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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

คณะ/สาขาวิชา                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์                                          

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

  1.รหัสและช่ือรายวิชา 
     2051401 เครือข่ายและความร่วมมือการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ Networking and Cooperation in 
Information Resources Utilization 
   2.จ านวนหนว่ยกิต 3(2-2-5) 
 
   3. หลักสูตร 

  ช่ือหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี ้หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
 าระวยทรออรายวิชา    วิชาวฉพาะด้าน                       ก 
   4. อาจารย์ผู้สอน    
       ผศ.ดร.รุ่งฤด ีบุษย์ชญานนท์ 

5    .ยาคการศึกษา / ชั้นาทีี่วรียน 
ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2563  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

    6.รายวิชาที่ตอ้อวรียนมาก่อน (Pre – requisite)  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
    7.รายวิชาที่ตอ้อวรียนพรอ้มกัน (Co – requisite) 
 ...................................................................................................................................................................................  
    8. สถานที่วรียน  
      คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์           มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์
  9  .วันทีจ่ัดท าหรือารบัารอุรายละวอียดรออรายวิชาครัอ้ล่าสุด 
 ...................................................................................................................................................................................  
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หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวน 
ช่ัวโมงทีไ่ด้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมคีวามแตกต่าง 

เกนิ 25 % 

การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 64 64 - 

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่ท าการสอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน  

แนวทางชดเชย 

- - - 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของรายวชิา 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา  

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
 รร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม  
บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง 
วิเคราะหว์ิธีการ หลักการ 
ฝึกปฏิบัติ 
บันทึกพฤติกรรม 
อภิปรายกลุ่ม 
 
 

   

ความรู้ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
บรรยาย  ผู้สอนบรรยายแนวคิด  
ทฤษฏีเพือ่สร้างพื้นฐานความรู้ 
อภิปรายประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาท่ีเรียน 

   



  แบบฟอร์ม มคอ.5 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์  3 

 

 

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ แล้ว
น ามาอภิปราย 
น าเสนอรายงานเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม 
ทดสอบปฏิบัต ิ
สนทนาซักถาม 
ศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน 
สร้างชิน้งานตามหลักการจัดการ
สารสนเทศ 
บันทึกการเรียนรู ้

ทักษะทางปัญญา มอบหมายงานใหฝ้ึกทักษะปฏิบัติ
และน าเสนอผลการศึกษา  
ให้นักศึกษาวางแผนปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ  
อภิปรายกลุ่ม 

   

ทักษะความสัมรนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

การท างานเป็นกลุ่ม การปฏิบตัิ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในกลุ่ม    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุม่  
การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
การน าเสนอผลงาน 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แหล่งเรยีนรู้ออนไลน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์   
การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา
ประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกส์  
การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดย
มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูท่ี
น่าเชือ่ถือ  
การส่งผลงาน  การตรวจสอบผลงาน 
และการแก้ไขผลงานทางอีเมล์ 

   

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา  
 

1.  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 10  คน  
2.  จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 10    คน 
3.  จ านวนนักศึกษาที่เรกิถอน ( W )                        คน           
  

4. การกระจายของระดับคะแนน )เกรด( 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ สัญลกัษณ์ 

A 3 30.00  

B+ 3 30.00  

B 3 30.00  

C+ 0 0.00  

C 1 10.00  

D+ 0 0  

D 0 0  

F 0 0  

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0  
ผา่น (S) 0 0  
ตก (U) 0 0  

ถอน (W) 0 0  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ )ถ้ามี(  

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่ก าหนด ไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 
       6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน   

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

  

       6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้ (ถ้ามี)  

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
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7.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

  

หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหลง่ทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบตอ่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวชิา 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 
2 ผลการประเมินรายวชิาโดยวิธอีื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีื่น  

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียนท่ีผ่านมา/ 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน 

  

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีควรแลว้เสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
   
   
   
4. ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา/ตอ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา /ผู้รายงาน  : ผศ. ดร. รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ 

ลงชือ่  .........................................................................วันท่ีรายงาน  .............................................. 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : ……………………………………………………………….. 

ลงชือ่  ..........................................................................วันท่ีรายงาน  ........................................ 
 

 


