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   ISY๒๔๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ห้องสมุดดิจิทัล        
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Digital Library  

 
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร       สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาชีพเลือก 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ / ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ๑๔ คน  

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)   ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๓๕๓๕ 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล  กระบวนการท างานของระบบห้องสมุดดิจิทัล 
มาตรฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและการท างานร่วมกันของระบบห้องสมุดดิจิทัล  การประเมินและการคัดเลือกระบบห้องสมุด
ดิจิทัล   กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล 

๑.๑ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล   
๑.๒ เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวคิดเก่ียวกับ กระบวนการท างานของระบบห้องสมุดดิจิทัล 
๑.๓ เพ่ือให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและการท างานร่วมกันของระบบ

ห้องสมุดดิจิทัล 
๑.๔ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกระบบห้องสมุดดิจิทัล 
๑.๕ เพ่ือให้นักศึกษาทราบกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล 
๑.๖ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลได ้
๑.๗ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจ หรือ กรณีศึกษา อย่าง

น้อย ๑ ระบบ/กรณีศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ...... ไม่มี ................................................................................................................ ....................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
  

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล  กระบวนการท างานของระบบห้องสมุดดิจิทัล มาตรฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและ
การท างานร่วมกันของระบบห้องสมุดดิจิทัล  การประเมินและการคัดเลือกระบบห้องสมุดดิจิทัล   กระบวนการปรับเปลี่ยน
ไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล 
 Elements of digital library, working process of the digital library system, standards of data 
structure and collaboration of the digital library, evaluation and selection of the digital library system and 
the transitional process to the digital library. 
 
    
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

- ฝึกปฏิบัติ ๑๒ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์ ต่อ ๑ หมูเ่รียน 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  อาคาร ๓๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๙ ๗๐๑๕๑๖๑ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) thanakorn.ui@ssru.ac.th, lapommae@yahoo.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)         
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) 
http://www.teacher.ssru.ac.th/thanakorn_ui/  
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หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต 
 (๒) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต 
 (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 

     ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
 (๔) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความ 
                เป็นมนุษย์ 
  (๕) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

ใช้ Project-based learning โดยแบ่งกลุ่มและจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพื้นที่ท างานในโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน , ห้องสมุดเฉพาะที่ร้องขอ และมีการน าเสนอ
รายงานสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของชั่วโมงเรียนตลอดภาคการศึกษา 
(๒) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
(๓) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔) ประเมินผลการวิเคราะห์โครงงาน 
(๕) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ที่ท างานร่วมกับผู้เรียน โดยมีแบบฟอร์ม 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
  (๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 
๒.๒   วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ 
Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่และจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพ้ืนที่
ท างานในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน , ห้องสมุดเฉพาะท่ีร้องขอ 
และมีการน าเสนอรายงานสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดด้านความเข้าใจมากกว่าท่องจ า   
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     การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้  
  (๒) ประเมินผลจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมาย 
  (๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
   (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการสามารถประยุกต์ความรู้

และ 
     ทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ 

Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่และจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพ้ืนที่
ท างานในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน , ห้องสมุดเฉพาะท่ีร้องขอ 
และมีการน าเสนอรายงานสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเพ่ือวัดความเข้าใจ
และความสามารถในการประยุกต์   และการท าโครงงานของนักศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  (๒) พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
 (๓) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
๔.๒   วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ 
Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่และจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพ้ืนที่
ท างานในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน , ห้องสมุดเฉพาะที่ร้องขอ 
และมีการน าเสนอรายงานสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากโครงงาน การน าเสนอโครงงาน และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
(๒) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ที่ท างานร่วมกับผู้เรียน โดยมีแบบฟอร์ม 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 

วิชา ISY2401 ห้องสมุดดิจิทัล แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยการท ารายงานและการน าเสนองานใน
ชั้นเรียน  (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
   (๓) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย และการ
วิเคราะห์ 
                ข้อมูล 
๕.๒   วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และใช้ 
Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่และจัดทีมพัฒนาระบบ โดยลงพ้ืนที่
ท างานในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน , ห้องสมุดเฉพาะท่ีร้องขอ 
และมีการน าเสนอรายงานสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 

 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การจัดท ารายงานและน าเสนอด้วยสื่อ 
      (๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายในห้องเรียน 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ บทที่ 1. แนวคิดและหลักการของ 
ห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายและความส าคัญ 
ของห้องสมุดดิจิทัล 
- ความสัมพันธ์ของห้องสมุด 
ดิจิทัลกับแหล่งความรู้ต่างๆ 

๔ - บรรยายและอภิปราย 
- ศึกษาข้อมูลโครงการห้องสมุด
ดิจิทัลและปฏิบัติงานกลุ่ม 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๒ บทที่ 1. แนวคิดและหลักการของ 
ห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ) 

๔ - บรรยายและอภิปราย 
- ศึกษาและน าเสนอโครงการ

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 

วิชา ISY2401 ห้องสมุดดิจิทัล แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- องค์ประกอบในการพัฒนา 
ห้องสมุดดิจิทัล 
- โครงการพัฒนาห้องสมุด 
ดิจิทัล 

ห้องสมุดดิจิทัลที่เป็น Best 
practice 

๓ บทที่ 2. เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 
- โครงสร้างพื้นฐานทาง 
เทคโนโลยีส าหรับระบบ 
ห้องสมุดดิจิทัล 
- สถาปัตยกรรมห้องสมุดดิจิทัล 

๔ - บรรยาย ถาม-ตอบค าถาม/PPT/  อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๔ บทที่ 2. เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล
(ต่อ) 
- การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
User Interface 

๔ - บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา    
  อภิปราย 
- ให้นักศึกษาท าโครงงาน ออกแบบ 
  ห้องสมุดดิจิทัล 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๕ บทที่ 3.การจัดการข้อมูลส าหรับ 
ห้องสมุดดิจิทัล 
- การจัดหาและจัดเตรียมข้อมูล 
- การจัดเก็บข้อมูล 

๔ - บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
-  น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับ 
   ห้องสมุดดิจิทัล 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๖ บทที่ 3.การจัดการข้อมูลส าหรับ 
ห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ) 
- การท าดรรชนี ออนโทโลยี 
   ส าหรับการค้นคืน 
- การจัดระบบข้อมูลและสร้าง 
   Metadata 

๔ - บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
-  น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับ 
   ห้องสมุดดิจิทัล 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๗ บทที่ 4. การพัฒนาและบ ารุงรักษา 
ข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัล 
- การบูรณาการฐานข้อมูล 
(database integration) 
- การแปลงผันข้อมูลดิจิทัล 
(digital conversion) 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๘ สอบกลางภาค ๓  อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๙ บทที่ 4. การพัฒนาและบ ารุงรักษา 
ข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัล (ต่อ) 
- การจัดการข้อมูลดิจิทัลถาวร 
(digital archives) 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 

วิชา ISY2401 ห้องสมุดดิจิทัล แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

- การบ ารุงรักษาข้อมูลดิจิทัล 
(digital preservation) 

๑๐ บทที่ 5. การจัดการห้องสมุดดิจิทัล
ด้วยโปรแกรม Greenstone 
Digital Library Software  
- การใช้งานโปรแกรม GSDL 
(Greenstone Digital Library 
Software):คุณสมบัติ ความสามารถ 
การใช้งาน ประโยชน์ 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๑๑ บทที่ 5. การจัดการห้องสมุดดิจิทัล
ด้วยโปรแกรม Greenstone 
Digital Library Software(ต่อ) 
- การใช้งานโปรแกรม GSDL 
(Greenstone Digital Library 
Software):คุณสมบัติ ความสามารถ 
การใช้งาน ประโยชน์ 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

๑๒ บทที่ 5. การจัดการห้องสมุดดิจิทัล
ด้วยโปรแกรม Greenstone 
Digital Library Software(ต่อ) 
- การสร้างคอลเล็คชั่นและ 
การน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม 
Greenstone 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

    ๑๓ บทที่ 5. การจัดการห้องสมุดดิจิทัล
ด้วยโปรแกรม Greenstone 
Digital Library Software(ต่อ) 
- การจัดการคอลเล็คชั่น 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
-  สาธิตและฝึกปฏิบัติ 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

    ๑๔ บทที่ 6. ประเด็นทางสังคมและ 
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
ห้องสมุดดิจิทัล 
- ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  (intellectual property) 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

    ๑๕ บทที่ 6. ประเด็นทางสังคมและ 
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
ห้องสมุดดิจิทัล 
- ด้านสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล 

๔ -  บรรยายและอภิปราย 
 

อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 

วิชา ISY2401 ห้องสมุดดิจิทัล แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

  (personal data rights and 
privacy) 
- ด้านสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ 
  (information rights) 

 ๑๖ น าเสนองาน ๔ บรรยาย ถาม-ตอบค าถาม/PPT/ อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

 ๑๗ สอบปลายภาค ๓  อ.ดร.ธนากร อุย
พานิชย์ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 
ของการประเมินผล  

๑.๑(๑) 
๒.๑(๑) 
๒.๑(๓) 
๓.๑(๓) 
๕.๑(๓) 

ทดสอบทักษะทางด้านการปฏิบัติ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๐ 

๑.๑(๑) 
๒.๑(๑) 
๒.๑(๒) 
๓.๑(๓) 

ทดสอบความรู้ กลางภาค  ๘ ๓๐ 

๑.๑(๑) 
๒.๑(๑) 
๓.๑(๓) 

ทดสอบความรู้ ปลายภาค ๑๗ ๓๐ 

๑.๑(๑) 
๑.๑(๔) 
๑.๑(๕) 
๒.๑(๒) 
๓.๑(๓) 
๔.๑(๑) 
๔.๑(๒) 
๕.๑(๓) 

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงาน
และการน าเสนอ 

๑๖ ๒๐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 

วิชา ISY2401 ห้องสมุดดิจิทัล แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑.๑(๑) 
๑.๑(๔) 
๑.๑(๕) 
๔.๑(๑) 
๔.๑(๒) 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๒-๑๕ ๑๐ 

 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 

วิชา ISY2401 ห้องสมุดดิจิทัล แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

สมชาย วรัญญานุไกร. การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ,  
2553. 

๒. ต าราหรือหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 
ไม่มี 

๓. สื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
๑)  วารสารสารที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์      
๔. แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

๑)  เครือข่าย W3C http://www.w3school.com 
๒)  กรีนสโตน http://www.greenstone.org  

๕. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี 
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หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงอาจารย์และแนวทางการเรียนการสอนแบบ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเมื่อสอนจบภาคเรียน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การสังเกต การสอบ
ปฏิบัติ 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 
 

***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั

นธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความ
รับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาชีพเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา ISY2401 
ชื่อรายวิชา ห้องสมุดดิจิทัล  
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** ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 


