รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1632313 ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ
1.2 จำนวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556  2561
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
1.4 ผูส อนผูรบั ผิดชอบรายวิชาและผูส อนผูส อน
1) ผูสอนผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
2) ผูสอนผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 / ชัน้ ปที่ 2
1.6 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11307 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
- ปฐมนิเทศรายวิชา
- ชักชวนใหผูเรียนเห็นความสำคัญ และ
ประโยชนของเว็บไซต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บ
- ความหมายของเว็บ
- วิวัฒนาการของเว็บ
- กระบวนการทำงานของเว็บ
- เว็บหองสมุด
- โครงสรางของเว็บหองสมุด
- คำศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บ
หลักการพัฒนาเว็บ
- หลักการพัฒนาเว็บ
- การพัฒนาเว็บที่ตอบสนอง
- สีและตัวอักษรในเว็บ
- ไฟลที่ใชในเว็บ
- การประเมินผลเว็บ
กระบวนการพัฒนาเว็บหองสมุด (1)
- ทีมงานพัฒนาเว็บ
- วัฏจักรการพัฒนาเว็บ
- การวางแผนพัฒนาเว็บหองสมุด
- การวิเคราะหขอมูล
- การออกแบบเว็บหองสมุด
กระบวนการพัฒนาเว็บหองสมุด (2)
- การสรางเว็บหองสมุด
- การทดสอบเว็บหองสมุด
- การเผยแพรเว็บหองสมุด
- การบำรุงรักษาเว็บหองสมุด
- การประเมินเว็บหองสมุด

จำนวน
จำนวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
ตางจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกตางเกิน 25%
4
4
-

4

4

4

4

4

4

4

4
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จำนวน
จำนวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวขอ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
ตางจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกตางเกิน 25%
ภาษาที่ใชสำหรับพัฒนาเว็บหองสมุ ด
4
4
(1)
- ภาษา HTML
ภาษาที่ใชสำหรับพัฒนาเว็บหองสมุ ด
(2)
- ภาษา CSS
ภาษาที่ใชสำหรับพัฒนาเว็บหองสมุ ด
(3)
- ภาษา JavaScript
ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บหองสมุด
- ระบบการจัดการเนื้อหา
- ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการ
จัดการเนื้อหา
- ประเภทของระบบการจัดการเนื้อหา
- ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บ
- โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหา
เว็บ
- ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บหองสมุด
เนื้อหาเว็บหองสมุดที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
- การจัดทำเนื้อหาเว็บที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
- วิธีการตรวจสอบเว็บที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
- มาตรฐานเว็บภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนาเว็บหองสมุดที่ทุก
คนสามารถเขาถึงได
การประชาสัมพันธและการตลาด
สำหรับเว็บหองสมุด
- การประชาสัมพันธเว็บหองสมุด
- กระบวนการทำ SEO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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หัวขอ
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเว็บหองสมุด
- จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บ
หองสมุด
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บ
หองสมุด
- สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
หนวยงานที่ดูแลเว็บไทย
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ (1)
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ (2)
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ (3)

จำนวน
จำนวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
ตางจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกตางเกิน 25%
4
4

4
4
4

4
4
4

2.2 หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี)
-

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ.3
ผลการเรียนรู

คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดี
โดยสรางเสริมความมีระเบียบ
วินัย อาทิ การเขาเรียนตรงตอ
เวลา การแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหรูหนาที่ของการเปน
สมาชิกในสังคม ตองทราบ
ขอบังคับ/ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติตน
อยางมีจรรยาบรรณ

ประสิทธิผล
มี ไมมี


ปญหาของการใชวิธสี อน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
ปญหา
วิธีแกไข
-

4

ผลการเรียนรู

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไมมี

1. ใชกิจกรรม Active
Learning เชน การบรรยาย
กิจกรรมกลุม การคิดวิเคราะห
ฯลฯ
2. ฝกการคนควาตามหัวขอที่
สนใจ
3. ฝกปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
หองสมุดและสารสนเทศจริง
1. มอบหมายงานใหผูเรียนไดฝก
การวิเคราะห และแกปญ
 หาโดย
การจัดทำโครงการ (PBL)
2. ทำกิจกรรมบูรณาการความรู
ศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาเว็บ
หองสมุดและสารสนเทศ



1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนการทำงานที่ตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2. สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
องคการ การมีมนุษยสัมพันธ
การปรับตัวเขากับสภาวะ
แวดลอม และการยอมรับผูอื่น
3. เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนได
เสนอความคิดเห็น





ปญหาของการใชวิธสี อน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
ปญหา
วิธีแกไข
-

ปญหา
1. ผูเรียนจะไมคอยชอบคิด
สรางสรรค จะทำใหพอแลว
เสร็จ ไมมีความคาดหวังถึงการ
นำผลงานไปใชจริง
วิธีแกไข
1. ผูสอนตองปรับความคิด แลว
ชี้ใหเห็นประโยชนของสิ่งที่ทำที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปญหา
วิธีแกไข
-

5

ผลการเรียนรู

ทักษะการ
วิเคราะห
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไมมี

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
2. ใหผูเรียนไดคนควาหาความรู
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปญหาของการใชวิธสี อน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
ปญหา



-

วิธีแกไข
-

2.4 ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
-

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
24 คน

3.2 จำนวนผูเรียนที่สอบผานรายวิชานี้
24 คน

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด A B+ B C+ C D+ D
จำนวน 1 5 7 8 0 2 1
รอยละ 4.17 20.83 29.17 33.33 0.00 8.33 4.17

F

I

M

I,M

W

P

U

3.4 ผลสัมฤทธิ์แตละผลการเรียนรู
เกณฑประเมิน
(รอยละ)
60

ผาน
ไมผาน

ผลการเรียนรู (คน (รอยละ))
คุณธรรม
จริยธรรม

24 (100)
0 (0.00)

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ความ
สัมพันธ

คณิต/
สื่อสาร/ไอที

21 (87.50) 22 (91.67) 24 (100) 22 (91.67)
3 (12.50) 2 (8.33) 0 (0.00) 2 (8.33)

การจัดการ
เรียนรู

-

3.5 ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6

3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา

-

-

3.6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
3.6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล

เหตุผล

3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
วิธีการทวนสอบ
1) การสังเกตพฤติกรรม

2) การสอบวัดความรู

3) การปฏิบัติ/การนำเสนอผลงาน

สรุปผล
1) จากการสังเกต ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม มีการสงงานตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ดี และมีการรายงานสภาพปญหาของตัวเองเมื่อไม
สามารถปฏิบัติงานไดตามเงื่อนไข
2) ผลสัมฤทธิด์ านความรูเปนที่นาพอใจ เนื่องจาก
ผูสอนไดปรับเปลี่ยนวิธีการวัดความรูในสวนของการ
ปฏิบัติ โดยใหผูเรียนทราบกอนวาจะวัดความรูอยางไร
ซึ่งผูเรียนสามารถไปเตรียมตัว ฝกฝนมากอน แลวจึง
มาทำการสุมเลือกขอทดสอบในหองเรียน โดยผลการ
ทดสอบเปนที่นาพอใจมาก
3) ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดดี สรางผลงานไดตาม
จุดมุงหมายในระดับที่นาพอใจ

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
4.1 ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
- ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไมคอยเสถียรใชงานไดบางไมได
บาง

ผลกระทบ
- กระทบตอการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เนื่องจากการ

พัฒนาเว็บไซตมีความจำเปนที่ตองใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการเชื่อมตอ และสงขอมูลไปยัง
เซิรฟเวอรเปนระยะ
7

4.2 ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องผูเ รียน
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยผูเรียน (แนบเอกสาร)
5.1.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยผูเรียน
1) ผลจากการประเมินผูสอนผูสอนโดยผูเรียน ดานทักษะในการสอน เนือ้ หารายวิชา
งานที่ไดรับมอบหมาย และการวัดผล พบวา ภาพรวมผูเรียนมีความพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.59)
2) ผลจากผูเรียนประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน พบวา ผูเรียนสวนใหญเห็น
วา
- มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยูในระดับ มาก (4.42)
- ไดรับความรูจ ากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยูในระดับ มากที่สดุ (4.58)
- ผูเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใชได อยูในระดับ มาก (4.46)
- ผูเรียนสามารถทำงานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับ มาก (4.50)
- ผูเรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชไอทีเพิ่มมากขึ้น อยูใน
ระดับ มาก (4.42)
3) ผลจากการประเมินผูสอนผูสอนโดยผูเรียนผานระบบ
http://eassessment.dusit.ac.th ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของผูสอนผูสอน พบวา ภาพรวมผล
ประเมินรอยละ 90.22 ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.52)
5.1.2 ความเห็นของผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 5.1.1
การใชวิธีการใหคำปรึกษาระหวางการฝกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรใหแกผูเรียนทีละ
กลุม ทำใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถทำงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
5.2.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
5.2.2 ความเห็นของผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 5.2.1
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาทีผ่ านมา
-

ผลการดำเนินการ
-

6.2 การดำเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
-

6.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
- สวนงานที่ดูแลระบบเครือขาย
ควรมีการปรับปรุงและแกไขให
ระบบเครือขายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กำหนดเวลาทีแ่ ลวเสร็จ
ปการศึกษาถัดไป

ผูรับผิดชอบ
- ผูสอนผูรับผิดชอบหลักสูตร
ติดตอแจงขอบกพรองในภาค
การศึกษานี้ใหทางสำนักวิทย
บริการฯ ไดรับทราบปญหา

6.4 ขอเสนอแนะของผูสอนผูรับผิดชอบรายวิชา ตอผูสอนผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ควรประสานงานกับสำนักวิทยบริการฯ ในการปรับปรุงและแกไขใหระบบเครือขายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรประสานงานกับสำนักวิทยบริการฯ ในการจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน)
6.5.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
6.5.2 ดานความรู
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
-

แนวทางแกไข
แนวทางแกไข
-
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6.5.3 ดานทักษะทางปญญา
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
- การใหความสำคัญกับการ
- ผูเรียนควรมุง มั่นสรางสรรค
สรางสรรคผลงานที่ไมใชเพียง ผลงานใหดี เพื่อใชเปนพอรต
เพื่อสงใหไดรับคะแนนเทานั้น งานของตัวเอง

แนวทางแกไข
- ผูส อนใหผูเรียนเห็นตัวอยาง
ของการเก็บรวมรวบผลงาน ที่
จะมีประโยชนตอตนเองใน
อนาคต
6.5.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
6.5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
ชื่อผูสอนรายวิชา:
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน 16 ธันวาคม 2562
ผูสอนผูร ับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตำนานจิตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา ปนตระกูล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา เนตรวงษ

ทวนสอบวันที่ : 19 ธันวาคม 2562
ลายเซ็น:
ลายเซ็น:
ลายเซ็น:
ลายเซ็น:
ลายเซ็น:
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