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มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 (1632202) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหัสวิชา 1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 

2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
 ไม่มี  

3.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
 3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ. ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 3.2  อาจารย์ผู้สอน   รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก   

4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 (55/76) ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

5.  สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 
1.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน

ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ช่ัวโมงท่ีได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง
ต่างจากแผน การสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 25% 

1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรายการสืบค้น 4 4  
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเอซีอาร์ทูอาร์ 4 4  
3.โครงสร้าง MARC 21 สําหรับลงรายการ
หนังสือ 

4 4 
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4.การลงรายการทางบรรณานุกรม 12 12  
5.การลงรายการหลักฐาน 4 4  
6.การลงรายการช่ือบุคคล 4 4  
7.การลงรายการช่ือนิติบุคคล 4 4  
8.การลงรายการช่ือเรื่องแบบฉบับ 4 4  
9.การเลือกรายการค้น 8 8  
10.การลงรายการหนังสือประเภทต่าง ๆ 12 12  

 

2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุม

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 

- - - 
 

3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนท่ีระบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

รายละเอียดรายวิชา มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ    
การทํารายการสารสนเทศ
และการใช้สารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

/  นักศึกษามีประสบการณ์น้อย 
ความคิดเห็นจึงไม่หลากหลาย 

ความรู้ บรรยาย อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทํา
แบบฝึกหัด โดยเน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 

/  นักศึกษาขาดการทบทวน
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงรายการ
สารสนเทศ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

บรรยาย อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความรู้จากฝึก

/  นักศึกษาขาดการทบทวน
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงรายการ
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ปฏิบัติการทํารายการ
สารสนเทศ 

สารสนเทศ 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล นําเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

/  นักศึกษายังขาดการร่วมมือกัน
ทํางานเป็นทีม 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

/   

 

4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้น และมีตัวอย่างที่หลากหลาย  

หมวดที่ 3  สรุปผล  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน          43  คน                         
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา        42 คน 
3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                   1 คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 7 16.28 

B+ 2 4.65 
B 4 9.30 

C+ 4 9.30 
C 5 11.63 

D+ 3 6.98 
D 3 6.98 
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E 14 32.56 
ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0 
ถอน (W) 1 2.33 

 

5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ 

 

 

 6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพอาจ 
ไม่สมบูรณ์ 

 

 

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา  

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
.1  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
การเรียนการสอน )ถ้ามี(  ผลกระทบ 

……………………………………………….. ………………………………………………….
 
 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
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ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร  )ถ้ามี( ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
……………………………………………….. ………………………………………………….

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
  ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) 
 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
  ไม่มี 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ไม่มี 
 2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
  ไม่มี 
 

หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/    
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลกระทบ 

……………………………………………….. ………………………………………………….
 

2.  การดําเนินการอื่น ๆ  ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด
ความต้ังใจเรียน  
 

 
 
 
 

3.  ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
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ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ให้นักศึกษาสง่งานตามกําหนด ในทุกสัปดาห ์ อาจารย์ผู้สอน 
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริง
ในห้องสมุด 

สัปดาห์ท่ี 10-16 อาจารย์ผู้สอนติดต่อ ประสานงาน 

 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
 
 ลงช่ือ เบญจรัตน์ สีทองสุก 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
        วันท่ี 28  เดือน เมษายน พ.ศ.  2557 
 

 


