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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา บริการอ้างอิงและสารสนเทศ  
Reference and Information Services (1633307) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหัสวิชา 1633307  
 (ช่ือวิชาภาษาไทย) บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) Reference and Information Services 
2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
 ไม่มี  
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
  3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
  3.2 อาจารย์ผู้สอน  
   อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
  3.3 กลุ่มเรียน 
   นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หมู่เรียน 55/76   
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2556  
5.  สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวนช่ัวโมง
ท่ีได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมี 
ความแตกต่างเกิน 25% 

ความหมาย ความ สําคัญ ลักษณะ 
ขอบเขตของงานบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

4 4 - 

ประเภทของงานบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

4 4 - 

คุณสมบัติ คลิกภาพ และจรยิธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบรกิารอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

4 4 - 

เทคนิคการให้บริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

4 4 - 

คู่มือช่วยค้นสารสนเทศประเภท
แหลง่ค้นคว้าอ้างอิง อาทิ สิ่งพิมพ์  
ฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานขอ้มูล
สําเร็จรูป 

16 16 - 

เทคนิคและวิธีค้นคืนสารสนเทศด้วย
สื่อประเภทต่าง ๆ 

12 12 - 

การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ และ
การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 

12 12 - 

การประเมินการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

4 4 - 

 
2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
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3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนท่ีระบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

รายละเอียดรายวิชา มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง
กับการทํารายการสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

/  นักศึกษายังไม่มคีวามรู้ท่ีเพียงพอ และมี
ประสบการณ์น้อย ความคิดเห็นจึง 
ไม่หลากหลาย และขาดความกล้าแสดง
ความคิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย และแลกเปล่ียน
ความรู้ ทําแบบฝึกหัด โดยเน้นการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

/  นักศึกษาขาดการกระตือรือร้น ต้องให้
ทําแบบฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติจริงมากข้ึน 

ทักษะทางปัญญา - บรรยาย อภิปราย และแลกเปล่ียน
ความรู้จากฝึกปฏิบัติงานบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

/  เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 
นําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 

/  ต้องฝึกเร่ืองการบริหารงานและจัดสรร
เวลาในการทํางานให้มากข้ึน 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  

/  ควรอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม และการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 
4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 

หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน        42   คน                         
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา            42 คน 
3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                -   คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 3 7.14 
B+ 2 4.76 
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B 5 11.9 
C+ 6 14.29 
C 11 26.19 

D+ 6 14.29 
D 4 9.52 
E 5 11.9 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ผ่าน (PD, P) - - 
ไม่ผ่าน (F) - - 
ถอน (W) - - 

 
5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่า
ท่ีกําหนดไว้  

เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าท่ี
กําหนด และอาจมีเน้ือความความรู้เพ่ิมเติม 

6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพอาจ 
ไม่สมบูรณ์ 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน และแต่ละคนมี
ลักษณะแนวคดิที่อาจแตกต่างกันและความ
กระตือรือร้นต่างกัน 

 
7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอให้วิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน เน้นสังเกตจากพฤติกรรมและผลการเรียนท่ี
ผ่านมา 
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หมวดท่ี 4  ปญัหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

……………………………………………….. …………………………………………………. 
 
2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
……………………………………………….. …………………………………………………. 

 
หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
   ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) 
 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
   ควรมีการฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น  
 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  จากการสอบถามและสังเกตผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  
 2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถมากข้ึน โดยเฉพาะใน
ห้องเรียน 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 
 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

เน้นภาคปฏิบัติมากข้ึน ได้ผลกับผู้เรียนบางคน 
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2.  การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ต้ังใจเรียน  
 
3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เน้นภาคปฏิบัติมากข้ึน ตลอดเทอม อาจารย์ผู้สอน 
ศึกษาดูงานสถาบันบริการ
สารสนเทศ 

สัปดาห์ท่ี 10-16 อาจารย์ผู้สอน 

 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
 
        ลงช่ือ นิพา ผลสงเคราะห์ 
                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                   วันท่ี 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
 


