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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1รหัสและชือ่รายวิชา       
รหัสวิชา 1633119 ช่ือวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

1.2 จํานวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5)หน่วยกิต 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
      หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2561 
2)ประเภทของรายวิชา:  วิชาบังคับ  วิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
2)อาจารย์ผู้สอน: ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

1.5 ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561/ ช้ันปีที่ 3 

1.6 สถานที่เรยีน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร 32 ห้อง 32303 

 
หมวดที่ 2การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ้ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
แนะนํารายวิชา 
๐ แนะนําแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้  
๐ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเกณฑ์การให้คะแนน 

4 4 - 



2 
 

หัวขอ้ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
๐ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ 4 4 - 
ความรู้พ้ืนฐานของการพัฒนาระบบ 4 4 - 
นักวิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์
ระบบ 

4 4 - 

การศึกษาระบบงาน 4 4 - 
การศึกษาความเป็นไปได้ 4 4 - 
การรวบรวมข้อมูล 4 4 - 
การเขียนผังงานระบบ 4 4 - 
การเขียนแผนผังกระแสข้อมูล 4 4 - 
การอธิบายกระบวนการแบบต้นไม้ 4 4 - 
การอธิบายกระบวนการแบบตาราง 4 4 - 
การเขียนแผนผังข้อมูลสัมพัทธ์ 4 4 - 
การเขียนพจนานุกรมข้อมูล 4 4 - 
การเขียนและการนําเสนอข้อมูล 4 4 - 
การออกแบบระบบและการติดต้ัง
ระบบงาน 

4 4 - 

 
2.2หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวขอ้ที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหวัข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

ประสิทธผิลรายวิชา 
ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 

(ถ้ามี)พร้อมขอ้เสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ผู้สอนกําหนดเง่ือนไขการ
เรียน ความรับผิดชอบ ความมี

 
 
 

ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
(ถ้ามี)พร้อมขอ้เสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

วินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความ 
ซื่อสัตย์ 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาทํางาน
รายงานกลุ่ม โดยให้เกียรติกับ
เจ้าของผลงานด้วยการเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรมให้
ถูกต้อง ตามหลักทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เพ่ือให้
นักศึกษาคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเสมอ 

- 
 

ความรู ้ ความรู ้
1. ผู้สอนทดสอบ 
2. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญของ
รายวิชาอย่างครบถ้วน พร้อม 
ยกตัวอย่างการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 
3. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์
และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุด 

  ปัญหา 
1. นักศึกษาทีบ่กพร่องทางการ
ได้ยิน เรียนรู้และเข้าใจเน้ือหา
ได้ยาก  
วิธีแก้ไข 
1. พยายามสร้างความเข้าใจใน
เน้ือหาให้กับครูล่าม เพ่ือให้
ถ่ายทอดไปยังนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน เรียนได้
เข้าใจมากขึ้น และสามารถ
เรียนนอกเวลาเรียนกับครูล่าม
ได้ 
2. ใช้การวัดและประเมินผล
จากภาคทฤษฎีเป็นหลัก 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะทางปัญญา 
1. ผู้สอนให้นักศึกษาใช้หลักการ

  ปัญหา 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
(ถ้ามี)พร้อมขอ้เสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานห้องสมุด 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์
และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดได้จากแบบฝึกหัดและ
โครงงาน 

1. นักศึกษาทีบ่กพร่องทางการ
ได้ยิน ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ได้ช้า เข้าใจยาก  
วิธีแก้ไข 
1. พยายามสร้างความเข้าใจใน
การใช้โปรแกรมให้กับครลู่าม 
เพ่ือให้ถ่ายทอดไปยังนักศึกษา
ที่บกพร่องทางการได้ยิน เรียน
ได้เข้าใจมากขึ้น และสามารถ
เรียนนอกเวลาเรียนกับครูล่าม
ได้ 
2. ใช้การวัดและประเมินผล
จากภาคทฤษฎีเป็นหลัก 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ผู้สอนให้นักศึกษาเรียนรู้
ร่วมกันด้วยการทํางานเป็นกลุ่ม 

  ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์
และออกแบบระบบงาน 
ห้องสมุด และนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 
 

2.4 ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรบัปรุงวิธีสอน 
 ผู้สอนเน้นการสอนให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดหลังเรียน เพ่ือทดสอบความเข้าใจของ
นักศึกษา 
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
3.1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 35 คน 
3.2 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศกึษา(จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาน้ี) 
 35 คน 
3.3 การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U
จํานวน 7 16 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 20.00 45.71 31.43 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
3.4ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
3.5ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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3.6การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการสอนให้บรรลผุลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ ข้อคิดเห็น 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
(1) ผู้สอนกําหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา
ทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน 
และความซื่อสัตย์ 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาทํางานรายงานกลุ่ม 
โดยให้เกียรติกับเจ้าของผลงานด้วยการ
เขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
ตามหลักทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
และการตรงต่อเวลา 
  

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 

ด้านความรู้ (1) ผู้สอนทดสอบ
(2) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญของรายวิชาอย่างครบถ้วน 
พร้อมยกตัวอย่างการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
(3) ผู้สอนให้นักศึกษา ทดลองวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานห้องสมุด 

(1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างทบทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) แบบทดสอบปลายภาค  

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 
ร้อยละ 62.86 

ปัญหา 
- 

วิธีแก้ไข 
- 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการสอนให้บรรลผุลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ ข้อคิดเห็น 
ด้านทักษะทางปัญญา (1) ผู้สอนให้นักศึกษา วิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงาน 
 

(1) พิจารณาจากแบบฝึกหัด 
(2) พิจารณาจากโครงงาน 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 
ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ผู้สอนให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันด้วย
การทํางานเป็นกลุ่ม  
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบร่วมกันภายในกลุ่ม 

(1) สังเกตการปรับตัว การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม 
และการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ร่วมกันในการจัดทํางานกลุ่มตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
(2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสือ่สาร และไอที 

(1) ผู้สอนให้นักศึกษานําเสนอการ
วิเคราะห์และออกแบบงานห้องสมุดงาน
ห้องสมุด  
 

(1) พิจารณาจากรูปแบบการนําเสนอ 
 
(2) พิจารณาจากความพร้อมในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีในการนําเสนอ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 100 
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
4.1ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4.2ประเด็นด้านการบรหิารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา(แนบเอกสาร) 
5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 1) ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะการสอนในเน้ือหารายวิชา 
งานที่ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่าภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.43) 
 2)จากผลการประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า 
     -มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.46) 
  -ได้รับความรู้จากวิชาน้ีเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.17) 
     -นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.29) 
     -นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับ มาก (4.23) 
                    -นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพ่ิมมากขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก (4.31) 
    3) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบ 
http://eassessment.dusit.ac.th ด้านวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนการ
วัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่าภาพรวมผลประเมินร้อย
ละ 86.20 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.31)   
 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.1.1 
 นักศึกษามีความต้ังใจ และพยายามเรียนรู้การวิเคราะห์โปรแกรมจนสามารถออกแบบ
ระบบงานเบ้ืองต้นได้  
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 - 
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5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.2.1 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานครั้งท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา

ผลการดําเนนิการ 

-ปรับพื้นฐานการวิเคราะห ์การลําดับความคิด 
ขั้นตอนการทํางาน แยกแยะงานตามกลุ่ม 
งาน 

-นักศึกษามีความเข้าใจการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 

6.2 การดําเนินการอ่ืนๆในการปรบัปรุงรายวชิา 
 -  
6.3 ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรบัภาคการศกึษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้สอนเน้นการสอนให้นักศึกษา
ทําแบบฝึกหัดหลังเรียน เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจของ
นักศึกษา 

ปีการศึกษาถัดไป
 

- อาจารย์ผู้สอน 
 

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 - 
6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์(สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
6.5.2 ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การเป็นผู้ฟังที่ดี - การพูดคุยระหว่างเรียน - มอบหมายกิจกรรมให้ทํา 

ระหว่างเรียน และการบ้าน 
6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การคิดเป็นระบบ - นักศึกษาขาดการคิดเช่ือมโยง 

หรือแตกต่างจากสิ่งที่เรียน 
- อาจารย์ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัด และโครงงาน 
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6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- - - 

 
 

ช่ืออาจารย์รายวิชา: ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 ลงช่ือ............................................................วันที่รายงาน  21 พฤษภาคม 2562 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: 24 พ.ค. 62 
2.ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตํานานจิตร ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: 24 พ.ค. 62 
3.ผศ.ดร.สายสดุา ป้ันตระกูล ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: 24 พ.ค. 62 
4.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: 24 พ.ค. 62 
5.ผศ.ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: 24 พ.ค. 62 
 


