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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1รหัสและชื่อรายวิชา       
      รหัสวิชา 1634104 ช่ือวิชา เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 
1.2 จํานวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

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

1.4 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

2) อาจารย์ผู้สอน: ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ (ตอนเรียน A1) 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
2)ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 / ช้ันปี 3 

1.6 สถานท่ีเรยีน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร 11 ห้อง 11204  (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

 
หมวดท่ี 2การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
แนะนํารายวิชา 4 4 - 
สินค้าออนไลน์ 4 4 - 
การแต่งภาพด้วย Photoscape 4 4 - 
ลุยเปิดร้านบนเฟสบุ๊ก 4 4 - 
เปิดร้านบน LnwShop 4 4 - 
เปิดร้านบน LnwShop (ต่อ) 4 4 - 
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หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
LnwShop ระบบหลังร้าน 4 4 - 
LnwShop ระบบหลังร้าน (ต่อ) 4 4 - 
ระบบบัญชีธนาคารและระบบขนส่ง  4 4 - 
ระบบบัญชีธนาคารและระบบขนส่ง (ต่อ) 4 4 - 
ระบบบัญชีธนาคารและระบบขนส่ง (ต่อ) 4 4 - 
เปิดร้านฟรีบน Line 4 4 - 
เปิดร้านฟรีบน Line (ต่อ) 4 4 - 
นําเสนอการให้บริการในงานห้องสมุดหรือใน
งานสารสนเทศแก่ผู้ รับบริการผ่านเฟสบุ๊ค 
LnwShop และ Line 

4 4 - 

นําเสนอการให้บริการในงานห้องสมุดหรือใน
งานสารสนเทศแก่ผู้ รับบริการผ่านเฟสบุ๊ค 
LnwShop และ Line สรุปการสอน 

4 4 - 

 
2.2หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
2.3 ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนท่ีระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ม ี ไม่มี 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

(1) อาจารย์กําหนดเง่ือนไขการเรียน 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลาท้ังในส่วนของการเข้า
เรียน การส่งงาน และความซ่ือสัตย์ 
(2) หลังเรียนทฤษฎีให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัด 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
โดยอาศัยเครื่องมือทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ 

 

 
 
 

ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนท่ีระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ม ี ไม่มี 

ความรู ้ (1) มีวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญทาง
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศ ดังน้ี 
     1.1 ทดสอบก่อนเรียน 
     1.2 อาจารย์บรรยายเนื้อหา
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของ
รายวิชาอย่างครบถ้วน พร้อม
ยกตัวอย่างเครือข่ายสังคมห้องสมุด
และสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
     1.3 อาจารย์ทดสอบหลังเรียน 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาเช่ือมโยง
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศกับสภาพปัญหาห้องสมุด 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอ่าน
หนังสือ วารสาร นิตยสาร การเข้าร่วม
สัมมนา แล้วมานําเสนอ 

 

  ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 

ทักษะทาง
ปัญญา 

(1) อาจารย์ให้นักศึกษาพิจารณา
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ในงาน
ห้องสมุด 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเครือข่าย
ทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

  ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์ให้นักศึกษาทํากิจกรรม
เป็นกลุ่ม 
 (2) อาจารย์มอบหมายงานให้
นักศึกษา 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามหลังเรียน 

 

  ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

(1) อาจารย์ใหันักศึกษานําเสนองาน
หน้าช้ันเรียน 

 

 ปัญหา 
- 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนท่ีระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ม ี ไม่มี 

การส่ือสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาจัดทํา
ส่ือ Power Point สําหรับการ
นําเสนอ 
 

วิธีแก้ไข 
- 
 

2.4 ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของห้องสมุดโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดก่อนจัดทําบริการของ
ห้องสมุดด้วยเครื่องมือทาง Social Networking 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
3.1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 58 คน 
3.2 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้ 
 58 คน 
3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U
จํานวน 11 32 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 18.97 55.17 20.69 1.72 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4ปัจจัยทีท่ําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
3.5ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 

3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี
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3.6การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) อาจารย์กําหนดเงื่อนไขการเรียน 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรง
ต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การ
ส่งงาน และความซื่อสัตย์ 
(2) หลังเรียนทฤษฎีให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัด 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดย
อาศัยเครื่องมือทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
(2) พิจารณาคําตอบของนักศึกษาไม่มีการ
ลอกแบบฝึกหัดของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
(3) สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ที่คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 

ด้านความรู้ (1) มีวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญทางเครือข่ายสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศ ดังนี้ 
     1.1 ทดสอบก่อนเรียน 
     1.2 อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญของรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน พร้อมยกตัวอย่างเครือข่าย
สังคมห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได ้
     1.3 อาจารย์ทดสอบหลังเรียน 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาเชื่อมโยง

(1) อาจารย์พิจารณาจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนหลัง
เรียนการแสดงความคิดเห็นในระหว่าง
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน (10%) 
 (2) อาจารย์พิจารณาความถูกต้องการ
เชื่อมโยงหนังสือในสาขาวิชาต่าง ๆ กับ
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศใน
การสอบปลายภาค (30%) 
(3) อาจารย์พิจารณาจากการการนําเสนอ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสาขาบรรณารักษศาสตร์

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 91.38 

ปัญหา 
นักศึกษาขาดการฝึกฝนในการ
วิเคราะห์ปัญหาในห้องสมุดโดย
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  
วิธีแก้ไข 
ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์
ทางการตลาดในการแก้ไขปัญหา
ของห้องสมุด 



 

มคอ.5 | 6 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 
เครือข่ายสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ
กับสภาพปัญหาห้องสมุด 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การอ่านหนังสือ วารสาร 
นิตยสาร การเข้าร่วมสัมมนา แล้วมา
นําเสนอ 

และสารสนเทศศาสตร์ของนักศึกษา 
(10%) 

ด้านทักษะทางปัญญา (1) อาจารย์ให้นักศึกษาพิจารณาปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหา ในงานห้องสมุด 
(2) อาจารย์ให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(1)(2) อาจารย์ประเมินจากแบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 

ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) อาจารย์ให้นักศึกษาทํากิจกรรมเป็น
กลุ่ม 
 (2) อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษา 
(3) อาจารย์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามหลัง
เรียน 

(1) อาจารย์ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน  
(2) อาจารย์ประเมินจากสัดส่วนการแบ่ง
งานกันทําภายในกลุ่ม 
(3) อาจารย์ประเมินจากความมีน้ําใจ
ช่วยเหลือเพื่อนกรณีที่ไม่สมารถปฏิบัติได้ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที 

(1) อาจารย์ใหันักศึกษานําเสนองานหน้า
ชั้นเรียน 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 
(2) อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาจัดทําสื่อ 
Power Point สําหรับการนําเสนอ 
 

และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
(2) พิจารณาคําตอบของนักศึกษาไม่มีการ
ลอกแบบฝึกหัดของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
(3) สังเกตผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ที่คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 98.28
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
4.1ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

4.2  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร) 
5.1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งานท่ี
ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.26)  
 2) ผลจากนักศกึษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า 
  - มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.22) 
  - ได้รับความรู้จากวิชานี้เพ่ิมมากข้ึน อยู่ในระดับ มาก (4.24) 
  - นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.40) 
  - นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับ มาก (4.26) 
  - นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้ไอทีเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับ 
มาก (4.26) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.1.1 
 นักศึกษาควรฝกึวิเคราะห์ปัญหาของห้องสมุดด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด  
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

5.2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 - 

5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.2.1 
 - 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

เน้นฝึกให้สร้าง Facebook Line และ Lnwshop 
ด้านห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศ 

นักศึกษามีความเข้าใจดีขึ้นในการบูรณาการ
โปรแกรมหมดให้เช่ือมโยงกัน 
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6.2 การดําเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  
6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศกึษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ฝึกการวิเคราะห์กลยุทธ์ทาง
การตลาดก่อนใช้เครื่องมือ Social 
Networking ในงานห้องสมุด 

ปีการศึกษาถัดไป
 

- อาจารย์ผู้สอน 
 

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ควรอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าการสร้างงานบริการห้องสมุดด้วย Social Networking ว่าต้อง
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นลําดับแรก 
6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์(สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

การฝึกให้นักศกึษาตอบคําถาม นักศึกษาเม่ือไม่เข้าใจจะน่ังเงียบ ทําคําถามให้นักศึกษาฝึกตอบและ
ให้คะแนนการตอบคําถามเป็น
สิ่งจูงใจ 

6.5.2 ด้านความรู้ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์กล
ยุทธ์ทางการตลาดกับงาน
ห้องสมุด 

- นักศึกษาขาดความม่ันใจในการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดกับ
งานห้องสมุด 

- อาจารย์แนะนําการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ทางการตลาดกับงาน
ห้องสมุด 

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
 
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - 
- - - 
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ช่ืออาจารย์รายวิชา: ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 ลงช่ือ............................................................วันท่ีรายงาน 19 ธันวาคม 2560 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ทวนสอบวันท่ี :      
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด  ลายเซ็น:      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตํานานจิตร  ลายเซ็น:      
3. อ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์    ลายเซ็น:      
4. อ.ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน    ลายเซ็น:      
5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ     ลายเซ็น:      
 


