
 

มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา สารสนเทศท้องถ่ิน 
  Local Information (1633506) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไปวไป  

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา 1633506 สารสนเทศท้องถิ่น Local Information 

2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
 ไม่มี  

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

4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 (53/84) ภาคการศึกษาที่ 1/2556 

5.  สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอนหมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน  

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ี
ได้สอน
จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงต่างจากแผน การ

สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับข้อมูลท้องถิ่น 6 6  
บทท่ี 2 การดําเนินงานข้อมูลท้องถิ่น 6 6  
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการสํารวจข้อมูลท้องถ่ิน 3 3  
บทท่ี 4 วิธีดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท้องถิ่น 6 6  
บทท่ี 5 การศึกษาความต้องการในการใช้ข้อมูลท้องถิ่น 9 9  



 

บทท่ี 6 เทคนิคในการให้บริการและจัดการฐานข้อมูล 9 9  
บทท่ี 7 แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นท่ีควรรู้จัก 6 6  

 

2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุม

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 

................................................ ................................................ ................................................
 

3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี

คุณธรรม จริยธรรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิและทรพัย์สินทางปัญญา 

/ นักศึกษามีประสบการณ์
น้อย ความคิดเห็นจึงไม่
หลากหลาย 

ความรู้ บรรยาย อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทําแบบฝึกหัด 
โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

/ นักศึกษาขาดการทบทวน
ความรู้ท่ีเรียนไปแล้วและ
ยังขาดการศึกษาค้นคว้า
ล่วงหน้าก่อนเรียน 

ทักษะทางปัญญา บรรยาย อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความรู้จากฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม 

/  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล นําเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

/ นักศึกษายังขาดการ
ร่วมมือกันทํางานเป็นทีม 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง นําเสนอโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่

/  



 

สารสนเทศ เหมาะสม 
 

4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้น และมีตัวอย่างท่ีหลากหลาย 
  

หมวดที่ 3  สรุปผล  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดที่ 3  สรุปผล  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน          29  คน                         
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา        29 คน 
3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                    -- คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 8 27.58 
B+ 3 10.34 
B 4 13.79 

C+ 9 31.03 
C 2 6.89 

D+ 3 10.34 
D --- --- 
E --- --- 

ไม่สมบูรณ์ (I) --- --- 
 

5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 
 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
-- -- 

 

 6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 



 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพอาจไม่สมบูรณ์ 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี
คุณธรรมของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอให้วิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน 

 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการหมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ  

.1  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ

การเรียนการสอน )ถ้ามี(  ผลกระทบ 

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

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร  )ถ้ามี( ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

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

  
หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชาหมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา  

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.45)  ช่วงคะแนนสําหรับการแปลผลการประเมิน 
 4.51-5.00 = เห็นด้วยมากท่ีสุด  3.51-4.50 = เห็นด้วยมาก 
 2.51-3.50 = เห็นด้วยปานกลาง  1.51-2.50 = เห็นด้วยน้อย 
 1.50    = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

สภาพการสอนของอาจารย์ ค่าเฉล่ีย
ผล

ประเมิน 
ความ

เบี่ยงเบน 
1. ลักษณะเตรียมการสอน 4.45 มาก 0.51 
2. ผู้สอนมาสอนสมํ่าเสมอ 4.58 มากที่สุด 0.50 
3. ผู้สอนเริ่มสอน และเลิกสอน 4.55 มากที่สุด 0.57 



 

4. ผู้สอน สอนเต็มเน้ือหา 4.55 มากที่สุด 0.57 
5. ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชานี ้ 4.65 มากที่สุด 0.49 
6. ผู้สอนใช้สื่อการสอนเหมาะสม 4.32 มาก 0.70 
7. ผู้สอนสอนให้คิด 4.58 มากที่สุด 0.50 
8. ผู้สอนส่งเสริมและแนะนําวิธีการหรือแหล่งความรู้ให้ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

 
4.42 

 
มาก 

 
0.62 

9. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.42 มาก 0.72 
10. ผู้สอนมีความสามารถในการพูดและอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย 4.13 มาก 1.09 
11. ผู้สอนมีการวัดผลการเรียนและการใช้แบบฝึกหัด 4.29 มาก 0.69 
12. ท่านได้รับความรู้จากรายวิชาน้ี 4.39 มาก 0.62 
13. ประโยชน์ของวิชาที่เรียน 4.48 มาก 0.63 
14. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 4.61 มากที่สุด 0. 56 
15. ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 4.39 มาก 0.72 
16. การอบรมและดูแลความประพฤติของผู้เรียน 4.58 มากที่สุด 0.56 
17. สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 4.26 มาก 0.64 

รวม 4.45 มาก 0.63 
 
 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
  ไม่มี 
 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ไม่มี 
 2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
  ไม่มี 

หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุงหมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง  

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/    

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลกระทบ 

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



 

2.  การดําเนินการอื่น ๆ  ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้
เกิดความตั้งใจเรียน และการเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์  
 

3.  ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริง
ในการลงพ้ืนที่และห้องสมุด 

สัปดาห์ท่ี 10-16 อาจารย์ผู้สอนติดต่อ 
ประสานงาน 

 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่มี 
 ลงช่ือ...............................................................                    
              (รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก) 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
        วันท่ี 22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2556 

 
 


