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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          

รหัสวิชา 1633414 ชื่อวิชา ห้องสมุดดจิิทัล 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
1) อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา : อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.รัชฎาพร  ธิราวรรณ 
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศกึษา 2559 / ชั้นปี 2 

1.6 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32302  

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หวัข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
1. ปฐมนิเทศ 
2. แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล และ

4 4 - 



2 
 

หวัข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
การท าโครงงาน 
บทที่  1 แนวคิดและหลักการของ
ห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายของห้องสมุดดิจิทัล 
- แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล 
- ข้อดี ข้อจ ากัดของห้องสมุดดิจิทัล 
- องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล 
- ลักษณะของห้องสมุดยุคใหม ่

8 8 - 

บทที่ 2 เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล  
- ความหมายเทคโนโลยีห้ องสมุด
ดิจิทัล 
- ความส าคัญ เทคโนโลยีห้องสมุด
ดิจิทัล 
- ประเภทเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 

8 8 - 

บทที่ 3 การจัดการส่ือดิจิทัล  
- ความหมายของสื่อดิจิทัล 
- ความส าคัญของสื่อดิจิทัล 
- ประเภทของทรัพยากรสื่อดิจิทัล 
- การจัดการสื่อดิจิทัล 
- การให้บริการสื่อดิจิทัล 
- แหล่งบริการสื่อดิจิทัล 

8 8 - 

บทที่ 4 การวางแผนและการ
ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายของการวางแผนและการ 
  ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
- ความส าคัญของการวางแผนและการ 
  ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
- กระบวนการวางแผนงานห้องสมุด
ดิจิทัล 
- การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 

8 8 - 
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หวัข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
 
 
บทที่  5 การด าเนินงานห้องสมุด
ดิจิทัล 
- หลักการด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล 
- หลักการบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล 

8 8 - 

บทที่ 6 การจัดการสื่อสังคมส าหรับ
ห้องสมุดดิจิทัล 
- ความหมายของสื่อสังคมส าหรับ
ห้องสมุดดิจิทลั 
- รูปแบบของของสื่อสังคมส าหรับ
ห้องสมุดดิจิทัล 
- การจัดการสื่อสังคมส าหรับห้องสมุด
ดิจิทัล 
- วิธีการเช่ือมโยงสื่อสังคมกับห้องสมุด
ดิจิทัล 

4 4 - 

บทที่ 7 การประเมินห้องสมุดดิจิทัล 
- ค ว าม ห ม าย ข อ งก า รป ระ เมิ น
ห้องสมุดดิจิทัล 
- วิธีการการประเมินห้องสมุดดิจิทัล 
- ประโยชน์ของการประเมินห้องสมุด
ดิจิทัล 

4 4 - 

บทที่ 8 แนวโน้มห้องสมุดดิจิทัลและ
ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ 
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับโลก
ยุคปัจจุบัน 
- สื่อดิจิทัลกับงานห้องสมุด 
- แนวโน้มห้องสมุดดิจิทัล 

4 4 - 
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หวัข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
- ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อ
วิชาชีพ   บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
น าเสนอโครงงานศึกษาดูงานห้องสมุด
ดิจิทัล 

4 4 - 

2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม ่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  

(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ม ี ไม่มี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

1. อาจารยก์ าหนดเงื่อนไขการ
เรียน ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความตรงต่อเวลาทัง้ใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งานกิริยามารยาท และความ
ซื่อสัตย์ 
3. อาจารยใ์ห้นักศึกษาฝกึการ
กล้าแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
4. อาจารยใ์ห้นักศึกษาฝกึการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในศกัดิ์ศรี และ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
5. อาจารยใ์ห้นักศึกษา
ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครือ่งมือ

  
 

ปัญหา  
- นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสาย  
- นักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลา 

-นักศึกษาพูดไม่สุภาพกบัเพื่อน 
วิธีแก้ไข  
-แนะน ากฎกติกาที่ตกลง
ร่วมกันในการเข้าชั้นเรียน 

-แนะน ากฎกติกาที่ตกลง
ร่วมกันในการส่งงาน 

-แนะน ามารยาทในการพูดคุย
และการอยู่รว่มกันในสังคม 
 



5 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

ม ี ไม่มี 

ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชพี
เสมอ 

ความรู ้ 1. อาจารยท์บทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลัง
เรียนทุกครั้ง 
2. อาจารยใ์ห้นักศึกษาเข้าใจใน
หลักวิชาการและสามารถบูรณา
การความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ กับ ความรู้
ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
หลักการและแนะน าตัวอย่าง
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุด
ดิจิทัลและสามารถประยุกต์
ความรูจ้ากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
4.อาจารย์แนะน าให้นักศกึษา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร ์และ
สารสนเทศศาสตร ์และศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งน าไป
ประยุกต์ใช้ได ้

  ปัญหา  
1. นักศึกษาที่บกพร่องทางการ
ได้ยิน เรียนรู้และเข้าใจเน้ือหา
ได้ยาก  
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์อธิบายให้ครลู่าม
ช่วยแปลให้นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยินได้อธิบายซ้ าอีก
ครั้ง 
2. หาสื่อ VDO มาประกอบการ
สอนช่วยให้นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยินเข้าใจง่ายข้ึน 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. อาจารยใ์ห้นักศึกษาฝกึ
ปฏิบัตกิารวิเคราะห์สังเคราะห์
จากใบงานและกิจกรรมเกี่ยวกับ

  ปัญหา  
1. นักศึกษาท าโครงงานเลือก
ห้องสมุดที่ไม่ตรงตาม
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

ม ี ไม่มี 

ห้องสมุดดิจิทัล แล้วนักศกึษา
สามารถประยุกตค์วามรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
จากการเรียนน ามาคิดอย่างเป็น
ระบบและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดดิจัล
ท าให้ประยุกต์ใช้งานความรู้
ไม่ได้ 
 วิธีแก้ไข  
1. แนะน าให้เลือกห้องสมุด
ดิจิทัลทีต่รงตามวตัถุประสงค์
และยกตัวอย่างประกอบ 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1. อาจารยใ์ห้นักศึกษาท า
กิจกรรมกลุ่มรว่มกันในชัน้เรียน
เพื่อทบทวนบทเรียนและให้
เรียนรู้การท างานเป็นทีม ความ
รับผิดชอบและการมีปฏสิัมพันธ์
กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์
2. อาจารยใ์ห้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 
ๆ ละ 5 คนเพื่อท าโครงงาน
ศึกษาดูงานห้องสมุดดิจทิัล 
จ านวน 1 โครงงาน  

  ปัญหา  
1. นักศึกษาบางคนไม่ชอบ
ท างานเป็นกลุ่ม เข้ากับเพื่อน
ไม่ได้  
 วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์แนะน าประโยชน์
และความส าคัญของการท างาน
เป็นกลุ่ม เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี
และการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้
ร่วมกัน 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. อาจารยให้นักศึกษาท า
กิจกรรมพดูคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในการทบทวนบทเรียน
หรือในการยกตวัอย่าง
กรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ  
2. อาจารยใ์ห้นักศึกษาน าเสนอ
โครงงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอ 

  ปัญหา  
1. นักศึกษาไม่ค่อยสนใจ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเน้ือหาวิชา 
แต่สนใจข้อมูลเพื่อความบันเทิง
มากกวา่วิชาการ 
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์แนะน าประโยชน์
ของการค้นควา้เพิ่มเติมจาก
เน้ือหาวิชาและแนะเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชา  
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2.4 ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ในชั้นเรียนที่มีกลุม่นักศึกษา
หลายกลุ่ม เช่น นักศึกษาปกติ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน นักศึกษาพิการทางกาย  

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
3.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 60 คน 

3.2 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้ 
 49 คน 

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U 

จ านวน 2 3 18 9 14 2 1 0 11 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 3.33 5 30 15 23.3 3.33 1.66 0.00 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

3.5 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 

3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
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3.6 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรยีนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ ข้อคิดเห็น 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. อาจารยก์ าหนดเงื่อนไขการเรียน 
ความรับผิดชอบ ความมวีินัย ความ
ตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้า
เรียน การส่งงาน กริิยามารยาท 
และความซื่อสัตย ์
3. อาจารยใ์ห้นักศึกษาฝกึการกล้า
แสดงความคดิเห็นและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค ์
4. อาจารยใ์ห้นักศึกษาฝกึการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในศกัดิ์ศรี และคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ 
5. อาจารยใ์ห้นักศึกษาปฏิบัติงาน
โดยอาศัยเครื่องมือทางวชิาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเสมอ 

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
2.สังเกตพฤติกรรมการกล้า
แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็น
และมีภาวะผู้น า 
3.สังเกตจากการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและการให้เกียรติ
เพื่อนในชันเรียน 
4. สังเกตผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาที่ค านึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชพี เช่น การอา้งอิงผลงานทาง
วิชาการ 
5. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 
6. สังเกตจากพฤติกรรมการพูดคุย
สื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรยีนและกับ
อาจารย ์

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 86.67 

- 
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ด้านความรู ้ 1. อาจารยท์บทวนความรู้ก่อนเรียน 
และสรุปความคิดหลังเรยีนทุกครั้ง 
2. อาจารยใ์ห้นักศึกษาเข้าใจในหลัก
วิชาการและสามารถบูรณาการ
ความรูใ้นสาขาวชิา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กับ ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
3. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการ
และแนะน าตัวอย่างและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัลและสามารถ
ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ 
4.อาจารย์แนะน าให้นักศกึษา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร ์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งน าไปประยุกตใ์ช้ได้ 

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงความคดิเห็นในระหว่างการ
เรียนการสอน 
2. อาจารยพ์ิจารณาผลการเรียนรู้ที่
นักศึกษาไดว้ิเคราะห์ สังเคราะห์
ตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ห้องสมุดดิจิทัล แล้วสามารถ
ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัต ิสามารถบูรณาการความรู้
และสามารถเลือกใช้สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
3. อาจารยพ์ิจารณาจากการพูดคุย
และตอบปัญหาของนักศึกษาที่
สามารถเสนอความรู้ที่ทนัสมัยมา
สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นและสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ได ้

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 71.65 

- 
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ด้านทักษะทางปัญญา 1. อาจารยใ์ห้นักศึกษาฝกึปฏิบัติการ
วิเคราะห์สังเคราะห์จากใบงานและ
กิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล 
แล้วนักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานจากการเรียนน ามาคิด
อย่างเป็นระบบและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

1. อาจารยพ์ิจารณาจากแนวคิดผล
การวิเคราะห์สังเคราะหจ์ากใบงาน
และกิจกรรมแล้วนักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานจากการเรยีนน ามาคิด
อย่างเป็นระบบและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 75 

- 

ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. อาจารยใ์ห้นักศึกษาท ากิจกรรม
กลุ่มร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อทบทวน
บทเรียนและให้เรียนรู้การท างาน
เป็นทีม ความรับผิดชอบและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์
2. อาจารยใ์ห้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ 
ละ 5 คนเพื่อท าโครงงานศึกษาดู
งานห้องสมุดดิจิทัล จ านวน 1 
โครงงาน  
 

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรรมการ
ปรับตัว การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนในกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์ 
2.อาจารย์ตรวจผลงานกจิกรรมกลุ่ม 
และสังเกตพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันของนักศึกษา  
3.อาจารย์ตรวจสอบเล่มรายงาน
ความกา้วหน้าการจดัท าโครงการ
ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ เพื่อ

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 90 

- 
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 ตรวจสอบความรับผิดชอบ ความ
สามัคคีและความคดิสรา้งสรรค์ใน
เขียนโครงงาน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที 

1. อาจารยให้นักศึกษาท ากิจกรรม
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
ทบทวนบทเรียนหรือในการ
ยกตัวอยา่งกรณศีึกษาเพือ่วิเคราะห์
สังเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ  
2. อาจารยใ์ห้นักศึกษาน าเสนอ
โครงงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 

1. อาจารย์สังเกตจากการพูดคุยสรุป 
วิเคราะห์สามารถน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องตรงประเด็น มีการการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.อาจารยพ์ิจารณาจากการสื่อสาร
ผ่านการน าเสนอโครงงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างประสิทธภิาพ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 71.65 

- 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

4.2  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศกึษา ดา้นทักษะในการสอน เน้ือหา
รายวชิา งานที่ไดร้ับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามคีวามพอใจอยู่ในระดับมาก  

( 𝑥 = 4.08) 
 2) ผลจากนักศกึษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่
เห็นว่า 
  - มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก  (3.98) 
  - ไดร้ับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก  (3.98) 
  - นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยูใ่นระดับ มาก (4.03) 
  - นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อยูใ่นระดับ มาก (4.02) 
  - นักศึกษาพัฒนาทกัษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้น อยู่ใน
ระดับ มาก (4.05) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1 
 อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มากกวา่นี้ 

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

 - 
5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.2.1 

 - 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

-  

6.2 การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  

6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรพานักศกึษาไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่เกี่ยวกับ
ห้องสมุดดิจิทัล 

2. เชิญวิทยากรที่ท างาน
ห้องสมุดดิจิทัลมาให้ความรู้
เพิ่มเติม 

ปีการศึกษาถัดไป 
 

1. อาจารย์ผู้สอน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ควรประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดหาหนังสือ สื่อการสอนเกี่ยวกับการ
จัดการ และการสร้างฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มข้ึน  

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ั้ง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

1. นักศึกษาควรตั้งใจฟังเวลา
อาจารย์สอน 

2. นักศึกษาควรรับประทาน
อาหารให้เรียบร้อยกอ่นเวลา
อาจารย์เข้าสอน 

3. นักศึกษาต้องเขียนอ้างอิงใน
การเขียนรายงาน 

 

1. นักศึกษาคุยกันเวลาอาจารย์
สอน 

2. นักศึกษาชอบรับประทาน
อาหารในห้องเรียนเวลาอาจารย์
สอน 

3. นักศึกษาท ารายงานโดยขาด
การอา้งอิง 

 

1. อาจารย์แนะน าและ บอกถึง
เหตุผลให้นักศึกษาทราบ เพื่อ
ปรับทัศนคติ 
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6.5.2 ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

1. การแสวงหาความรู้นอกชั้น
เรียน 

1. นักศึกษาขาดความใส่ใจใน
การเรียนรู้เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน 

1. อาจารย์แนะน าช่องทางใน
การเรียนรูท้ี่เป็นประโยชน์ และ
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

1. การคิดสร้างสรรค์ 1. นั ก ศึ ก ษ า ข า ด ก า ร คิ ด
เชื่อมโยง  หรือแตกต่างจากสิ่ง
ที่เรียน 

1. อาจารย์ให้นักศึกษาคดิสิ่ง
ใหม่ที่ไม่เหมือนจากที่อาจารย์
ได้สอนไปแล้ว 

6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

1. ความรับผิดชอบในการเข้าชั้น
เรียน และการส่งงานใหต้รงตาม
เวลาที่ก าหนด 

1. นักศึกษาไม่มีความตั้งใจใน
การท างานมาส่งอาจารย ์ท าให้
ได้คะแนนน้อย 

1. อาจารย์ประเมินการท างาน
และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ผลงานและน าไปแก้ไข 

 
 

ชื่ออาจารย์รายวิชา:  อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ  
 ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน  22 พฤษภาคม 2560 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
3. ดร.อาภาภรณ ์อังสาชน  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
5. อาจารยร์ัชฎาพร ธริาวรรณ ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
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