
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา 1632309    ชื่อวิชา การค้นคืนสารสนเทศ  (Information Retrieval) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
    อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน ตอนเรียน A1 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
5. สถานที่เรียน 
    ห้อง 32205 อาคาร 32 ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
- ปฐมนิเทศ  
- แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรยีน
การสอน แหล่งข้อมลู กิจกรรม
ต่าง ๆ  
- การวัดและประเมินผล  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมลู 
สารสนเทศ และความรู ้

4 4 

 

- การจัดโครงสร้างสารสนเทศ 4 4  
- ประเภทและโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 

4 4  

- ความหมายของการจดัเก็บ
สารสนเทศ  
- องค์ประกอบของการจัดเก็บ
สารสนเทศ  

4 4 
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หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
-ความส าคญัของการจัดเก็บ
สารสนเทศ 
- วิธีการจัดเก็บสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ
สารสนเทศ 

 
4 4 

 

- ความหมายของการค้นคืน
สารสนเทศ 
- กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ 
- ขั้นตอนการประมวลผลของการ
ค้นคืนสารสนเทศ 

4 4 

 

- พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ 
- การอ้างอิงและโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 

4 4 

 

- ความหมายของระบบการค้น
คืนสารสนเทศ 
- ประเภทของระบบการค้นคืน
สารสนเทศ 
- องค์ประกอบของระบบการค้น
คืนสารสนเทศ  

4 4 

 

- เกณฑ์การคดัเลือกระบบการค้น
คืนสารสนเทศ 
- เครื่องมือท่ีใช้ในระบบการค้น
คืนสารสนเทศ 
- ผู้ใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศ 

4 4 

 

- ความส าคัญของการประเมินผล
การค้นคืนสารสนเทศ 
- ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 
- เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล
การค้นคืนสารสนเทศ 
- ปัจจัยที่มีผลต่อผลการค้นคืน
สารสนเทศ 
- ขั้นตอนในการประเมินผลการ
ค้นคืนสารสนเทศ 

4 4 

 

- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การค้นคืนสารสนเทศ 4 4 
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หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
- การค้นคืนสารสนเทศท่ีจดัเก็บ
ในรูปแบบต่าง ๆ  

4 4  

- เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืน
สารสนเทศ 
- สถาบันบริการสารสนเทศ 

4 4 
 

- แหล่งสารสนเทศด้านการค้นคืน
สารสนเทศ 

4 4  

สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบ
ยอดความคดิ 

4 4  

 
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 
 

- การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการถาม
ตอบและอภิปราย 
-ประเมินการพัฒนาตนเอง 

มี 
 

 
 -การแต่งกายและการตรงต่อเวลา  

ควรแก้ไข โดยกระตุ้นให้นักศึกษาเข้า
ใช้เรียนและแต่งกายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ และการรักษากติกาการส่ง
งานให้ตรงเวลา ควบคู่กับการใช้ระบบ
การให้คะแนนตามการปฏิบัติตนจริง 

ความรู้ 
 

-ทดสอบจากงานที่มอบหมาย 
-สอบปลายภาค 
-น าเสนองานในชั้นเรียน 
-ประเมินตนเอง 

มี 
 

 
 -นักศึกษาไม่ท างานที่มอบหมายภายใน

เวลาที่ก าหนด ขาดการบริหารเวลาที่ดี 
ควรแก้ไข โดยการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ าเสมอ 
ตักเตือนและแนะน าหากงานไม่
ก้าวหน้าหรือท าผิด 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

-มอบหมายงาน น าเสนองาน
การค้นคว้า 
-อภิปรายวิธีการค้นคว้า 

มี 
 

 
 -นักศึกษาขาดการใช้ทักษะการ

วิเคราะห์ค าถามหรืองานที่มอบหมาย 
ควรแก้ไขโดย การอธิบายและสาธิต
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผล 

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
ปัญหาและการแก้ปัญหา หรือมีตัวอย่างผลงานที่คาดหมาย

ประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถท างานได้ตามท่ีคาดหมายไว้ 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

-ท างานกลุ่ม ค้นคว้า เขียน
รายงาน 
-การน าเสนองานและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
-ประเมินการท างานร่วมกัน 

มี 
 

 
 -นักศึกษาไม่มีกระบวนการแบ่งความ

รับผิดชอบที่สามารถแสดงถึงการ
ท างานร่วมกัน  
ควรแก้ไขโดย ให้นักศึกษาท าแผนการ
ท างานประกอบขั้นตอนการท ารายงาน 
การประเมินตนเองและกลุ่ม รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง
และการท างานร่วมกัน 
-นักศึกษาเรียนร่วมมีปัญหาในการ
ปรับตัวในการท างานที่มอบหมาย ทั้ง
ด้านการสื่อสาร ความรับผิดชอบ และ
ความกระตือรือร้นในการปรับตัว เพื่อ
การท างานร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
ควรแก้ไข โดยการให้นักศึกษาเล่า
ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ค าแนะน า 
รวมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของหน้าที่ของสมาชิกแต่
ละคน โดยไม่น าความพิการมาเป็น
อุปสรรคในการท างานร่วมกัน 

ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-ประเมินทักษะการสื่อสาร 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนองานและการ
ค้นคว้า 
 

มี 
 

 
 -นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักการใช้

เทคโนโลยีเกี่ยวกับการค้นคืน
สารสนเทศ รวมทั้งแหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์ต่าง ๆ  
ควรแก้ไขโดย การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ และมอบหมายงานเพื่อ
ฝึกทักษะการค้นคืนสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
        ควรมีการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทั้งหมดเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบเห็นในชั้น
เรียน และควรร่วมกันพัฒนากิจกรรมและงานที่มอบหมายให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ  
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
    35 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 
    35 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
    - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 4 11.4 
B+ 2 5.7 
B 6 17.1 

C+ 4 11.4 
C 8 22.9 

D+ 3 8.6 
D 6 17.1 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ถอนรายวิชา (W) - - 

ตก (U) - - 
ไม่สมบูรณ์, ขาดสอบ (I,M) 2 5.7 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การส่งงานล่าช้า และบางคนไม่ส่งงานทั้งที่มีการทวง
ถาม หรือบางคนไม่ส่งงาน และขาดเรียนบ่อยครั้ง 

เนื่องจากนักศึกษาขาดการวางแผนการท างานท าให้
ไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่
ด าเนินการท างานในระยะเวลาที่มอบหมาย ใช้เวลา
ท างานก่อนก าหนดส่งเพียง 1-2 ไม่มีคุณภาพที่ดี 
อาจารย์ต้องมีการกระตุ้นและเตือนก าหนดเวลาอยู่
เสมอทุกคาบเรียน ส าหรับนักศึกษาส่งงานไม่ครบจะ
มีการขาดเรียนบ่อยครั้งท าให้ขาดส่งงานที่เป็น
กิจกรรมในชั้นเรียน และไม่ส่งงานทั้งท่ีมีการทวงถาม
บ่อยครั้ง 
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        6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
การส่งมอบผลงานคืนและประกาศคะแนนเก็บ ท าให้นักศึกษาสามารถทราบผลการท างานของ

ตนเองและสามารถเตรียมพร้อมส าหรับการสอบและ
การประเมินผลตนเอง 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

 

ผลกระทบ 

1. ห้องเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อย สามารถ
ใช้งานได้ แต่เนื่องจากงานที่มอบหมายและ
กิจกรรมในชั้นเรียนมีความจ าเป็นต้อง
ท าการค้นคว้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่นักศึกษาไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นและค้นคว้า  

2. การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ท าให้
นักศึกษาใช้เวลาเรียนไปกับการเข้าเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท าให้ขาดสมาธิและความใส่ใจ
ในการเรียน  

1. ต้องมอบหมายให้ท าการฝึกปฏิบัติและศึกษา
ค้นคว้าทีส่ านักวิทยบริการฯ บางครั้งมีการย้าย
ห้องไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ให้มาปิด
ห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน  

 
2. นักศึกษาหลายคนไม่สนใจกิจกรรมต่างๆ ในชั้น

เรียน เสียเวลาไปกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์   

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี ไม่มี 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
     ให้นักศึกษาประเมินรายวิชาผ่านข้อค าถามในข้อสอบปลายภาคและการท ารายงาน รวมทั้ งอ้างอิง
ข้อมูลจากแบบประเมินการสอนของหลักสูตรฯ 
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    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
          น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ให้นักศึกษาได้เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองในแบบสอบถามของหลักสูตรฯ 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          ท าให้ทราบผลการประเมินการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการสอน การ
มอบหมายงานและกิจกรรมในชั้นเรียน 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 
 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
          การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น หรือการวางแผนการมอบหมายงาน
ประจ าแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ควรจัดประชุมผู้สอนทั้งก่อนเปิด
ภาคเรียน ระหว่างภาคเรียน และ
หลังปิดภาคเรียน เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 

10 มกราคม 2559 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ควรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา เพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรายวิชา วิธีการ
แก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนการสอนให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้กิจกรรมและงานที่มอบหมายใน
ชั้นเรียนไม่ซ้ าซ้อน ลดภาระการท างานของนักศึกษาและสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
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5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 

(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

การสร้างความสัมพันธ์จากการ
ท างานร่วมกัน การตรงต่อเวลา 
ความซื่อสัตย์ต่องานที่รับผิดชอบ 

การสร้างความตระหนักในการ
รับผิดชอบกับงานที่มอบหมาย 
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การ
บริหารจัดการตนเอง 

การกระตุ้นผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอน และงานที่มอบหมาย 

 
(2) ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
การสร้างเสริมประสบการค้นคว้า
สารสนเทศ เพื่อการท างานที่
มอบหมายให้ตรงกับความ
คาดหมายของรายวิชา 

รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ
สารสนเทศ  

ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคืน
สารสนเทศผ่านกิจกรรมและงานที่
มอบหมาย แนะน าทั้งข้อดีและ
ข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 
การค้นคว้าของนักศึกษา และให้
ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 

การเขียนรายงานและการอ้างอิงที่
ถูกต้อง 

ตรวจสอบงานที่มอบหมายและ
แนะน าแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม การปฏิบัติตามบทบาทที่
ได้รับ ความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
กลุ่มงาน 

ประเมินตนเองจากงานที่ท า 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสารและการ
สอน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย 

การแนะน าแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศและการส่งเสริมการใช้
งาน 
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ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา:.......อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน.............................................................. 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.........22 ธันวาคม 2558.............. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา  ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: .................. 
2.  ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: .................. 
3.  ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: .................. 
4.  อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ   ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: .................. 
5.  อ.ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ   ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: .................. 


