รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2034108

ชื่อวิชา การออกแบบเว็บไซต์
Website Design

1.2 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2558)
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์วุฒินันท์ รัตสุข
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วุฒินันท์ รัตสุข (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถบูรณาการความรู้เรื่อง
การออกแบบเว็บไซต์กับความรู้ในสาขาวิชาศิลปศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการทางานอย่างเป็นระบบ และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใน
งานออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทอื่นได้
3. มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ และมีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างมีระบบและมีขั้นตอน และมี
ทักษะในการค้นคว้า เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบและวิธีการสร้างเว็บไซต์ หลักการทางศิลปะสาหรับการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นย้า
ความสาคัญกับแนวคิด ในการสร้างสรรค์งานออกแบบเว็บไซต์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบและวิธีการสร้างเว็บไซต์ หลักการทางศิลปะสาหรับการออกแบบเว็บไซต์และการฝึก
ปฏิบัติ
Study artistic principles, composition and method for making websites. Acquire an ability
to adapt from abstract concept to practical process effectively.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ให้คาปรึกษา แนะนา สอน
30 ชั่วโมงต่อ
เสริมตามความต้องการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นยายิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
กับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่า

การศึกษาด้วยตนเอง

75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อม
ทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
3.1 อาจารย์ ป ระจ ารายวิ ช า สามารถใช้ ช่ อ งทางการปรึ ก ษาผ่ า นการติ ด ต่ อ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
กล้าแสดงออกในสิ่งที่
เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่น
และเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดลุ ยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น
และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู
และวิชาเอกศิลปศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์
และการบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

1) ปลูกฝังให้นักศึกษามี
1) ประเมินจากการตรง
ระเบียบวินยั โดยเน้น
ต่อเวลาของนักศึกษา
การเข้าชั้นเรียนให้ตรง
ในการเข้าชั้นเรียน
ต่อเวลาตลอดจนการ
การส่งงานตาม
แต่งกายที่เป็นตาม
กาหนดระยะเวลาที่
ระเบียบของ
มอบหมาย การร่วม
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมและการ
2) มอบหมายงานให้
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
นักศึกษารับผิดชอบงาน
2) ประเมินจากความ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
มอบหมาย โดยฝึกให้รู้
ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ของการเป็นผู้นา 3) สังเกตพฤติกรรม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม การแสดงความ
คิดเห็นและการ
สะท้อนความคิดเห็น
ของกลุ่มเพื่อน

1) ใช้การเรียนการสอนใน 1) การทดสอบปลาย
หลากหลายรูปแบบโดย
ภาค
เน้นหลักการทางทฤษฎี 2) การประเมินผลงาน
ผนวกกับภาคปฏิบัติ
ที่ฝึกปฏิบัติในชั้น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
เรียน
ลักษณะและเนื้อหา
3) การประเมินจากการ
รายวิชาการออกแบบ
จัดทาและนาเสนอ
เว็บไซต์
รายงานที่ได้รบั
2) ฝึกทักษะกระบวนการ
มอบหมาย
แสวงหาความรู้และ
ส่งเสริมผูเ้ รียนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

2-15

30%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

3) มีความเข้าใจความก้าวหน้า
เรื่องการใช้งาน
ของความรู้เฉพาะด้านใน
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการ
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ออกแบบเว็บไซต์ด้วย
ตระหนักถึงความสาคัญของ
ตนเองและฝึกทักษะ
งานวิจัยและการวิจัยในการต่อ
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ยอดความรู้
ตนเอง
4) มีความสามารถในการ
3) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การคิดการกระทาของ
ประเมินค่าองค์ความรู้ และ
ตนเองของแผนการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ปฏิบัตติ ามเป้าหมาย
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่าง
และหน้าที่กาหนด
มีประสิทธิภาพ
ควบคุมตนเองให้ปฏิบตั ิ
ตามแผนและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงต่อไป
ด้านทักษะทางปัญญา
1) การใช้กรณีศึกษา
1) ประเมินตามสภาพ
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 2) ฝึกให้ลงมือปฏิบัตโิ ดย
จริงจากผลงาน และ
ทาความเข้าใจ และประเมิน
ใช้สถานการณ์
การนาเสนอผลงาน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
หลากหลายจนเกิดความ
ในชั้นเรียน
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ชานาญ
2) การทดสอบโดยใช้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การ 3) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ
แบบทดสอบหรือการ
วินิจฉัย แก้ปัญหา และทา
เช่น การสาธิต การ
สัมภาษณ์ / การ
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
ทดลองวิเคราะห์การ
สอบถาม
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
ประยุกต์เทคนิค
ตนเอง
4. นักศึกษาทา
2) สามารถคิดแก้ปญ
ั หาที่มคี วาม
แบบทดสอบปลายภาค
สลับซับซ้อน เสนอทางออก
4.1 ให้เขียนบรรยาย
และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
ความหมายของคาที่
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
เกี่ยวข้องใน
ทางทฤษฎี ประสบการณ์
กระบวนการออกแบบ
ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจาก เว็บไซต์
การตัดสินใจ
4.2 บูรณาการการ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญา
ออกแบบ สู่การ
ในการคิดพัฒนางานอย่าง
ประยุกต์ใช้กับสื่อการ
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
สอนในวิชาชีพครู
รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

2-15

40%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

ทางครุศาสตร์ และการพัฒนา 5. นาส่งสรุปผลงานทั้งภาค
ทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
เรียนเป็นเว็บไซต์
4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า และนาความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกีย่ วข้องในศาสตร์
สาขาศิลปศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อ
ยอดองค์ความรู้ มีความเป็น
ผู้นาในการปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน์การพัฒนาการเรียน
การสอน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1) ใช้การจัดการเรียนการ 1) การประเมินจาก
บุคคลและความรับผิดชอบ
สอนทีม่ ีการมอบหมาย
พฤติกรรมและการ
1) มีความรู้ความเข้าใจใน
งานเป็นกลุ่ม
แสดงออกของ
บทบาทหน้าที่และความ
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วม นักศึกษาในการ
รับผิดชอบของตนเอง และ
ปฎิบัติการ
นาเสนอผลงานหรือ
ผู้อื่นในการทางานและการ
การอภิปราย
อยู่ร่วมกันอย่างเป็น
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กัลยาณมิตร และในการ
ร่วมกันในชั้นเรียน
เรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้และ
เข้าใจความรู้สึกของผู้เรียน
ศิลปะระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคล
อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1-5

10%

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

เอาใจใส่ในการ รับฟัง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
1) สามารถวิเคราะห์และ 1) วัดผลและประเมินผล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
นาเสนอจากการค้นคว้า
จากการสืบค้นและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลทีม่ ี
นาเสนอผลงาน
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลาย
ประเด็นสาคัญ โดยใช้
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน 2) มอบหมายงานให้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
สถิติเพื่อการวิจยั ในด้านการ
และนาเสนอรายงาน
สอนศิลปศึกษา เพื่อการ
ประเด็นที่สาคัญที่มี
สื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บ
ความเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
เรียนและด้านการศึกษา
ข้อมูล และการแก้ปัญหาใน
โดยใช้เทคโนโลยี
การดารงชีวิตและการจัดการ
สารสนเทศ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(2) ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการ
สื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน
(3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจยั เพื่อ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บ
รวบรวมและการนาเสนอ
ข้อมูล และการแก้ไขปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถบูรณาการข้อมูล
เพื่อการสื่อสารอย่างเป็น

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1-5

10%

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

ระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

1
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
(4 ชม.) 2. กล่าวนาเนื้อหาและ

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา
3. แนวทางในการเรียนการ
สอน

2
การออกแบบเว็บไซต์
(4 ชม.) - ความสาคัญของการ

ออกแบบเว็บไซต์
- การออกแบบเว็บไซต์ทดี่ ี
- ลักษณะเด่นของการ
ออกแบบเว็บไซต์
ในปัจจุบัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
2. ผู้สอนนาเสนอ ตัวอย่างเว็บไซต์
3. ผู้สอนบรรยายวิธีการสร้างสรรค์ออกแบบ
เว็บไซต์
4. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
5. ให้นักศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ค้นคว้าเรื่อง ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับระบบ
อินเทอร์เน็ต

1. รายละเอียด 1. ประเมินผลโดย
ของรายวิชา
แบบทดสอบเพื่อวัด
(มคอ.3)
พื้นฐานความรู้ใน
2. เอกสาร
เรื่องราวของเว็บไซต์
ประกอบการ 2. ประเมินจากการตรง
เรียน
ต่อเวลาของนักศึกษา
3. สื่อการสอน
ในการเข้าชั้นเรียน
โดยใช้
การส่งงานตาม
PowerPoint
กาหนดระยะเวลาที่
4. เว็บไซต์
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้
2. ผู้สอนอภิปรายเรื่อง ลักษณะเด่นของการ
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง
ออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบัน
2. สื่อการสอน
การออก แบบ
3. ผู้สอนบรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม
โดยใช้
เว็บไซต์ทดี่ ีต้องเป็น
คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเว็บไซต์
PowerPoint
อย่างไร
4. ผู้สอนบรรยายเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ 3. เว็บไซต์
2. ประเมินจากการตรง
ใช้ในการออกแบบกราฟิก พร้อมทั้ง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ยกตัวอย่างประกอบการเรียนรู้โดยนาเสนอ
ในการเข้าชั้นเรียน
เป็นภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
การส่งงานตามกาหนด
กิจกรรม/ใบงาน :
การร่วมวิจารณ์
1. การออกแบบเว็บไซต์ทดี่ ีต้องเป็นอย่างไร
กิจกรรมและการ
2. ส่วนประกอบของเว็บไซต์
สังเกตพฤติกรรม
มคอ.3 -5

ผู้สอน

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
1. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้
- คาอธิบายโครงสร้างของ
ภาษา HTML
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง
ภาษา HTML
2. ผู้สอนอธิบาย โดยยกตัวอย่างประกอบ เรื่อง 2. สื่อการสอน
ความหมายของ
- วิธีจัดรูปแบบข้อความ
ภาษา HTML
โดยใช้
คาศัพท์ทีเกี่ยวข้อง
- การสร้าง Link
3. ผู้สอนอธิบาย เรื่อง Resume
PowerPoint
กับระบบอินเทอร์เน็ต
- การสร้างลาดับหัวข้อ
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ 3. เว็บไซต์
2. ประเมินจากการตรง
ด้วยตนเองโดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
ต่อเวลาของนักศึกษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
ในการเข้าชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
การส่งงานตาม
1. การเขียน Resume
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
4
การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
(4 ชม.) HTML
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง หลักจิตวิทยาในการใช้สี
ประกอบการ
นาเสนอผลงาน เรื่อง
- การนาเสนอข้อมูลด้วย
ในการออกแบบ
เรียน
การเขียนรายงาน
ตาราง
2. ผู้สอนอธิบาย โดยยกตัวอย่างประกอบ เรื่อง 2. สื่อการสอน
ประวัตสิ ่วนตัว
- การสร้างแบบฟอร์มรับ
การสื่อความหมายของการใช้สีในการ
โดยใช้
2. ประเมินจากการตรง
ข้อมูล
ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
PowerPoint
ต่อเวลาของนักศึกษา
- การหา Free Hosting
นาเสนอเป็นภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์ 3. เว็บไซต์
ในการเข้าชั้นเรียน
พอยท์
การส่งงานตาม
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการ
กาหนดระยะเวลาที่
เรียนรูด้ ้วยตนเองโดยให้ศึกษาและค้นคว้า
มอบหมาย การร่วม
งานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต
วิจารณ์ กิจกรรมและ
เว็บไซต์
การสังเกตพฤติกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
ในระหว่างชั้นเรียน
1. สร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติของตนเองด้วย
การเขียนภาษา HTML
5
สีและการจัดการภาพในการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
(4 ชม.) ออกแบบเว็บไซต์
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการเลือกใช้สีสาหรับ
ประกอบการ
ต่อเวลาของนักศึกษา
- การเลือกใช้สีสาหรับ
Website (Design Web Color)
เรียน
ในการเข้าชั้นเรียน
Website
2. ผู้สอนบรรยายการสื่อความหมายที่เชื่อมโยง 2. สื่อการสอน
การร่วมวิจารณ์
(Design Web Color)
กับการใช้สี
โดยใช้
กิจกรรมและการ
- รูปแบบชุดสีพื้นฐาน
3. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้ PowerPoint
สังเกตพฤติกรรมใน
(Simple
นักศึกษาสืบค้นจากห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูล 3. เว็บไซต์
ระหว่างชั้นเรียน
Color Schemes)
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการทบทวนความรู้

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

3
การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา
(4 ชม.) HTML

มคอ.3 -6

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- การสื่อความเชื่อมโยงกับสี กิจกรรม/ใบงาน :
(Symbolism of Colors) 1. การค้นคว้าเรื่อง การเลือกใช้สสี าหรับ
Website (Design Web Color)
2. การวิเคราะห์รูปแบบการจัดวางแบบกริด
ในการออกแบบเว็บเพจ
6
การใช้โปรแกรม Adobe
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) Photoshop ในการวาง
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับความรู้เบื้องต้นในการ
Layout หน้า webpage
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม
1. โครงสร้างหน้าเว็บแบบ
Adobe Photoshop ในการวางโครงสร้าง
Fluid Grid Layout
หน้าเว็บเพจ
2. การวางวัตถุในลักษณะ
2. ผู้สอนอธิบายถึงการจัดวางในระบบกริดใน
กริด
การออกแบบเว็บเพจ
การเลือกวัตถุโดยการใช้ 3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
เครื่องมือ : Pen Tool
เกี่ยวกับการจัดวางวัตถุในโปรแกรม Adobe
3. ส่วนประกอบของหน้า
Photoshop โดยผูส้ อนให้ผเู้ รียนได้กระทาซ้า
เว็บเพจ
ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนคอยให้
1. การตัดภาพเพื่อประกอบ
คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการ
webpage
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือ
2. ประเภทของไฟล์รูปภาพ
กระทาจริง ทาให้เกิดการจดจาเข้าใจสิ่งที่
เรียนรูไ้ ด้ดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบงานที่มีลักษณะเดียวกันได้
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การจัดวางระบบกริด
7
การใช้โปรแกรม Adobe
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) Photoshop ในการวาง
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับความรู้เบื้องต้นในการ
Layout หน้า webpage
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม
1. การตัดภาพเพื่อประกอบ
Adobe Photoshop ในการวางโครงสร้าง
webpage
หน้าเว็บเพจ
2. ประเภทของไฟล์รูปภาพ 2. ผู้สอนอธิบายถึงการจัดวางในระบบกริดใน
การออกแบบเว็บเพจ
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดวางวัตถุในโปรแกรม Adobe
Photoshop โดยผูส้ อนให้ผเู้ รียนได้กระทาซ้า
ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนคอยให้
คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือ
กระทาจริง ทาให้เกิดการจดจาเข้าใจสิ่งที่

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
ประกอบการ
ต่อเวลาของนักศึกษา
เรียน
ในการเข้าชั้นเรียน
2. สื่อการสอน
การส่งงานตาม
โดยใช้
กาหนดระยะเวลาที่
PowerPoint
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการ
ประกอบการ
นาเสนอผลงานที่ได้ วุฒินันท์
เรียน
จากการค้นคว้าเรื่อง รัตสุข
2. สื่อการสอน
รูปแบบการจัดวางแบ
โดยใช้
บกริดในการ
PowerPoint
ออกแบบเว็บเพจ
2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน

มคอ.3 -7

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
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สร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe
(4 ชม.) Dreamweaver

- ส่วนประกอบของ
โปรแกรม Adobe
Dreaweaver
- การสร้าง site
- การสร้างตาราง
- การแทรกรูปภาพบนเว็บ
เพจ
- การใส่ข้อความ

9
สร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe
(4 ชม.) Dreamweaver

- ส่วนประกอบของ
โปรแกรม Adobe
Dreaweaver
- การเชื่อมโยง
- การค้นหาข้อมูลเว็บเพจ
- เพิ่มเติมลูกเล่นด้วย
Behavior
- การใส่เสียงเพลงลงใน
เว็บไซต์

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

เรียนรูไ้ ด้ดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบงานที่มีลักษณะเดียวกันได้
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การจัดวางระบบกริด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe
Dreamweaver เบื้องต้น
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการสร้างเว็บเพจโดย
การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
3. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับเครื่องมือที่ใช้ใน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver
4. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ ใน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver โดย
ผู้สอนให้ผเู้ รียนได้กระทาซ้าด้วยการปฏิบัติ
จริง โดยมีผสู้ อนคอยให้คาปรึกษาและตอบ
ข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง
ทาให้เกิดการจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน
ที่มีลักษณะเดียวกันได้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการสร้างเว็บเพจโดย
การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับเครื่องมือที่ใช้ใน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ ใน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver โดย
ผู้สอนให้ผเู้ รียนได้กระทาซ้าด้วยการปฏิบัติ
จริง โดยมีผสู้ อนคอยให้คาปรึกษาและตอบ
ข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง
ทาให้เกิดการจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน
ที่มีลักษณะเดียวกันได้

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพจริง อาจารย์
วุฒินันท์
ประกอบการ
จากผลงานเสร็จ
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก รัตสุข
2. สื่อการสอน
ปฏิบัติตาม
โดยใช้
กระบวนการ ขั้นตอน
PowerPoint
ของการออกแบบ
ภาพประกอบ
2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพจริง
ประกอบการ
จากผลงานเสร็จ
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก
2. สื่อการสอน
ปฏิบัติตาม
โดยใช้
กระบวนการ ขั้นตอน
PowerPoint
ของการออกแบบ
ภาพประกอบ
2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์
กิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

มคอ.3 -8

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพ
1. ผูส้ อนอธิบายถึงภาพรวมของการใช้งาน
ประกอบการ
จริงจากผลงานเสร็จ
โปรแกรม Adobe Flash
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการใช้เครื่องมือใน
2. สื่อการสอน
ปฏิบัติตาม
โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้างเว็บเพจ โดยใช้
กระบวนการ
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
PowerPoint
ออกแบบ เรื่อง การ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe
สร้าง
Flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยผูส้ อน
ภาพเคลื่อนไหวโดย
ให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการปฏิบัติจริง โดย
การใช้โปรแกรม
มีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทา
Adobe Flash
ให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2. ประเมินจากการตรง
ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เกิดการจดจา
ต่อเวลาของ
เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถนาไป
นักศึกษาในการเข้า
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานทีม่ ีลักษณะ
ชั้นเรียน การส่งงาน
เดียวกันได้
ตามกาหนด
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาในหัวข้อ
ระยะเวลาที่
เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการใช้
มอบหมาย การร่วม
โปรแกรม Adobe Flash เป็นเครือ่ งมือ
วิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกต
พฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
1. ผู้สอนอธิบายถึงหลักการและความแตกต่าง
ประกอบการ
ต่อเวลาของ
- การสร้างข้อความ
เรื่อง ความละเอียดของภาพแบบ Raster
เรียน
นักศึกษาในการเข้า
- การเลือกออบเจ็กต์
และภาพแบบ Vector
2. สื่อการสอน
ชั้นเรียน การส่งงาน
- ซิมบอลและอินสแตนซ์
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการใช้เครื่องมือใน
โดยใช้
ตามกาหนด
- Frame และหลักการสร้าง
โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้าง
PowerPoint
ระยะเวลาที่
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
มอบหมาย การร่วม
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
วิจารณ์ กิจกรรม
แบบ Frame by Frame
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe
และการสังเกต
- การสร้างแอนิเมชั่นด้วย
Flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยผูส้ อน
พฤติกรรมใน
Shape Tween / Motion ให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการปฏิบัติจริง โดย
ระหว่างชั้นเรียน
Tween
มีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทา
ให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วย
การลงมือกระทาจริง ทาให้เกิดการจดจา
เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถนาไป

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

10
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
(4 ชม.) ด้วย Adobe Flash

- ส่วนประกอบของตัว
โปรแกรม Adobe Flash
- การใช้งานเบื้องต้นของ
Adobe Flash
- ชนิดของกราฟฟิกที่ใช้งาน
ใน Flash
- การใช้เครื่องมือใน
โปรแกรม Macromedia
Flash

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

11
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
(4 ชม.) ด้วย Adobe Flash

มคอ.3 -9

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานทีม่ ีลักษณะ
เดียวกันได้
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาในหัวข้อ
เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการใช้
โปรแกรม Adobe Flash เป็นเครือ่ งมือ
12
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพ
(4 ชม.) ด้วย Adobe Flash
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการใช้เครื่องมือใน
ประกอบการ
จริงจากผลงานเสร็จ
- การใช้งาน Motion
โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้าง
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก
Guide เพื่อสร้างงาน
ภาพเคลื่อนไหว
2. สื่อการสอน
ปฏิบัติตาม
แอนิเมชั่น
2. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
โดยใช้
กระบวนการ
- รู้จักกับ Action Script
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe PowerPoint
ออกแบบ เรื่อง การ
- การควบคุมการทางานของ
Flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยผูส้ อน
สร้าง
เฟรม (Frame Action)
ให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการปฏิบัติจริง โดย
ภาพเคลื่อนไหวโดย
- การทางานกับไฟล์เสียง
มีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทา
การใช้โปรแกรม
- การสร้างชิ้นงานอิสระ
ให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วย
Adobe Flash
(Stand Alone Object)
การลงมือกระทาจริง ทาให้เกิดการจดจา
2. ประเมินจากการตรง
เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถนาไป
ต่อเวลาของ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานทีม่ ีลักษณะ
นักศึกษาในการเข้า
เดียวกันได้
ชั้นเรียน การส่งงาน
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาในหัวข้อ
ตามกาหนด
เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการใช้
ระยะเวลาที่
โปรแกรม Adobe Flash เป็นเครือ่ งมือ
มอบหมาย การร่วม
กิจกรรม/ใบงาน :
วิจารณ์ กิจกรรม
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหว Intro โดยการใช้
และการสังเกต
โปรแกรม Adobe Flash
พฤติกรรมใน
ระหว่างชั้นเรียน
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กรณีศึกษา เรื่องการ
(4 ชม.) ออกแบบเมนูหรือไอคอน

เพื่อการสื่อสารบนเว็บไซต์

1. ผู้สอนอธิบายถึงความหมายและประเภทของ 1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพ
เมนูหรือไอคอนบนเว็บไซต์
ประกอบการ
จริงจากผลงานเสร็จ
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับขั้นตอนในการสร้าง
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก
เมนูหรือไอคอนประกอบการออกแบบ
2. สื่อการสอน
ปฏิบัติตาม
เว็บไซต์
โดยใช้
กระบวนการ
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
PowerPoint
ออกแบบเมนูหรือ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe
ไอคอน
Photoshop ในการออกแบบเมนูหรือไอคอน
2. ประเมินจากการตรง
โดยผู้สอนให้ผเู้ รียนได้กระทาซ้าด้วยการ
ต่อเวลาของนักศึกษา
ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและ
ในการเข้าชั้นเรียน
ตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรูจ้ าก
การส่งงานตาม
มคอ.3 -10

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
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การสร้างงานโฆษณาบนหน้า
(4 ชม.) เว็บ Bannerด้วย Adobe

Photoshop
1. หลักการของ
ภาพเคลื่อนไหวบน
เว็บไซต์
2. หลักการของการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กาหนดเวลากับการ
เคลื่อนไหว
3. การบันทึกเพื่อนาไปใช้ใน
รูปแบบต่างๆ

15
โครงการออกแบบการ
(4 ชม.) ประชาสัมพันธ์แบบเว็บไซต์

- การสมัครขอพื้นที่ฟรีบน
เว็บไซต์
- การ Upload ข้อมูลขึ้นบน
เว็บไซต์

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง
ทาให้เกิดการจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน
ที่มีลักษณะเดียวกัน
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่องการออกแบบเมนูหรือไอคอนในการ
ออกแบบเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาสืบค้นจาก
ห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายถึงหลักการของภาพเคลื่อน ไหว
ที่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการกาหนดค่าของการ
มองเห็นภาพในโปรแกรม Adobe
Photoshop
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกาหนดค่าของการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว Banner โดยผู้สอนให้ผู้เรียน
ได้กระทาซ้าด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีผสู้ อน
คอยให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทาให้เป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลง
มือกระทาจริง ทาให้เกิดการจดจาเข้าใจสิ่งที่
เรียนรูไ้ ด้ดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบงานที่มีลักษณะเดียวกันได้
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสร้าง Banner เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับการสมัครเพื่อขอพื้นที่
บนเว็บไซต์
2. การ upload ข้อมูลขึ้นบน surver
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การออกแบบการประชาสัมพันธ์แบบเว็บไซต์

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน

1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพ
ประกอบการ
จริงจากผลงานเสร็จ
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก
2. สื่อการสอน
ปฏิบัตติ าม
โดยใช้
กระบวนการ
PowerPoint
ออกแบบ
2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วม
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน

อาจารย์
วุฒินันท์
รัตสุข

อาจารย์
1. เอกสาร
1. ประเมินตามสภาพ
ประกอบการ
จริงจากผลงานเสร็จ วุฒินันท์
เรียน
สมบูรณ์จากการฝึก รัตสุข
2. สื่อการสอน
ปฏิบัตติ าม
โดยใช้
กระบวนการ
PowerPoint
ออกแบบ
2. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาและการส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย การร่วม
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
วิจารณ์ กิจกรรมและ
การสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
 แนวคิดสร้างสรรค์
 ผลงานสร้างสรรค์
 การนาเสนอผลงาน
- คะแนนปลายภาค
 โครงงาน

ร้อยละ 70
20%
30%
20%
ร้อยละ 30
30%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
วุฒินันท์ รัตสุข. (2559). เอกสารวิชาการออกแบบเว็บไซต์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์. (2540). การออกแบบนิเทศศิลป์ 1. กรุงเทพฯ: วี.เจ. พริ้นติ้ง.
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ผู้สอน

มณแทน ตันบุญต่อ. (2540). หลักการออกแบบ : Principle of Design. มหาสารคาม: สานักพิมพ์
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
เลอสม สถาปิตานนท์. (2537). การออกแบบคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: 49 กราฟิกแอนด์พับลิเคชั่น
เลอสม สถาปิตานนท์. (2539). เทคนิคในการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลอสม สถาปิตานนท์. (2540). การออกแบบเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2544). ออกแบบกราฟิก : Graphic Design. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สันติศิริ.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2535). ทฤษฎีสี เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2539). การออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอ เอส ปริ้นติ้งเฮ้าส์.
สุธีร์ นวกุล. (2553). ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
adobe. เว็บไซต์ที่มีความเรียบง่าย (Simplicity). Cited 2017 August 20. Available from:
https://www.adobe.com
Christian Leborg. (2006). Visiual Grammar. Princeton Architectural Press.
Ian Foster and Carl Kesselman. (2004). The Grid 2 : blueprint for a new computing.
Elsevier.
Leatrice Eiseman. (2006). Color : messages and meaning. SQL direct,Inc.
softmelt. (2017). ประโยชน์ของการทาเว็บไซต์แบบ Responsive web design. Available
from: http://www.softmelt.com/article.php?id=391
sockho. โครงสร้างหน้าเว็บแบบสร้างสรรค์. Cited 2017 August 20. Available from:
http://www.sockho.com
thaiwebexpert. (2017). Responsive web design. Available from:
http://www.thaiwebexpert.com/2016/50/ข้อดี%20ข้อเสียของ%
20Responsive%20Web%20Design
w3schools. HTML Tutorials. Cited 2017 August 20. Available from:
https://www.w3schools.com/html/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
3) ใช้การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อสังเกตุการรับรู้ และความเข้าใจที่นักศึกษา
สนทนาโต้ตอบกลับมา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
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7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาและผลการประเมินการสอนของอาจารย์มาพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้สอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้วิธีการพูดคุยซักถามเพื่อสอบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการที่ได้แนะนา
- ใช้วิธีการกาหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้ไปออกแบบตามสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่กาหนด (งานกลุ่ม)
- การนาเสนอผลงาน
- การสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน




ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ




คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ














2 มีการทวนสอบคะแนน
3 มีการทวนสอบผลลัพท์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
มคอ.3 -14

2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
3) อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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