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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633122 ชื่อวิชา วิชาการพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ  วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 3
1.6 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11201 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
บทที่ 1 บทนา
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา
- เนื้อหารายวิชา
- การพัฒนาการเรียนรู้
- การวัดและการประเมินผล
- แหล่งข้อมูลและการสืบค้น
บทที่ 2 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ
- ความรู้เกี่ยวกับเว็บเบื้องต้น
- การออกแบบและพัฒนาเว็บ
- องค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญในการ
ออกแบบเว็บ
- การออกแบบระบบการค้นหาทางเข้าไปสู่

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%
4
4
-

4

4

-

1
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หัวข้อ
ข้อมูล
บทที่ 3 โครงสร้างเว็บ
- โครงสร้างเว็บไซต์
- องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
บทที่ 4 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
- ข้อแนะนาในการพัฒนาเว็บไซต์
- ข้อพึงระวังในการพัฒนาเว็บไซต์
- ทีมงานในการพัฒนาเว็บไซต์
บทที่ 5 ภาษา HTML
- โครงสร้างภาษา HTML
- คาสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร
- กลุ่มคาสั่งจัดแต่ง/ควบคุมรูปแบบ
ตัวอักษร

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%
4

4

-

4

4

-

4

4

-

บทที่ 5 ภาษา HTML (ต่อ)
- กลุ่มคาสั่งเกี่ยวกับการทาลิงค์
- กลุ่มคาสั่งควบคุมเฟรม
- กลุ่มคาสั่งจัดการตาราง

4

4

-

บทที่ 5 ภาษา HTML (ต่อ)
- กลุ่มคาสั่งการทาเอกสารแบบรายการ
- กลุ่มคาสั่งจัดการรูปภาพ

4

4

-

บทที่ 6 โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ
- การใช้งานโปรแกรม Notepad

4

4

-

บทที่ 6 โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับพัฒนาเว็บไซต์
(ต่อ)
- การใช้งานโปรแกรม EditPlus
- การใช้งานโปรแกรม DreamWeaver

4

4

-

บทที่ 7 การจัดการเนื้อหาบนเว็บ
- การจัดการเนื้อหาบนเว็บ
- องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาเว็บไซต์
- ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการเนื้อหา
เว็บไซต์
- การประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาเว็บไซต์

4

4

-

2
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หัวข้อ
บทที่ 8 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาบน
เว็บ
- การประยุกต์ใช้ CMS
- โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทาระบบการ
จัดการเนื้อหา
บทที่ 9 เนื้อหาเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้
- การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้
- เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้
- แนวทางการจัดทาเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้สาหรับประเทศไทยปี
2553 (TWCAG 2010)
- หลักการ TWCAG 2010 (Thai Web
Content Accessibility Guidelines
2010)
- เกณฑ์ความสาเร็จ TWCAG 2010 (Thai
Web Content Accessibility
Guidelines 2010)
- วิธีการตรวจสอบเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บไซต์ที่
เข้าถึงได้
- มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
บทที่ 10 การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนเว็บ
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์เว็บ
- ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เว็บ
- เทคนิคการทาการตลาดบนเว็บ
- ทักษะที่จาเป็นในงานการตลาด
- ช่องทางการทาตลาดผ่านเว็บไซต์

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%
4
4
-

4

4

-

4

4

-

บทที่ 11 การประเมินผลเว็บ
- ความสาคัญของการประเมินเว็บไซต์
- เกณฑการประเมินเว็บไซต์
- มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government
Website Standard)

4

4

-

บทที่ 12 จริยธรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเว็บ
- กฎหมายลิขสิทธิ์
- ลิขสิทธิ์รูป
- สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

4

4

-
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2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

(1) ผู้สอนกาหนดเงื่อนไขการ
เรียน ความรับผิดชอบ ความ
มีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้ง
ในส่วนของการเข้าเรียน การ
ส่งงาน และความซื่อสัตย์
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
โดยอาศัยเครื่องมือทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย
คานึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเสมอ

ความรู้

(1) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อน
เรียน และสรุปความคิดหลัง
เรียนทุกครั้ง
(2) ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
ของการพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ โดยใช้
สารสนเทศในศาสตร์ที่
หลากหลาย
(3) ผู้สอนให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
(4) ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาสืบค้น
เว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนา
(1) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสร้างและการ
จัดการเนื้อหาสารสนเทศบน
เว็บจากกรณีศึกษาต่างๆ

ทักษะทาง
ปัญญา

ประสิทธิผล
มี ไม่มี


ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา
- บางคนไม่เข้าเรียน มาสอบปลายภาคเลย
ซึ่งจะทาข้อสอบไม่ได้ เพราะเป็นวิชาฝึก
ปฏิบัติ ต้องอาศัยความเข้าใจ อ่านหนังสือ
อย่างเดียวไม่สามารถทาได้ แต่นักศึกษาที่ไม่
มาเรียน ก็ไม่อ่านหนังสือด้วย จึงทาข้อสอบ
ปลายภาคไม่ได้ คะแนนเก็บก็ไม่มี
วิธีแก้ไข
- ให้นักศึกษาติด I ไว้ และให้ไปฝึกทาเว็บด้วย
การให้เพื่อนสอนหรือไปลงอบรมตามสถาบัน
อื่นที่เปิดสอน เช่น NetDesign แล้วให้มา
ทดสอบใหม่
ปัญหา
- นักศึกษาไม่กลับไปทบทวนบทเรียน ทาให้
ลืมสิ่งที่เรียนไปแล้วเสมอ
วิธีแก้ไข
- ให้ทาแบบฝึกปฏิบัติซ้าๆ หลายๆ กรณีเพื่อ
เป็นการทบทวนความรู้เดิม และให้ฝึกปฏิบัติ
ในห้องคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุด หากมีปัญหา
ระหว่างฝึกทาจะได้สอบถามผู้สอนได้

ปัญหา
- นักศึกษาไม่สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่จะ
ใส่ในเว็บได้อย่างเหมาะสม
วิธีแก้ไข
- ผู้สอนคอยติดตามและตรวจงานอย่าง
ละเอียด แนะนาวิธีการแก้ไขงานให้กับ
นักศึกษา รวมทั้งอธิบายว่าทาไมควรเป็นแบบ
นั้นแบบนี้
4
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสร้าง
และจัดการเนื้อหาสารสนเทศ
บนเว็บ โดยทางานเป็นกลุ่ม
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสร้าง
และจัดการเนื้อหาสารสนเทศ
บนเว็บ โดยการศึกษาด้วย
ตนเอง โดยมีการแนะนา
ช่องทางการเรียนรู้เบื้องต้น
(3) ผู้สอนฝึกให้นักศึกษารูจ้ ักการ
แก้ปัญหาการทางานเป็นกลุ่ม
โดยผู้สอนคอยเป็นที่ปรึกษา
อยู่ห่างๆ และมีการให้
นักศึกษาสรุปวิธีการ
แก้ปัญหาและผลที่ได้
(1) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุป
สารสนเทศแบบต่างๆ ในรูป
ของการเขียนผ่านเว็บ และ
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสร้างและ
จัดการเนื้อหาสารสนเทศบน
เว็บ โดยเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา
- การทางานกลุ่ม มักมีคนทาเพียงไม่กี่คน
หลายคนไม่ยอมช่วยเพื่อน หรือไม่ฝึกทา
วิธีแก้ไข
- จัดให้มีการทดสอบงานกลุ่มที่ทาไป แบบตัว
ต่อตัว โดยให้ทาให้ดูในประเด็นที่ตนเองจับ
สลากได้ ทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ฝึกทามากขึ้น คนที่ทาไม่เป็นก็ให้เพื่อนสอน
ทาให้หลายคนทาเป็นมากขึ้น

ปัญหา
- หลายคนยังไม่เข้าใจวิธีการนาข้อมูลขึ้น
server ของสวนดุสิต เพราะมีขั้นตอนสับซ้อน
มากในตอนเซ็ตระบบครั้งแรก แต่ทาเพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น ดังนั้นคนที่ไม่มาเรียนจะไม่
สามารถทาได้
วิธีแก้ไข
- ผู้สอนแนะนาให้ใช้ host ของเพื่อน แต่
สร้าง folder เก็บไฟล์แยกออกมา เพื่อให้
สามารถ upload ข้อมูลของตนเองได้

2.4 ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ผู้สอนควรหา case study ที่หลากหลาย มาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
58 คน

3.2 จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้
52 คน

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
A
B+
B
C+
C D+ D
F
I
M I,M W P U
จานวน 9
5
16
7
14
1
0
1
4
0
1
0
0
0
ร้อยละ 15.52 8.62 27.59 12.07 24.14 1.72 0.00 1.72 6.90 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00
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3.4 ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี

3.5 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี
เหตุผล
ไม่มี
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3.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ข้อคิดเห็น
(1) ผู้สอนกาหนดเงื่อนไขการเรียน
(1) สั ง เกตพฤติ ก รรมการเข้ า ชั้ น เรี ย น นักศึกษาผ่านเกณฑ์ นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
การส่ ง งาน ความซื่ อ สั ต ย์ ใ นการ การประเมิน 60% นักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียน และไม่
ตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้า
ปฏิบัติง านและการสอบ การอ้างอิง
ร้อยละ 91.38
ส่งงาน ส่วนใหญ่มีความ
เรียน การส่งงาน และความซื่อสัตย์
ผลงานทางวิช าการ และการมีส่ วน
รับผิดชอบดี ส่งงานตรงเวลา
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดย
ร่วมในชั้นเรียน

(1)
(2)

(3)
(4)

ด้านทักษะทางปัญญา

(1)

อาศัยเครื่องมือทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเสมอ
ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียนทุกครัง้
ผู้สอนบรรยายเนื้อหาหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญของการพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ โดยใช้
สารสนเทศในศาสตร์ที่หลากหลาย
ผู้สอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ
ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาสืบค้นเว็บไซต์
ห้องสมุดเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนา
ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศบนเว็บจากกรณีศึกษา
ต่างๆ

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

(2) สั ง เกตจากการท างานกลุ่ ม แล ะ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างทบทวนความรู้
ก่อนเรียน และสรุปความคิดหลัง
เรียน
(2) พิจารณาผลงานการพัฒนาเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
(3) พิจารณาจากผลการสอบ

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 87.93

นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ
นักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียน และไม่
ส่งงาน จึงทาให้ไม่เข้าใจใน
เนื้อหาวิชา ยิ่งเป็นวิชาฝึกปฏิบัติ
หากไม่เข้าเรียนจะยิ่งทาไม่ได้

(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างเรียน
(2) พิจารณาผลงานและแนวคิดในการ
พัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ
และการแก้ปัญหาในการทางาน

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 87.93

นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ
นักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียน ไม่ได้
ฝึกทาเว็บเลย จึงไม่สามารถจะ
คิดวิเคราะห์สิ่งที่มอบหมายได้
แม้ให้โอกาสทางานย้อนหลังก็ยัง
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ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที

(3) พิจารณาจากผลการสอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
การปรับตัว และการรู้จักแก้ปัญหาใน
การทางานกลุ่ม
(2) สังเกตพัฒนาการในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจากชิ้นงาน

(1) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสร้างและ
จัดการเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บ
โดยทางานเป็นกลุ่ม
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสร้างและ
จัดการเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บ
โดยการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการ
แนะนาช่องทางการเรียนรู้เบื้องต้น
(3) ผู้สอนฝึกให้นักศึกษารูจ้ ักการ
แก้ปัญหาการทางานเป็นกลุ่ม โดย
ผู้สอนคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆ
และมีการให้นักศึกษาสรุปวิธีการ
แก้ปัญหาและผลที่ได้
(1) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสรุป
(1) พิจารณาจากภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์ที่
สารสนเทศแบบต่างๆ ในรูปของการ
นักศึกษาสร้างขึ้นด้วยตนเอง
เขียนผ่านเว็บ และการนาเสนอหน้า (2) พิจารณาจากการนาเสนอผลงาน
ชั้นเรียน
(3) พิจารณาจากผลการสอบ
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกสร้างและ
จัดการเนื้อหาสารสนเทศบนเว็บ
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 89.66

ไม่มีความพยายามอีก
หลายคนไม่มาเรียน ไม่ช่วย
เพื่อนทางานกลุ่ม จึงไม่มีชื่อใน
งานกลุ่ม ทาให้ไม่ผ่านทักษะนี้

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 89.66

นักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียน ไม่ส่ง
งาน ไม่มีงานนาเสนอ จึงไม่ผ่าน
ทักษะนี้
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

4.2 ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งานที่
ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.21)
2) ผลจากนักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า
- มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.21)
- ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.31)
- นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.31)
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ มาก (4.38)
- นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ
มาก (4.33)
5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1
อาจารย์ควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในเนื้อหาวิชาให้
มากขึ้น และหาเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจทาให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี

ผลการดาเนินการ
ไม่มี

6.2 การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
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6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
เนื้อหาวิชาให้มากขึ้น และหา
เทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจทา
ให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ปีการศึกษาถัดไป

ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- สานักวิทยบริการ

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรประสานงานกับสานักวิทยบริการในการจัดหาหนังสือ สื่อการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่
ทันสมัยเพิ่มขึ้น

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
การนาภาพที่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้
นักศึกษาขาดการพิจารณาว่าภาพ
ประกอบการทาเว็บไซต์
จากเว็บไซต์จากเว็บไซต์ใด
สามารถใช้อย่างถูกต้องตาม
ลิขสิทธิ์
6.5.2 ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
การแสวงหาความรู้นอกชั้นเรียน นักศึกษาขาดความใส่ใจในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

แนวทางแก้ไข
อาจารย์แนะนาเว็บไซต์ที่เผยแพร่
ภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ และย้าให้
นักศึกษาคานึงถึงเรื่องนี้เสมอ
แนวทางแก้ไข
อาจารย์แนะนาช่องทางในการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
การคิดวิเคราะห์
นักศึกษาขาดการคิด วิเคราะห์ ว่า อาจารย์ให้นักศึกษาคิดจาก
เนื้ อ หาที่ จ ะใส่ ใ นเว็ บ ไซต์ ค วรมี กรณีศึกษาแบบต่างๆ
ลักษณะอย่างไร ควรสรุปเนื้ อหา
อย่างไร
6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
ความรับผิดชอบในการพัฒนา
นักศึกษาขาดการพัฒนาตนเอง
อาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง ขาดความอยากรู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
อยากเห็นจึงไม่มีการศึกษา
ต่อเนื่องด้วยการให้งานที่
เพิ่มเติมนอกตารา
นอกเหนือจากในตารา
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6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ นักศึกษาขาดการเลือกรูปแบบ
อาจารย์แนะนาให้ลองเปลี่ยน
ผ่านเว็บ
การนาเสนอที่น่าสนใจ
รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น
ชื่ออาจารย์รายวิชา:
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน 15 ธันวาคม 2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานวันที่ :
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
3. อ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
4. อ.ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
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