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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 1087307 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 3(2-2-5) Design
and Web Development in Business มุงเนนใหผเู รียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศึกษา
โครงสรางของเว็บ การใชงาน การเชื่อมโยงงานกราฟก งานฐานขอมูล บนเว็บ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี เทคนิควิธีการออกแบบเว็บ โดยใชโปรแกรมประยุกต และการเชื่อมตอไปสู
อินเทอรเน็ตเพื่อการใชงานไดจริง
รายละเอียดรายวิชานี้จงึ เปนสวนสําคัญตอผูเ รียน ที่เนนทัง้ การเรียนการสอนทีเ่ ปนทฤษฎี
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา
ตาง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะ
การคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเ รียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ในอนาคตได

อ.ดร.วิระพงศ จันทรสนาม
อาจารยประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ธันวาคม 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1087307 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
Design and Web Development in Business
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรที่ใชรายวิชานี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.วิระพงศ จันทรสนาม ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)
wirapongc@gmail.com
5. ระดับการศึกษา / ชั้นปที่เรียนรายวิชานี้
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) สําหรับรายวิชานี้
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอม (co-requisites) กับรายวิชานี้
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2557
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 30 ธันวาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของเว็บ และสามารถออกแบบเว็บได
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตสิ ําหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บทัง้ ในปจจุบันและ
อนาคต
3. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีฐานความรูท ี่ไดเปนรูปธรรมในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูในวิชานี้เพื่อแกปญ
 หาเกี่ยวกับเว็บไซตในองคกร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบเว็บการจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ
โครงสรางของเว็บการใชงานและการเชื่อมโยงงานกราฟกและมัลติมเี ดีย งานฐานขอมูลบนเว็บ เว็บ
เทคโนโลยีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
Study to Web design principles; content management; web development
procedure, technique; web structure; web interaction graphic interface and
multimedia; database on web; web technology; internet connection.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะและ/หรือสือ่ สังคม
ออนไลนอื่น ๆ
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อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุม ตามความตองการ 1
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตอ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอ
ขัดแยง และลําดับ ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเนน
ในเรื่องของความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอตนเองและเพื่อนในกลุม
2. ใหทําโครงงาน หรือรายงานกลุม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตยตอ
หนาที่เมื่อไดรบั มอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาทีเ่ กิดระหวางการทํากิจกรรมภายในหองเรียน
ทั้งพฤติกรรมการเรียน การทํารายงานกลุม และการสอบ
2. ความรู
2.1ความรูที่ตองไดรบั
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการ ทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม
ขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
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(8) สามารถบูรณาการความรู ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. การแบงกลุมทําโครงงาน และนําเสนอโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในหอง และพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม
3. ประเมินผลจากการทํารายงานและการมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานและ
อภิปรายในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางมีระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. สาธิตวิธีการโปรแกรมประยุกตเพื่อสรางเว็บไซต
3. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาทําโครงการที่กําหนดโดยใชความรูวิชานี้ เพื่อใชในการ
นําเนื้อหาสาระความรู เพื่อเผยแพรสารสนเทศผานเว็บไซต
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหนักศึกษาทัง้ งานเดี่ยวและงานกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคม ในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุม

8

(4) สามารถเปนผูรเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของผูอื่น
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท งั้ ของตนเอง และทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเอง และทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเนนความรูท ี่เรียนในวิชา
2. มอบหมายการบานทั้งเปนงานเดี่ยวและงานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด
2. ประเมินจากงานที่มอบหมายใหนกั ศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
3. ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในหองเรียน การ
สงงานเปนตน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติ ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต สือ่ การสอน E-learning
จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
2. กําหนดใหนักศึกษาฝกปฏิบัตจิ ากเนื้อหาที่คนควาดวยตนเองจาก Website
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากงานทีม่ อบหมายใหนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต
1. อาจารยผสู อนแนะนําตัว
- ประวัติความเปนมาของเว็บ
และ อธิบายเนื้อหารายวิชา
- ประเภทของเว็บไซต
จุดประสงคและเปาหมาย ของ
- โครงสรางระบบขอมูลเว็บไซต
รายวิชาเกณฑการวัดผลและ
- เว็บเทคโนโลยี
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
- โปรแกรมชวยในการสรางเว็บ
และ website เพิ่มเติม
- คําศัพทที่เกี่ยวของกับเว็บไซต
2. อาจารยบรรยายและให
- สรุป
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. PowerPoint ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับเว็บ
3. แนวการสอน
4.website หลักสูตร และ
website ของผูส อน
หนวยที่ 2 เริ่มตนการพัฒนา
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
เว็บไซต
1. อาจารยบรรยายและ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ

ผูสอน
อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม
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3

หนวยที่ 3 การสรางเว็บเพจ
ดวยขอความและรูปภาพ

4

4

หนวยที่ 4 การใชตารางตกแตง

4

3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. ใหนักศึกษาคนหาหัวขอที่
ตองการสรางเว็บไซต
5. สรางเว็บไซตโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
Adobe Dreamweaver CS6
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. PowerPoint เริม่ ตนการ
พัฒนาเว็บไซต
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.ดร.วิระพงศ
1. อาจารยบรรยาย และให จันทรสนาม
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. ใหนักศึกษากําหนด
เปาหมาย และวัตถุประสงค
ของเว็บไซตทจี่ ะสราง
5. สรางเว็บเพจดวยขอความ
และรูปภาพโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
Adobe Dreamweaver CS6
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การสรางเว็บเพจดวยขอความ
และรูปภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.ดร.วิระพงศ
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เว็บเพจ

5

หนวยที่ 5 การออกแบบโครง
รางเว็บ (Web Layout)

4

1. อาจารยบรรยาย และ
จันทรสนาม
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. คนหาและจัดเตรียม
ขอมูลในการทําเว็บไซต
สื่อการสอน
5. สรางเว็บเพจดวยตาราง
แบบตาง ๆ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
Adobe Dreamweaver CS6
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การใชตารางในหนาเว็บเพจ
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.ดร.วิระพงศ
1. อาจารยบรรยายและให
จันทรสนาม
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. นักศึกษาออกแบบโครงราง
ของหนาเว็บไซต
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การออกแบบโครงรางเว็บ
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6

หนวยที่ 5 การออกแบบโครง
รางเว็บ (Web Layout)
-การออกแบบและพัฒนาโครง
รางเว็บดวย CSS Layouts

4

7

หนวยที่ 6 การใชเฟรมเซตแบง
หนาเว็บเพจ

4

(Web Layout)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. นักศึกษาออกแบบหนา
เว็บไซต และระบบนําทาง
(Navigation) ใหกับเว็บไซต
โดยใช CSS
5. สรางโครงรางเว็บโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
Adobe Dreamweaver CS6
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การเลือกใชสสี ําหรับเว็บ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. แบงหนาเว็บเพจดวยเฟรม
เซ็ตโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Adobe Dreamweaver CS6
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม
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ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การใชงานกราฟกและรูปแบบ
ตัวอักษรสําหรับเว็บ
8
9

สอบกลางภาค
ฝกปฏิบัติการเตรียมฐานขอมูล
เซิรฟเวอรโดย การติดตั้ง
ฐานขอมูล MySQL
- การติดตั้งฐานขอมูล MySQL
- สวนประกอบของฐานขอมูล
- ชนิดของขอมูล
- คําสั่ง SQL พื้นฐานสําหรับการ
จัดการฐานขอมูล
- การจัดการฐานขอมูลโดยใช
phpMyAdmin
- สวนการทํางานหลัก
- การสรางฐานขอมูลและ
การสรางตาราง
- สรุป

10

หนวยที่ 7 การสรางฟอรม

8

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. ติดตั้งโปรแกรมเว็บ
เซิรฟ เวอร ฐานขอมูล และ
โปรแกรมอานภาษาสคริปต
PHP ดวยโปรแกรม Appserv
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตพรอมฝกปฏิบัตกิ าร
ติดตั้งฐานขอมูล MySQL
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. สรางแบบฟอรมโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม
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11

หนวยที่ 8 การสรางการ
เชื่อมตอกับฐานขอมูลและการ
แสดงผล

4

12

หนวยที่ 9 การกระทํากับขอมูล
ดวย
Insert Update Delete
Search

4

Adobe Dreamweaver CS6
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การใชเครื่องมือชุดฟอรมใน
Adobe Dreamweaver CS6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. สรางการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลและการแสดงผล
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การใชคําสั่งภาษาสคริปต
PHP เชื่อมตอฐานขอมูล
MySQL
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม
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14-15

หนวยที่ 10 การสรางการ
เชื่อมตอกับโฮสตจริง
- การตั้งชื่อและสมัคร Domain
Name
- การสมัครเว็บโฮสติ้ง (Web
Hosting)
- อัพโหลดขึ้นเว็บเซิรฟเวอร
- การเรียกใชงานเว็บไซต
ผาน URLs
- การโปรโมทเว็บไซต
- สรุป

4

มอบหมายงานให
นักศึกษาทํางานกลุม
ทบทวนบทเรียน

4

4. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
จัดการขอมูลในตาราง
ฐานขอมูลดวยคําสั่ง Insert,
Update, Delete, Search
ดวย Data Dynamic
Objects
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การกระทํากับขอมูลดวย
Insert Update Delete
Search
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยาย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นทีส่ นใจ
3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทบทวนทายบท
4. นําเว็บไซตอัพโหลดขึ้นเว็บ
เซิรฟ เวอรและเรียกใชงาน
สื่อการสอน
1. เอกสารคําสอนการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. สาธิตและฝกปฏิบัตกิ าร
การนําขอมูลเว็บไซตอัพโหลด
ขึ้นเว็บเซิรฟเวอร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
2. สรางเว็บไซต

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม

อ.ดร.วิระพงศ
จันทรสนาม
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โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe
Dreamweaver CS6 คนละ
1 เว็บไซต
16

สอบปลายภาค

คณะบริหารธุรกิจ

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1.
2.

3.
4.

5.

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1,1.2,1.5,4.4,

การเขาเรียนทุกครั้งที่มี
การเรียนการสอน
1.1,1.2,1.4,1.5,1.7,2.1,2.2,2. การสงแบบฝกหัดและ
4,
งานในชั้นเรียน
2.5,2.6,2.7,3.1,3.2,3.3,3.4,4.
4,4.5,5.1,5.3,5.4
1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.6,3.1,3. สอบกลางภาค
3,
3.4
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,2.1,2.6,2. การนําเสนองานกลุม
8,
หรืองานเดี่ยว
3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.4,4.5,5.
3
,5.4
1.1,1.2,2.1,2.2,3.1, 3.2,
สอบปลายภาค
3.4, 5.3, 5.4

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10

1-14

20

9

20

13-14

20

16

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและเอกสารคําสอนหลัก
วิระพงศ จันทรสนาม.(2557).เอกสารคําสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ. ชัยภูมิ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ธวัชชัย ศรีสเุ ทพ. (2544). คัมภีร WEB DESIGN. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.
กฤติญา สกุลเสาวภาค กษิรา ศิริวัฒนากุล ธนะชัย สุนทรเวช และ อภิชญา นิ้มคุมภัย

17

(2551). Professional Web Design. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
โรงเรียนอินเทอรเน็ตและการออกแบบ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กฤษณะ สถิตย. (2544). สรางโฮมเพจดวยตนเอง งาย ฟรี และมีสไตล. กรุงเทพมหานคร :
อินโฟเพรส.
ดวงพร เกี๋ยงคํา. (2549). คูมือสรางเว็บไซตดวยตนเอง. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.
ประภาพร ชางไม. (2551). มือใหมสรางเว็บไซต Photoshop + Dreamweaver.
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร
พรทิพย โลหเ ลขา. (2539). การใช INTERNET ระบบ UNIX & WINDOWS.
กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ
วงศประชา จันทรสมวงศ. (2551). คัมภีร PHOTOSHOP CS6. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเ รียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผสู อนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ โครงงาน วิธีการใหคะแนนสอบ แบบฝกปฏิบัติ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลั บ อาจารยผูส อนหรือเชิญ วิท ยากรที่มีความรูความชํานาญในดานการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

