
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์   
                                          คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 
     รหัสวิชา 1632311 ชื่อวิชา การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ (Reference and Information  
                                    Services)  
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตราและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อาจารย์และกลุ่มเรียน (section) 
      1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตํานานจิตร 

2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตํานานจิตร 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตอนเรียน A1 ชั้นปีที่ 2   
1.6 สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 2 ห้อง 232 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
  - ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียด
รายวิชา แนวทางการจัดการเรียน
การสอน เกณฑ์การให้คะแนน 
แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้ 
   - แนวคิดและหลักการเก่ียวกับ
การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาผ่าน social network 

4 4  

  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับบริการ
อ้างอิงและสารนิเทศ       
  - หนังสืออ้างอิงและสื่อ

12 12 - 
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
สารสนเทศ 
  - การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
อ้างอิงและสารสนเทศผู้ให้บริการ
อ้างอิง 
  - การค้นคืนสารสนเทศเพ่ือให้
บริการอ้างอิงด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์      

16 16 - 

- การวิเคราะห์คําถาม-คําตอบ 
เพ่ือให้บริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ    

12 12 - 

- การประเมินคุณค่าในงาน
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

8 8 - 

- นวัตกรรมด้านการบริการ        
สารสนเทศ 

8 8 - 

2.2 หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ม ี ไม่มี  
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
นักศึกษาเป็นสําคัญ  
2) การบรรยาย อภิปราย เก่ียวกับ
การนําเสนองานโดยคํานึงถึง
ข้อเท็จจริง พร้อมยกตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม 
3) กิจกรรมกลุ่มผ่านบทเรียน 
ออนไลน์ โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
 
 ปัญหา เนื่องจากห้องเรียนมีนักศึกษา

พิเศษ (พิการทางตาและทางหู) การ
ทํากิจกรรมจําเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากนักศึกษาปกติ แต่จากการ
สังเกต นักศึกษาพิเศษจะได้เข้าไป
ร่วมกลุ่ม โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้
กําหนดให้  
วิธีแก้ไข อาจารย์จําเป็นต้องทําความ
เข้าใจถึงความบกพร่องและความ
แตกต่างของบุคคลที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม และให้ความรู้ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และใช้บทเรียน
ออนไลน์ประกอบกิจกรรมการเรียน 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ม ี ไม่มี  
และการสอบปลายภาค  

ความรู้ 
 

ความรู้ 
1)  บรรยายประกอบ 
2) ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย 
และทบทวนความรู้ สิ่งที่ได้รับ 
3)  ค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการสืบค้น
ด้วยการใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง  
4)  ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ที่นักศึกษาเรียน 

  
 

ปัญหา  นัก ศึกษา ปกติ  มีปัญหาใน
สื่อสารกับอาจารย์ กล่าวคือ เวลาไม่
เข้าใจมักไม่ซักถาม 
วิ ธี แ ก้ ไ ข  กํ า หน ด คะ แ นน ห า ก
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน และการซักถาม 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

ทักษะทางปัญญา 
1) ให้นักศึกษานําเสนอการใช้เว็บ
บล็อกเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน แล้วนําเสนองาน
ตามบทเรียน 

 
 

 
 

ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ใช้กระบวนการทํางานกลุ่มย่อย
ประมาณ 3-5 คน เป็นหลัก 
2) ให้นักศึกษารับฟังความคิดเห็น
ของบรรณารักษ์ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวกับหลักการให้บริการอ้างอิง
และสารสนเทศ 

 

 
 
 ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) บรรยายประกอบ 
2) ฝึกปฏิบัติการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศเพ่ิมเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการจริงโดยให้
นักศึกษาเข้าไปสืบค้นข้อมูลด้าน
การบริการอ้างอิงสารสนเทศของ

  ปัญหา นักศึกษาไม่เข้าใจเวลาสอน
การวิธีใช้หรือสร้างเว็บต่างๆ  
เนื่องจากการเรียนการสอนไม่เน้น
การเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เป็นเพียงการสอนเสริม 
วิธีแก้ไข ประสานงานด้านเครือข่าย 
wifi ในชั้นเรียนกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และสอนโดยวิธียกตัวอย่าง 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ม ี ไม่มี  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4) เชิญวิทยากรอภิปรายประเด็น
ปัญหา และร่วมกันถามตอบ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านการบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ 

2.4 ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 - อาจารย์ควรอธิบายขั้นตอนการทํางานให้ละเอียด และควรมีการสอบทวนผลการเรียนของ
นักศึกษาเม่ือเรียนจบทุกบทแล้ว  เพ่ือทบทวนเนื้อหา และทําให้นักศึกษาสามารถนําทั กษะไปใช้ในการ
ทํางานอย่างแท้จริง 

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
     59 คน 
3.2 จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชาน้ี 
     59 คน 
3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U 
จ านวน 3 5 31 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 5.09 8.47 52.54 13.56 15.25 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 ผลสัมฤทธ์ิแต่ละผลการเรียนรู้ 
เกณฑ์ประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการเรียนรู้ (คน) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ความ 
สัมพันธ์ 

คณิต/ 
สื่อสาร/ไอที 

การจัดการเรียนรู้ 

60 
ผ่าน 54 51 59 52 53 - 

ไม่ผ่าน 5 8 59 7 6 - 
3.5 ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3.6 ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    3.6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไม่มี ไม่มี 

     3.6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
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3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1) พิจารณาการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
 
2) พิจารณาการซักถามและการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน (K) 
 
3) พิจารณาการนําเสนอผลงานตามใบงาน (C) 
 
 
4) พิจารณาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (I) 
 
 
5) พิจารณาทักษะการใช้ไอที (N) 
 
(ที่มา : มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4) 

1) นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น 
โดยเฉพาะการยกกรณีศึกษาที่อยู่ในกระแสนิยม 
2) นักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่แล้วนั้น มักจะมีการ
แสดงความคิดเห็นอยู่เป็นระยะ ในขณะที่มีนักศึกษา
อยู่อีกส่วนหนึ๋งที่ไม่ค่อยมีความคิดเห็นใด ๆ 
3) ผลงานที่นักศึกษานําเสนอมักเกิดจากการทํา
ตามที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเป็นตัวอย่าง ยังไม่แสดงให้
เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร  
4) นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับเพ่ือนได้ แต่ก็จะ
มีลักษณะของการไม่ให้ความร่วมมือของนักศึกษา
บางคนให้เห็นอยู่บาง 
5) นักศึกษาสามารถทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ค่อนข้างดี 
(วิธีการ : เขียนให้สอดคล้องในแต่ละวิธีการทวน
สอบ) 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

เอกสารด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-
ศาสตร์ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ทันสมัย และมีจํานวนไม่เพียงพอ 

ต้องให้นักศึกษาสืบค้นออนไลน์ แต่อาจได้ข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนจากเว็บไซต์ที่แสวงหากําไร 

4.2 ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การเข้าเรียนต้ังแต่เวลา 8.00 น. ทําให้นักศึกษา 
ส่วนใหญ่มาเรียนไม่ทัน โดยเฉพาะในวันที่มีฝนตก 

อาจารย์ต้องยืดหยุ่นเวลาเข้าชั้นเรียนให้เป็นเวลา 
8.30 น.  

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    5.1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          ผลการทวนสอบผลการเรียนรู้ต่อการเรียนรายวิชานี้จากการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า 

1) นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้นมากที่สุด (4.35) 
2) นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้นมากที่สุด (4.46) 
3) นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด (4.35) 
4) นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้มากที่สุด (4.39) 
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5) นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ IT เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (4.42) 
 ผลการประเมินรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4.38) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
            อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มากกว่านี้ 
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    5.2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
    5.2.2 ความเห็นของอาจารย์อาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

- 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- ควรให้นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการเรียน
ตามกําหนดการเปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักศึกษามี
โอกาสอ่าน และ สอบถามข้อข้องใจ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากขึ้น  
- เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงกับนักศึกษา 
 

- อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษานําเสนอเนื้อหา
เก่ียวกับกระบวนการให้บริการอ้างอิงและ
สารสนเทศจากภายนอกชั้นเรียนมากขึ้น  
- อาจารย์ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอความอนุเคราะห์
วิทยากรและบรรณารักษ์ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศเพ่ิมเติม ทําให้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

6.2 การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง และให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมา
พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- สํานักวิทยบริการฯ ควรมีหนังสือ
เก่ียวกับการจัดการ การสร้างฐานข้อมูล
ที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้
ใช้ค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
(นําไปใช้เสนอใน มคอ.3 หมวดที่ 2 ข้อ 
2 ของภาคการศึกษาถัดไป) 

ปีการศึกษาถัดไป 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- สํานักวิทยบริการ 
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6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     - ควรให้นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการเรียนตามกําหนดการเปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักศึกษามี
โอกาสอ่าน และ สอบถามข้อข้องใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 
      - เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตรงกับนักศึกษา 
6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 
      6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชั้นเรียน 
 
 
 

- มารยาทในการแสดงออกถึง
ความเคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ 
การเก็บขยะในชั้นเรียนหลังเลิก
เรียน รวมทั้งการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

- ให้คําชี้แนะเก่ียวกับความมี
มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยความเข้าใจ และ
จริยธรรมในการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

      6.5.2 ด้านความรู้ 
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- ให้นักศึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าของการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันการจัดระบบสารสนเทศใหม่ๆ 

- นักศึกษาบางคนไม่สนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ และขาด
เรียนบ่อย จึงต้องตักเตือนและ
โน้มน้าวให้มาเรียน เพ่ือสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

- มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ชิ้นงานที่ให้ศึกษา
ผ่านทางบทเรียนออนไลน์ เพ่ือ
ติดตามผลการเรียนรู้ ทั้งในเวลา
และนอกเวลาเรียน 

      6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารและข้อเท็จจริงด้านการ
ให้บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

- การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
นักศึกษาจากอินเทอร์เน็ต และ
สังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาการ
ให้บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
จากวิทยากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการจัดการความรู้ร่วมกับ
วิทยากรและอาจารย์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ 

      6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การร่วมมือกับอาจารย์และ
เพ่ือนๆ ในการทํางานและส่งงาน
กลุ่ม 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่
ช่วยงานเพ่ือน และไม่มีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน 

- อาจารย์มอบหมายงานให้ทํา
เป็นกลุ่มย่อย และติดตามผลการ
ส่งงานตามกําหนด อย่างต่อเนื่อง 
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      6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- นักศึกษาควรฝึกทักษะด้านการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จําเป็นใน
การจัดการความรู้ เพ่ือประโยชน์
ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันให้มากขึ้น 

- การจัดการความรู้ที่มีคุณภาพที่
ได้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้ง
ในชั้นเรียน และผ่านโลกออนไลน์ 
ต้องได้รับการฝึกฝนอย่าง
สมํ่าเสมอ 

- ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
การให้บริการสารสนเทศก่อนฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  

 
นักศึกษาควรฝึกทักษะด้านการใช้บทเรียนออนไลน์ และโปรแกรมประยุกต์ที่จําเป็นกับวิชาชีพให้มากขึ้น 
 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผศ.ดร.บญญลักษม์ ตํานานจิตร 
 

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.....19 ธันวาคม 2559.............. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตํานานจิตร ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
3. ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
 

 


