
           มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

สาขาวชิา วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 

หมวดที่  1   ขอ้มลูทัว่ไป 
 

1.  รหสัและชื่อรายวชิา  

 7152306   ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ 

(Webpage Design and Programming Workshop) 
 

2.  จ านวนหนว่ยกติ 

2 (0-4-2)   หน่วยกิต 
 

3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
 

           เปิดสอนให้กับหลักสูตร  วท.บ.  สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 
 

     ประเภทของรายวชิา 

         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

                        บังคับ                            เลือก 

                        กลุ่มวิชา  

                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 

                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       

             แกน  บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 

     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 

     เอก         บังคับ    เลือก 
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     โท          บังคับ    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง 
 

5. ภาคการศึกษา /ชัน้ปทีีเ่รยีน 

ภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นปีที่ 1 

 

6. รายวชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี   

  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวชิาทีต่้องเรยีนพรอ้มกนั  (Co-requisites) (ถา้ม)ี 

    ไม่มี 

    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรยีน   

    ห้องบรรยาย 

    ห้องปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วนัที่จดัท าหรอืปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .  ..............  

   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 



 3 

หมวดที่  2   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
 

1.  จดุมุง่หมายของรายวชิา  

หลังจากท่ีเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. เพ่ือฝึกทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บเพ็จและเว็บไซต์ได้ 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา HTML5และองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการ

พัฒนาเว็บเพ็จ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนภาษาสคริปต์ตามหลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาต่างๆ เช่น 

PHP, JQuery เป็นต้น 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบเว็บเพจเพ่ือติดต่อฐานข้อมูลได้เบื้องต้น 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าทักษะด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพ็จไปประยุกต์กับงานอ่ืนๆได้ 

6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานและเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นรวมถึงมีจรรยาบรรณในการเขียน

โปรแกรม 
 

2.  วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรงุรายวชิา  

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานเนื้อหาในส่วนของภาคปฏิบัติการพัฒนางานเว็บเพจ 

เว็บไซต์และฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1.  ค าอธบิายรายวชิา  

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บการสร้างและการออกแบบเว็บที่ผู้ ใช้ เป็นศูนย์กลางอย่างมี

ประสิทธิภาพ เทคนิค เครื่องมือและกระบวนการที่สร้างเว็บตามความต้องการของผู้ใช้ การใช้ภาษา XHTML และ

การประยุกต์ซอฟแวร์มัลติมีเดียเพ่ือช่วยในการออกแบบ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบ ภาษาสคริปต์

ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บและการสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์  
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2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง กิจกรรมเพิม่เตมิ 

บรรยาย  

 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย   

ฝึกภาคปฏิบัติในห้อง

แลบคอมพิวเตอร์ใน

ชั่วโมงการเรียน 56 

ชั่วโมง 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
28 ชั่วโมง 

 

3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็รายบคุคล 

ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือตามกรณี 

 

หมวดที่  4   การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

ผลการเรยีนรู้แตล่ะดา้นทีมุ่่งหวงัจะพฒันานักศึกษา 

1.  คณุธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

1.1 การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน รูจ้ัก 

หน้าท่ีของตนเอง 

1.2 ความซื่อตรงต่อการค้นคว้า เนื้อหา 

รายงาน และการท าแบบฝึกหัด 

 

- ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดยมี
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
ชัดเจน 
- ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาทีไ่ด้เรียน 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์หาทางแก้ปญัหา
กรณีตัวอยา่งที่อาจารยส์ร้างขึ้น 

- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเปน็
รายบุคคล  
- เขียนสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองในแต่ละครั้งท่ีมีการท างานกลุ่ม  
- ท าการสอบประเมินผลปลายภาค
การศึกษา 

 

2.  ความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

2.1 มีเข้าใจถึงวิธีการ หลักการการออกแบบ 
ขั้นตอนการท างานในการสร้างเว็บเพ็จและ
เว็บไซต์  
2.2 เข้าใจถึงความส าคัญรวมไปถึงหน้าท่ี
และการท างานของ Web Browser, Web 
Server, Web Application Software 

- บรรยาย ให้กรณีศึกษา 

- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การทดสอบ กลางภาค / ปลายภาค 
- รายงานจากการค้นคว้า 
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และ Database  
2.3 สามารถเขียนค าสั่งด้วยภาษา HTML 
และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสตรปิต่างๆใน 
2.4 การประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ 
2.5 มีความตระหนักในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์ อย่างมีจรรยาบรรณ 
จริยธรรม ค านึงถึงผลกระทบของการใช้
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บในเชิงบวกและเชิงลบ
ที่จะมีกระทบต่อบุคคลและสังคม รวมถึงภัย
คุกคามและความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได ้
2.6 สามารถน าหลักการและทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เรียนมาประยุกต์ใช้แก้ไขโจทยต์่างๆ ได ้
 

3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีการวเิคราะห ์เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็  
หลักการท างานของเว็บไซต์บน Web 
Server การเขียนโปรแกรมการท างานอย่าง
เป็นระบบ การติดต่อระบบฐานข้อมูลและ
การวิธีการน าไปใช้การน าเสนอข้อมูลเว็บ
เพ็จในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ 
และมลัติมเีดียอย่างสร้างสรรค์ 

- บรรยาย / ปฏิบัติ  
 

- การทดสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาค
เรียน / การทดสอบภาคปฏบิัต ิ  
- กิจกรรมค้นคว้ารายงาน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

 

4.  ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

4.1 ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน 
4.2 ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
4.3 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง และความ
รับผิดชอบต่องานท่ีมอบหมาย 
4.4 ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณใน

การปฏิบัตหิน้าท่ีของนักศึกษา  

- ให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงาน
กลุ่มและรายบุคคล และการน าเสนอ
รายงาน 
 

- ทดสอบกิจกรรมกลุ่ม โดยประเมนิผล

การท างานเป็นรายบุคคล 
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5.  ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

5.1 ทักษะในการวิเคราะห์ปญัหา การ       
ป้องกัน และแกไ้ขจากกรณีศึกษา 
5.2 ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
5.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื่อสาร 
5.4 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 

- บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ  
- ใช้โปแกรมจ าลอง 
 

- การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ 
- ทดสอบย่อย และการซักถามโดยการสุม่
ในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
 

 

ค่านยิม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน  

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

1 แนะน าเนื้อหาวิชา 

วัตถุประสงค์ 

แนวการสอนและการวดัผล 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

อินเตอร์เนต็และเว็บ 

4 - แนะน าหัวข้อและกฎเกณฑ์ในการเรียน

รายวิชา การประเมินผล วิธีการเขา้ช้ัน

เรียน การส่งงาน และการติดต่อกนัทาง  

E-mail 

- บรรยายเรื่องเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเว็บเพจ 

 

1.1,1.2,2.1,2.6,3.1,  

4.3,4.4,5.1,5.2,5.3 

4,5,8,9 

2 การติดตั้ง web Server 

และการใช้  Web Editor 

4 -แนะน าและฝึกปฏิบตัิการติดตั้งและ

ปรับแต่ง  web server เช่น apache, IIS 

- แนะน าซอฟต์แวร ์Web Editor ที่

น่าสนใจ และฝึกปฏิบตัิการใช้งาน 

1.1,1. 2.1,2.2,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1,5.2, 

5.3 

4,5,8,9 

3-4 ภาษา HTML 8 - บรรยายโครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บ

เพจ 

- บรรยายเรื่องโครงสร้างค าสั่ง HTML 

- บรรยายค าสั่ง HTML 

- ฝึกปฏิบัติเขียนเว็บเพจแสดงข้อความ 

รูปภาพและลิงค์ ด้วย Text Editor  

1.1,1.2,2.1,2.3 2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1,5.2, 

5.3 

4,5,8,9 

5 ภาษา  HTML5 4 - บรรยายและสาธิตค าสั่ง HTML5 

- ฝึกปฏิบัติการ  

1.1,1.2,2.1,2.6,3.1, 

4.3,4.4,5.1,5.2,5.3 

4,5,8,9 

6 

 

การตกแต่งเว็บด้วย CSS 4 - บรรยายและสาธิตการตกแต่งเวบ็เพ็จ

ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น   CSS 

- ฝึกปฏิบัติการ  

- ตกแต่งงานช้ินท่ี 1 ให้มี  style 

1.1,1.2,2.1, .6,3.1, 

4.3,4.4,5.1,5.2,5.3 

4,5,8,9 



 8 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

7 

 

ภาษา script เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพเว็บเพจ 

4 - การเขียนเว็บด้วยภาษา JavaScript 

เบื้องต้น 

- สาธิตการใช้งาน JavaScript ร่วมกับ

ภาษา HTML 

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3 

4,5,8,9 

8 

 

สอบกลางภาค  แบบทดสอบ   

9 การเขียนเว็บ Application 

ด้วยภาษา PHP 

4 - บรรยายและสาธิตการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษา PHP เบื้องต้น 

- ฝึกปฏิบตัิการ 

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3 

4,5,8,9 

10-11 การสร้างแบบฟอร์มรับ

ข้อมูลและการส่งผ่านข้อมลู 

8 - บรรยายและฝึกปฏิบัติการสร้างฟอร์มรับ

ข้อมูล 

- บรรยายและฝึกปฏิบัต ิ

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3 

4,5,8,9 

12-13 การเขียนเว็บเพจติดต่อ

ฐานข้อมูลโดยผ่าน Web 

Editor 

8 - บรรยายวิธีการติดต่อฐานข้อมูลด้วย

ภาษา PHP 

- บรรยายวิธีการจัดการไฟล์ข้อมูลและ

แฟ้มข้อมูลด้วยภาษา PHP 

- ทดลองติดต่อฐานข้อมลูด้วยภาษา PHP 

- ทดลองจัดการไฟล์ข้อมลูและแฟ้มข้อมูล

ด้วยภาษา PHP 

- ทดสอบย่อย 

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3 

4,5,8,9 

14 

 

ค าสั่งและฟังก์ช่ัน PHP

ส าหรับการประยุกตเ์ว็บเพจ

กับงานฐานข้อมูล 

4 - การใช้งาน Session และ Cookie 

- สาธิตการเขยีนเว็บโดยใช้ Session และ 

Cookie 

- น าเสนอโครงงานหรือน าตัวอย่างงานมา

วิเคราะห์และน าเสนอ 

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อวิเคราะหแ์ละ

ออกแบบระบบท่ีนักศึกษาสนใจ 

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3,5.4,5,8,9 

4,5,8,9 
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สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

   - พัฒนาระบบท่ีออกแบบในงานท่ีสนใจ   

15 ภาษา script อื่นๆ ในการ

พัฒนาเว็บเพจ 

4 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ฝึกปฏิบัต ิ

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3 

4,5,8,9 

16 

 

น าเสนองาน 4 - ศึกษาปัญหาโครงงาน 

- ค้นคว้าด้วยตนเองและท าแบบฝกึหัด 

1.1,1.2,2.1,2.6, 

3.1,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3 

4,5,8,9,10, 

11 

17 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ   

หมายเหต ุ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห ์

 

2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้(สอดคล้องกบั Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัสว่นของการประเมนิ 

(รวม 100%) 

2.1,2.2, 2.3, 2.7, 3.3, 3.4 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ทดสอบย่อย 

8 

16 

12 

25 

25 

10 

1.1, 1.2, 1.7, 3.3, 3.4, 

4.2, 4.4, 4.5 

การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้น

เรียน  แบบฝึกหัด 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.3, 

3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1,  

5.3 

งานที่มอบหมาย 3 ชิ้น 6,10,13 

 

20 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
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เกณฑ์การประเมนิผล 
คะแนน 80 ขึ้นไป   ระดับคะแนน A                  
คะแนน 75-79        ระดับคะแนน B+ 
คะแนน 70-74         ระดับคะแนน B   
คะแนน 65-69        ระดับคะแนน C+ 
คะแนน 60-64         ระดับคะแนน C   
คะแนน 55-59        ระดับคะแนน D+ 
คะแนน 50-54         ระดับคะแนน D   
คะแนน ต่ ากว่า 50  ระดับคะแนน E 

 

หมวดที่  6    ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.เอกสารและต าราหลัก 

1. ออกแบบและสร้างเว็บซต์ด้วย Dreamweaver CS4,  ภักทิรา เหลืองวิลาศ, ซีเอ็ด, 2552 
2. Insight Dreamweaver CS3, วงค์ประชาจันทร์สมวงศ์และคณะ , Provision , 2551 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

เอกสารประกอบการสอน 
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
1. PHP 5 ของซัคเซสมีเดียจ ากัด , 2550 
2. Ajax+PHPของกาญจนาตันวิสุทธิ์ , 2551 
3. Macromedia Dreamweaver MX : Fundamentals ของบริษัทมาริอานาสกราฟิคจ ากัด 
 

หมวดที่  7   การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
 

1.กลยทุธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา ดังนี้              
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
4) ข้อเสนอแนะผ่านอีเมล์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
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2. กลยทุธ์การประเมนิการสอน ดังนี้ 
1) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2) ผลการสอบต่างๆ 
3) การน าเสนอและการท ารายงาน และแฟ้มสะสมงาน  
4) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5) การทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ 

 

3. การปรบัปรงุการสอน 
                หลังจากสอนครบตามแนวการจัดการเรียนรู้แล้ว น าบันทึกหลังการสอนในแต่ละสัปดาห์ที่ได้จากการ

สังเกต มาระดมสมองระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และอาจารย์ในโปรแกรม ตลอดจนหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียน

รายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา คือการทวนสอบการให้คะแนนจากประธานโปรแกรมวิชา 

ประธานกลุ่ม และฝ่ายวิชาการของคณะวิทย์ฯ 
 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 
          จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะการทวนสอบตาม

ข้อ 4, แบบประเมินผู้สอน, และแบบประเมินรายวิชา 
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หมวดอืน่ๆ 

 

1.  การบรูณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสรา้งสรรค์กบักระบวนการจดัการเรียนการสอน   (ถา้มี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  การบรูณาการงานบริการวชิาการแกส่งัคมกบักระบวนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


