
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   ISY๒๑๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดระบบสารสนเทศ ๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Organization of Information 2 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ        ๓ หน่วยกติ ๓(๒-๒-๕)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร       สารสนเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาชีพบังคับ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา     อาจารยธ์นากร อุยพานิชย ์ 
     วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

น.บ. (นิตศิาสตร)์ 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร)์       

      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี   
     ศศม. (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาตร)์ 

ศศบ. (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร)์ 
 

๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
E – Mail : Thatsanan.ch@ssru.ac.th 
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๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔ / ช้ันปีที่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๑๕ คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี)  ISY๒๑๐๑ การจัดระบบสารสนเทศ ๑ 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  ไม่ม ี   
 
๙.  สถานที่เรียน    คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  จุดมุ่งหมายของรายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ มีดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ เพื่อให้ผูเ้รียนรูว้ิธีการ และสามารถจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิันได้ 

  ๑.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนรูว้ิธี และสามารถจัดระบบสารสนเทศบนเครอืข่ายได้ 

  ๑.๓ เพื่อให้ผูเ้รียนรูว้ิธีการ และสามารถท ารายการวัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

  ๑.๔ เพื่อให้ผูเ้รียนรูว้ิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศได้ 

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน 

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรูท้ี่ทันสมัยอยู่เสมอ และน าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตได้มากที่สุด 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 

   การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการจัดระบบสารสนเทศบนเครือข่าย การ

ท ารายการวัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ 

  Library of Congress Classification System; Classification and cataloging information on web and non-printed 

materials; Using of information technology for classification and cataloging work. 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมงตอ่

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสรมิตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติงาน ๓๐ ช่ัวโมงตอ่ภาค

การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง ๗๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ประกาศเวลาวา่งของอาจารยผ์ู้สอนหน้าห้องพักอาจารย์ หอ้ง ๓๕๒๑ อาคารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
เพื่อให้นักศึกษาขอเข้ารับค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการจากอาจารย์ผูส้อน 
 อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยนักศึกษาสามารถนัดหมาย ผา่นช่องทางต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง - ช้ัน - อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙ ๑๙๙๔ ๑๙๐๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  Thatsanan.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  ID Line: chotikachu 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) https://elsci.ssru.ac.th/thatsanan_ch/ 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคล และ

ความ

รับผดิชอบ

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

วิชาชีพบังคับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ 

ชื่อรายวิชา  

การจัดระบบสารสนเทศ ๒ 

Organization of Information 2 

                 

      ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
    (๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

    (๒) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง 

  (๔) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ สทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

   (๕) สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชส้ารสนเทศตอ่บุคคล/องค์กรและสังคม 
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๑.๒ วิธีการสอน 
 (๑) ความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง รวมถึงได้รับ

ความรูจ้ากมาตรฐานทางดา้นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 

  (๒) มีความรูท้ี่เกิดจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) ความรูใ้นกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรูใ้นงานอาชีพ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกจิกรรม 
(๒) ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอ้มเพรียงของนักศกึษา ในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 
(๓) สังเกตการณแ์สดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรยีนรว่มกันและกับผู้สอนทุกคน 
(๔) ปรมิาณการกระท าทุกจริตในการสอบ 
  

๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรูใ้นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างกวา้งขวาง รวมถงึ ได้รับ

ความรูจ้ากมาตรฐานทางดา้นขอ้มูลและสารสนเทศที่เป็นทีย่อมรับในระดับสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

  (๒) มมีีความรูท้ี่เกดิจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตรต์า่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (๓) มีความรูใ้นกระบวนการ และเทคนิคการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรูใ้นงานอาชีพ 
๒.๒ วิธีการสอน 

 (๑) การบรรยายภายในช้ันเรยีน และการถาม-ตอบ 

(๒) มอบหัวขอ้เรื่องให้ค้นควา้และท ารายงานทั่งเดี่ยวและกลุ่ม 

(๓) สอนโดยการสาธิตและฝกึภายในห้องปฏิบัติการ 

(๔) การสอนโดยใช้สื่อการเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากผลคะแนนการฝกึปฏิบัติ 

(๒) การทดสอบย่อย 

(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

(๔) การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑) คดิอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

  (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
  (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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 ๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) กรณีศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตรใ์นด้านต่างๆ  

(๒) การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นควา้ 

(๓) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ ก าหนดให้มีหัวข้อในรายวิชาที่

ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น ตรรกวิทยา การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใข้ เป็น

ต้น 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากผลคะแนนการฝกึปฏิบัติ 

(๒) การสอบข้อเขยีน 

(๓) การเขยีนรายงาน 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้ อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนรว่มในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

  (๒) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ วิธีการสอน 
 (๑) สอดแทรกประสบการณ ์และ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 
 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวชิาชีพ 
  (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม 
 (๓) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น ตรรกวิทยา การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์

ความสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ สถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นต้น 

๕.๒ วิธีการสอน 

(๑) จัดให้มีหอ้งปฏิบตัิการของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
(๒) ฝึกแก้ปัญหาหรอืโจทย์ทีจ่ าเป็นต้องใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น ตรรกวทิยา การเปรยีบเทียบ การ

วิเคราะห์ความสอดคลอ้งกับมาตรฐานตา่งๆ สถติิในการประมวลผล การแปลความหมาย และการวเิคราะห์ขอ้มลู เป็นต้น 
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และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืการเลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิควิธีวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชา และเกณฑ์

การให้คะแนน 

บทที่ ๑ แนวคิดการจดัหมวดหมู่

ทรัพยากรสารสนเทศ 

บทที่ ๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
- ประวัติหอสมดุและการจัดหมู่ระบบ

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

- เปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่ระบบ

รัฐสภาอเมรกิันกับระบบทศนยิมดิวอี้ 

- ข้อดีและข้อจ ากัดของระบบหอสมุด

รัฐสภาอเมรกิันและระบบทศนิยมดิวอี้ 

ทฤษฎี ๒ ๑.ปฐมนิเทศและแนะน า 

แผนการเรยีนการสอน  

๒. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง

ออนไลน์ผา่น Google hangout 

meet 

๓. เชิญนักศึกษาเข้าหอ้งเรียน

ผ่าน Email และ line 

๔. เอกสารประกอบการสอน

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/that

sanan_ch/ 

๕. สื่อวดิีโอคลิป 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี

 ปฏิบัติ ๒ ๑. อภิปรายกลุม่ และการแสดง

ความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

๒. ท าแบบทดสอบความรูก้อ่น

เรียนผ่าน Google Form 

๒ บทที่ ๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมู่ (ต่อ) 

- ลักษณะโครงสรา้งของคูม่ือการจัดหมู่

ทฤษฎี ๒ ๒. บรรยายในห้องปฏิบัติการ 

๓. เอกสารประกอบการสอน

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี
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และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน 

- การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุด

รัฐสภาอเมรกิัน 

 

- ห้องสมดุที่จัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด

รัฐสภาอเมรกิันในประเทศไทย 

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/that

sanan_ch/ 

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหดั  

ด้วย Google Form 

๒. ใช้คู่มือประกอบการฝึก

ปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ 

www.loc.gob   

๓ บทที่ ๓ การก าหนดเลขหมู่หนังสือระบบ

รัฐสภาเอมรกิัน 

- โครงสร้างและสัญลักษณ์ของระบบ

หอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน 

- ขั้นตอนในการก าหนดเลขหมู่หนังสือ

ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน 

- วิธีการก าหนดเลขหมู่หนังสือระบบ

รัฐสภาเอมรกิัน (ต่อ) 

ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง

ออนไลน์ผา่น Google hangout 

meet 

๒. เชิญนักศึกษาเข้าหอ้งเรียน

ผ่าน Email และ line 

๓. เอกสารประกอบการสอน

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/that

sanan_ch/ 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัตดิ้วยแบบฝึกหดั 

ด้วย Google Form และส่งงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน 

Link เว็บไซต์ 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/  

๒. ใช้คู่มือประกอบการฝึก

ปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ 

www.loc.gob   

๔ บทที่ ๔ เลขเรียกหนังสือและเลขหนังสือ

หรือ เลขประจ าตั วผู้ แต่ งของระบบ

รัฐสภาอเมรกิัน 

- เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมรกิัน 

ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง

ออนไลน์ผา่น Google hangout 

meet 

๒. เชิญนักศึกษาเข้าหอ้งเรียน

ผ่าน Email และ line 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี
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และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- เลขหนังสือหรอืเลขประจ าตัวผู้แต่ง ๓. เอกสารประกอบการสอน

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/ 

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัตดิ้วยแบบฝึกหดั 

ด้วย Google Form และส่งงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน 

Link เว็บไซต์ 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/  

๒. ใช้คู่มือประกอบการฝึกปฏบิัติ

ผ่านเว็บไซต ์www.loc.gob   

๕-๗ บทที่ ๕ ตาราง (Tables) 

- ตารางภายใน (Internal tables) 

- ตารางช่วย (Auxiliary tables) 

- ตารางลอย (Floating tables) 

ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง

ออนไลน์ผา่น Google hangout 

meet 

๒. เชิญนักศึกษาเข้าหอ้งเรียน

ผ่าน Email และ line 

๓. เอกสารประกอบการสอน

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/ 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัตดิ้วยแบบฝึกหดั 

ด้วย Google Form และส่งงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน 

Link เว็บไซต์ 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/  

๒. ใช้คู่มือประกอบการฝึก

ปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ 

www.loc.gob   



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
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และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  

๙-๑๐ บทที่ ๖ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการวิเคราะหห์มวดหมู่ทรัพยากร

สารสนเทศระบบรัฐสภาอเมรกิัน 

ทฤษฏี ๒ ๑. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/ 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัตดิ้วยแบบฝึกหดั 

ด้วย Google Form และส่งงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน 

Link เว็บไซต์ 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/  

๒. ใช้คู่มือประกอบการฝึก

ปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ 

www.loc.gob   

๑๑-๑๔ บทที่ ๗ การท ารายการวัสดไุม่ตีพิมพ์

และสือ่อิเล็กทรอนิกส์  

ทฤษฏี ๒ ๑. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/ 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัต ผ่านเว็บไซต์ 

https://koha-

community.org/demo/ 

๑๕-๑๖ บทที่ ๘ วิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการวิเคราะห์และจัดระบบ

สารสนเทศได ้

ทฤษฏี ๒ ๑. บรรยาย/กรณตีัวอย่าง 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

และ PowerPoint ผ่านเว็บไซต ์

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/ 

อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๒ ๑. ฝึกปฏิบัตดิ้วยแบบฝึกหดั 

ด้วย Google Form และส่งงาน



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่าน 

Link เว็บไซต์ 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/tha

tsanan_ch/  

๑๗ สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๑(๑) 

๑.๑(๒) 

๔.๑ (๒) 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการ

เข้าช้ันเรยีน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการรว่มกจิกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอ้มเพรียง

ของนักศึกษา ในการเข้ารว่มกจิกรรมเสรมิ

หลักสูตร 

(๓) สังเกตการณแ์สดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรยีน

รว่มกันและกับผู้สอนทุกคน 

(๔) ปรมิาณการกระท าทุกจริตในการสอบ 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๒) 

การสอบกลางภาค ๘ ๒๕ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๒) 

การสอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๒) 

๕.๑(๒) 

ฝึกภาคปฏิบัติ และการเขยีนรายงาน และการ

น าเสนอ 

๒-๗, ๙-๑๖ ๔๐ 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. แผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๓.๑ การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓  
รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓.๒ การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิ 

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๒) 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

๘,๑๘  

๒.๑(๑) 

๓.๑(๑) 

๓.๑(๒) 

๕.๑(๒) 

ฝึกภาคปฏิบัติ และการเขียนรายงาน และการ

น าเสนอ 

๒-๗,๘-๑๖  

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ  

หน่วยที่ ๑-๗.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
๒) ระเบียบ สุภวิรี.  (๒๕๔๘).  การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน.  นครปฐม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
๓) The Library of Congress.  (2015).  Library of Congress Classification FDF. Retrieved January  

2,  2017, from http://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html       
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑)  ทัศนนัท์ ชูโตศรี. (๒๕๕๘).  เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์โชตกิา ชูโตศร.ี  (PowerPoint).  

สืบค้นเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จาก https://elsci.ssru.ac.th/thatsanan_ch/       

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑) อัมพร ทีขะระ.  (๒๕๓๕).  คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ:  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 ๒) เสน่ห์ เข็มหนู.  (๒๕๓๙).  การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาพอเมริกัน.  อุดรธานี: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี. 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔  
รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา นักศึกษาสามารถเขา้ไปประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อน

ผ่านระบบงานทะเบียนและประมวลผลของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลักจากจบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

โดยผลการประเมินในภาพรวมต้องไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑  

นอกจากอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง กับทางอาจารย์ผู้สอนเอง หรือผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา ในหลายช่องทาง เช่น ด้วยตนเอง 

หรอืช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line / Facebook เป็นต้น 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

กลยุทธ์การประเมินการสอน ทางสาขาวิชาได้มีการด าเนินการ เช่น ประเมินการสอนจากผู้สังเกตการณ์หรือทีม

ผู้สอน และประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

  วิธีการปรับปรุงการสอนทางคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรไ์ด้มีการส่งเสรมิให้มีการวจิัยในช้ันเรียน ร่วมถึงจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ผูส้อน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในวิชานี้ผู้เรียนต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้สอนจึงใช้

วิธีการทวนสอบ ด้วยวิธีทวนสอบจากคะแนนข้อสอบจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคตามเกณฑ์มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย และงานที่ได้รับมอบหมายทั้งานกลุ่มและงานเดี่ยว 

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

จากผลการประเมินในข้อ ๑ และ ๒ ผู้ที่เก่ียวข้องได้น าผลที่ได้มาประชุมวางแผนและหาข้อสรุปในการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยจะมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรสารสนเทศศาสต์บัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา  

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หน้า | ๑๕  

รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ รายวิชา การจัดระบบสารสนเทศ ๒ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

วิชาชีพเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา ISY๒๑๐๒ 

ชื่อรายวิชา  

การจัดระบบสารสนเทศ ๒ 

Organization of Information 2 

                 

      ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


