การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1631406 ชื่อวิชา การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ (Library and Information
Organization Management)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
- ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ อาจารย์อาจารย์และกลุ่มเรียน (section)
ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษาปกติ ปริญญาตรี ตอนเรียน A1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32305

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
แจ้งจุดประสงค์การสอนรายวิชา
6
6
และแนะนาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
รายวิชาการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ
บทที่ 1 ข้อมูล สารสนเทศ และ
ระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 การจัดการองค์กร
6
6
บทที่ 3 การจัดการสารสนเทศใน
6
6
องค์กรบริการสารนิเทศ
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศ
6
6
บทที่ 5 องค์กรดิจิทัล
6
6
บทที่ 6 ความปลอดภัยและ
6
6
จริยธรรมในการใช้ระบบ
สารสนเทศ

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

-

-

มคอ. 5
หัวข้อ

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
6
6

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

บทที่ 7 สังคมการใช้ระบบ
สารสนเทศยุคใหม่
บทที่ 8 กรณีศึกษาการจัดการ
6
6
สารสนเทศในองค์กร
- นักศึกษาดาเนินการนาเสนอ
6
6
รูปแบบระบบสารสนเทศสาหรับ
องค์กรที่สนใจและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง
สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบ
6
6
ยอดความคิด
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แนวทางชดเชย
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผล
รายวิชา
มี
ไม่มี
- คุณธรรม
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ปัญหา เนื่องจากห้องเรียนมีนักศึกษา
จริยธรรม
นักศึกษาเป็นสาคัญ
พิเศษ (พิการซ้าซ้อน และออทิสติก)
2) การบรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ
การทากิจกรรมจาเป็นต้องได้รับความ
การนาเสนองานโดยคานึงถึง
ร่วมมือจากนักศึกษาปกติ แต่จากการ
ข้อเท็จจริง พร้อมยกตัวอย่างที่
สังเกต นักศึกษาพิเศษจะได้เข้าไป
เกิดขึ้นจริงในสังคม
ร่วมกลุ่ม โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้
3) กิจกรรมกลุ่มผ่านบทเรียน
กาหนดให้
ออนไลน์ โดยให้นักศึกษาเรียนรู้
วิธีแก้ไข อาจารย์จาเป็นต้องทาความ
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการ
เข้าใจถึงความบกพร่องและความ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แตกต่างของบุคคลที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม และให้ความรู้ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และใช้บทเรียน
ออนไลน์ wbsc.dusit.ac.th ประกอบ
กิจกรรมการเรียนและการสอบก่อน
และหลังเรียน
- ความรู้
1) บรรยายประกอบ
ปั ญ หา นั ก ศึ ก ษาปกติ มี ปั ญ หาใน

2) ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย
สื่อสารกับอาจารย์ กล่าวคือ เวลาไม่
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วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผล
รายวิชา
และทบทวนความรู้ สิ่งที่ได้รับ
3) ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการสืบค้น
ด้วยการใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง
4) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่นักศึกษาเรียน
ทักษะทาง
1) ให้นักศึกษานาเสนอการใช้แฟ้ม
ปัญญา
สะสมผลงานผ่าน
wbsc.dusit.ac.th เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน แล้วนาเสนองานตามบทเรียน
ทักษะ
1) ใช้กระบวนการทางานกลุ่มย่อย
ความสัมพันธ์ ประมาณ 3-8 คน เป็นหลัก
ระหว่างบุคคล 2) ให้นักศึกษาศึกษาดูงานที่
หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และความ
3) สรุปผลการจัดการความรู้และ
รับผิดชอบ
การแก้ปัญหาตามศาสตร์ที่เรียน
เป็นรายกลุ่ม
- ทักษะการ
1) บรรยายประกอบ
วิเคราะห์เชิง
2) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
ตัวเลข การ
สารสนเทศเพิ่มเติมผ่านทาง
สื่อสารและการ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ใช้เทคโนโลยี
สาขาวิชาของนักศึกษา
สารสนเทศ
3) ฝึกปฏิบัติการจริงโดยให้
นักศึกษาเข้าไปสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาของห้องสมุดจาก
งานวิจัยด้านการจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างวิทยากรจากการศึกษาดู
งาน แล้วนาผลมาอภิปราย
ประเด็นปัญหา และร่วมกันถาม
ตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน

ประสิทธิผล
มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี
เข้าใจมักไม่ซักถาม







ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผล
รายวิชา
มี
ไม่มี
หรือในบทเรียนออนไลน์
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
- อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการเรียนการสอนให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียนของ
นักศึกษาเมื่อเรียนจบทุกบทแล้ว เพื่อทบทวนเนื้อหา และทาให้นักศึกษาสามารถนาทั กษะไปใช้ในการ
ทางานมากขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน A1 ภาคปกติ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน A1 ภาคปกติ
3. จานวนนักศึกษาขาดสอบ (M)
ตอนเรียน A1
4. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ตอนเรียน A1
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
2
B+
0
B
11
C+
9
C
4
D+
1
D
2
F
0
ไม่สมบูรณ์ (I)
3
ขาดสอบ (M)
0
ไม่สมบูรณ์ (I), ขาดสอบ (M)
0
ผ่าน (P,S)
0
ตก (U)
0
ถอน (W)
0

จานวน

32

คน

จานวน

29

คน

จานวน

0

คน

จานวน

0

คน
คิดเป็นร้อยละ
6.25
0.00
34.38
28.12
12.50
3.12
6.25
0.00
9.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
- การสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มสังเกตจาก
- มีนักศึกษาจานวนหนึ่งมีความพิการซ้าซ้อน และ
การเข้าร่วมกิจกรรมในบทเรียนออนไลน์ และแฟ้ม ออทิสติก จึงต้องอาศัยนักศึกษาที่สามารถสื่อ
สะสมผลงาน และในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ความหมายระหว่างการเรียนการสอน จึงอาจสื่อสาร
- ไม่สามารถนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลได้ ได้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเท่าที่ควร ทาให้นักศึกษาไม่
อย่างละเอียดทุกคน
เข้าใจบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
อาจารย์ ใช้ การทบทวนเนื้ อหาก่อนเรียน ในเรื่อ งที่ เมื่ อ ศึ ก ษาจากงานที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
เรียนผ่านไปของสัปดาห์ที่แล้ว และมีการทวนสอบ ส่ว นใหญ่ ส ามารถเข้ าใจในเนื้ อ หาระดั บ หนึ่ ง และ
ทุกคาบเรียนจนถึงบทเรียนสุดท้าย
สามารถส่ ง งานได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์การเรีย นรู้
มากขึ้นกว่าเดิม

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
การใช้งานเว็บไซต์ wbsc.dusit.ac.th ในช่วงแรก ทาให้การใช้งานของอาจารย์และนักศึกษามีปัญหา
ขาดคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เนื่องจากเป็นการใช้งานครั้งแรก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
5

มคอ. 5
1.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- จากการสังเกตการณ์เข้าชั้นเรียน และการซักถามปัญหาของนักศึกษา พบว่ามีปัญหาด้านความ
เข้าใจในการส่งงานผ่าน wbsc.dusit.ac.th
2.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
- แจ้งให้ผู้ดูแลระบบ wbsc.dusit.ac.th ทราบถึงปัญหาและเพิ่มเติมคู่มือในการใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ แต่เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากหมดเวลาการเรียนการสอนแล้ว จึงต้องนาไปปรับใช้ใน
ครั้งต่อไป

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ควรให้นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการเรียน
- อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษานาเสนอเนื้อหา
ตามกาหนดการเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการให้บริการอ้างอิงและ
เรียนรู้พร้อมๆ กับการสอนของอาจารย์ และมีโอกาส สารสนเทศ
สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น
- อาจารย์ประสานงานกับสานักวิทยบริการและ
- เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มา
วิทยากรและบรรณารักษ์ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงกับนักศึกษา การบริการอ้างอิงและสารสนเทศเพิ่มเติม ทาให้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง และให้นักศึกษาได้ เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญ หา การทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมา
พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์ควรให้เวลาท้ายชั่วโมงใน
ภาคการเรียนถัดไป
- อาจารย์
การทวนสอบความรู้อีกครั้งหนึ่ง
- นักศึกษา
- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนควรมี
การสอนทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีก
ครั้ง หากเป็นไปได้
- ติดตามให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ผ่านบทเรียนออนไลน์ และเว็บ
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บล็อก เพื่อตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจ จากข้อมูลที่ติดต่อสื่อสาร
และผลจากการส่งงาน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ควรให้มีการประชุม หรือนากระบวนการจัดการความรู้มาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากการเรียนการสอน
และนามาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การให้ความช่วยเหลือและ
- มารยาทในการแสดงออกถึง
- ให้คาชี้แนะเกี่ยวกับความมี
ร่วมมือกับผู้อื่นในชั้นเรียน
ความเคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม การ
การเก็บขยะในชั้นเรียนหลังเลิก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การอยู่ร่วมกันใน
เรียน รวมทั้งการประหยัด
สังคมด้วยความเข้าใจ และ
พลังงานไฟฟ้า
จริยธรรมในการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ
(2) ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- ให้นักศึกษาติดตาม
- นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม - มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนส่ง
ความก้าวหน้าของการบริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ ข้อมูลข่าวสาร ชิ้นงานที่ให้ศึกษา
อ้างอิงและสารสนเทศ และรู้เท่า อ้างอิงและสารสนเทศ และขาด ผ่านทางบทเรียนออนไลน์ และ
ทันการจัดระบบสารสนเทศใหม่ๆ เรียนบ่อย จึงต้องตักเตือนและ
เว็บบล็อก เพื่อติดตามผลการ
โน้มน้าวให้มาเรียน เพื่อสาเร็จ
เรียนรู้ ทั้งในเวลาและนอกเวลา
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด เรียน
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล - การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
- มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาได้
ข่าวสารและข้อเท็จจริงด้านการ นักศึกษาจากอินเทอร์เน็ต และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ
บริหารจัดการห้องสมุดและ
สังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาการ สรุปผลการจัดการความรู้ร่วมกับ
องค์กรสารสนเทศ
บริหารจัดการห้องสมุดและ
วิทยากรและอาจารย์ เพื่อหาแนว
องค์กรสารสนเทศจากวิทยากรให้ ทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
ชัดเจนยิ่งขึ้น
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การร่วมมือกับอาจารย์และ
- การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- อาจารย์มอบหมายงานให้ทา
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พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
เพื่อนๆ ในการทางานและส่งงาน
กลุ่ม

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่
เป็นกลุ่มย่อย และติดตามผลการ
ช่วยงานเพื่อน และไม่มีส่วนร่วม ส่งงานตามกาหนด อย่างต่อเนื่อง
ในการเรียนการสอน
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- นักศึกษาควรฝึกทักษะด้านการ - การจัดการความรู้ที่มีคุณภาพที่ - ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ถึง
ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็นใน ได้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้ง ปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การจัดการความรู้ เพื่อประโยชน์ ในชั้นเรียน และผ่านโลกออนไลน์ การให้บริหารจัดการห้องสมุดและ
ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ต้องได้รับการฝึกฝนอย่าง
องค์กรสารสนเทศก่อนฝึก
เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
สม่าเสมอ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.บญญลักษม์ ตานานจิตร
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.....19 พฤษภาคม 2559..............
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
2. ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
3. ผศ.บรรพต พิจิตรกาเนิด
4. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ

ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________
ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________
ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________
ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________
ลายเซ็น:_________________วันที่รายงาน:_____________

8

