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แผนบริหารการสอนตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

คณะ / สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
         2053705   วิชาการออกแบบและการพัฒนาเว็บ   
                  Web – Base Information Services 
2.  จ านวนหน่วยกิต   
                 3 (2 -2- 5) 
3.  หลักสูตร 

           ชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
           ประเภทของรายวิชา      วชิาเฉพาะด้าน                        ก 
4.  อาจารย์ผู้สอน 
              อาจารย์จุฑามาศ   พรหมทอง 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

            ภาคการศึกษาท่ี 2/2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite)  
               ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisite) 
              ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  
    250501 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
             วันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายรายวิชา  
             -  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการออกแบบและและพัฒนาระบบติดต่อ
กับผู้ใช้บนเว็บ 
             -  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดการเว็บเพ่ือการบริการสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
             -  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างเว็บบอร์ดของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การวิเคราะห์และการ
ประเมินผล  การบริการสารสนเทศบนเว็บ     
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
      ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เนื่องจากโปรแกรมที่เก่ียวกับการสร้างเว็บไซต์จะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม ทันสมัย กับสถานการณ์
ปัจจุบัน  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
                  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบติดต่อกับผู้ใช้บนเว็บ การจัดการเว็บเพื่อการบริการ
สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เช่น การสร้างกลุ่มข่าว การสร้างกลไกการสืบค้น การสร้างเว็บบอร์ด 
และการเชื่อมโยงเว็บต่างๆ  การสร้างเว็บบอร์ดของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การวิเคราะห์และการประเมินผล   
การบริการสารสนเทศบนเว็บ 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 25 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของ
นักศึกษา 
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ 31 ชั่วโมง 
การศึกษาด้วยตนเอง 
1 -3 โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           -  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาท่ีห้องท างานอาจารย์ 
  -  นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือมาพบตามนัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

 4 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
   พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรดังนี้  

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญของปัญหาได้  
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม  
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
- ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.2  วิธีการสอน  
           -    ผู้สอนบรรยายแนวคิดและยกตัวอย่างเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

- ให้นักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

 1.3  วิธีการประเมินผล  
           -    ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน   

- ประเมินผลการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน            
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
           มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบติดต่อกับผู้ใช้บนเว็บ การจัดการ
เว็บเพื่อการบริการสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เช่น การสร้างกลุ่มข่าว การสร้างกลไกการสืบค้น 
การสร้างเว็บบอร์ด และการเชื่อมโยงเว็บต่างๆ  การสร้างเว็บบอร์ดของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การวิเคราะห์
และการประเมินผล  การบริการสารสนเทศบนเว็บ 

2.2 วิธีการสอน  
- บรรยาย ผู้สอนบรรยายแนวคิด  ทฤษฏีเพื่อสร้างความรู้ พ้ืนฐาน  
- อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดให้ในห้องเรียน 
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ตามใบงานที่ได้รับ 
- น าเสนอรายงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ทดสอบปฏิบัติ  
- ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
- ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน    
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2.3 วิธีการประเมินผล 
           -    ประเมินผลชิ้นงานนักศึกษา 

- ประเมินการน าเสนอความรู้ประกอบการใช้สื่อต่างๆ  
- ทดสอบย่อย  
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค  

3.  ทักษะทางปัญญา  
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้สามารถสร้างเว็บไซต์ให้ได้  
 3.2  วิธีการสอน  
           -     ฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซต์ 
           -     มอบหมายงานให้ท าและน าเสนอผลงาน  

- อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน  

3.3 วิธีการประเมินผล  
- ประเมินผลชิ้นงาน  
- ประเมินพฤติกรรมการสอนแต่ละกิจกรรม 
- ทดสอบย่อย  
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบที่เน้นการใช้สถานการณ์ที่ให้วิเคราะห์  

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
           -    การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  

- ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม  
- การพ่ึงตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน

ตามก าหนดเวลา   
 

4.2 วิธีการสอน  
            -   การท างานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่ม    

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม  
- การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
- การน าเสนอผลงาน  
- การฝึกปฏิบัติท างานคนเดียวและการท างานเป็นกลุ่ม   

4.3 วิธีการประเมินผล 
           -    ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาส่งงาน   

- ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม และการท างานคนเดียว 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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- การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมต่างๆ  
- การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียน  
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานกิจกรรมที่ก าหนด  
- การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 
- การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
- การน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม    

5.2 วิธีการสอน  
            -    การปฏิบัติใช้โปรแกรมเก่ียวกับการสร้างเว็บไซต์ในห้องเรียน 
            -    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

- การน าเสนอผลงานด้วยวาจาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข มีสถิติอ้างอิงจาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
5.3 วิธีการประเมินผล  

           -    ประเมินผลงานของนักศึกษา  
- ประเมินผลพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติใน  
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

สัป
ดา

ห์ที่
  

 
หน่วยบทและหัวข้อ 

จ า
นว

นโ
มง

 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5     

1 แนะน ารายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ 

- ประวัติความเป็นมา
เว็บไซต์ 
- ประเภทของ
เว็บไซต์ 
-ศัพท์เกี่ยวกับเว็บไซต์ 
-วิธีการสร้างเว็บไซต ์
-โปรแกรมท่ีน ามาใช้
เปิดเว็บไซต์ 
- ทีมงานในการสร้าง
เว็บไซต์ 
 

4      1.เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับการ
ออกแบบและและพัฒนา
ระบบติดต่อกับผู้ใช้บนเว็บ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
จัดการเว็บเพื่อการบริการ
สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต 
 

1. บรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาไปศึกษาข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
ด้วยตนเองเพ่ือไปหาข้อมูล
วิวัฒนาการของเว็บไซต์ 
3. สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
4. ทดสอบท้ายบท 
 

1. Power Point 
2. แบบทดสอบ 
3. ใบงาน 

1. ประเมินผลจาก
แบบทดสอบท้ายบท 
2. ประเมินผลจากใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม 

2 บทที่ 2 พื้นฐานการ
ออกแบบเว็บไซต์ 
- วิวัฒนาการของ

4      1.เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับการ

1. บรรยายเนื้อหาพร้อม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
2. นักศึกษาอภิปรายข้อมูลที่

1. Power Point 
2. ใบงาน 
3. แบบทดสอบท้ าย

1. ประเมินผลจาก
แบบทดสอบท้ายบท 
2. ประเมินผลจากใบงาน 
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สัป
ดา

ห์ที่
  

 
หน่วยบทและหัวข้อ 

จ า
นว

นโ
มง

 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5     

เว็บไซต์ 
- ขั้นตอนการสร้าง
เว็บไซต์ 
- หลักการออกแบบ
โครงสร้างหน้า
เว็บไซต์ 
- องค์ประกอบของ
การออกแบบเว็บไซต์ 
การออกแบบหน้าจอ
เว็บ 

ออกแบบและและพัฒนา
ระบบติดต่อกับผู้ใช้บนเว็บ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
จัดการเว็บเพื่อการบริการ
สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต 
 
 

แต่ละคนได้ไปหาข้อมูล 
3. สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
4. ทดสอบท้ายบท 
 

บท 3.สังเกตพฤติกรรม 

3 บทที่ 3 การเลือกใช้
สีและตัวอักษรของ
เว็บไซต์ 

- ความส าคัญและ
ลักษณะของสี  
- การออกแบบโทนสี
อารมณ์ของเว็บ 
- สีและความหมาย
ของสี 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกตัวอักษร 

4      1.เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับการ
ออกแบบและและพัฒนา
ระบบติดต่อกับผู้ใช้บนเว็บ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
จัดการเว็บเพื่อการบริการ
สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต 
 

1. บรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ออกแบบตัวอักษรรายบุคคล 
โดยเน้นให้นักศึกษาออกแบบ
รูปแบบเอง 
3. สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
4. ทดสอบท้ายบท 
 

1. Power Point 
2. แบบทดสอบท้ าย
บท 

1. ประเมินผลจาก
แบบทดสอบท้ายบท 
2.สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ที่
  

 
หน่วยบทและหัวข้อ 

จ า
นว

นโ
มง

 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5     

- ส่วนประกอบของ
ตัวอักษร 
- การจัดตัวอักษรและ
ข้อความในเว็บ 
การสร้างความสมดุล
ในหน้าเว็บ 

4 บทที่ 4 การออกแบบ
ระบบเนวิเกชั่น
ส าหรับเว็บไซต์ 
- ความส าคัญของ
ระบบเนวิเกชั่น 
- ประเภทของ
ระบบเนวิเกชั่น 
- การออกแบบ
ระบบเนวิเกชั่น 

4      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการออกแบบและ
และพัฒนาระบบติดต่อกับ
ผู้ใช้บนเว็บ 

1. บรรยายเนื้อหา 
2. สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
3. ทดสอบท้ายบท 
4. ให้นักศึกษาออกมา
น าเสนอตัวอักษรที่ออกแบบ 
 

1. Power Point 
2. แบบทดสอบท้ าย
บท 

1. ประเมินผลจาก
แบบทดสอบท้ายบท 
2.ประเมินจากผลงาน
ของนักศึกษา 
3.สังเกตพฤติกรรม 

5 บทที่ 5 ภาพกราฟิก
ส าหรับเว็บไซต์ 
- ความเป็นมาของ
ภาพกราฟิก 
- ประเภทของ
ภาพกราฟิก 

4      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการออกแบบและ
และพัฒนาระบบติดต่อกับ
ผู้ใช้บนเว็บ 

1. บรรยายเนื้อหา 
2. สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
3. ทดสอบท้ายบท 
4.อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
ประเภทของภาพกราฟิก 
ชนิดและรูปแบบไฟล์กราฟิก 

1. Power Point 
2. แบบทดสอบท้ าย
บท 

1. ประเมินผลจาก
แบบทดสอบท้ายบท 
2.สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ที่
  

 
หน่วยบทและหัวข้อ 

จ า
นว

นโ
มง

 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5     

ชนิดและรูปแบบไฟล์
กราฟิก 

6 บทที่ 6 Photoshop 
ส าหรับเว็บไซต์ 
- ส่วนประกอบของ
โปรแกรม 
- ขั้นตอนการเข้าสู่
โปรแกรม 
 

4      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการออกแบบและ
และพัฒนาระบบติดต่อกับ
ผู้ใช้บนเว็บ 

1.บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท า
รูปภาพซ้อน 
3.นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
ตกแต่งรูปภาพบุคคล 

Power Point 1. ประเมินผลจาก
ผลงานของนักศึกษา 
2.สังเกตพฤติกรรม 
 

7 บทที่ 6 Photoshop 
ส าหรับเว็บไซต์ 
 

4      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการออกแบบและ
และพัฒนาระบบติดต่อกับ
ผู้ใช้บนเว็บ 

1.บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท า
ภาพสีและภาพขาวด าเฉพาะ
จุด 
 

Power Point 1. ประเมินผลจาก
ผลงานของนักศึกษา 
2.สังเกตพฤติกรรม 
 

8 บทที่ 6 Photoshop 
ส าหรับเว็บไซต์ 
 

4      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการออกแบบและ
และพัฒนาระบบติดต่อกับ
ผู้ใช้บนเว็บ 

1.แจ้งคะแนนสอบกลางภาค 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างรูปภาพและข้อความ
เคลื่อนไหว 

Power Point 1. ประเมินผลจาก
ผลงานของนักศึกษา 
2.สังเกตพฤติกรรม 
 

9 สอบกลางภาค           
10 บทที่ 7  การสร้าง 4      เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 1. บรรยายเนื้อหา Power Point สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ที่
  

 
หน่วยบทและหัวข้อ 

จ า
นว

นโ
มง

 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5     

เว็บไซต์ด้วย Joomla เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการออกแบบและ
และพัฒนาระบบติดต่อกับ
ผู้ใช้บนเว็บ 

 

11 บทที่ 7  การสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Joomla 

4      1.เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับการ
ออกแบบและและพัฒนา
ระบบติดต่อกับผู้ใช้บนเว็บ 
2..เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สร้างเว็บบอร์ดของห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ การ
วิเคราะห์และการ
ประเมินผล  การบริการ
สารสนเทศบนเว็บ     

1. บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษาลงโปรแกรม 
Joomla 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างหมวดหมู่บทความ
เว็บไซต์ 
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างบทความเว็บไซต์ 
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างเมนูบนเว็บไซต์ 
6. นกัศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างการสืบค้นข้อมูลบน
เว็บไซต์ 
 

Power Point 1. ประเมินผลจาก
ผลงานของนักศึกษา 
2.สังเกตพฤติกรรม 
 

12 -13 บทที่ 7  การสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Joomla 

8      เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สร้างเว็บบอร์ดของห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ การ

ให้นักศึกษาสร้างเว็บไซต์ของ
ตนเอง 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5     

วิเคราะห์และการ
ประเมินผล  การบริการ
สารสนเทศบนเว็บ     

14-15 บทที่ 7  การสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Joomla 

8      เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สร้างเว็บบอร์ดของห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ การ
วิเคราะห์และการ
ประเมินผล  การบริการ
สารสนเทศบนเว็บ     

- นักศึกษาแต่ละคนน าเสนอ
เว็บไซต์ของตนเองที่ท าด้วย
โปรแกรม Joomla  

 1. ประเมินผลจาก
ผลงานของนักศึกษา 
2.สังเกตพฤติกรรม 
 

16 สอบปลายภาค           
รวม 56 

หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1 = คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา    
2 =  ความรู้     
3 =  ทักษะทางปัญญา    
4  =  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
5 =  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  



แบบฟอร์ม มคอ.03 

 13 

 
2.  แผนประเมินผลการเรียนรู้  
ล าดับที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1 การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 9 
วันสอบปลายภาค 

20% 
30% 

2 การประเมินผลชิ้นงาน 
การประเมินผลพฤติกรรม 
การประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
การประเมินผลการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 50% 

รวม 100% 
หมวดที ่6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารประกอบการเรียน 
กรรณิการ์   สรรค์โพธิพันธุ์.(2550).ออกเว็บไซต์ให้น่าใช้.กรุงเทพ :ส านักพิมพ์เคทีพี. 
วิภารัตน์   พิศภูมิวิถี.(2556). คู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla. นนทบุรี: ไอดีซี. 
ฝ่ายต าราวิชาการคอมพิวเตอร์.(2555). การสร้างเว็บเพจ. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั้น. 

2.  เอกสาร แหล่งเรียนรู้และข้อมูลแนะน า  
การท ารูปสองรูปให้กลืนเข้าหากัน. (2555). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2555 จาก

http://www.baanmaha.com/community/threads/46555-Photoshop-(Basic) 
การสร้างปุ่มเมนู.(2554). สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม  2555 จาก  http://www.thainextstep.com/ 

photoshop/photoshop_article.php?articlecat=2&articleid=29 
ขั้นตอนการสร้างปุ่มเว็บไซต์. (2555). สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2555 จาก http://www2.twebmaster .com/  

create-3d-button/ 
เทคนิคการท าภาพซ้อน .(2554) สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2555 จาก http://photoloose.com/double-

exposure/ 
เทคนิคการท าภาพสีและขาวด าเฉพาะจุด. (2554). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2555 จาก https://www.dek-

d.com/photo/26320/ 
เทคนิคการเปลี่ยนสีรูปภาพเฉพาะจุด.(2552). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2555 จาก https://writer.dek-

d.com/ubyi/story/viewlongc.php?id=266505&chapter=96 
เทคนิคการแต่งภาพหน้าชัดหลังเบลอ. (2554). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2555 จาก https://www.dek-

d.com/photo/26602/ 
วิธีท าขอบตัวอักษร 2 ชั้นด้วยเทคนิคง่ายๆ ใน Photoshop.(2553). สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2555 จาก 

http://ifreephotoshop.blogspot.com/2010/10/how-to-photoshop-17.html#ixzz37 W1HTKLy 
 
 
 
 
 

http://www.dek-d.com/photo/26602/


แบบฟอร์ม มคอ.03 

 14 

หมวดที ่7  การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ได้น าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก  

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
            -     ผลการสอน การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน  

-  แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3.  การปรับปรุงการสอน  
              ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้กระฉับเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลา
ในการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนไม่เพียงพอ  
               ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความคิดของนักศึกษาโดยอ้างอิงจาก
ผลประเมินการสอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  โดยให้ผู้สอนเข้า
ร่วมการอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงานและปรับปรุงสื่อเพ่ือท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น 
และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
          นอกจากนี้จากผลการทดสอบย่อยหรือการสอบกลางภาคเรียน ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนว่าสามารถท าให้นักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
       ทวนสอบโดยการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนเก็บ คะแนนปลายภาค เกรด
นักศึกษาหรือใบงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษา การท ารายงาน และจิตพิสัย และทวนตรวจคะแนนนักศึกษา และเกรด
โดยหัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการผู้บริหารคณะ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
   อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และมีการเอาผลที่ได้จาก
การทวนสอบ ข้อที่ 4 มาปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 
 


