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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633122 ชื่อรายวิชา การพัฒนาเว็บห้องสมุด Library and Information Web Database
Development
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์อัฐเดช วรรณสิน
ตอนเรียน: A1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 59
5. สถานที่เรียน
ห้อง 11305

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน
สอนจริง
บทที่ 1 แนะนาพื้นฐานสาคัญ
4
4
ของการออกแบบเว็บไซต์
บทที่ 2 การวางแผนการ
ออกแบบและโครงสร้างเว็บ

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-
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หัวข้อ

บทที่ 3 การวางแผนการ
ออกแบบและโครงสร้างเว็บ
(ต่อ)
บทที่ 4 การออกแบบหน้าเว็บ
บทที่ 5 การออกแบบหน้ า เว็ บ
(ต่อ)
บทที่ 6 โปรแกรมจาลองเว็บ
เซิร์ฟเวอร์
บทที่ 7 รู้จักกับ WordPress
บทที่ 8 การสร้างเว็บด้วยเทม
เพลต (Template)
บทที่ 9 การทางานร่วมกับปลั๊ก
อิน
บทที่ 10 การทางานร่วมกับ
ฐานข้อมูล
๐ หลักการเกี่ยวกับฐานข้อมูล
๐ การสร้างฐานข้อมูล
บทที่ 11 การอัพโหลดเว็บไซต์
บทที่ 12 ความปลอดภัยของ
เว็บไซต์

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
4

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

4
4

4
4

-

4

4

-

8
4

8
4

-

8

8

-

8

8

4
4

4
4

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

-

-

-

-

-

-
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ประสิทธิผล
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
รายวิชา
มี
ไม่มี
มี
[คลิกพิมพ์]
คุณธรรม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
[คลิกพิมพ์]
จริยธรรม
กรณีศึกษา
ความรู้

ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ จาก
กรณีศึกษา

มี

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

ทักษะทาง
ปัญญา

วิเคราะห์ ให้คาแนะนา
แก้ปัญหาของกรณีศึกษา

มี

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีการให้คาแนะนารายบุคคล

มี

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

ให้คาแนะนาระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนเป็นรายบุคคล

มี

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
-
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
31 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
31 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
A
B+
9
29.1
B
22
70.9
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ (M)
ไม่สมบูรณ์ (I), ขาดสอบ (M)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
-

เหตุผล
-

สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
5
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
-

ผู้รับผิดชอบ
-

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
การรับผิดชอบต่อตนเอง
การรับผิดชอบงานของตนเอง
นัดส่งความก้าวหน้าของงาน
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(2) ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
ให้กรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบ
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
การคิด วิเคราะห์

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข

พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
การมีสมาธิของนักศึกษา

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
การสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน
[คลิกพิมพ์]

แนวทางแก้ไข
ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

แนวทางแก้ไข
ยกตัวอย่างแบบง่าย

แนวทางแก้ไข
ตั้งคาถามโดยให้นักศึกษาตอบ
โดยใช้การคิด วิเคราะห์

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
ให้นักศึกษาได้รู้จักคิด วิเคราะห์ [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
และสรุปผล

ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาการพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ............ - ....................................
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...................................................
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