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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชือ่ รายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

รหัสวิชา 4122319 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ (Practice of Web
Design and Developmen)

2. จํานวนหนวยกิต

2(0-4-2) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

กลุมเรียน A1

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

20 พฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค / หลักการ / ทฤษฎี เกี่ยวกับ การพัฒนา
เนื้อหาเว็บที่ทกุ คนสามารถเขาถึงได
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงได
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บที่ทกุ คนสามารถเขาถึงได รวมทั้งเผยแพร
และประชาสัมพันธเว็บได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิต
ที่พึงประสงค และเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Active Learning) ดวยการ
เรี ย นรู จ ากกรณี ศึ ก ษา (Case-based Learning) และการฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Performance-based
Learning)

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

การฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ การพัฒนาเนื้อหาเว็บที่ทุกคนสามารถเขาถึงได
การเผยแพรและการประชาสัมพันธเว็บ
Practicing on web design and development; web content accessibility
development; web publishing and promotion

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ขึ้นอยูกับความ
ตองการ
ของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
60 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหรือเฟซบุกของหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพรอมเขาสูสงั คมยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนํา ผูตาม และสามารถทํางานเปนหมูคณะ
1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอ
บุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ คํานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม และเขาใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.2 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่ดีใหแกนกั ศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
1.2.3 อาจารยผสู อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรทมี่ ีตอสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานและการสอบวัดผล
1.3.2 พิจารณาจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสือ่ สาร
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
 2.1.1 มีความรู ความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม
3

มคอ. 3
 2.1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทีส่ ําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3 มีความรูในวิธีการและการใชเครือ่ งมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมในการทํางาน
2.1.4 สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและเหมาะสม
2.1.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัตงิ านและประยุกตกับการแกปญหาในงานจริงได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในการคนควา
2.2.5 การมอบหมายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 พิจารณาจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.3 พิจารณาจากผลงาน
2.3.4 พิจารณาจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ทางดานเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
3.1.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาจากการทํางานกลุม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบคนขอมูลเพื่อใชแกปญหาในการทํางานกลุม
3.3.3 พิจารณาจากผลงาน
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3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาจากการทํากรณีศึกษา
3.3.5 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถสือ่ สารกับกลุม คนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
เพื่อสือ่ สารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.2 สามารถเปนผูรเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
4.1.4 รูจักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรบั มอบหมาย
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
ฝกการทํางานเปนทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 สังเกตฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

เปนอยางดี

 5.1.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได

5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอการแกปญ
 หาทีเ่ กี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีท่ ันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร
และการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพือ่ ประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5

มคอ. 3

ตนเอง

5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหทํารายงาน และฝกการนําเสนองาน
5.2.2 แนะนํารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนําเสนอที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากภาษาที่ใชในการเขียนรายงานและการนําเสนองาน
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ ละการพัฒนา
5.3.3 พิจารณาจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการนําเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
 6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรูร วมกับการทํางาน
 6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน
 6.1.5 สามารถปฏิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝกปฏิบัตกิ ารใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานดานการออกแบบและพัฒนาเว็บที่
ทุกคนสามารถเขาถึงได
6.2.2 ฝกการทํางานเปนกลุมจากการออกแบบและพัฒนาเว็บที่ทุกคนสามารถเขาถึงได
ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 พิจารณาจากผลงาน การนําเสนองานของนักศึกษา
6.3.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทํางานกลุม

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บทนํา
- จุดมุงหมายของ
รายวิชา
- เนื้อหารายวิชา
- การพัฒนาการเรียนรู

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
สรางเสริมใหนักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา และการ

6

ผูสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
มัชฌิมา

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

2

หัวขอ/รายละเอียด
- การวัดและการ
ประเมินผล

ภาษา HTML เบื้องตน

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

แตงกายที่เปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนํารายวิชา
แหลงขอมูลประกอบการเรียน
2. ผูสอนชี้แจงเกณฑการให
คะแนน และการประเมินผล
การเรียน
3. ผูสอนชี้แจงชองทางการสื่อสาร
ของรายวิชาผานกลุมบน
Facebook
4. ทดสอบความรูกอนเรียนดวย
เกม Kahoot
สื่อที่ใช
1. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. Facebook กลุมรายวิชา
5. เว็บไซต Kahoot.it
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การพัฒนาเว็บดวย
ภาษา HTML
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
3
ภาษา HTML เบื้องตน
(ตอ)

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การพัฒนาเว็บดวย
ภาษา HTML

4

ทดสอบยอยทําเว็บดวย
ภาษา HTML
โปรแกรมที่ใชในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ

4

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. ใบงาน “ฝกทํา e-portfolio
ดวยภาษา HTML”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การออกแบบเว็บ
ดวย Wireframe
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน

8

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

5

6

หัวขอ/รายละเอียด

โปรแกรมที่ใชในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ
(ตอ)

การออกแบบเว็บที่
ตอบสนอง

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

2. PowerPoint
3. ใบงาน “ฝกทํา e-portfolio
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การพัฒนาเว็บดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูจากกรณีศึกษา
(Case-based Learning) เว็บ
ของหนวยงานใน มสด.
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
7
การออกแบบเว็บที่
ตอบสนอง (ตอ)

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การออกแบบเว็บที่
ตอบสนอง
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. ใบงานกลุม “ฝกทําเว็บ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
สวนดุสิต (ประเด็นประวัติ
อาหาร และสถานที่
เปนตน) ในลักษณะของเว็บที่

8

การพัฒนาเนื้อหาเว็บที่
ทุกคนสามารถเขาถึงได

4

ตอบสนอง”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูจากกรณีศึกษา
(Case-based Learning) เว็บ
ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได

10

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

9

10

หัวขอ/รายละเอียด

มาตรฐานเว็บภาครัฐ

การทดสอบยอย
การพัฒนาเว็บที่ทุกคน
สามารถเขาถึงได
การเผยแพรและการ
ประชาสัมพันธเว็บ

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูจากกรณีศึกษา
(Case-based Learning) เว็บ
ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. ใบงานกลุม “พัฒนาเว็บ
โรงพยาบาลของรัฐที่ยังไมมีเว็บ
ใหทุกคนสามารถเขาถึงได และ
เปนไปตามมาตรฐานเว็บ
ภาครัฐ”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา และแตง
กายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

11

12

หัวขอ/รายละเอียด

โปรแกรมสําหรับการ
จัดการเนื้อหาบนเว็บ

โปรแกรมสําหรับการ
จัดการเนื้อหาบนเว็บ
(ตอ)

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

Learning) การการเผยแพร
และการประชาสัมพันธเว็บ
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. ใบงาน “ฝกเผยแพรและ
ประชาสัมพันธเว็บ”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การใช CMS ในการ
พัฒนาเว็บ
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. ใบงาน “ฝกพัฒนา
e-portfolio ดวย CMS”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

13

14

หัวขอ/รายละเอียด

การทํา SEO

นําเสนอผลงาน

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

2. การเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติ
(Performance-based
Learning) การใช CMS ในการ
พัฒนาเว็บ
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ฝกใหมีความซื่อสัตย ไมลอก
งานและการบานของผูอื่น
- วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ การเรียนรูโดยการฝก
ปฏิบัติ (Performance-based
Learning) การทํา SEO
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. ใบงาน “ฝกทํา SEO เว็บ
โรงพยาบาลที่แตละกลุม
พัฒนาขึ้นมา”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา และแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
- วิธีการสอน
1. นําเสนอผลงาน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint

13

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
15
การสรุปบทเรียนทั้งหมด
และทบทวนความรู

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ปริศนา
- กลยุทธการสอน
มัชฌิมา
1. สรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา และการแตงกายที่
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- วิธีการสอน
1. สรุปบทเรียนและทบทวน
ความรู
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช
PowerPoint
สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.1
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.4, 5.1.1,
6.1.3, 6.1.5
1.1.1, 1.1.2, 4.1.3

วิธีการประเมิน
- สอบปลายภาค
- ทดสอบยอย
- ใบงาน
การเขาชั้นเรียน
ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย

สัปดาหที่
ประเมิน
16
5, 11
3, 4, 7,
9,10, 11,
13
ทุกสัปดาห

สัดสวน
วิธีการ
ของการ
ทวนสอบ
ประเมินผล
30%
คะแนนสอบ
20%
40 %
ความสําเร็จจากงานที่
มอบหมาย
10%

3. การประเมินผลการศึกษา

1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
- งานเดี่ยว
- งานกลุม
- การทดสอบยอย
- การทดสอบปลายภาคเรียน
14

10%
20%
20%
20%
30%

การเขาชั้นเรียนและ
การสงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด

มคอ. 3
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนือ่ งจากนักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จ (Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ปริศนา มัชฌิมา. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาเว็บ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

จรุงยศ อรัณยะนาค. (2560). การออกแบบเว็บไซต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ดวงพร เกี๋ยงคํา. (2560). คูมือออกแบบและสรางเว็บไซตฉบับสมบูรณ. นนทบุรี: ไอดีซีฯ.
วรเกษมสันต สิริศุภรัตน. (2556). Professional Web Design CS6. กรุงเทพฯ: เน็ต
ดีไซน พับลิชชิ่ง.
ศุภณัฐ สุขโข. (2560). ดันเว็บไซตใหดังดวย SEO 2nd Edition. นนทบุรี: ไอดีซีฯ.
สิทธิชัย ประสานวงศ. (2559). การสรางเว็บไซต (ดวย HTML5 & CSS3). กรุงเทพฯ:
ซอฟทเพรส.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ และสมโภชน ชื่นเอี่ยม. (2557). การสรางเว็บไซต. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

ชัยวัฒน วัลละภา. (2560). “CMS ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต” สืบคนเมื่อ 2560,
กรกฎาคม 25, เขาถึงไดจาก: https://sites.google.com/site/stdcas/cms.
นันทวัฒน ไชยรัตน. (2560). “พื้นฐาน HTML” สืบคนเมือ่ 2560, กรกฎาคม 22, เขาถึงได
จาก: https://www.hellomyweb.com/course/html.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดําเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เชน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ การปรั บ ปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็นผานสื่อ สังคม
ออนไลน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

แนวทางประเมินการสอนมีดังตอไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยการประเมินผูส อนผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใชสื่อการสอน เกณฑการวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม การมอบหมายงาน
และการมีสวนรวม /การนําเสนอผลงาน































5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-
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