รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/62

รหัสวิชา 3003701 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบเว็บไซต
(ภาษาอังกฤษ) Website Design

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คํานํา
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชา (3003701) การออกแบบเว็บไซต ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอนประจําวิชาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้ง 5 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามจุดมุงหมาย
ของรายวิชาที่ไดกําหนดไว
ผศ. ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
16
16

3

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3003701 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบเว็บไซต
(ภาษาอังกฤษ) Website Design
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรัตน โรจนวิเชียร ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / ชั้นปที่ 3-4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรตามที่หลักสูตรกําหนด
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตและออกแบบเว็บไซต ไมวาจะเปนลักษณะของรูปแบบ เนื้อหา
และกระบวนการจัดทําเว็บไซตได
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห วิจารณผลงานสื่อเว็บไซตได
1.4 เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
1.5 เพื่อใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาในกลุมวิชาบังคับที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และสรางองคความรู
การออกแบบสื่ อ เว็ บ ไซต โดยเน น ทั ก ษะการฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละผลิ ต เว็ บ ไซต เพื่ อ พั ฒ นาเป น สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บ ไซต ความสําคัญและบทบาทของเว็บ ไซต ขั้นตอนการสร าง
เว็บไซต การวางแผน การกําหนดแนวคิด การกําหนดเนื้อหาและการเตรียมขอมูลเพื่อการออกแบบ การ
สรางหนาเว็บไซตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชเทคนิคตาง ๆ ในการตกแตงเว็บไซต การจดชื่อเว็บไซต
การขอพื้นที่และการเชาพื้นที่เว็บไซต
Study fundamental knowledge of website, including importance and roles of
website, steps of building, planning, concepts, and date preparation for design. Students
also study website building by computer program and use techniques for decoration.
Domain name registration, space using and renting are also included.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนมีขอตกลงกับนักศึกษากําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห
ละอยางนอย 3 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพทของ
หลั กสู ต รและโทรศั พ ท ส ว นตั ว อี กทั้งสามารถติด ต อเครื อ ขา ยระบบสื่ อสารสนเทศ (Face book) และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทรอนิกส ( e-mail )

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มี คุณธรรม จริ ย ธรรม จากการใชโ ปรแกรมประยุกตคอมพิว เตอรเพื่ อ การออกแบบ
เว็บไซตอยางถูกตองเพื่อชวยยกระดับของสังคม และไมคัดลอกผลงานผูอื่นมาเปนของตนเอง
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม
1.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับในบทบาท สิทธิ
หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
1.2.4 ผูสอนมอบหมายกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุมโดยใหผูเรียนมีโอกาสเสนอหัวขอ หรือมีสวนรวมใน
การกําหนดรูปแบบกิจกรรมภายใตการกําหนดกรอบลักษณะและเวลาการทํางานโดยผูสอน อาทิ กิจกรรม
ทํางานรวมกับชุมชน การพบปะพูดคุยกับนักวิชาชีพ ฯลฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิเชน การตรงตอเวลาและความรับผิดชอบในการสงงาน
1.3.2 ประเมินผลดานความคิดสรางสรรคและคุณภาพของชิ้นงาน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต ความสําคัญและบทบาท
ของเว็บไซต ขั้นตอนการสรางเว็บไซต การวางแผน การกําหนดแนวคิด การกําหนดเนื้อหาและการเตรียม
ขอมูลเพื่อการออกแบบ
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนํา
ความรูดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพได
อยางเหมาะสม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตร อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการ
บริหารจัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใชภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นํามาประยุกตใช
เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การศึกษาดวยตนเอง
2.2.2 สอนโดยเนนการฝกปฏิบัติ โดยศึกษาจากกรณีตัว อยางที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุ บัน /
โครงการ /การศึกษาดูงาน /การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ เชน เว็บไซต Facebook ฯลฯ
2.2.3 การยกตั ว อย า งประกอบจากสื่ อ อื่ น ๆ อาทิ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต สอดแทรก
ประสบการณ
2.2.4 การบรรยาย/การอภิปรายกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2.3.2 คุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย
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2.3.3 การนําเสนอผลงาน
2..3.4 การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสรางสรรค และสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย และการฝกปฏิบัติ
3.2.2 เสริมกิจกรรม/โครงการ/กรณีตัวอยาง/การศึกษาดูงาน/ การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ
เชน เว็บไซต Facebook ฯลฯ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหรูจักคิดวิเคราะห สรางสรรคจากตัวอยาง
หรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
3.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน /จากผลงาน
3.2.4 ศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
3.3.2 ประเมินผลงานจากกิจกรรม/คุณภาพของงาน
3.3.3 ประเมินผลจากการสอบปากเปลา /การเขามีสวนรวมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/
เพื่อน/ผูสอน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ในปจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสาธิต/สถานการณจําลอง
4.2.2 เสริมกิจกรรม/โครงการ/กรณีตัวอยาง/การศึกษาดูงาน/ การอบรมสัมมนา /การผลิตสื่อ
เชน เว็บไซต ฯลฯ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.2.3 การฝกปฏิบัติจากการมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุมและเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4.3.1 ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานที่มอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ความรับผิดชอบ ความรวมมือรวมใจใน
การทํางานของนักศึกษาในการนําเสนองานกลุมในชั้นเรียน และการแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
การติดตอประสานงาน การแสดงบทบาทผูนํา ผูรวมทีม รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนอ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.5 มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การปฏิบัติในหองปฏิบัติการหรือจัดกิจกรรมจากการใชเครื่องมือ อุปกรณการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเสริมสราง หรือเพิ่มทักษะ และความชํานาญเชิง
วิชาชีพอยางสรางสรรค
5.2.2 การสาธิต/สถานการณจําลอง
5.2.3 การคนควาดวยตัวเอง
5.2.4 การอภิปราย/การนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม และการใชงานเทคโนโลยี
5.3.2 การสอบภาคปฏิบัติ /จากการเขามีสวนรวมในกิจกรรม/ความเห็นของนักศึกษา/เพื่อน/
ผูสอน
5.3.3 ประเมินจากการปฏิบัติและคุณภาพงานที่มอบหมาย
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนํารายวิชา ชี้แจงการเรียนการ
สอนที่เนนปฏิบัติเปนหลัก การวัดและ
ประเมินผลโดยใหผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย
-ผูเรียนสงงาน/นําเสนองานที่
มอบหมาย
- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ

1-2

- หัวขอการสอน
- แนะนําแผนการเรียนและขอตกลง
เบื้องตน
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต
ความสําคัญและบทบาทของเว็บไซต
- Learning Outcome
- ผูเรียนสามารถยกตัวอยางเว็บไซต
ที่ดีได

8

3-4

- หัวขอการสอน
- กระบวนการพัฒนาเว็บไซต
- การออกแบบเนวิเกเตอรสําหรับ
เว็บไซต(Designing Web
Navigator)

8

สื่อการสอน
Power point
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน

-Power point
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน ฯลฯ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1-1.3,1.5

1.1-1.3,1.5

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

9

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

5-6

7-8

- การเลือกใชสี (Designing Web
Colors)
- Learning Outcome
- ผูเรียนสามารถยกตัวอยาง
เนวิเกเตอรที่ดีได
- หัวขอการสอน
- การวางแผน การกําหนดแนวคิด
การกําหนดเนื้อหาและการเตรียม
ขอมูลเพื่อการออกแบบ
- Learning Outcome
- ผูเรียนสามารถเตรียมเนื้อหา
ขอมูล และภาพประกอบเพื่อการ
สรางเว็บไซต
- หัวขอการสอน
- ขั้นตอนการสรางเว็บไซต การ
สรางหนาเว็บไซตดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
- Learning Outcome
- ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
สรางเว็บไซตได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

-Power point
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน ฯลฯ

1.1-1.3,1.5

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
(2)อาจารยทรงธรรม
ทิวสมบุญ

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

-Power point
- Pdf
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-คอมพิวเตอร
-วีดิทัศน

1.1-1.5

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
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มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

9-10

- หัวขอการสอน
- การออกแบบหนาเว็บ (Page
Design) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
- Learning Outcome
- ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถ
ออกแบบหนาเว็บ (Page Design)
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรได

11-12 - หัวขอการสอน
- การใชเทคนิคตาง ๆ ในการ
ตกแตงเว็บไซตดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
- Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

-การศึกษาดูงาน/
เชิญวิทยากรพิเศษ
ฯลฯ
- Pdf
1.1-1.5
-Power point
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สื่อโปรแกรม
-การศึกษาดูงาน/
เชิญวิทยากรพิเศษ
ฯลฯ
- Pdf
1.1-1.5
-Power point
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
11

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

- ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถ
ใชเทคนิคตาง ๆ ในการตกแตง
เว็บไซตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ได

13-14 - หัวขอการสอน
- การจดชื่ อ เว็ บ ไซต การขอพื้ น ที่
และการเชาพื้นที่เว็บไซต
- Learning Outcome
- เรียนมีความรูและเขาใจวิธีการจด
ชื่อเว็บไซต การขอพื้นที่และการ
เชาพื้นที่เว็บไซต

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

- บรรยาย
- ศึกษาตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติ
-ศึกษาคนควาดวยตนเอง
-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนมีสวนรวมกําหนดงานที่
มอบหมาย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สือ่ โปรแกรม
-การศึกษาดูงาน/
เชิญวิทยากรพิเศษ
ฯลฯ
- Pdf
1.1-1.5
-Power point
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สื่อโปรแกรม
-การศึกษาดูงาน/
เชิญวิทยากรพิเศษ
ฯลฯ

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร
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มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome
15

- หัวขอการสอน
นําเสนองานและทบทวนเนื้อหา
- Learning Outcome

16

สอบปลายภาค Final/Homework

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

-คิดเชิงวิเคราะห วิจารณ
-ผูเรียนสงงานและนําเสนองานที่
มอบหมาย

- Pdf
-Power point
-ตํารา/สิ่งพิมพ/
อินเทอรเน็ต
-วีดิทัศน
-อุปกรณและ
เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-สือ่ โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1-1.5

1.1-1.5

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

(1) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
วรรณรัตน โรจน
วิเชียร

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
พิจารณาจากสัดสวนของคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงเปน 80 : 20 ดังนี้
1. ประเมินผลระหวางภาคเรียน 80 % แบงตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้
1.1 จิตพิสัย
10 %
1.2 กิจกรรมปฏิบัติการระหวางเรียน 70%
2. ประเมินผลปลายภาค
20 %
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1, 1.2, 1.6, 2.1-2.3,
3.1, 4.1, 4.4, 5.3, 5.5

2

1.1, 1.2, 1.6, 2.1-2.3,
3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.3,
5.5

วิธีการประเมิน
-การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
สงงาน
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
-ประเมินผลการ
นําเสนองานที่
มอบหมาย
-การสอบปลายภาค
-การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
สงงาน
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%
อาจารยผูสอน
พิจารณาตลอด
ภาคการศึกษา
(1-15)

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

30%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

3

1.1, 1.2, 1.6, 2.1-2.3,
3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.3,
5.5

4

1.1, 1.2, 1.6, 2.1-2.3,
3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.3,
5.5

5

1.1, 1.2, 1.6, 2.1-2.3,
3.1, 4.1-4.2, 4.4, 5.3,
5.5

วิธีการประเมิน
-การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
สงงาน
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค
-ประเมินโดยการสังเกต
พฤติ กรรม และการใช
งานเทคโนโลยี
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
-การตรงตอเวลาและ
ความรับผิดชอบในการ
สงงาน
-ประเมินโดยการสังเกต
พฤติ กรรม และการใช
งานเทคโนโลยี
-ดานความคิด
สรางสรรคและคุณภาพ
ของชิ้นงาน
-พฤติกรรมการมีสวน
รวม การทํางานเปนทีม
การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
อาจารยผูสอน
15%
พิจารณา
(3-15)

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

15%

อาจารยผูสอน
พิจารณา
(3-15)

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
- การทดสอบยอย/การ
นําเสนอผลงาน
- การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
วรรณรัตน โรจนวิเชียร. (2562). การออกแบบเว็บไซต. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพ
กราฟฟคไซท มสด.
จีราวุธ วารินทร. (2560). ประยุกตสรางเว็บไซตดวย WordPress +Themes & Plugins เริ่มตน.
กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย, สนพ.
สุพิชฌาย ศรีประสิทธิ์. (2560). สรางเว็บไซต ไวใชทํามาหากิน. กรุงเทพมหานคร: อินเทรนด, สนพ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภรัญชนรัตน ภูว ิจิตร. (2555). เปดรานออนไลนฟรี บน Facebook. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
ปวีณา มีปอง. (2557). เปดราน ปน like ขายอะไรก็รวย. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วรรณรัตน ศรีรัตน. (2557). การออกแบบเว็บไซต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
การสรางเว็บไซดดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver. (มปป). สืบคนจาก http://www.
nr.ac.th/w/ Dream/indexDream.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารสอน วิ ท ยากร
กรณีศึกษากิจกรรมในและนอกชั้นเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และ
ผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาค
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การศึกษาและมีการประชุมทวนสอบโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบและ
อาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารยผูสอนและหลักสูตรทําทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในเนื้อหารายวิชาระหวาง
การสอนกับนักศึกษา และภายหลังการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาเพื่อใชในปการศึกษาถัดไป
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