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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1.1รหัสและชื่อรายวิชา       
รหัสวิชา 1633123 ชื่อวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5)หน่วยกิต 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2)ประเภทของรายวิชา:วิชาบังคับ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
2)อาจารย์ผู้สอน: ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560/ ชั้นปีที่ 3 

1.6 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร 11 ห้อง 11302 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

 
หมวดที่ 2การจดัการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
แนะน ารายวิชา 
๐ แนะน าแหล่งข้อมูลประกอบการ
เรียนรู้  
๐ ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเกณฑ์การให้คะแนน 
๐ ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

4 4 - 

แนะน ารายวิชา 4 4 - 
เริ่มต้นรู้จักกับ Joomla 4 4 - 
การติดตั้ง Joomla  4 4 - 



2 
 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน 25% 
การบริหารจัดการเว็บไซต์ 4 4 - 
ปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ด้วย
เทมเพลต 

4 4 - 

การปรับแต่งโมดูล 4 4 - 
จัดการไฟล์มีเดีย 4 4 - 
สร้างบทความตามหมวดหมู่ 4 4 - 
สร้างเมนูเข้าสู่บทความและบริการ 4 4 - 
เทคนิคสร้างเมนู 4 4 - 
คอมโพเนนต์ 4 4 - 
การอัพโหลดและแบ็กอัพเว็บไซต์ 4 4 - 
จัดการสมาชิก 4 4 - 
จัดการเว็บ 4 4 - 
น าเสนอรายงาน 4 4 - 

2.2หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

(ถ้าม)ีพร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ผู้สอนก าหนดเงื่อนไขการ
เรียน ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความ 
ซื่อสัตย์ 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาท างาน
รายงานกลุ่ม โดยให้เกียรติกับ
เจ้าของผลงานด้วยการเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรมให้
ถูกต้อง ตามหลักทางวิชาชีพ

 
✓ 

 
 

ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้าม)ีพร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เพ่ือให้
นักศึกษาค านึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเสมอ 

ความรู้ ความรู้ 
1. ผูส้อนทดสอบ 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญั
ของรายวชิาอย่างครบถว้น 
พรอ้ม 
ยกตวัอยา่งฐานขอ้มลูบนเวบ็
เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
3. ผูส้อนใหน้กัศกึษา จดัท า
ฐานขอ้มลูบนเวบ็ 

✓  ปัญหา 
1. นักศึกษาที่บกพร่องทางการ
ได้ยิน เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
ได้ยาก  
วิธีแก้ไข 
1. พยายามสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาให้กับครูล่าม เพ่ือให้
ถ่ายทอดไปยังนักศึกษาที่
บกพร่องทางการได้ยิน เรียนได้
เข้าใจมากข้ึน และสามารถ
เรียนนอกเวลาเรียนกับครูล่าม
ได้ 
2. ใช้การวัดและประเมินผล
จากภาคทฤษฎีเป็นหลัก 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะทางปัญญา 
1. ผูส้อนใหน้กัศกึษาใช้
หลกัการวเิคราะห ์
ฐานขอ้มลูบนเวบ็ 
2. ผูส้อนใหน้กัศกึษาจดัท า
ฐานขอ้มลูบนเวบ็ใน 
หอ้งสมดุได ้

✓  ปัญหา 
1. นักศึกษาที่บกพร่องทางการ
ได้ยิน ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ได้ช้า เข้าใจยาก  
วิธีแก้ไข 
1. พยายามสร้างความเข้าใจใน
การใช้โปรแกรมให้กับครูล่าม 
เพ่ือให้ถ่ายทอดไปยังนักศึกษา
ที่บกพร่องทางการได้ยิน เรียน
ได้เข้าใจมากขึ้น และสามารถ
เรียนนอกเวลาเรียนกับครูล่าม
ได้ 
2. ใช้การวัดและประเมินผล
จากภาคทฤษฎีเป็นหลัก 

ทักษะ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ✓  ปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้าม)ีพร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ผูส้อนใหน้กัศกึษาเรยีนรู้
รว่มกนัดว้ยการท างานเป็น
กลุ่ม 

- 
วิธีแก้ไข 
- 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผูส้อนใหน้กัศกึษาจดัท า
ฐานขอ้มลูบนเวบ็งาน 
หอ้งสมดุ และน าเสนอหน้าชัน้
เรยีน 

✓  ปัญหา 
- 
วิธีแก้ไข 
- 
 

2.4 ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ในชั้นเรียนที่มีกลุ่มนักศึกษา
หลายกลุ่ม เช่น นักศึกษาปกติ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน นักศึกษาพิการทางกาย 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
3.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 57 คน 
3.2 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา(จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้) 
 57 คน 
3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F I M I,M W P U 
จ านวน 23 22 10  1 1     1    
ร้อยละ 39.66 37.93 17.24  1.72 1.72     1.72    

 
3.4ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
3.5ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
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3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
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3.6การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) ผู้สอนก าหนดเงื่อนไขการเรยีน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา
ทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน 
และความซื่อสัตย ์
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาท างานรายงานกลุ่ม 
โดยให้เกียรติกับเจ้าของผลงานด้วยการ
เขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมใหถู้กต้อง 
ตามหลักทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ 

(1)(2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
และการตรงต่อเวลา 
 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 96.55 

 

ด้านความรู้ (1) ผู้สอนทดสอบ 
(2) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญของรายวิชาอย่างครบถ้วน 
พร้อมยกตัวอย่างฐานข้อมลูบนเวบ็เพื่อให้
ผู้เรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
(3) ผู้สอนให้นักศึกษา จัดท าฐานขอ้มูล
บนเว็บ 

(1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างทบทวนความรู้กอ่น
เรียน และสรุปความคดิหลังเรียน 
(3) แบบทดสอบปลายภาค  

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 82.76 

ปัญหา 
- 

วิธีแก้ไข 
- 

ด้านทักษะทางปัญญา (1) ผู้สอนให้นักศึกษาใช้หลักการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลบนเว็บ 
(2) ผู้สอนให้นักศึกษาจัดท าฐานข้อมูลบน
เว็บในห้องสมุดได ้

(1) พิจารณาจากแบบฝึกหัด 
(2) พิจารณาจากการสรา้งเว็บ 

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 96.55 

 

ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง (1) ผู้สอนให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัด้วย (1) สังเกตการปรับตัว การมสี่วนรว่มใน นักศึกษาผ่านเกณฑ์  
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มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ข้อคิดเห็น 
บุคคลและความรับผิดชอบ การท างานเป็นกลุม่  

(2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งหน้าท่ีตาม
ความรับผิดชอบร่วมกันภายในกลุม่ 

กิจกรรมของนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่ม 
และการแกไ้ขสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ร่วมกันในการจัดท าฐานข้อมูลบนเว็บได ้
(2) สังเกตพฤติกรรมการท างานและหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

การประเมิน 60% 
ร้อยละ 98.28 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที 

(1) ผู้สอนให้นักศึกษาจัดท าฐานขอ้มูลบน
เว็บงานห้องสมุด และน าเสนอหนา้ช้ัน
เรียน 

(1) พิจารณาจากรูปแบบการน าเสนอ 
ตามหลักการวิเคราะห์โครงสร้าง
ฐานข้อมูลบนเว็บ  

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60% 

ร้อยละ 98.28 
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 
4.1ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

4.2ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 
 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร) 

5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 จากผลการประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับ มาก (4.20) 
 2) ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (4.20) 
 3) นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.20) 
 4) นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับ มาก (4.13) 
 5) นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพ่ิมมากขึ้น อยู่ใน
ระดับ มาก (4.24) 

5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.1.1 
 นักศึกษามีความตั้งใจ และพยายามเรียนรู้การจัดท าโปรแกรมจนพัฒนาเว็บไซต์บนเว็บ
ในระดับใช้งานได้ 
 
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 - 

5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ5.2.1 
 

 - 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 
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- ควรมีการประสานงานกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้จัดเตรียมลงโปรแกรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไว้ก่อน และปลด

ล็อคโปรแกรม Upload และ Download โปรแกรม
เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ผู้สอนร่วมกับส านักวิทยบริการได้มีการ
ลงโปรแกรมท่ีจะใช้ในการเรียนการสอน และได้มี
การปลดล็อคโปรแกรม Upload และ Download 
โปรแกรมเพ่ือความสะดวกในการเรียนการสอน 

6.2 การด าเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  
6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
-ควรปรับการสอนให้ใช้
โปรแกรม PHP เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในการเขียน
โปรแกรมร่วมกับภาษา HTML 
ได้ 

ปีการศึกษาถัดไป 
 

- อาจารย์ผู้สอน 
 

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 - 
6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์(สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน) 

6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การใช้อุปกรณ์การเรียนของ
ส่วนรวมด้วยความระมัดระวัง 

- นักศึกษาใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อย่างไม่ระมัดระวัง 

- อาจารย์ต้องแนะน าและบอก
ถึงเหตุผลให้นักศึกษาทราบ 
เพ่ือปรับทัศนคติ 

 
 
6.5.2 ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การแสวงหาความรู้นอกชั้น
เรียน 

- นักศึกษาขาดความใส่ใจใน
การเรียนรู้เพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียน 

- อาจารย์แนะน าช่องทางใน
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 

6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- การคิดสร้างสรรค ์ - นักศึกษาขาดการคิดเชื่อมโยง 
หรือแตกต่างจากสิ่งที่เรียน 

- อาจารย์ให้นักศึกษาคิดสิ่ง
ใหม่ที่ไม่เหมือนจากที่อาจารย์
ได้สอนไปแล้ว 
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6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

- - - 
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
- การใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง 
ๆ  

- การท างานกลุ่ม นักศึกษาบาง
คนไม่ได้ลงมือท างาน 

- อาจารย์ประเมินการท างาน
จากการสอบปฏิบัติเป็น
รายบุคคล 

 
 

ชื่ออาจารย์รายวิชา: ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
 ลงชื่อ................................................. ...........วันท่ีรายงาน  15 พฤษภาคม 2561 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
2.ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
3.ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
4.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์  ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
5.อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: __________ 
 


