มคอ. 3

มคอ.3
รายวิชา สภ 141 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 141 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
HP 141 Multimedia for Health Promotion
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :
อาจารย สุพิมพ วงษทองแท
อาจารยผูประสานงานรายวิชาคนที่ 1
อาจารย ภัทธกร บุบผัน
อาจารยผูประสานงานรายวิชาคนที่ 2
อาจารยผูสอน:
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. นางสาวจาริณี มาเวหา
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นายปวริศร เมธานันท
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นายศักดินนท พุมพฤกษ
สวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ฝายวิเทศ
สัมพันธและสื่อสารองคกร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารยภัทธกร บุบผัน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษา 1 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หองปฎิบัติการไมโครคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใชในการนําเสนอขอมูลทาง
สุขภาพ รวมถึงสรางแฟมความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง (interactive) การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสราง
ภาพประกอบการนําเสนอ การเลือกใชเ ทคโนโลยีมัล ติมีเดีย ในการสื่อสาร ฝกปฏิ บัติการใชเทคโนโลยี
มัลติมีเดียอยางเหมาะสมตอกลุมเปาหมายตามสถานการณที่กําหนด โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสารที่ถูกตองและ
เหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการเรียน การสอนแลว นิสิตสามารถ
1.เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานของการสรางสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ วิดีโอ ภาพถายและ
บทเรียนชวยสอน
2.เพื่อใหนิสิตสามารถนําไปประยุกตกับงานสงเสริมสุขภาพ สามารถสรางสรรคสื่อทางสุขภาพรูปแบบ
ใหม เปนการเพิ่มความเขมแข็งใหกับงานสงเสริมสุขภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 ไดฝกปฏิบัติการสรางงานในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อชวยในการทํางานดานสุขภาพได PLO4
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
CLO2 ใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผน และตัดสินใจในการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อชวยใน PLO3
การทํางานดานสุขภาพไดตรงกับวัตถุประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใชในการนําเสนอขอมูลทางสุขภาพ รวมถึงสรางแฟมความรู
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง (interactive) การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสรางภาพประกอบการนําเสนอ การ
เลื อ กใช เ ทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย ในการสื่ อ สาร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช เ ทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย อย า งเหมาะสมต อ
กลุมเปาหมายตามสถานการณที่กําหนด
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัต/ิ งาน
สัมมนา/กรณีศึกษา
การศึกษาดวยตนเอง (SDL)
ภาคสนาม/การฝกงาน
15

21
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ 141 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ดานที่ 1
ดานที่ 3 ความสัมพัน
ตัวเลข การ
ดานที่ 2
คุณธรรมและ
ทักษะทาง ธระหวาง
สื่อสารและการ
ความรู
บุคคลและ
จริยธรรม
ปญญา
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4










4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
1.2 วิธีการสอน
พัฒนา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
หองเรียน การเขาหองสอบ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
การใชสถานที่และอุปกรณ
สังคม
สําหรับการเรียนการสอน
3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ

2.2 วิธีการสอน
-

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.3 วิธีการประเมินผล
1. แบบประเมินจากแบบบันทึก
การตรงตอเวลา การเขา
หองเรียนและหองสอบ
-

2.3 วิธีการประเมินผล
-
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2. มีความรูและความเขาใจใน
1. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย 1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกั กลุมยอย
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยตนเอง เพื่อนนิสิตและ
การสงเสริมสุขภาพ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน
3. มีความรูและความเขาใจถึงงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอง
3.2 วิธีการสอน
พัฒนา
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิด
หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลง
ขอมูลที่หลากหลายเพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาค
1. มอบหมายงานกลุมเพื่อรวม
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค

3.3 วิธีการประเมินผล
-

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนาและการนําเสนอ
โดยอาจารย
-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุม
คน และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมใน
1. มอบหมายงานอภิปรายกลุม 1. ประเมินโดยการสังเกต
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
ยอยและนําเสนอขอมูลหรือ พฤติกรรม การมีสวนรวมและ
เหมาะสมในสถานการณที่
ผลงาน และรวมสัมมนาในชั้น การทํางานเปนทีม โดยอาจารย
หลากหลาย
เรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพอยาง เหมาะสม

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหา
ทางสุขภาพ โดยเลือก และ
ประยุกตเทคนิคทาง
คณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและ กลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพ
ไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารไดอยางมี
1.มอบหมายงานใหจัดเตรียม
1.ประเมินความสามารถสื่อสาร
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความ
โดยและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
สถานการณ บุคคลและกลุมคน คิดเห็นโดยใหนิสิตนําเสนอหนา โดยใชแบบประเมิน
ชั้นเรียน
4. สามารถเลือกและมีทักษะใน
1.มอบหมายงานจากหัวขอที่
1.ประเมินจากผลงานและการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน กําหนดให
นําเสนอหนาชั้นเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. แผนการสอน
วันที่สอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

3

- ชมคลิป VDO
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน
- คลิป VDO

16 ส.ค. 62
8.30-11.30

- ชี้แจงการเรียนการ
สอนของรายวิชา
- บทนําของสื่อ
มัลติมีเดียและการ
สื่อสาร

2

21 ส.ค. 62
8.30-11.30

- สื่อ
PowerPoint

อ. ภัทธกร

3

26 ส.ค. 62

- สื่อ
PowerPoint

อ.ภัทธกร

4

4 ก.ย. 62
8.30-11.30

-จรรยาบรรณและ
3
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ
มัลติมีเดีย
-การรูเทาทันสื่อ
(กรณีศึกษาดานสุขภาพ)
การวิเคราะหสื่อ
1
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ประเภทตางๆ ที่
ระหวางสอน
เกี่ยวของกับสุขภาพ
- ยกตัวอยางประกอบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 1 2
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
โปรแกรมที่จําเปนใน
ระหวางสอน และอภิปราย
การสราง multimedia
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
Photoshop

- สื่อ
PowerPoint
- โปรแกรม
Photoshop

เปาวริศ
ภัทรกร

5

11 ก.ย. 62
8.30-11.30

- โปรแกรม
การออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ

อ.ภัทธกร

6

18 ก.ย. 62
8.30-11.30

องคประกอบพื้นฐานใน 1 2
การออกแบบ
เสียง (Sound)
ภาพนิ่ง (Still Image)
อะนิเมชัน (Animation)
ตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษร (Character
and Fonts)
การกําหนดความคิด
1 2
รวบยอดและพื้นฐาน
การสราง infographic
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- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ
- ฝกปฏิบัติ

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ
- ฝกปฏิบัติ

สุพิมพ

อ จาริณี
อ สุพิมพ
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วันที่สอน
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25 ก.ย. 62
8.30-11.30

การสราง infographic 1 2
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
ในรูปแบบโปสเตอรและ
QR code

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ
- ฝกปฏิบัติ

- สื่อ
PowerPoint
- โปรแกรม
Photoshop

อ จาริณี
สุพิมพ

8

2 ต.ค. 62
9.30-11.30

ปฏิบัติการใชโปรแกรม
พื้นฐานอื่นๆ ในการ
สรางแผนพับและ
โปสเตอร

- สื่อ
PowerPoint

สุพิมพ

9

9 ต.ค. 62
8.30-10.30
16 ต.ค. 62
8.30-10.30

สอบกลางภาค

ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
พื้นฐาน เชน powerpoint ใน
การสรางแผนพับและ poster
(กิจกรรมการเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ)
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบ

- สื่อ
poerpoint
- สื่อ VDO

- บรรยายเนือ้ หา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ
- ฝกปฏิบัติการเขียน Story
board
Active learning: กิจกรรม ทํา
ไดจริงเหรอ?
- ใหแตละกลุมนํา storyboard
ของกลุมมานําเสนอ แลวให
เพื่อนกลุมอื่นชวยกันจับผิดจุดที่
พลาดไป
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ
- ฝกปฏิบัติสรางสื่อปฏิสัมพันธ

- สื่อ
poerpoint
- สื่อ VDO
- ใบงาน

สุพิมพ

- สื่อ
PowerPoint

สุพิมพ

3 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการแสดงสื่อ - ใบงาน
ปฏิสัมพันธ
-สือ่
PowerPoint
3
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ - สื่อ
- ฝกปฏิบัติโดยการบูรณาการ
PowerPoint
ชิ้นงานเพื่อใหบรรลุทักษะการ

สุพิมพ

10

11

21 ต.ค. 62
9.30-12.30

12

30 ต.ค. 62
8.30-11.30

13

6 พ.ย. 62
8.30-11.30

14

13 พ.ย. 62
8.30-11.30

หัวขอ

2

2

- การประยุกตใชงานสื่อ 2
มัลติมีเดียและสื่อ
ปฏิสัมพันธ
(interactive
multimedia)
-การออกแบบสื่อ
1 2
ปฏิสัมพันธและการ
เขียน Story board

ปฏิบัติการออกแบบและ
สรางสื่อปฏิสัมพันธ เพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ
สัมมนาการออกแบบ
และสรางสื่อปฏิสัมพันธ
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
การสรางคลิปวิดีโอเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

3
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สุพิมพ
สุพิมพ

อ ศักดินนท
อ ภัทรกร
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วันที่สอน

หัวขอ

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

สื่อที่ใช

ผูสอน

เรียนรูในรายวิชา (เขียน story
board)

15

20 พ.ย. 62
8.30-11.30

16

27 พ.ย. 62
8.30-11.30

17

4 ธค 62
8.30-11.30

18

11 ธค 62

- โปรแกรม
การตัดตอ
วิดีโอ
ปฏิบัติการผลิตคลิป
3
- ฝกปฏิบัติโดยการบูรณาการ
- โปรแกรม
วิดีโอเพื่อการสงเสริม
ชิ้นงานเพื่อใหบรรลุทักษะการ การตัดตอ
สุขภาพ
เรียนรูในรายวิชา
วิดีโอ
เกณฑประเมินสื่อ VDO 1 2
- เกณฑประเมินคลิป VDO เพื่อ - โปรแกรม
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ (Final
การตัดตอ
project Presentation)
วิดีโอ
- ตรวจความกาวหนาของ
ชิ้นงานครั้งที่ 1
นําเสนอคลิป (Final
3 นําเสนอชิ้นงานจากการบูรณา - สื่อ
project
การชิ้นงานเพื่อใหบรรลุทักษะ PowerPoint
Presentation)
การเรียนรูในรายวิชา
- สื่อ VDO
สอบปลายภาค

1

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1 2.2, 3.2
2 2.2, 3.2
3 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4
4 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4

5

สุพิมพ
ภัทธกร

สุพิมพ
ภัทธกร

สอบปฏิบัติ

วิธีการ
สัปดาห
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
9
ปฏิบัต:ิ สอบปลายภาค
17
ประเมินสัมมนา
3,13,17
ผลงานจากปฏิบัติการรายบุคคล
-โปสเตอร
7
-แผนพับ
8
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4 ผลงานจากปฏิบัติการกลุม
- สื่อปฏิสัมพันธเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
13
-ตรวจความกาวหนาของชิ้นงานครั้งที่ 1
16
-การผลิตวิดีโอเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
17
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการสง ตลอดภาคการศึกษา
งานตามเวลาที่กําหนด
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อ ศักดินนท
อ.ภัทธกร

สุพิมพ
ภัทธกร
สัดสวน
40
10
10
5
5
10
5
15
-

หน้า 8

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน
1. แบบประเมินการสัมมนาดาน
วิเคราะหและสรางสื่อโดยคํานึงถึง
หลัก plagiarism
1. สอบภาคทฤษฏี
2. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ โดย
ตนเอง เพื่อนนิสิตและอาจารยมี
สวนรวมในชั้นเรียน
1. สอบภาคทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา และการนําเสนอ โดย
ตนเอง เพื่อนนิสิตและอาจารยมี
สวนรวมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากคุณภาพผลงาน
เดี่ยว
1.ประเมินความรับผิดชอบโดย
การสังเกตในการเรียนรู การสง
งาน ความถูกตองของงาน ที่ไดรับ
มอบหมายโดยอาจารย
1.ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
2.ประเมินจากคุณภาพผลงาน
ทั้งหมด

รอยละ
10
30

20

10

30

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน = A
60 – 64
คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน = B
55 – 59
คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน = B
50 – 54
คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน = C
นอยกวา 50 คะแนน
=E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1) สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; ศูนย
หนังสือสวนสุนันทา.
2) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ : เอกสารการสอน = Printed media production / สาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548-2550.
3) ประภาพร ชางไม (2548) การสรางเว็บสวยดวย Dreamweaver mx2004 step by step นนทบุรี :
ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร.
4) ฝายตําราวิชาการคอมพิวเตอร (2555) การสรางเว็บเพจ (HTML) กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
1. เพิ่มเติมการชี้แจงเนื้อหารายวิชาและการนําไปประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพกอนจัดการเรียน
การสอนใหชัดเจนมากขึ้น
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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