รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633122 ชื่อวิชา

การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ
Library and Information Web Development

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2556
 2561
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ
 วิชาเลือก
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
2) อาจารยผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562 / ชั้นป 3
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11307 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
30 มิถุนายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลา ปฏิบัตติ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และกติกาของสังคม
2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ
หองสมุดและสารสนเทศได
3. ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีทักษะการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมได
4. ผูเรียนสามารถทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
5. ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ โดย
ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การเรียนการสอนใชวิธีการทําโครงการจริง (Real project) ที่มุงเนนใหนักศึกษาไดลงมือทํา
กิจกรรม (Active learning) ที่หลากหลายเพื่อใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การสรางองคความรูที่เปนเนื้อหา
ในประเด็นที่สนใจ และการฝกปฏิบัติพัฒนาเว็บไดจริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสรางเว็บ การออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหาบน
เว็บ การประชาสัมพันธและการตลาดบนเว็บ การประเมินผลเว็บ จริยธรรม ที่เกี่ยวของการพัฒนาเว็บ การใช
โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ
Concepts and principles of web development; web structures; web design; web
content management; public relations and information marketing on web; web evaluation;
ethics of web development; the use of software for web design and web content
management

3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริมตาม
ภาคการศึกษา ความตองการของนักศึกษาเปนราย
กลุม เพื่อทบทวนความรูใหชัดเจนและ
แมนยํายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุมของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน Social
Network เชน Facebook
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2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย 2
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

มคอ.3 | 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอ
เวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
3. การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
ดานความรู
1. แสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการ
เรียนรู และวิทยาการที่มีความเปลีย่ นแปลงอยู
ตลอดเวลา
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
ดานทักษะทางปญญา
1. สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการในการ
แกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางนวัตกรรม
และ/หรือประโยชนใด ๆ ตอตนเองและสังคมได
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

1. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยสรางเสริม
ความมีระเบียบวินัย อาทิ การเขาเรียนตรงตอ
เวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. ฝกใหรูหนาที่ของการเปนสมาชิกในสังคม ตอง
ทราบขอบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณ

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การสง
งานตรงตอเวลา รวมถึงการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎ ขอบังคับ และระเบียบ ตาง ๆ อยางตอเนื่อง

1-15

15%

1. ใชกิจกรรม Active Learning เชน การ
บรรยาย กิจกรรมกลุม การคิดวิเคราะห ฯลฯ
2. ฝกการควาตามหัวขอที่สนใจ
3. ฝกปฏิบัติการพัฒนาเว็บหองสมุดและ
สารสนเทศจริง

1. ประเมินความรูภ ายหลังจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินความรูจากการสอบปลายภาค
3. ประเมินผลจากการทํางาน เชน การเขาถึงแหลง
การเรียนรู การนําเสนอความรูในงานตาง ๆ ที่
ไดรับมอบหมาย

2, 13-15

20%

1. มอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกการวิเคราะห
และแกปญหาโดยการจัดทําโครงการ (PBL)
2. ทํากิจกรรมบูรณาการความรูศาสตรตาง ๆ
เพื่อพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ

1. ประเมินการใชทักษะจากงานที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม อาทิ การคิด การคิด
วิเคราะห การคิดเชิงบูรณาการ และการแกปญ
 หา
ตาง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3-8, 13-15

25%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีความสุข
สงทําใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร
โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
4. แสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางาน การดําเนิน
ชีวิตประจําวันได

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนการทํางาน
ทีต่ องมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและ
องคการ การมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับ
สภาวะแวดลอม และการยอมรับผูอ ื่น
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความ
คิดเห็น

วิธกี ารประเมิน
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุม
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและ
กิจกรรมกลุม
3. ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น และการรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ งเสริมให
1. ประเมินจากผลงาน
ผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
2. ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
เนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
สารสนเทศ
2. ใหผูเรียนไดคนควาหาความรู โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ตั ว ธ ร ร ม ด า

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

1-2, 4-5,
9-15

15%

2, 6-8,
13-15

25%

= ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง
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4.2 เกณฑการใหคะแนน
ผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม
(M)

ดานความรู
(K)

ดานทักษะปญญา
(C)
ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (I)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชไอที (N)

เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
5 - ดีเยี่ยม
- มีวินัย สงงานตาม
กําหนด
- มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย
อางอิงถูกตองตามหลักวิธี
- มีความรู ความเขาใจ
หลักการของศาสตรเปน
อยางดี
- บูรณาการความรูใน
ศาสตรไดเปนอยางดี
- มีความคิดเปนระบบดี
มาก
- ประยุกตความรูส กู าร
ปฏิบัติไดดี
- สามารถทํางานเปนทีม
ไดเปนอยางดี
- สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารไดดี

4 - ดีมาก
- มีวินัย สงงานตาม
กําหนด
- มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย
อางอิงถูกตองตามหลักวิธี
เปนสวนใหญ
- มีความรู ความเขาใจ
หลักการของศาสตรเปน
สวนใหญ
- บูรณาการความรูใน
ศาสตรไดเปนสวนใหญ
- มีความคิดเปนระบบดี
- ประยุกตความรูส ูการ
ปฏิบัติได

3 - ดี
- ไมมีวินัย สงงานลาชา
กวากําหนด
- มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย
อางอิงถูกตองตามหลักวิธี
อยูบาง
- มีความรู ความเขาใจ
หลักการของศาสตรอย
บาง
- บูรณาการความรูใน
ศาสตรไดอยูบาง
- มีความคิดเปนระบบดี
- ประยุกตความรูส ูการ
ปฏิบัติไดอยูบาง

2 - พอใช
- ไมมีวินัย สงงานลาชา
กวากําหนด
- มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย
อางอิงถูกตองตามหลักวิธี
ไดนอย
- มีความรู ความเขาใจ
หลักการของศาสตรนอย
- บูรณาการความรูใน
ศาสตรไดนอย

1 - ปรับปรุง
- ขาดวินัย สงงานลาชา
กวากําหนด
- ขาดจรรยาบรรณ ไม
ซื่อสัตย อางอิงไมถูกตอง
ตามหลักวิธี
- ไมมีความรู ไมเขาใจ
หลักการของศาสตร
- ไมสามารถบูรณาการ
ความรูในศาสตรได
- ไมมีความคิดเปนระบบ
- ประยุกตความรูส ูการ
ปฏิบัติไมได

- สามารถทํางานเปนทีม
ไดอยูบาง

- มีความคิดเปนระบบ
นอย
- ประยุกตความรูส ูการ
ปฏิบัติไดนอย
- สามารถทํางานเปนทีม
ไดนอย

- สามารถทํางานเปนทีม
ไดเปนสวนใหญ
- สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารไดเปนสวนใหญ

- สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารไดอยูบาง

- สามารถใชเทคโนโลยี
- สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารได สารสนเทศไดนอยและ
นอย
สือ่ สารไมได

รอยละ
การผานเกณฑ

รอยละ 60

- ไมสามารถทํางานเปน
ทีมได
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (รวมขอมูลจากหมวดที่ 5 ขอ 2 เดิม)
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
1
- ปฐมนิเทศรายวิชา
(4 ชม.) - ชักชวนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ และ
ประโยชนของเว็บไซต

2
(4 ชม.)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บ
- ความหมายของเว็บ
- วิวัฒนาการของเว็บ
- กระบวนการทํางานของเว็บ
- เว็บหองสมุด
- โครงสรางของเว็บหองสมุด
- คําศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนอธิบายการจัดการเรียนการสอน
2. ผูสอนชวนผูเรียนพูดคุยประเด็น บทบาท
การเปนผูรับขอมูล และการเปนผูใ หขอมูล
ในยุคปจจุบัน
3. ผูสอนเปดเว็บไซตตาง ๆ ใหผูเรียนไดดู
4. ผูเรียนนําเสนอเว็บไซต พรอมบอกเหตุผล
ที่ชื่นชอบและเขาใชบอย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. พูดคุยเกี่ยวกับเว็บที่ชอบเขาใชงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
2. ผูเรียนซักถาม
3. ผูสอนมอบหมายใหผเู รียน (งานเดี่ยว)
สํารวจเว็บหองสมุดเกี่ยวกับโครงสรางของ
เว็บที่หองสมุดจัดทําขึ้น แลวนําขอมูลมา
อภิปรายรวมกัน
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาเกีย่ วกับความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับเว็บ
5. ผูเรียนซักถาม
6. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. (งานเดี่ยว) สํารวจเว็บหองสมุดใน

สื่อที่ใช
1. มคอ.3
2. คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต
3. ใบงานครั้งที่ 1 “สํารวจเว็บ
หองสมุดในประเทศไทย และ
ตางประเทศ”

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1. ประเมินจากพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M)
2. ประเมินการแสดงความ
คิดเห็น (I)

ผูชวย
ศาสตราจารย
ดร.บรรพต
พิจิตรกําเนิด

ผูชวย
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
2. ประเมินการเขาถึงแหลง พิจิตรกําเนิด
การเรียนรู การนําเสนอความรู
(K)
3. ประเมินการแสดงความ
คิดเห็น (I)
4. ประเมินการใชเทคโนโลยี
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(N)

มคอ.3 | 7

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

3
(4 ชม.)

หลักการพัฒนาเว็บ
- หลักการพัฒนาเว็บ
- การพัฒนาเว็บที่ตอบสนอง
- สีและตัวอักษรในเว็บ
- ไฟลที่ใชในเว็บ
- การประเมินผลเว็บ

4
(4 ชม.)

กระบวนการพัฒนาเว็บหองสมุด (1)
- ทีมงานพัฒนาเว็บ
- วัฏจักรการพัฒนาเว็บ
- การวางแผนพัฒนาเว็บหองสมุด
- การวิเคราะหขอมูล
- การออกแบบเว็บหองสมุด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ประเทศไทย และตางประเทศ อยางละ 1
เว็บ
2. ปริ้นตหนาหลักของเว็บหองสมุดใน
ประเทศไทย มา 1 เว็บ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนชวนผูเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเว็บที่
ชอบเขาไปใชงาน พรอมบอกเหตุผล
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูเรียนซักถาม
4. ผูสอนชี้ใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหากับเว็บหองสมุด เพื่อ
วิเคราะหถึงการนําไปใชงานจริง
5. ผูเรียนซักถาม
6. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. วิเคราะหเว็บหองสมุดตามหลักการ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนชวนผูเรียนพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนที่
จะทําใหเกิดเว็บ
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียนพัฒนาเว็บ
เกี่ยวกับ “Working Age” ในประเด็นที่
สนใจใหบริการ
4. ผูเรียนจับกลุม 3 คน กําหนดประเด็นที่
จะนํามาพัฒนาเว็บ
5. ผูเรียนวางแผนการพัฒนาเว็บดวย Mind

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนที่
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
เชื่อมตออินเทอรเน็ต
2. ประเมินการใชทักษะการ พิจิตรกําเนิด
3. เอกสารหนาหลักของเว็บหองสมุด คิดวิเคราะหขอมูล (C)
ในประเทศไทย (มาจากกิจกรรมใน
สัปดาหที่ 2)
4. ใบงานครั้งที่ 2 “วิเคราะหเว็บ
หองสมุดตามหลักการ”

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. ใบงานครั้งที่ 3 “กําหนดประเด็น เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
และทํา Mind mapping เว็บที่สนใจ” 2. ประเมินการใชทักษะการ พิจิตรกําเนิด
คิดวิเคราะหขอมูล (C)
3. ประเมินพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนขณะทํา
กิจกรรมกลุม (I)
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สัปดาหที่
(ชม.)

5
(4 ชม.)

6
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

mapping
6. ผูสอนคอยใหคําแนะนําปรึกษา
7. ผูเรียนสรุปความคิดนําเสนอผูสอน
8. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. กําหนดประเด็นและทํา Mind mapping
เว็บที่สนใจ
กระบวนการพัฒนาเว็บหองสมุด (2)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- การสรางเว็บหองสมุด
1. ผูสอนชวนผูเรียนทบทวนผลงาน “.
- การทดสอบเว็บหองสมุด
กําหนดประเด็นและทํา Mind mapping
- การเผยแพรเว็บหองสมุด
เว็บที่สนใจ” จากสัปดาหที่ผานมา
- การบํารุงรักษาเว็บหองสมุด
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
- การประเมินเว็บหองสมุด
3. ผูเรียนจับกลุม 3 คน ทบทวนประเด็นที่
จะนํามาพัฒนาเว็บ
4. ผูสอนคอยใหคําแนะนําปรึกษา
5. ผูเรียนสรุปความคิดนําเสนอผูสอน
6. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ปริ้นทโคดของเว็บเพจหองสมุด คนละ 1
เพจ (เพื่อใชเรียนในสัปดาหถดั ไป)
ภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บหองสมุด (1) กิจกรรมการเรียนการสอน :
- ภาษา HTML
1. ผูสอนใหผูเรียนนําเอกสารปริ้นทโคตของ
เว็บเพจหองสมุดมาแลกเปลี่ยนพูดคุย
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนชวนผูเรียนพิจารณาโคดของเว็บ
เพจตาง ๆ เพื่อจําแนกภาษาตาง ๆ ที่ใช

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. ใบงานครั้งที่ 3 “กําหนดประเด็น เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
และทํา Mind mapping เว็บที่สนใจ” 2. ประเมินการใชทักษะการ พิจิตรกําเนิด
คิดวิเคราะหขอมูล (C)
3. ประเมินพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนขณะทํา
กิจกรรมกลุม (I)

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
Dreamweaver
2. ประเมินการใชทักษะการ พิจิตรกําเนิด
3. ปริ้นทโคดของเว็บเพจหองสมุด คน คิดวิเคราะหขอมูล (C)
ละ 1 เพจ
3. ประเมินทักษะการใช
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สัปดาหที่
(ชม.)

7
(4 ชม.)

8
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

พัฒนาเว็บ
4. ผูเรียนฝกปฏิบตั ิการเขียนโคดภาษา
HTML
กิจกรรม/ใบงาน :
ภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บหองสมุด (2) กิจกรรมการเรียนการสอน :
- ภาษา CSS
1. ผูสอนใหผูเรียนนําเอกสารปริ้นทโคตของ
เว็บเพจหองสมุดมาแลกเปลี่ยนพูดคุย
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนชวนผูเรียนพิจารณาโคดของเว็บ
เพจตาง ๆ เพื่อจําแนกภาษาตาง ๆ ที่ใช
พัฒนาเว็บ
4. ผูเรียนฝกปฏิบตั ิการเขียนโคดภาษา CSS
กิจกรรม/ใบงาน :
ภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บหองสมุด (3) กิจกรรมการเรียนการสอน :
- ภาษา JavaScript
1. ผูสอนใหผูเรียนนําเอกสารปริ้นทโคตของ
เว็บเพจหองสมุดมาแลกเปลี่ยนพูดคุย
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนชวนผูเรียนพิจารณาโคดของเว็บ
เพจตาง ๆ เพื่อจําแนกภาษาตาง ๆ ที่ใช
พัฒนาเว็บ
4. ผูเรียนฝกปฏิบตั ิการเขียนโคดภาษา
JavaScript
กิจกรรม/ใบงาน :
-

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (N)

ผูสอน

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
Dreamweaver
2. ประเมินการใชทักษะการ พิจิตรกําเนิด
3. ปริ้นทโคดของเว็บเพจหองสมุด คน คิดวิเคราะหขอมูล (C)
ละ 1 เพจ
3. ประเมินทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (N)

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
Dreamweaver
2. ประเมินการใชทักษะการ พิจิตรกําเนิด
3. ปริ้นทโคดของเว็บเพจหองสมุด คน คิดวิเคราะหขอมูล (C)
ละ 1 เพจ
3. ประเมินทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (N)
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
9
ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บหองสมุด
(4 ชม.) - ระบบการจัดการเนื้อหา
- ขั้นตอนการดําเนินงานของระบบการ
จัดการเนื้อหา
- ประเภทของระบบการจัดการเนือ้ หา
- ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บ
- โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาเว็บ
- ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บหองสมุด

10
(4 ชม.)

เนื้อหาเว็บหองสมุดที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
- การจัดทําเนื้อหาเว็บที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
- วิธีการตรวจสอบเว็บที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
- มาตรฐานเว็บภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนาเว็บหองสมุดที่ทุกคน
สามารถเขาถึงได

11

การประชาสัมพันธและการตลาดสําหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนนําเว็บที่พัฒนาดวยวิธีการทั่วไป
และเว็บที่ใชระบบจัดการเนื้อหามาใหผูเรียน
ไดเห็น
2. ผูเรียนพิจารณา และบอกความแตกตาง
ของเว็บทั้ง 2
3. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
4. ผูเรียนซักถาม
5. ผูสอนประเมินการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนชวนผูเรียนคิดประเด็น การใชงาน
เว็บของคนที่มีความบกพรองในลักษณะตาง
ๆ เพื่อหาทางออกในการใหบริการ
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนใหผูเรียนนั่งเปนกลุม เพือ่ ใหผูเรียน
แลกเปลีย่ นแนวคิดในการออกแบบเว็บของ
ผูเรียนที่สนใจจัดทําขึ้น โดยผูสอนรวมพูดคุย
และซักถามทีละกลุม
4. ผูสอนใหคําปรึกษา/แนะนําการออกแบบ
เว็บใหกับผูเรียน
5. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

ผูชวย
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. ตัวอยางเว็บที่พัฒนาดวยวิธีการ
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
ทั่วไป และเว็บที่พัฒนาดวยระบบการ 2. ประเมินการแสดงความ
พิจิตรกําเนิด
จัดการเนื้อหา
คิดเห็น (I)

1. เอกสารประกอบการเรียน

ผูชวย
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
2. ประเมินการแสดงความ
พิจิตรกําเนิด
คิดเห็น (I)

ผูชวย
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
(4 ชม.) เว็บหองสมุด
- การประชาสัมพันธเว็บหองสมุด
- กระบวนการทํา SEO

12
(4 ชม.)

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเว็บหองสมุด
- จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บ
หองสมุด
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บ
หองสมุด
- สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
หนวยงานที่ดูแลเว็บไทย

13
(4 ชม.)

ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ (1)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. ผูสอนชวนผูเรียนพูดคุยถึงวิธีการที่เว็บ
ตาง ๆ ใชดึงดูดความสนใจ หรือวิธีการที่ทํา
ใหเขาไปใชบริการเว็บ
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนใหผูเรียนนั่งเปนกลุม เพือ่ วางแผน
วิธีการประชาสัมพันธ และจัดทํา SEO
4. ผูสอนรวมพูดคุยและใหคําปรึกษา
5. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บัตรคํา SEO
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนชวนผูเรียนพูดคุยเกี่ยวกับปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใหบริการและการใชบริการ
เว็บตาง ๆ
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ผูสอนนําตัวอยางกรณีศึกษาเว็บตาง ๆ
ใหผูเรียนดู
4. ผูเรียนพิจารณา วิเคราะหและอภิปราย
วาเว็บที่เห็นดีหรือไมดี ควรปรับปรุงอยางไร
5. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. วิจารณเว็บ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
2. ผูเรียนแบงหนาทีส่ มาชิกในกลุม
ดําเนินการพัฒนาเว็บ

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
ผูสอน
(สัดสวนการประเมิน)
1. เอกสารประกอบการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
2. กระดาษขนาด 4*6 นิ้ว และปากกา เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
เมจิก นํามาใชในกิจกรรม “บัตรคํา 2. ประเมินการแสดงความ
พิจิตรกําเนิด
SEO”
คิดเห็น (I)

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ตัวอยางเว็บตาง ๆ นํามาใชใน
กิจกรรม “วิจารณเว็บ”

ผูชวย
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
2. ประเมินการแสดงความ
พิจิตรกําเนิด
คิดเห็น (I)

1. คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
Dreamweaver

ผูชวย
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
2. ประเมินการเขาถึงแหลง พิจิตรกําเนิด
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

3. ผูสอนใหคําปรึกษาแนะนําผูเรียนทีละ
กลุม
4. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
14
(4 ชม.)

ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ (2)

15
(4 ชม.)

ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ (3)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
2. ผูเรียนแบงหนาทีส่ มาชิกในกลุม
ดําเนินการพัฒนาเว็บ
3. ผูสอนใหคําปรึกษาแนะนําผูเรียนทีละ
กลุม
4. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
2. ผูเรียนแบงหนาทีส่ มาชิกในกลุม
ดําเนินการพัฒนาเว็บ
3. ผูสอนใหคําปรึกษาแนะนําผูเรียนทีละ
กลุม
4. ผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม/ใบงาน :

1. คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
Dreamweaver

1. คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
Dreamweaver

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
การเรียนรู การนําเสนอความรู
(K)
3. ประเมินพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนขณะทํา
กิจกรรมกลุม (I)
4. ประเมินทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (N)

ผูสอน

ผูชวย
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
2. ประเมินการเขาถึงแหลง พิจิตรกําเนิด
การเรียนรู การนําเสนอความรู
(K)
3. ประเมินพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนขณะทํา
กิจกรรมกลุม (I)
4. ประเมินทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (N)
ผูชวย
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ ศาสตราจารย
เขาชั้นเรียน การแตงกาย (M) ดร.บรรพต
2. ประเมินการเขาถึงแหลง พิจิตรกําเนิด
การเรียนรู การนําเสนอความรู
(K)
3. ประเมินพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนขณะทํา
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
-

16
(4 ชม.)

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
กิจกรรมกลุม (I)
4. ประเมินทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (N)

ผูสอน

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
60%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ปริศนา มัชฌิมา. (2562). การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
กังวาน อัศวไชยวศิน และอรพิน ประวัติบริสุทธิ์. (256?). คูมือสรางเว็บไซตดวย HTML5 CSS 3 &
JavaScript. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และคณะ. (2561). ออกแบบและสรางเว็บสวยดวย DREAMWEAVER CS6
+CC ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
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7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู



ทักษะทางปญญา


ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตาม
วิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะใหโอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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