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แบบฟอร์ มรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้ า (Information and Study Skills)
2. รายวิชาทีต้องเรียนก่ อนรายวิชานี 2 (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ทศั นี สุทธิวงศ์
4. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา ภาคเรี ยนที< 2/2559
5. สถานทีเรียน
อาคาร 317

หมวดที 2 การจัดการเรี ยนการสอนทีเปรี ยบเทียบกับแผนการเรี ยน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม.
หัวข้ อ
แผนการ
สอน

แนะนํารายวิชา
เทคนิคการเรี ยนรู้
-ผังความคิด (mind map)
การอ่านวิเคราะห์-สังเคราะห์สารสนเทศ

จน.ชม.ที
ได้ สอน
จริง

3

3

3

3

ระบุสาเหตุท ีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
25%
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หัวข้ อ
ความรู้เกี<ยวกับสารสนเทศ
-ความหมาย
-ความสําคัญ
-การรู้สารสนเทศ
-การจัดการความรู้
แหล่งบริ การสารสนเทศ
-ความหมายและประเภท
-บริ การสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ
-ความหมายและประเภท
-ระบบทศนิยมดิวอี J
-ระบบห้ องสมุดรัฐสภาอเมริ กนั
หนังสืออ้ างอิง
-ความหมาย
-ประเภท
-การใช้ งาน
- การประเมินคุณค่าหนังสือ
การสืบค้ นสารสนเทศ
-โอแพค (OPAC)
การสืบค้ นสารสนเทศ
-อินเทอร์ เน็ต (google)
การสืบค้ นสารสนเทศ
-ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การเขียนรายงานทางวิชาการ
-ส่วนประกอบ
-ขันตอน
J
-ลักษณะบทนิพนธ์ที<ดี
การอ้ างอิงและบรรณานุกรม
-วิธีอ้างอิงแบบ APA

จน.ชม. จน.ชม.ที ระบุสาเหตุท ีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการ ได้ สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%
จริง
สอน
3

3

3

3

3

3

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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หัวข้ อ

กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
-กฎหมายลิขสิทธิY
-กฎหมายสิทธิบตั ร
นําเสนอรายงานทางวิชาการทบทวน

จน.ชม. จน.ชม.ที ระบุสาเหตุท ีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการ ได้ สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%
จริง
สอน
3

3

3

3

3

3

2. หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
ไม่ มี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีทาํ ให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนทีระบุในรายละเอียด
รายวิชา

บรรยาย พร้ อมยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษาเกี<ยวกับประเด็น
ทางจริ ยธรรมที<เกี<ยวข้ องกับ
การใช้ การสนเทศ เช่นการ
เขียนอ้ างอิง
- กําหนดให้ นกั ศึกษาหา
ข้ อมูลพร้ อมเขียนตัวอย่าง

ประสิทธิพล
มี

ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
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ผลการเรียนรู้

ความรู้

ทักษะทาง
ปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รั บผิดชอบ

วิธีสอนทีระบุในรายละเอียด
รายวิชา

บรรยาย อภิปราย การ
ทํางานกลุม่ การนําเสนอ
รายงานการวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา แ ล ะ
มอบหมายให้ ค้นคว้ าหา
บทความ ทรัพยากร
สารสนเทศ และ
ข้ อมูลที<เกี<ยวข้ อง โดยนํามา
สรุปและนําเสนอ การศึกษา
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
- มอบหมายงานรายกลุม่
และรายบุคคล เช่น การ
ค้ นคว้ า การนําตัวอย่างการ
สืบค้ นสารสนเทศที<
เกี<ยวข้ องในการดําเนินชีวิต
หรื อการเรี ยนการสอน หรื อ
อ่านบทความที<เกี<ยวข้ องกับ
รายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
จัดกิจกรรมกลุม่ ในการ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุม่ และ
รายบุคคล ในการศึกษา
ค้ นคว้ า เพื<อการเรี ยนการสอน
และการดําเนินชีวิต หรื อ อ่าน
บทความที<เกี<ยวข้ องกับ
รายวิชาจากสือ< ต่าง ๆ
- การนําเสนอรายงาน

ประสิทธิพล

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนทีระบุในรายละเอียด
รายวิชา

มอบหมายงานให้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การ
สืบค้ นจาก ฐานข้ อมูล
ออนไลน์
ทักษะการ
และทํารายงานโดยเน้ นการ
วิเคราะห์ เชิง
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การ
สือสารและการ หรื อมีอ้างอิง จากแหล่งที<มา
ใช้ เทคโนโลยี ของข้ อมูลที<น่าเชื<อถือ
สารสนเทศ - นํา เสนอโดยใช้ รูปแบบ
การส่งงานผ่านเทคโนโลยีที<

ประสิทธิพล

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข



เหมาะสม

4. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุ งวิธีสอน

หมวดที 3 สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน

40 คน

2. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิน2 สุดภาคการศึกษา 39 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถอด (W) 1 คน
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่ สมบูรณ์ (I
ผ่ าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
ขาดสอบ (FE)

จํานวน
10
5
10
4
9

คิดเป็ นร้ อยละ
25
13
25
10
23

1

2

1

2
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5. ปั จจัยทีทาํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินทีกาํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือน

เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลือนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือน

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ]ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุ ปผล

หมวดที 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิงอํานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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หมวดที 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท ีสาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
......................................................................................................................................................................................
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
..........................................................................................................................................................................
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ นื
2.1. ข้ อวิพากษ์ ท ีสาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ ืน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2. ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
.........................................................................................................................................................................

หมวดที 6 แผนการปรั บปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุ งการเรียนการสอนตามทีเสนอในรายงาน / รายวิชาครัง2 ทีผ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที
ผ่ านมา

ผลการดําเนินการ

2. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรั บปรุ งรายวิชา
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ลงชือ ................................ วันที รายงาน 10 มิถุนายน 2560ลงชือ ..................................................
ชืออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ทศั นี สุทธิวงศ์

ชืออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
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ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา: 1500124. สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2/2559

ทัศนี สุทธิวงศ์
ผลการวิเคราะห์รายข้อ

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลการ
วิเคราะห์

ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน

4.49

2. ความตรงต่อเวลา

4.37

3. การเตรียมการสอน

4.37

4. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน

4.35

5. ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา

4.30

6. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

4.23

7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.33

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

4.33

9. ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

4.33

10. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

4.23

11. ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

4.23

12. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการกําหนด
สัดส่วนคะแนน

4.19

13. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

4.21

รวม

4.30

0.60
0.62
0.64
0.64
0.65
0.60
0.66
0.61
0.66
0.68
0.63
0.61
0.67

0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

10

