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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
รหัสวิชา 1631406   ชื่อวิชา   การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5) หนว่ยกิต 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2) ประเภทของรายวิชา : วชิาบังคับ 

1.4 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 

1.5 ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 / ชัน้ปีที่ 1 

1.6 สถานที่เรยีน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารเรียนรวม  หอ้ง 32301  

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ้ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
ปฐมนิเทศ 
๐ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
๐ แนวทางการจดัการเรียนการสอนและ
เกณฑ์การให้คะแนน 
๐ เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
๐ แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้ 
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาผ่าน Social Network 

4 4 - 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 
   สารสนเทศ 

4 4 - 
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หัวขอ้ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
3. รูปแบบโครงสร้างขององค์กร
สารสนเทศ 

4 4 - 

4. ปัจจัยในการจัดการองค์กร
สารสนเทศ 

4 4 - 

5. การวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

4 4 - 

6. ภาวะผู้น าและการจูงใจ 4 4 - 
7. การจัดการงบประมาณ 4 4 - 
8. การจัดการความเสี่ยง 4 4 - 
9. การจัดการความเปลี่ยนแปลง 4 4 - 
10. การจัดการการสื่อสาร 4 4 - 
11. การจัดการเทคโนโลยี 4 4 - 
12. กลยุทธ์การจัดระบบสารสนเทศใน
องค์กร และองค์กรดิจิทัล 

4 4 - 

13. สังคมสารสนเทศยุคใหม่ 4 4 - 
14. ความปลอดภัยและจริยธรรมใน
การใช้ระบบสารสนเทศ และมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

4 4 - 

15. กิจกรรมระดมสมองรองรับการ
ประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

4 4 - 

2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวขอ้ที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม ่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  

(ถ้าม)ี พร้อมขอ้เสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. อาจารย์ก าหนดเง่ือนไขการ
เรียน ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความซื่อสัตย ์

 
✓ 

 
 

ปัญหา  
- นักศึกษาบางคนเข้าเรียนช้า
ไม่ตรงตามข้อตกลงในการเรียน 
วิธีแก้ไข  
- อาจารย์ก าหนดคะแนนการ
ตรงต่อเวลา เพื่อให้นักศึกษา
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้าม)ี พร้อมขอ้เสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

2. อาจารย์ให้ท างานเป็นทีม 
เพื่อฝึกให้เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. อาจารย์ให้นักศึกษาผลัดกัน
น าเสนองานเป็นรายกลุ่ม และ
ให้ถามตอบในชั้นเรียน 
4. อาจารย์ให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานโดยอาศัยใช้ศาสตร์
ด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

เห็นความส าคัญต่อการตรงต่อ
เวลา 
 

ความรู ้ ความรู ้
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลัง
เรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
หลักการและแนะน าเทคนิค
การบูรณาการความรู้จากการ
ยกตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษา
สรุป/ยกตัวอย่างเป็น Mind 
Mapping 

 ✓ ปัญหา  
1. นักศึกษาบางกลุ่มไม่ค่อย
ตั้งใจเรียน และแบ่งกลุ่มเรียน
โดยไม่ข้องเกี่ยวกัน 
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์หาวิธีการแก้ไขโดย
เสนอแนะแก่ทีป่ระชุมของ
หลักสูตร เพื่อให้อาจารย์แต่ละ
รายวิชาแก้ไขปัญหาร่วมกันทุก
รายวิชา 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะทางปัญญา 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์
ความรู้จากการจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ และ
สังเคราะห์บนเหตุผลของความ
เหมาะสมของการน าสารสนเทศ
ไปใช้ในองค์กรสารสนเทศอยา่ง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน 

✓  ปัญหา  
1. นักศึกษายังไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
วิธีแก้ไข  
2. ใช้การถาม-ตอบผ่าน     
เฟสบุ๊ค และในชั้นเรียน เพื่อ
ตอบค าถามในสิ่งที่นักศึกษายัง
ไม่เข้าใจ ทั้งนีท้ าให้สามารถ
อธิบายให้นักศึกษาที่บกพร่อง
ทางการได้ยินเข้าใจมากขึ้น 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหวา่ง
บุคคลและ

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. อาจารย์ให้นักศึกษา
สร้างสรรค์การจัดการห้องสมุด

✓  ปัญหา  
1. นักศึกษาปกติกับนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน ไม่
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้าม)ี พร้อมขอ้เสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ความ
รับผิดชอบ 

และองค์กรสารสนเทศ 1 ชิ้นงาน 
จาก Infographic  โดยท างาน
เป็นกลุ่มไม่เกนิ 5 คน 
2. อาจารย์ให้นักศึกษาบอก
บทบาทในการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของกลุ่ม อธิบายปัญหา
และวิธีแก้ปัญหาจากการท างาน
ร่วมกัน 

สามารถรวมกลุ่มเรียนด้วยกัน
ได ้
วิธีแก้ไข  
1. อาจารย์อธิบายความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
2. ทดลองใช้วิธีการวัดผลตาม
สภาพจริง พบว่ากลุ่มนักศึกษา
ที่บกพร่องทางการได้ยินมีผล
การเรียนดีกว่านักศึกษาปกติ
บางกลุ่ม 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสาร
ความคิดผ่านการน าเสนอใน
ชิ้นงานได้เข้าใจ ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุปการ
จัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศแบบต่างๆ ในรูปของ
การเขียน และการน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

 ✓ ปัญหา  
1. นักศึกษาที่บกพร่องทางการ
ได้ยินมีปัญหาในการสื่อสาร
ด้านภาษาอังกฤษ 
2. การน าเสนอรายงานของ
นักศึกษาบางกลุ่มยังพิมพ์
ภาษาไทยผิด 
วิธีแก้ไข  
1. ประสานความร่วมมือกับ
อาจารย์ล่ามภาษามือให้ช่วย
อธิบายให้นักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเข้าใจ 
2. ชี้แจงให้นักศึกษารับทราบ
เรื่องการพิมพ์ค าที่ถูกต้อง 

2.4 ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ในช้ันเรียน ซึ่งมทีั้งกลุ่มนักศึกษาปกติ
และกลุ่มนักศกึษาที่พร่องทางการได้ยิน  
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
3.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 23 คน 
3.2 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้) 
 21 คน 
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3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U 

จ านวน 3 5 8 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
ร้อยละ 13.04 21.74 34.78 8.70 8.70 4.34 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 ผลสัมฤทธิ์แต่ละผลการเรียนรู ้
เกณฑ์ประเมนิ 

(ร้อยละ) 
ผลการเรียนรู้ (คน) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ความ 
สัมพันธ์ 

คณิต/ 
สื่อสาร/ไอที 

การจัดการ
เรียนรู้ 

50 
ผ่าน 20 (87%) 21 (94%) 22 (96%) 22 (96%) 20 (87%) - 

ไม่ผ่าน 3 (13%) 2 (9%) 1 (4%) 1 (4%) 3 (13%) - 
3.5 ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 
 ไม่ม ี
3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

3.6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี
3.6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่ม ี ไม่ม ี

3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1) พิจารณาการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
 
2) พิจารณาการซักถามและการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน (K) 
 
 
3) พิจารณาการน าเสนอผลงานตามใบงาน (C) 
 
 
4) พิจารณาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (I) 
 
 
5) พิจารณาทักษะการใช้ไอที (N) 
 
 

1) นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น หากมี
การยกกรณีศึกษาทีก่ าลังอยู่ในกระแสนิยม 
2) นักศึกษากลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่แล้วนั้น มักจะมี
การแสดงความคิดเห็นอยู่เป็นระยะ ในขณะที่มี
นักศึกษาอีกกลุ่มที่ไม่ค่อยมีความคิดเห็นใด ๆ ยังคงมี
พฤติกรรมเช่นเดิม 
3) ผลงานที่นักศึกษาน าเสนอมักเกิดจากการท า
ตามที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเป็นตัวอย่าง ยังไม่แสดงให้
เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร  
4) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับเพื่อนได้ แต่ก็จะมี
ลักษณะของการไม่ให้ความร่วมมือของนักศึกษาบาง
คนให้เห็นอยูบ่าง 
5) นักศึกษาสามารถท างานโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ค่อนข้างดี 
(วิธีการ : เขียนให้สอดคล้องในแต่ละวิธีการทวน
สอบ) 
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4.2  ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 จากผลการประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.95) 
 2) ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มากที่สุด (5.05) 
 3) นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.91) 
 4) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด (5.05) 
 5) นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (5.32) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1 
 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และน ากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มา
เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน 
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอืน่ 

5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 - 

5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.2.1 
 - 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนนิการ 

- อาจารย์ควรแก้ไขเนื้อหาในเอกสารประกอบการ
เรียนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 

- สามารถตีพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนและแจก
แก่นักศึกษาทนัภายในภาคเรียน 

6.2 การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  
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6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- ส านักวิทยบรกิารฯ ควรมีหนังสือ
เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศมากขึ้น เพือ่ให้
นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าเรียนรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 

ปีการศึกษาถัดไป 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ควรประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหาหนังสือ     สื่อการ
สอนเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การเข้าช้ันเรียนตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

- นักศึกษาบางส่วนเข้าเรียนช้า
กว่าที่ก าหนด 

- อาจารยต์้องแนะน าและ
ตักเตือนให้นักศึกษาเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

6.5.2 ด้านความรู้ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การแสวงหาความรู้นอกชั้นเรียน - นักศึกษาขาดความใส่ใจในการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 

- อาจารย์แนะน าช่องทางในการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถเรียนรูไ้ด้ง่าย 

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การคิดสร้างสรรค์ - นักศึกษาขาดการคิดเชื่อมโยง 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- อาจารย์ให้นกัศึกษาฝึกคิด
แก้ปัญหาในกรณีศึกษาที่อาจารย์
ก าหนด 

6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- ความกล้าสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง  - การท างานกลุม่ นักศึกษาบาง
คนไม่กล้าแสดงออกผ่านการ
สื่อสารในการน าเสนอหน้า         
ชั้นเรียน 

- อาจารย์ประเมินพฤติกรรมจาก
การท างานกลุ่ม และการถามตอบ
เป็นรายบุคคล 
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ชื่ออาจารย์รายวิชา:  ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  
 ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน  10 พฤษภาคม 2561 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ทวนสอบ : 16 พฤษภาคม 2561 
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ลายเซ็น: ____________________ 
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร  ลายเซ็น: ____________________ 
3. ผศ.ดร.สายสุดา  ปั้นตระกูล  ลายเซ็น: ____________________ 
4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   ลายเซ็น: ____________________ 
5. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ    ลายเซ็น: ____________________ 
 


