รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633129 ชื่อวิชา การใชสารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2556  2561
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ  วิชาเลือก
1.4 ผูสอนผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนผูสอน
1) ผูสอนผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
2) ผูสอนผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 3
1.6 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 32 หอง 32304
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
- ปฐมนิเทศและอธิบายรายละเอียดของรายวิชา
- ทดสอบความรูพื้นฐานเกีย่ วกับความคิด ความคิด
สรางสรรค และจินตนาการ
- ความหมายและความแตกตาง และประเภทของ
ความคิด ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ
- ความคิดแบบตรรกะ ความคิดแบบมีเหตุผล
- การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ
- ฝกหัดการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูลเพื่อความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ
- การนําสารสนเทศมาใชอยางมีเหตุผล
- การนําสารสนเทศมาใชในการคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ
- การนําสารสนเทศมาใชในการคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ (ตอ)
- การใชความคิดสรางสรรค 3 ระดับ
- การใชความคิดโดยตรงกับขอมูลสารสนเทศ
- การใชความคิดสรางสรรคเชิงซอน
- การใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการกับองค
ความรูใหม
- การใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการกับองค
ความรูใหม (ตอ)
- การคิดสรางองคความรูใหมและนวัตกรรม
- การคิดสรางองคความรูใหมและนวัตกรรม (ตอ)
- การคิดสรางองคความรูใหมและนวัตกรรม (ตอ)

จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
ตางจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกตางเกิน 25%
4
4
4

4

4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4
4
4

4
4
4

2.2 หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ.3
ผลการเรียนรู
คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
1. ปลูกฝงใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรม
องคกร ฝกฝนความมีวินัย ความตรงตอ

ประสิทธิผล
มี ไมมี


ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
ปญหา
2

ผลการเรียนรู

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
เวลา และการแตงกายตามระเบียบ
องคกร
2. ฝกฝนใหรูหนาที่ของการเปนสมาชิก
ของสังคม ปฏิบัติตนและรักษาไวซึ่ง
เกียรติแหงวิชาชีพ
1. บรรยายเนื้อหาหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการใชสารสนเทศเพื่อความคิด
สรางสรรคและจินตนาการและเนื้อหาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ฝกฝนการคนควาหาความรูและ
เครื่องมือที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการ
รวมกับศาสตรตาง ๆ อันนําไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรม
1. ผูสอนมอบหมายสถานการณหรือ
ความเรียงเพื่อใหผูเรียนนําเสนอความคิด
จากการวิเคราะห และวิพากษตามที่
ไดรับมอบหมาย
2. ผูเรียนฝกการใชกระบวนการ
วิทยาศาสตรในการแกไขปญหาผานการ
ทําวิจัยเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมที่เปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม
1. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํางานเปน
ทีม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
และสลับบทบาทหนาที่กันในแตละ
กิจกรรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ไดรับ
มอบหมาย และรับฟงความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน
1. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสรางสรรค
นวัตกรรมสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
2. ผูเรียนเผยแพรผลงานสรางสรรค
นวัตกรรมสารสนเทศโดยสื่อโซเชียล
อยางเหมาะสม

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
วิธีแกไข
-



ปญหา
-

วิธีแกไข
-



ปญหา
-

วิธีแกไข
-





ปญหา
- ผูเรียนแบงหนาที่รับผิดชอบ
เปนสวนๆ ซึ่งขาดความ
สอดคลองตอเนื่อง
วิธีแกไข
- ผูสอนตองอธิบายใหเห็นภาพ
การทํางานที่เชื่อมโยงกันให
ชัดเจนขึ้น
ปญหา
วิธีแกไข
-
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2.4 ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ผูสอนควรนําผลงานที่ผูเรียนปฏิบัติผิดพลาด มาเปนกรณีศึกษาใหคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนรับรูไป
พรอม ๆ กัน และเปดโอกาสใหผูเรียนที่ยังไมเขาใจไดซักถามในทันที

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
35 คน

3.2 จํานวนผูเรียนที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (จํานวนผูเรียนที่สอบผานรายวิชานี)้
32 คน

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด A
จํานวน 26
รอยละ 4.29

B+

B
6

C+

C

D+

D

17.14

F

I
3

M

I,M

W

P

U

8.57

3.4 ผลสัมฤทธิ์แตละผลการเรียนรู
เกณฑประเมิน
(รอยละ)
60

ผลการเรียนรู (คน (รอยละ))
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา ความ สัมพันธ

คณิต/ การจัดการเรียนรู
สื่อสาร/ไอที

ผาน 32 (91.43) 35 (100.00) 35 (100.00) 35 (100.00) 35 (100.00)
ไมผาน 3 (8.57)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

-

3.5 ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
3.6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
3.6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี

เหตุผล
ไมมี
เหตุผล
ไมมี

3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
วิธีการทวนสอบ
1. ผูสอนแจงผลคะแนนใหผูเรียนรับรูทุกครั้งในชวง
ตนชั่วโมง
2. ผู ส อนแจ ง ผลการพิ จ ารณาและคํา แนะนํ า จาก
ผลงานที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

สรุปผล
1. ผูเรียนรับทราบและขอทํางานสงยอนหลัง สําหรับ
คนที่ขาดสงงานบางชิ้นงาน
2. ผู เ รี ย นได ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขตามคํ า แนะนํ า และ
ผลงานที่ออกมามีคุณภาพดีขึ้น
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
4.1 ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบ
ไมมี

4.2 ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของผูเรียน
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยผูเรียน (แนบเอกสาร)
5.1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยผูเรียน
1) ผลจากการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ดานทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งานที่
ไดรับมอบหมาย และการวัดผล พบวา ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60)
2) ผลจากนักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวา
- มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยูในระดับ มาก (4.16)
- ไดรับความรูจากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยูในระดับ มาก (4.16)
- นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชได อยูในระดับ มาก (4.29)
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับ มาก (4.13)
- นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชไอทีเพิ่มมากขึ้น อยูในระดับ
มาก (4.29)
3) ผลจากการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาผานระบบ http://eassessment.dusit.ac.th
ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน
และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน พบวา ภาพรวมผลประเมินรอยละ 90.60 ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.53)
หมายเหตุ การแปลผลพิจารณาจากคาเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑจุดกลาง (Mid-point) ของชวงคะแนน
5.1.2 ความเห็นของผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 5.1.1
ยอมรับและเห็นดวยกับผลการประเมิน

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
5.2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
5.2.2 ความเห็นของผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 5.2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ
5

- ผูสอนอาจใหผูเรียนระบุขอมูลและยกตัวอยางให
เห็นถึงความเขาใจในแตละประเด็นชา ๆ เพื่อให
ผูเรียนเขาใจไดมากขึ้น

- ผูเรียนสวนใหญมีความเขาใจในหลักการ แตยังขาด
การประยุกตและนําไปใชในสถานการณจริง

6.2 การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
-

6.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
- ผูสอนควรใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
ใหมากขึ้น

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ภาคเรียนที่ 2/2562

ผูรับผิดชอบ
- ผูสอนผูรับผิดชอบหลักสูตร

6.4 ขอเสนอแนะของผูสอน ผูรับผิดชอบรายวิชา ตอผูสอนผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการทํารายการอยางมืออาชีพมากขึ้น

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน)
6.5.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
ความรับผิดชอบตองาน การสง
นักศึกษาสงงานไมตามกําหนด
งานตามเวลาที่กําหนด
6.5.2 ดานความรู
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
6.5.3 ดานทักษะทางปญญา
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
การใชความคิดสรางสรรคในงาน นักศึกษาไมฝกคิดสรางสรรค ดูสื่อ
ตาง ๆ
สรางสรรคตาง ๆ นอย

แนวทางแกไข
- ผูสอนใหคะแนนสําหรับคนที่สง
งานตามกําหนดเวลา
แนวทางแกไข
-

แนวทางแกไข
ผูสอนพยายามหาสื่อสรางสรรค
จากที่ตาง ๆ ชักนําใหนักศึกษาได
เขาไปดู ศึกษาเรียนรู
6.5.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
- การใชวาจาและกริยาที่สุภาพใน - ผูเรียนใชวาจาไมสุภาพในขณะที่ - ผูสอนตักเตือน และถาพบ
สถานที่ทํางาน
อยูในหองเรียน
พฤติกรรมซ้ําจะใชวิธีการตัด
คะแนน
6.5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
ชื่อผูสอนรายวิชา:
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน 9 พฤษภาคม 2562
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ผูสอนผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร
3. ผศ.ดร.สายสุดา ปนตระกูล
4. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ
5. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ

วันที่ทวนสอบ : 15 พฤษภาคม 2562
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
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