
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 1632206 ช่ือวิชา การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารยแ์ละกลุม่เรียน (section) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด (ตอนเรียน A1) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปดิสอนรายวิชา 
    ส าหรับนักศึกษาปกติ ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2  ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 32304   
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
แนะน ารายวิชา 
- แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้  
- ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน 
- ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

4 4 - 

บทท่ี 1 แนวคิดและหลักการของการท า
รายการ 

4 4 - 

บทท่ี 2 บัตรรายการ 4 4 - 
บทท่ี 3 การลงรายการบรรณานุกรม 8 8 - 
บทท่ี 4 การเลือกรายการเพื่อการสืบค้น 12 12 - 
บทท่ี 5 การลงรายการบุคคล 8 8 - 
บทท่ี 6 การลงรายการนิติบุคคลหรือ
องค์กร 

8 8 - 

บทท่ี 7 โครงสร้างของ MARC 21 และ
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย

12 12 - 



มคอ. 5 

 2 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
ระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม (M1) 
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในศักด์ิศรี และคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ (M4) 
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์(M5) 

 
 

 
 

ปัญหา  
1. นักศึกษาบางคนต้องร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ไม่
สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์ให้ส่งงานย้อนหลัง เพราะกิจกรรม
ที่นักศึกษาไปร่วมท าเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา 

ความรู้ 
 

ความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขา 
วิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง (K1) 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K2) 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (K3) 

 
 

 
 

ปัญหา  
นักศึกษาจ าหลักการที่ส าคัญของการท า
รายการไม่ได้ และไม่เข้าใจ ถึงแม้จะมีการฝึก
ปฏิบัติ  
วิธีแก้ไข 
อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
และบอกข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ (C1) 
(2)  มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ (C2) 

 
 

 
 

ปัญหา  
นักศึกษาไม่สามารถประยุกต์ความรู้ หลักการ 
และทฤษฎีในการท ารายการ ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง  
วิธีแก้ไข 
อาจารย์แนะน าแนวทางให้ แต่คงยังไม่
สามารถท าให้นักศึกษาน าไปใช้ได้ 



มคอ. 5 

 3 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (I2) 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว 
ร่วมกิจกรรม และมีปฏสิัมพันธ์กับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์(I3) 

  
 

ไม่ม ี

ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการ
พูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
สรุปประเด็น และการน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการ
น าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

  ไม่ม ี
 

4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
- อาจารย์ต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และตรวจทานผลการปฏิบัติ พร้อมช้ีแนะ

ข้อผิดพลาดแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
    33 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี้) 
    33 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
    0 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 0 0.00 
B+ 3 9.09 
B 6 18.18 
C+ 8 24.24 
C 9 27.27 
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ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
D+ 5 15.15 
D 2 6.06 
F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ ์(I, M) 0 0.00 
ผ่าน (P,S) 0 0.00 
ตก (U) 0 0.00 

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

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่ม ี ไม่ม ี

    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1. อาจารย์แจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบทุกครั้งในช่วงท้าย
ชั่วโมง 

1. ผู้เรียนรับทราบและขอปรับปรุงตัว ส าหรับคนที่ขาดส่ง
งานบางชิ้นงาน 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี 
 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- 
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

- 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรงุ 
 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

-  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- อาจารย์ควรหาวิธีการที่ท าให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของการท ารายการ ซึ่งน่าจะท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจหลักการได้ดี
ย่ิงข้ึน 

ปีการศึกษาถัดไป 
 

- อาจารย์ผู้สอน 
  

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 - 
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน) 

(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- ความความมุ่งมั่นต้ังใจเรียน และฝึก
ปฏิบัติ 

- ความต้ังใจในการเรียนที่น้อย  
- ไม่มีข้อสงสัย ไม่ซักถาม 

- อาจารย์อาจแบ่งช่วงเวลาเพ่ือให้
นักศึกษาซักถาม หรือเปลี่ยนจากการ
ให้ศึกษาซักถาม เป็นการสอบทวน
ความรู้แทน 

(2) ด้านความรู้ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การอ่านหนังสือ การใช้คู่มือ
ประกอบการเรียน 

- นักศึกษาไม่อ่านหนังสือ  
- นักศึกษาไม่ฝึกการใชคู้่มือ
ประกอบการเรียน 

- อาจารย์อาจให้นักศึกษาหาค าตอบ
จากหนังสือ หรือคู่มือ แทนการสอน
ส าหรับบางประเด็น 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การประยุกต์ใช้ความรู ้ - นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานที่มี - อาจารย์อาจให้นักศึกษาพบเจอสิ่ง
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รูปแบบอื่น ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยฝึก
ปฏิบัติได้ 

ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากการเรียนให้มาก
ย่ิงข้ึน 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ไม่ม ี ไม่ม ี - 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือช่วยในการท ารายการ 

- นักศึกษายังไม่รู้แหล่งที่จะหาข้อมูล
เพ่ือน ามาช่วยในการท ารายการได้ 

- อาจารย์ควรแนะน าแหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ที่น่าสนใจให้แก่นักศึกษา 

 
 

ช่ืออาจารย์รายวิชา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด  
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