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รายงานผลการดําเนินการ รายวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
 Research  Methods in Information Science (1634901) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ภาควิชา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ  
           สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา 1634901 
          (ช่ือวิชาภาษาไทย) การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  
          (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) Research  Methods in  Information Science 
2.  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
 ……..  
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
 รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  นักศึกษาหมู่เรียนท่ี 53/84 
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
5.  สถานที่เรียน 
          หอสมุด 1 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ความคิดพ้ืนฐานการวิจัย 4 4 - 
ประเภทการวิจัย 4 4 - 
แนวทางการวิจัยสําหรับบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ 

4 4 - 

การวิจัยเชิงคุณภาพ การเตรียมตัวเป็น
นักวิจัย  

4 4 - 

ความหมาย จุดมุ่งหมายการออกแบบการ
วิจัย การวางแผนการวิจัย 

4 4  
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การเขียนโครงการวิจัย 4 4 - 
สมมติฐาน ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 4 4 - 
การสุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 
4 

 
4 

 
- 

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
8 

 
8 

- 

การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพ   4 4 - 
การจัดกลุ่มสนทนา 4 4  
สถิติ  มาตราการวัด  ประเภทของสถิติ 4 4  
สมมติฐานทางสถิติ  การประยุกต์ใช้สถิติ 4 4  
การเขียนรายงานวิจัย  4 4  

 
 

2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

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

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

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

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

 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

รายละเอียดรายวิชา ม ี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
คุณธรรม จริยธรรม - ทํางานกลุ่มพร้อมกับ

นําเสนอผลงาน 

/  - 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย การ
ทํางานกลุ่ม 

/  - 

ทักษะทางปัญญา - อภิปรายกลุ่ม 

- การสะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ 

/  - 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ

- จัดกิจกรรมกลุ่ม /  - 
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ความรับผิดชอบ - มอบหมายงานรายกลุ่ม 
และรายบุคคล  

- การนําเสนอรายงาน 
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานให้ ศึกษา
ค้นคว้าด้ วยตน เอง จาก
ข้อมูลท่ีอาจารย์เตรียมไว้ให้  

- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

/ 
 
 
 
/ 

 - 
 
 
 
- 

 

4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 โปรแกรมวิชาควรจัดหารายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นตัวอย่าง นักศึกษายัง
อ่อนแอเป็นอย่างมากด้านการคํานวณและสถิติ ควรอบรมเพ่ิมเติม และฝึกการคิดทางคณิตศาสตร์ให้
มากมาก  การเขียนปริทัศน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องยังไม้ชํานาญ ควรฝึกการเขียนให้มากขึ้น อีกทั้งยัง
ขาดทักษะการเขียนบรรณานุกรม การอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

หมวดท่ี 3  สรุปผล การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน           30  คน                         
2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                  30 คน 
3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                          -   คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
A 17 56.66 
B+ 3 10.00 
B 3 10.00 

C+ 1 1.53 
C 3 10.00 

D+ 2 6.66 
D 1 1.53 
E - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ผ่าน (PD, P) - - 
ไม่ผ่าน (f) - - 
ถอน (W) - - 
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5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี)   
       ----- 
6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ 

-  เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าท่ี 
    คาดไว้ 

 

    6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 
 

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา ให้คงรูปแบบเดิมไว้ 
 

หมวดที ่4  ปญัหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
 

1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

จํานวนหนังสือ วารสารท่ีต้องใช้ประกอบการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมมีน้อย 

นักศึกษาทํารายงานวิจัยได้ไม่เต็มท่ี  

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

 

2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

……………………………………………….. …………………………………………………. 
……………………………………………….. …………………………………………………. 
……………………………………………….. …………………………………………………. 
……………………………………………….. …………………………………………………. 
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หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
    ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) 
 1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
  อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า..………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบว่า………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.2  ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
  อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า.....................................................…………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรบัปรุง 
 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/    

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการดําเนินการ 

 
- - 
- - 

 

2.  การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและปฏิบัติให้มากข้ึน 
  

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- - - 
- - - 

 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 จัดให้นักศึกษาได้เข้าอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การใช้สถิติเบ้ืองต้น การเขียนบทความวิจัย           
การใช้สถิติเบ้ืองต้น การเขียนบทความวิจัย การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย ให้
นักศึกษาอ่านบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์เพ่ิมเติมท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการอ่านรายงานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการอ่านวิทยานิพนธ์ 
       
 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
                                                 (รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) 
                ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
      วันท่ี   25  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556 
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5. ผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา 
 ผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ Research  
Methods in  Information Science (1634901) มีดังน้ี 

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. ลักษณะเตรยีมการสอน 4.67 มากที่สุด 0.48 
2. ผู้สอนมาสอนสมํ่าเสมอ 4.39 มาก 0.61 
3. ผู้สอนเริ่มสอน และเลิกสอน 4.42 มาก 0.56 
4. ผู้สอน สอนเต็มเนื้อหา 4.36 มาก 0.60 
5. ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาน้ี 4.58 มากที่สุด 0.50 
6. ผู้สอนใช้สื่อการสอนเหมาะสม 4.58 มากที่สุด 0.56 
7. ผู้สอนสอนให้คิด 4.42 มาก 0.52 
8. ผู้สอนส่งเสริมและแนะนําวิธีการหรือแหล่งความรู้ให้ศกึษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

 
4.58 

 
มากที่สุด 

 
0.50 

9. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.45 มาก 0.52 
10. ผู้สอนมีความสามารถในการพูดและอธบิายให้เข้าใจได้ง่าย 4.39 มาก 0.66 
11. ผู้สอนมีการวัดผลการเรียนและการใช้แบบฝึกหัด 4.39 มาก 0.66 
12. ท่านได้รับความรู้จากรายวิชาน้ี 4.58 มากที่สุด 0.50 
13. ประโยชน์ของวิชาที่เรียน 4.58 มากที่สุด 0.50 
14. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน 4.64 มากที่สุด 0.49 
15. ผู้สอนจัดกจิกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน 4.58 มากที่สุด 0.61 
16. การอบรมและดูแลความประพฤติของผู้เรียน 4.55 มากที่สุด 0.56 
17. สัมพันธ์ภาพระหว่างผูส้อนกับผู้เรียน 4.55 มากทึ่สุด 0.51 

รวม 4.27 มากท่ีสุด  
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6. สรุปความคิดเห็นของผู้สอน 
    6.1 ข้อคิด และปัญหา 
         นักศึกษาขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ ยังไม่ชํานาญในการการคํานวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และยังขาดความสามารถการเขียนคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แต่ชอบ
การวิจัยในทางปฏิบัติจริง เช่น การแจกแบบสอบถาม การออกภาคสนาม การสัมภาษณ์ การสํารวจ 
การสังเกต การนําเสนอรายงานด้วยเพาเวอร์พ้อยต์ 
    6.2 แนวทางการปรับปรงุ 
         ควรเพ่ิมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ให้วิจัยเชิงปฏิบัติการ และมาอภิปรายร่วมกัน 
และฝึกการใช้คําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


