
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์   
                                          คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
   รหัสวิชา 1631405  รายวชิาการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 
 2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    - ไม่มี  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อาจารย์และกลุ่มเรียน (section) 
     ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ส าหรับนักศึกษาปกติ ปริญญาตรี  ตอนเรียน A1 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 11507 อาคาร 11 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
แจ้งจุดประสงค์การสอนรายวิชา 
และแนะน าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ 
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการของ
การจัดระบบสารสนเทศ 
- ความหมายของสารสนเทศ 
- หน้าที่ของสารสนเทศ 
- การแบ่งประเภทสารสนเทศ 
- การจัดระบบสารสนเทศ 
- การประเมินคุณค่าสารสนเทศ 

6 6 - 

บทที่ 2 แนวคิดและหบักการของ
ความรู้ 
- ความหมายของความรู้และการ
จัดการความรู้ 

6 6 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
- ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และ
ปัญญา 
- ประเภทของความรู้ 
- จุดมุ่งหมายของการจัดการ
ความรู้ 
- คุณลักษณะของความรู้ 
- ความส าคัญและประโยชน์ของ
การจัดการความรู้ 
บทที่ 3 การเข้าถึงสารสนเทศ 
บรรณานุกรม และเมทาดาทา 
- ความหมายและระบบการเข้าถึง
สารสนเทศ 
- รูปแบบและประเภทของระบบ
การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ 
- แนวคิดและหลักการของการท า
รายการและบรรณานุกรม 
- เมทาดาทา 

6 6 - 

บทที่ 4 ดรรชนีและสาระสังเขป 
- ดรรชน ี
- สาระสังเขป 

6 6 - 

บทที่ 5 ศัพท์สัมพันธ์และ               
การจัดหมู่ 
- ศัพท์สัมพันธ์ 
- การจัดหมู ่

6 6 - 

บทที่ 6 แนวโน้มการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู้ในอนาคต: 
ออนโทโลยี 
- แนวโน้มการจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ในอนาคต 
- ออนโทโลยี 

6 6 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
- การน าเสนอโครงงานเกี่ยวกับ
การจัดระบบสารสนเทศและ
ความรู้ 

6 6 - 

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
- คุณธรรม
จริยธรรม 
 

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
นักศึกษาเป็นส าคัญ  
2) การบรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ
การน าเสนองานโดยค านึงถึง
ข้อเท็จจริง พร้อมยกตัวอย่างที่
เกิดข้ึนจริงในสังคม 
3) กิจกรรมกลุ่มผ่านเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ โดยให้นักศึกษา
ตระหนักถึงมารยาทการใช้งาน
เทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์ 

 
 
 ปัญหา เนื่องจากห้องเรียนมีนักศึกษา

พิเศษ (พิการทางตา กล้ามเนื้ออ่อน
แรง และออทิสติก) การท ากิจกรรม
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
นักศึกษาปกติ แต่จากการสังเกต 
นักศึกษาพิเศษบางคนไม่ร่วมกลุ่มกับ
เพ่ือน    
วิธีแก้ไข อาจารย์จ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจถึงความบกพร่องและความ
แตกต่างของบุคคลที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม และให้ความรู้ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เท่าที่จะท าได้ 

- ความรู้ 
 

1)  บรรยายประกอบ 
2) ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย 
และทบทวนความรู้ สิ่งที่ได้รับ 
3)  ค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการสืบค้น

  
 

ปัญหา นักศึกษาพิเศษที่พิการทางตา 
และแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลการ
ท างานที่เกินความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ซึ่ งคาดว่ าผู้ ปกครอง
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
ด้วยการใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง  
4)  ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ที่นักศึกษาเรียน 

ท างานแทน  ดังนั้นความรู้ที่นักศึกษา
ได้รับจากการท างานอาจไม่สัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมาย 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

1) ให้นักศึกษาน าเสนอการใช้
จัดระบบสารสนเทศและความรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน แล้วน าเสนองาน
ตามบทเรียน 

 
 

 
 

นักศึกษาพิเศษชนิดกล้ามเนื้ออ่อน
แรง และนักศึกษาพิการทางตา ไม่

สามารถท างานได้เอง และให้
ผู้ปกครองช่วยท าให้ 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1) ใช้กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
 

 

 
 
 นักศึกษาพิเศษชนิดออทิสติกบางคนมี

ปัญหาการไม่เข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 

- ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) บรรยายประกอบ 
2) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศเพ่ิมเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการจริงโดยให้
นักศึกษาจัดท าสาระสังเขป 

  ปัญหาจากการสื่อสารกับนักศึกษา
พิเศษประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงและ

พิการทางตา 
 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
 - อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการท างานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียนของ
นักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว  เพ่ือทบทวนเนื้อหา และท าให้นักศึกษาสามารถน าทักษะไปใช้ในการ
ท างานอย่างแท้จริง 

 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
     ตอนเรียน A1 ภาคปกติ    จ านวน    35  คน 
 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 
     ตอนเรียน A1 ภาคปกติ      จ านวน   32 คน 
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3. จ านวนนักศึกษาขาดสอบ (M) 
 ตอนเรียน A1     จ านวน   2 คน 
 
4. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
     ตอนเรียน A1     จ านวน    0   คน 
 
5. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
     ตอนเรียน A1  ภาคปกต ิ

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 4 11.43 
B+ 9 25.72 
B 13 37.14 

C+ 2 5.71 
C 4 11.43 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 1 2.86 
ขาดสอบ (M) 2 5.71 

ถอน (W) 0 0.00 
 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
        6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มไม่สามารถ
สังเกตได้ครบทุกคน 
- นักศึกษาบางคนการส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงต่อเวลา  

- มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งมีความพิการทางการ
มองเห็น กล้ามเนื้ออ่อนแรง และออทิสติก แต่ไม่มี
ล่ามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อความหมาย
ระหว่างการเรียนการสอน 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

อาจารย์ใช้การทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน ในเรื่องที่
เรียนผ่านไปของสัปดาห์ที่แล้ว และมีการทวนสอบ
ทุกคาบเรียนจนถึงบทเรียนสุดท้าย 

เมื่อศึกษาจากงานที่นักศึกษาส่ง พบว่านักศึกษา                
ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจในเนื้อหาระดับหนึ่ง และ
สามารถส่งงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการเรียน อาจส่งผลต่อ
ร้อยละของผลการเรียน และอัตราการได้งานของ

บัณฑิตในอนาคต 

นักศึกษาพิเศษชนิดพิการทางตา และกล้ามเนื้อ 
อ่อนแรง ไม่สามารถเรียนรู้ได้จริงตามแผนการเรียนรู้

ที่หลักสูตรก าหนด 
 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          - 

1.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
-  

 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 - การประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นรายเดือนพบปัญหาที่เกิดขึ้นในหมวดที่ 4 เหมือนกัน 
ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารยต์่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 - ควรน าผลการประชุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนนี้ปรับปรุงวิธีการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้รัดกุม ป้องกันผลการเรียน
การสอนที่ผิดพลาดจากนักศึกษาพิเศษที่พิการทางตา และแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีผลการท างานที่เกิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง ซึ่งคาดว่าผู้ปกครองท างานแทนในภาคเรียนต่อไป   
 



มคอ. 5 

 7 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- ควรให้นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการเรียน
ตามก าหนดการเปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักศึกษา
เรียนรู้พร้อมๆ กับการสอนของอาจารย์ และมีโอกาส
สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น  
 

- อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาท า Mind 
Mapping เพ่ือวัดผลการสรุปความคิดจาก
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
- อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการ
เขียนบรรณานุกรมอ้างอิงเนื้อหาทุกประเภทจากการ
สืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญของสาขาวิชา 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง และกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย
กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียนโดยให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดและเฉลยทุกคาบเรียน เพ่ิมคะแนนจิตพิสัย 
ทางด้านการมีจิตสาธารณะ จิตใจรักการบริการ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทันการจัดระบบสารสนเทศและ
ความรู้ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- อาจารย์ควรให้เวลาท้ายชั่วโมงใน
การทวนสอบความรู้อีกครั้งหนึ่ง  
- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนควรมี
การสอนทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีก
ครั้ง หากเป็นไปได้ 

ภาคการเรียนถัดไป 
 

- อาจารย์ 
  

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    - ควรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าเรียนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามหลักสูตร
ก าหนด โดยค านึงถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นส าคัญ  
 
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 

(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชั้นเรียน 
 
 
 

- มารยาทในการแสดงออกถึง
ความเคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ 
การเก็บขยะในชั้นเรียนหลังเลิก
เรียน รวมทั้งการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

- ให้ค าชี้แนะเก่ียวกับความมี
มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยความเข้าใจ และ
จริยธรรมในการจัดระบบ
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พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
สารสนเทศและความรู้ 

 
(2) ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- ติดตามความก้าวหน้าของระบบ
สารสนเทศและความรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน และรู้เท่าทันการ
จัดระบบสารสนเทศและความรู้ 

- นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบสารสนเทศและความรู้ 

- ควรมอบหมายหน้าที่ด้านการ
ติดตามสรุปสาระสังเขปจาก
ข่าวสารด้านต่างๆ จากสื่อทุกชนิด 

 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารและข้อเท็จจริงทุกด้าน 

- การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
นักศึกษาส่วนใหญ่รับข้อมูลไม่
ทั่วถึงทุกด้าน ไม่รู้เท่าทันสื่อและ
การจัดระบบสารสนเทศแลความรู้ 

- ควรมอบหมายหน้าที่ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
โดยใช้วิจารณญาณ และเขียนสรุป
ประเด็นให้นักศึกษา พร้อมกับ
ตรวจสอบผลการท างานและแจ้ง
ผลสัมฤทธิ์จากการท ากิจกรรมให้
นักศึกษาทราบทันที 

 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การร่วมมือกับอาจารย์และ
เพ่ือนๆ ในการท างานและส่งงาน
กลุ่ม 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่
ช่วยงานเพื่อน 

- อาจารย์ควรมอบหมายงานให้
ท าเป็นกลุ่มและติดตามผลการ
ท างาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- นักศึกษาควรฝึกทักษะด้านการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นให้
มากขึ้น 

- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
และความรู้ที่มีคุณภาพท่ีได้จาก
การค้นหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ 

- ควรฝึกให้นักศึกษาประเมิน
สารสนเทศก่อนน ามาใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวันบ่อยๆ จนเป็นนิสัย 

 
นักศึกษาควรฝึกทักษะด้านการอ้างอิงสารสนเทศ และการให้บริการอ้างอิงและสารสนเทศ ที่จ าเป็น

ต่อวิชาชีพให้มากข้ึน 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผศ.บญญลักษม์ ต านานจิตร 
 

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.....23 ธันวาคม 2558.............. 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 

1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________ 
2. ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________ 
3. ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________ 
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ  ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________ 
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________ 


