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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          

รหัสวิชา 1631602  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ  วิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

2) อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.พันชัย เม่นฉาย (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1 

1.6 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 ห้อง 32204 

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล แหล่ง
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนและการ
ประเมินผลการเรียน 

3 3  

1. การแนะน าตัวเอง และแนะน าผู้อื่น 3 3  
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

2. ค าศัพท ์และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ต่าง ๆ  
1. คุณลักษณะของผู้ฟังที่ดีและการเทคนิค
การพูด 
2. ฝึกฝนการสนทนาในสถานการณ์ทั่วไป 

3 3  

1. ฝึกการฟังจากโปรแกรม 
การเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
2. สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลส่วนตัวกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

3 3  

1. การแนะน าห้ องสมุด  และบริการ ใน
ห้องสมุด 
2. ฝึ ก ทั ก ษ ะก า ร พู ด  ด้ ว ย ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ ์และ การบอกทาง 

3 3  

1. ฝึกฝนการใช้ภาษาในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด  
2. ฝึกฝนภาษาที่เกี่ยวข้องในการค้นหาข้อมูล
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
3. ทบทวนค าศัพท์  และเนื้อหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3 3  

1. ฝึกฝนการอ่านข้อความสั้นเพ่ือจับใจความ
ส าคัญ ด้วยโปรแกรม 
2. จัดกลุ่มเพ่ือทาโครงงานการศึกษาค้นคว้า 

3 3  

1. ฝึกฝนการอ่านจากข้อมูลด้านสารสนเทศ 
2. ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ใจความส าคัญ 

3 3  

1. ฝึกฝนการอ่านจากข้อมูลด้านสารสนเทศ 
2. ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุป
ใจความส าคัญ (ต่อ) 

3 3  

1. ฝึกฝนการอ่านและสรุป 
ใจความส าคัญจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ทบทวนค าศัพท ์และเนื้อหา บทเรียน 

3 3  

1. ฝึกหัดการเขียนภาษาอังกฤษในงานด้าน
บรรณารักษ์และสารสนเทศ 

3 3  
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงงานและ
ความพร้อมในการน าเสนอ 
1. ฝึกฝนการเขียนจดหมายโต้ตอบในงาน
บรรณารักษ์และสารสนเทศ 
2. ฝึกฝนเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง  ๆ 
หรือข้อความสั้นเป็นภาษาอังกฤษ 

3 3  

1. บรรยายรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่ควร
ทราบ 
2. ฝึกฝนการเขียนอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ  

3 3  

1. บรรยายรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่ควร
ทราบ 
2. ฝึกฝนการเขียนอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ 

3 3  

1. ฝึกฝนการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ  
การกรอกแบบสอบถาม 
2. ทบทวนค าศัพท ์และเนื้อหา บทเรียน 

3 3  

2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

1. ผู้สอนแจ้งก าหนดเงื่อนไขของ
การเรียน ประกอบด้วย ความมี
วินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน 
ส่วนของการเข้าเรียน และ การ
ส่งงาน 

  
 

ปัญหา  
- 
วิธีแก้ไข  
- 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

2. กล่าวถึงความซื่อสัตย์โดย ไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 

3. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษา
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ความรู้ 1. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษา
เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด
และบริการสารสนเทศ 

2. ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลังเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

  ปัญหา  
- 
วิธีแก้ไข  
- 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. การแนะน าและฝึก
กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดเป็น
ระบบ 

2. ผู้สอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการ 

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

  ปัญหา  
- 
วิธีแก้ไข  
- 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างาน
กลุ่ม โดยสลับหมุนเวียนสมาชิก
และต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 

2. ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง 

  ปัญหา  
- 
วิธีแก้ไข  
- 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร
และ

1. มอบหมายงานที่พัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เหมาะสม 

  ปัญหา  
- 
วิธีแก้ไข  
- 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ผู้สอนให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือฝึก
ทักษะการพูดและการฟัง 

3. มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ 

2.4 ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 เพ่ิมการท่องศัพท์นอกเวลาเรียนให้มากขึ้นเนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถจ าค าศัพท์ได้เท่าที่ควร 
และได้แนะน าให้นักศึกษาทบทวนหลักไวยากรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
3.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 23 คน 

3.2 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้ 
 23 คน 

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

จ านวน 3 0 7 4 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
ร้อยละ 13.04 0.00 30.43 17.39 30.43 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 

3.4 ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้าม)ี 
 ลักษณะการกระจายตัวของระดับคะแนนเป็นปกติ นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน B และ 
C ซึ่ง จะเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาได้มีการทบทวนความรู้และท่องจ าศัพท์ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผนวกกับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 

3.5 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 

3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
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ไม่มี ไม่มี 
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3.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ผู้สอนแจ้งก าหนดเงื่อนไขของการ
เรียน ประกอบด้วย ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลาทั้งใน ส่วนของการ
เข้าเรียน และ การส่งงาน 
2. กล่าวถึงความซื่อสัตย์โดย ไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 
3. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษาค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.1 มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 

60 ร้อยละ 90 

เสริมข้อมลูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
และบังคับขององค์กรและสังคม
ผ่านเนื้อหาวิชาเรียน 
 

ด้านความรู้ 1. ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษาเข้าใจ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและบริการ
สารสนเทศ 
2. ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน 
และสรุปความคิดหลังเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

2.1 ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขา
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  กับ ความรู้ ใน
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 

60 ร้อยละ 90 

การประเมินด้วยการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
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ด้านทักษะทางปัญญา 1. การแนะน าและฝึกกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
เป็นระบบ 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

3.1 มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบและมีวิจารณญาณหรือ
ดุลยพินิจในการเลือกใช้ประโยคที่
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 

60 ร้อยละ 90 

ประ เมินผลจากการสั ง เ กต
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะ
ทางปัญญาและผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างาน
กลุ่ม โดยสลับหมุนเวียนสมาชิกและ
ต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
2. ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.4 สามารถให้ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ ์
ต่างๆ ได ้

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 

60 ร้อยละ 100 

ประเมินผลจากจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา 
แต่ผู้สอนยังไม่มีแบบประเมิน
และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
จีงควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์การประเมินในส่วนนี้ 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที 

1. มอบหมายงานที่พัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียนภาษาอังกฤษท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้
ภาษาในการสื่อสารเพ่ือฝึกทักษะ
การพูดและการฟัง 
3. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอ 

5.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน  การสรุปประเด็น 
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 

60 ร้อยละ 100 

ประ เมินผลจากการสั ง เ กต
พัฒนาการในการใช้ภาษาและ
ทักษะในการฟังและการพูด และ
การสังเกตพฤติกรรม ลักษณะ
ท่าทางในการพูดและการน าเสนอ
การออกเสียงค าในภาษาอังกฤษ 
แต่ผู้สอนยังไม่มีแบบประเมิน
และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับสถานการณ ์

จีงควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์การประเมินในส่วนนี้ 

 
 



มคอ.5 | 10 
 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 
4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

4.2  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งานที่
ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.35)  
 2) ผลจากนักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า 
  - มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับ ปานกลาง (3.45) 
  - ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับ ปานกลาง (3.32) 
  - นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (3.55) 
  - นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับ มาก (3.59) 
  - นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพ่ิมมากข้ึน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (3.27) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1 
 อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มากกว่านี้ 

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

 - 
5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.2.1 

 - 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

เนื่องจากปีนี้เป็นการสอนในครั้งแรกจึงไม่มีแผน
ปรับปรุงจากภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

- 

6.2 การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  

6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้ องกับ
พ้ืนฐานของนักศึกษา 

ก่อนการเปิดสอนครั้งต่อไป ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
พ้ืนฐานของนักศึกษา 

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 -  

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  

การให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงต่อ
เวลาทุกครั้ง 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เข้าสอนวันแรก 

6.5.2 ด้านความรู้ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ส่งเสริมให้นักศึกษาท่องศัพท์
อย่างจริงจรัง 

นักศึกษาต้องแก้ไขตนเองและให้
ความส าคัญในการท่องศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง 

ให้นักศึกษาฝึกฝนค าศัพท์ต่าง ๆ 
โดยการจับคู่ 

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

-พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์
เนื้อหาด้านด้าน
บรรณารักษศาสตร์และ

แนะน าให้นักศึกษาท าความเข้าใจ
กับเนื้อหาที่เก่ียวข้องในชั่วโมง
เรียน 

การฝึกฝนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ชั้นเรียน 
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สารสนเทศศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค ์

6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

กวดชันในด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการส่งงานที่มอบหมาย
ให้ตรงต่อเวลา 

ด าเนินการเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษา
รับผิดชอบต่อตนเองให้มากขึ้น 

6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในเชิง
ตัวเลข หรือสถิติ จากเนื้อหา
ภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อในการสอน 

ฝึกฝนให้สามารถอธิบายเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องจากสถิติหรือตัวเลข 
และตีความจากเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 

ด าเนินการให้ฝึกฝนในห้องเรียน 
และการท าข้อสอบที่เก่ียวข้อง 

 
 

ชื่ออาจารย์รายวิชา:  อ.ดร.พันชัย เม่นฉาย 
 ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน   19 ธันวาคม 2560 
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3. อ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์    ลายเซ็น:      
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