การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1631305 วิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
Library Services and Information Dissemination
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตอนเรียน A1
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน
สอนจริง
 ปฐมนิเทศผูเ้ รียน
4
4

 แนะนารายวิชา
 แนะนาแหล่งข้อมูลการทา
โครงงานศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ
 ชี้แจงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนเกณฑ์การให้คะแนน
 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
การเรียน
บทที่ 1 เรื่อง แนวคิดและหลักการ
ของการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
1. ความหมายของการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

-
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2. ความสาคัญของการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
3. ประโยชน์ของการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
4. รูปแบบการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ
บทที่ 2 การวางแผนและการ
จัดการด้านการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ
1. ความหมายของการวางแผนและ
การจัดการด้านการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. ความสาคัญของการวางแผนและ
การจัดการด้านการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
3. ประเภทของการวางแผนและการ
จัดการด้านการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ
4. กระบวนการการวางแผนและการ
จัดการด้านการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ
5.กลยุทธ์ของการวางแผนและการ
จัดการด้านการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ
บทที่ 3 การปรับแต่งสารสนเทศ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปรับแต่งสารสนเทศ
2. ความหมายของการปรับแต่ง
สารสนเทศ
3. กระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ
4 .การคัดเลือกและประเมินค่า
สารสนเทศ
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ
6.การประเมินผลการใช้สารสนเทศที่
ปรับแต่งแล้ว
7.การจัดการหน่วยปรับแต่งและ
เผยแพร่สารสนเทศ
บทที่ 4 การใช้เทคโนโลยีในการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
1. ความหมายของการใช้เทคโนโลยี
ในการบริการห้องสมุดและการ

4

4

-

4

4

-

4

4

-
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เผยแพร่สารสนเทศ
2. ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยี
ในการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
3. รูปแบบและกระบวนการของการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
4. บทบาทของการใช้เทคโนโลยีใน
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศในยุคปัจจุบัน
ศึกษาดูงาน “ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
บทที่ 5 คุณภาพการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
1. ความหมายของคุณภาพการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
2. ความสาคัญของคุณภาพการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
3. กระบวนการดาเนินงานของการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. การประกันคุณภาพการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
บทที่ 6 การประเมินผลการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
1. ความหมายของการประเมินผล
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
2. ความสาคัญของการประเมินผล
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
3. รูปแบบของการประเมินผลการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
4. กระบวนการประเมินผลการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
5. การวิเคราะห์การประเมินผลการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่

4

4

-

4

4

-

4

4

-
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สารสนเทศ
บทที่ 7 กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุด
และการเผยแพร่สารสนเทศ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ
2. ความสาคัญของกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ
3. พระราชบัญญัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สารสนเทศ
4.ความสาคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์
กิจกรรมงานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ
กิจกรรมงานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ
กิจกรรมงานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ
นาเสนอรายงานกลุ่มโครงงาน
นาเสนอรายงานกลุ่มโครงงาน
 ทวนสอบกิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
 ทบทวนและสรุปเนื้อหา
รายวิชาทั้งหมด

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4
4
4

4
4
4

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แนวทางชดเชย
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ประสิทธิผล
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
รายวิชา
มี
ไม่มี
คุณธรรม
- บรรยาย และสร้าง
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปหา

จริยธรรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ข้อมูลนอกสถานที่และสอนให้คานึงถึง
ในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้มี
มารยาทที่ควรปฏิบัติกับผู้คนรอบข้าง
การถาม-ตอบคาถาม หรือ
ไม่ว่าการแต่งกายหรือการพูดจา
แสดงความคิดเห็นตาม
ฝึกให้นักศึกษาเป็นคนตรงต่อเวลา
ประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระ
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ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ

- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้างเสริม
วินัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ การ
ตรงต่อเวลาและให้
ความสาคัญต่อจริยธรรมใน
วิชาชีพ
- บรรยาย การยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา
- การมอบหมายงานเพื่อฝึก
ปฏิบัติ การทางานกลุ่ม
- การร่วมอภิปราย โดยใช้วิธี
Problem-based learning
และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การฝึกวิเคราะห์
เปรียบเทียบงานบริการ
ระหว่างห้องสมุด
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
งานบริการห้องสมุด
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมงาน
บริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ
- การถาม-ตอบ และร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ได้พบ
เห็นมา โดยใช้วิธี Problembased learning และเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนให้นักศึกษา
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- มอบหมายงานกลุ่มและ







ปัญหา 1) นักศึกษามีปัญหาในสื่อสาร
กับผู้สอน กล่าวคือ เวลาไม่เข้าใจใน
การทางาน ไม่มีการซักถามให้เกิด
ความกระจ่าง ดังนั้นความรู้ที่นักศึกษา
ได้รับจากการทางานอาจไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมาย
2) นักศึกษาไม่กระตือรือร้นในเรื่องการ
แสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ มัก
ปล่อยเวลาให้สูญเสียไป และให้เหตุผล
ว่าในรายวิชาอื่นมีการบ้านเหมือนกัน
ทาให้ทาอะไรได้ไม่เต็มที่
วิธีแก้ไข 1) ผู้สอนย้าประเด็นที่
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ชัดเจนและให้
ตรงตามข้อตกลงในชั้นเรียน
2) ผู้สอนแนะนาวิธีการแบ่งเวลา
เทคนิคการเรียน การแสวงหาความรู้
ให้กับนักศึกษาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัญหา นักศึกษาบางคนให้ความสาคัญ
และจัดลาดับกระบวนการทางานได้จน
เกิดทักษะทางปัญญา แต่บางคนยัง
เกาะกลุ่มกับเพื่อนจนค่อนข้างทาให้
เห็นว่าการแสดงออกทางปัญญานั้นยัง
ไม่ได้ผล
วิธีแก้ไข ผู้สอนแนะนาจุดที่ควร
ปรับปรุงและแก้ไขในงานที่นักศึกษา
นาเสนอ
ปัญหา 1) นักศึกษาบางคนมี
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องน้อยทา
ให้การทางานเป็นทีมขาดตกบกพร่อง
2) นักศึกษาในชั้นยังกระจายข้อมูล
5
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รับผิดชอบ

ทางานตามกิจกรรมที่
มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษา
ทางานได้กับผู้อื่นได้
- กาหนดความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาแต่ละคนในการ
ทางานกลุ่มอย่างชัดเจน

ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- การมอบหมายให้สืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต



ข่าวสารต่างๆ กันเองไม่ทั่วถึงเนื่องจาก
มีความเป็นกลุ่มมากขึ้น บอกกันเอง
เพียงในกลุ่ม
วิธีแก้ไข 1) ผู้สอนอบรมและแนะนา
แนวทางให้นักศึกษาใช้มนุษยสัมพันธ์
ให้เกิดประโยชน์ในการทางานเป็นทีม
2) ผู้สอนให้คาแนะนาการให้ข้อมูลกับ
เพื่อนร่วมชั้น
ปัญหา นักศึกษาได้รับมอบหมายงาน
แต่อาจเป็นเพราะไม่กล้าซักถามเวลา
นาเสนองานในบางกลุ่มจึงนาเสนอได้
ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ยังไม่ตรงตามต้องการ
วิธีแก้ไข การนาเสนอครั้งแรกให้ข้อคิด
และจัดให้มีการนาเสนอครั้งที่สองมี
การปรับปรุงเพิ่ม

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
- ผู้สอนควรนาข้อมูลและเงื่อนไขในการนาเสนองานให้นักศึกษาทราบเนื่องจากนักศึกษาไม่ซักถาม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีผลในทางลบโดยสังเกตจากผลงานที่เสนอต่อผู้สอน ควรมีการสอบทวนผลการ
ทางานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
- ผู้สอนควรจัดเพิ่มเวลาให้มีการสอบปากเปล่านอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการพูด และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไขว่หาความรู้เพิ่มขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
33 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
32 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
1
B+
2
B
23

คิดเป็นร้อยละ
3.03
6.06
69.70
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C+
2
6.06
C
4
12.12
D+
0
0
D
0
0
F
0
0
ไม่สมบูรณ์ (I)
0
0
ผ่าน (P,S)
0
0
ตก (U)
0
0
ถอน (W)
0
0
ขาดสอบ (M)
1
3.03
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
- การทากิจกรรมกลุ่ม
- มีนักศึกษาบางคนที่ไม่ให้ความสาคัญในการทา
กิจกรรมกลุ่ม กล่าวคือนักศึกษาไม่มาเข้าร่วม
กิจกรรมในวันนั้น หรือในบางครั้งนักศึกษาไม่เตรียม
ข้อมูลสาหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้การประเมิน
กิจกรรมกลุ่มคลาดเคลื่อนเล็กน้อย
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ผู้ ส อนทบทวนการสอนทุ ก สั ป ดาห์ และเรีย กถาม นักศึกษากล้าพูดและกล้าแสดงออกทางความคิดมาก
ขณะที่สอนในชั้นเรียนทุกครั้ง
ขึ้นในทุกๆ สัปดาห์

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผู้สอนควรอธิบายการทางานในแต่ละขั้นตอนอย่าง ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรมละเอียดขึ้นแล้ว
ละเอีย ด จะช่ วยให้ นั กศึ กษาท างานได้ถูก ต้องตาม พบว่านักศึกษาในบางกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมได้ดี แต่ยัง
วัตถุประสงค์มากขึ้น
มี บ า งก ลุ่ ม เท่ า นั้ น ที่ ท า อ อ ก ม า ไม่ ต ร งต า ม
วัตถุประสงค์
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง และกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย
กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน เพิ่มคะแนนจิตพิสัย ทางด้านการมีจิตสาธารณะ จิตใจรักการบริการเพื่อจะ
เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศที่ดีได้ และเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย (ให้ความรู้ประสบการณ์) เสริม
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ผู้สอนควรอธิบายการทางานใน
ภาคการศึกษาถัดไป
- อาจารย์ผู้สอน
แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด จะ
ช่วยให้นักศึกษาทางานได้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
- นานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านงานบริการ
สารสนเทศและการเผยแพร่
สารสนเทศ

8

มคอ. 5
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นักศึกษาควรได้เรียนรายวิชานี้ในปีชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางการบริการ
ห้ อ งสมุ ด และเผยแพร่ ส ารสนเทศ เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายั ง ศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าทาง
บรรณารักษศาสตร์น้อยไปทาให้ปฏิบัติงานด้านบริการได้ไม่มากเท่าที่ควร เพราะเรื่องบางอย่างนักศึกษายัง
ไม่ได้เรียนทฤษฎีมา
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น - มารยาทในการแสดงออก การ - อาจารย์ต้องให้คาชี้แนะเกี่ยวกับ
ทั้งในชั้นเรียนและบุคคลทั่วไป
เก็บขยะที่วางอยู่ในชั้นเรียน และ ความมีคุณธรรม ในแง่ความ
การปิดไฟและเก็บเก้าอี้ในชั้นเรียน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นด้วยความเมตตา
(2) ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การติดตามความก้าวหน้าของ - นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม - อาจารย์ควรมอบหมายงานที่
งานบริการห้องสมุดต่างๆ
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับงานห้องสมุดเพิ่ม อาทิ
งานบริการห้องสมุดในประเทศ
และต่างประเทศ
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์
- การหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง - อาจารย์ควรฝึกให้นักศึกษาได้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน โดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นที่ควรนามา คิด วิเคราะห์ กับข้อมูลข่าวสาร
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่ ประกอบการทารายงานหรือไม่
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
สารสนเทศ
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การร่วมมือทางานกับคนอื่น ๆ - การเป็นสมาชิกในกลุ่ม แต่ไม่
- อาจารย์ควรมอบหมายงานให้
หรือการทางานกลุ่ม
ช่วยเพื่อนทางาน
นักศึกษาทางานกลุ่ม และมีการ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้
นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
แนะนาให้ตัวอย่าง ส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์ว่าควรใช้เทคโนโลยีใหม่ กาลังใจให้กับนักศึกษา
ใดในการนาเสนอ
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ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ : ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน...............11 พฤษภาคม 2559...................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
2. ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
3. ผศ.บรรพต พิจิตรกาเนิด
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
5. อ.รัชดาภรณ์ ธิราวรรณ

ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: ..................
ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: ..................
ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: ..................
ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: ..................
ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: ..................
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