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มคอ.3 
รายวิชา สภ 141 ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 141 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
HP 141 Multimedia for Health Promotion 

2. จํานวนหนวยกิต 
2(1-2-3)   

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการสงเสริมสุขภาพ)  
ประเภทรายวิชา  วิชาเลือกเสรี 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :   
 อาจารยภัทธกร    บุบผัน  อาจารยผูประสานงานรายวิชาคนท่ี 1  
 อาจารย ดร.ปะการัง     ศรีมี  อาจารยผูประสานงานรายวิชาคนท่ี 2 
อาจารยผูสอน: 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารยเผด็จ เพชรออด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางสาวศุภาลักษณ ฉายากุล นักประชาสัมพันธ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารยภัทธกร บุบผัน  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคปฏิบัติ หองปฎิบัติการไมโครคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤศจิกายน 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใชในการนําเสนอขอมูลทาง
สุขภาพ รวมถึงสรางแฟมความรูเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง (interactive) การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสราง
ภาพประกอบการนําเสนอ  การเลือกใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยี
มัลติมีเดียอยางเหมาะสมตอกลุมเปาหมายตามสถานการณท่ีกําหนด โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสารท่ีถูกตองและ
เหมาะสม   เม่ือสิ้นสุดการเรียน การสอนแลว นิสิตสามารถ 
 1.เพ่ือใหนิสิตมีความรูพ้ืนฐานของการสรางสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ วิดีโอ ภาพถายและ
บทเรียนชวยสอน  
 2.เพ่ือใหนิสิตสามารถนําไปประยุกตกับงานสงเสริมสุขภาพ สามารถสรางสรรคสื่อทางสุขภาพรูปแบบ
ใหม เปนการเพ่ิมความเขมแข็งใหกับงานสงเสริมสุขภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 ไดฝกปฏิบัติการสรางงานในรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือชวยในการทํางานดานสุขภาพไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค 
PLO4 

CLO2 ใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผน และตัดสินใจในการออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือชวยใน
การทํางานดานสุขภาพไดตรงกับวัตถุประสงค 

PLO3 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาวิธีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใชในการนําเสนอขอมูลทางสุขภาพ รวมถึงสรางแฟมความรู

เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง (interactive) การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสรางภาพประกอบการนําเสนอ  การ

เลือกใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยางเหมาะสมตอ

กลุมเปาหมายตามสถานการณท่ีกําหนด 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
สัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาดวยตนเอง (SDL) 

15 19 11 45 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 141 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  
การใชสถานท่ีและอุปกรณ 
สําหรับการเรียนการสอน 

1. แบบประเมินจากแบบบันทึก
การตรงตอเวลา การเขา
หองเรียนและหองสอบ  
 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

- - 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 

 
2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 

การสงเสริมสุขภาพ 
- - 
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2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกั
การสงเสริมสุขภาพ 
 

1. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย
กลุมยอย 
 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน 

3. มีความรูและความเขาใจถึงงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ  

- - 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตอง
พัฒนา 

3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิด
หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลง 
ขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต 

- - 

2. สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 
 

1. มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม 
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา 
 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนาและการนําเสนอ  
โดยอาจารย 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค 

- - 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

- - 

2. สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณท่ี 
หลากหลาย 

1.   มอบหมายงานอภิปรายกลุม  
ยอยและนําเสนอขอมูลหรือ   
ผลงาน และรวมสัมมนาในชั้น
เรียน 

1.  ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรม การมีสวนรวมและ
การทํางานเปนทีม โดยอาจารย 
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3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพอยาง เหมาะสม 

- - 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหา
ทางสุขภาพ โดยเลือก และ  
ประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตร
หรือสถิติท่ีเก่ียวของอยาง
เหมาะสมในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะ แนวทางในการ
แกปญหา  

- - 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับ บุคคลและ กลุม
คนในสถานการณท่ีหลากหลาย 
และนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม  

- - 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน  

1.มอบหมายงานใหจัดเตรียม
ขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใหนิสิตนําเสนอหนา
ชั้นเรียน 

1.ประเมินความสามารถสื่อสาร
โดยและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
โดยใชแบบประเมิน 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูลประมวลผล 
แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศไดอยาง 
เหมาะสม 

1.มอบหมายงานจากหัวขอท่ี
กําหนดให 

1.ประเมินจากผลงานและการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 11 ม.ค. 61 - แนะการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
- บทนําของสื่อมัลติมีเดีย 
 

3   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 
 

อ. ภัทธกร 
 
 
 

2 18 ม.ค. 61 - การประยุกตใชงาน
มัลติมีเดีย 
 

3   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint
  

อ. ภัทธกร 
 
 

3 25 ม.ค. 61 -จรรยาบรรณและ
กฎหมายเก่ียวกับสื่อ
มัลติมีเดีย 
-การรูเทาทันสื่อมวลชน 
(กรณีศึกษาดานสุขภาพ) 

3   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
- ยกตัวอยางประกอบ 
 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ภัทธกร 
 
 

4 1 ก.พ. 61 การวิเคราะหสื่อประเภท
ตางๆ 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- สัมมนา 

 อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

5 8 ก.พ. 61 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
มัลติมีเดียและโปรแกรม  
Photoshop 
Illustrator 
Adobe Audition 
Adobe Flash 

1 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ภัทธกร 
 

6 15 ก.พ. 61 องคประกอบพ้ืนฐานใน
การออกแบบ 
เสียง (Sound) 
ภาพนิ่ง (Still Image) 
อะนิเมชัน (Animation) 
ตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษร (Character 
and Fonts) 
ไฮเปอรเท็กซและไฮเปอร
มีดีย (HyperText and 
Hypermedia) 

1 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ 
- ฝกปฏิบัติ 

- โปรแกรมการ
ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ 
 

อ.ภัทธกร 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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7 22 ก.พ. 61 ทฤษฎีสี 
การเขียน Story board 

1 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ 
- ฝกปฏิบัติการเขียน Story 
board 

- ใบงาน 
- โปรแกรมการ
ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ 

อ.ภัทธกร 

8 8 มี.ค. 61 การออกแบบสิ่งพิมพเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ(แผน
พับ โปสเตอร โลโก QR 
code) 1 

1 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ 
- ฝกปฏิบัติ 

- สื่อ 
PowerPoint 
- กลองถายรูป 

อ.ศุภลักษณ 
อ.ภัทธกร 
 

9 15 มี.ค. 61 สอบกลางภาค 2     อ.ภัทธกร 

10 22 มี.ค. 61 ปฏิบัติการออกแบบ
สิ่งพิมพเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ(แผนพับ 
โปสเตอร โลโก QR 
code) 2 

 3  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ 
- ฝกปฏิบัติ 

- สื่อ 
PowerPoint 
- โปรแกรมการ
ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ 

อ.ศุภลักษณ 
อ.ภัทธกร 

11 29 มี.ค. 61 สัมมนาการออกแบบ
สิ่งพิมพเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ(แผนพับ 
โปสเตอร โลโก QR 
code)  

  3 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - ใบงาน 
 
 

อ.ภัทธกร 

12 5 เม.ย. 61 วิดีโอเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 
 
 

1 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบฝกปฏิบัติ 
- ฝกปฏิบัติโดยการบูรณาการ
ชิ้นงานเพ่ือใหบรรลุทักษะการ
เรียนรูในรายวิชา 

- สื่อ 
PowerPoint 
- โปรแกรมการ
ตัดตอวิดีโอ 

อ.เผด็จ 
อ.ภัทธกร 

13 12 เม.ย. 61 ปฏิบัติการผลิตวิดีโอเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ 
 

 3  - ฝกปฏิบัติโดยการบูรณาการ
ชิ้นงานเพ่ือใหบรรลุทักษะการ
เรียนรูในรายวิชา 

- โปรแกรมการ
ตัดตอวิดีโอ 
 

อ.เผด็จ 
อ.ภัทธกร 

14 19 เม.ย. 61 ปฏิบัติการผลิตวิดีโอเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ 
 

 3  - ฝกปฏิบัติโดยการบูรณาการ
ชิ้นงานเพ่ือใหบรรลุทักษะการ
เรียนรูในรายวิชา 
- ตรวจความกาวหนาของ
ช้ินงานครั้งท่ี 1 

- โปรแกรมการ
ตัดตอวิดีโอ 
 

อ.เผด็จ 
อ.ภัทธกร 

15 26 เม.ย. 61 นําเสนอการออกแบบ
(Final project 
Presentation) 

  3 นําเสนอชิ้นงานจากการบูรณา
การชิ้นงานเพ่ือใหบรรลุทักษะ
การเรียนรูในรายวิชา 

- โปรแกรมการ
ตัดตอวิดีโอ 

อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 
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า กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

16 3 พ.ค. 61 นําเสนอการออกแบบ
(Final project 
Presentation) 

  3 นําเสนอชิ้นงานจากการบูรณา
การชิ้นงานเพ่ือใหบรรลุทักษะ
การเรียนรูในรายวิชา 

- โปรแกรมการ
ตัดตอวิดีโอ 

อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

17 10 พ.ค. 61 สอบปลายภาค 2     อ.ภัทธกร 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน  

1 2.2, 3.2  สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 9 25 
2 2.2, 3.2  สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 17 25 
3 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4 ประเมินสัมมนา 4,15,16 5 
4 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4 คะแนนการเขาหองเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 
 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4 ผลงานจากปฏิบัติการรายบุคคล 

-แผนพับ 
-โปสเตอร 

 
11 
11 

 
10 
10 

5 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4 ผลงานจากปฏิบัติการกลุม 
-ตรวจความกาวหนาของชิ้นงานครั้งท่ี 1 
-การผลิตวิดีโอเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

 
14 

15,16 

 
5 
15 

6 - การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการสง
งานตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาคการศึกษา - 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.แบบประเมินจากแบบบันทึก

การตรงตอเวลา การเขาหองเรียน
และหองสอบ 

10 

2. ดานความรู 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา และการนําเสนอ โดย
ตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารยมี
สวนรวมในชั้นเรียน 

30 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา และการนําเสนอ โดย
ตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารยมี
สวนรวมในชั้นเรียน 

20 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 1.ประเมินความรับผิดชอบโดย
การสังเกตในการเรียนรู การสง
งาน ความถูกตองของงาน ท่ีไดรับ
มอบหมายโดยอาจารย 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา 
2.ประเมินจากคุณภาพผลงาน 

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 
 

หมวดท่ี 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 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน 

 1. ลดภาระงานของการสงชิ้นงานโดยการบูรณาการชิ้นงานเพ่ือใหบรรลุทักษะการเรียนรูในรายวิชา 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 


	สภ 141 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

