มคอ.3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะ/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1087305 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยเสกศักดิ์ ปราบพาลา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2558
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-Requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาลาสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเว็บได
2. สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บที่เชื่อมตอกับฐานขอมูลได
3. สามารถประยุกตใชความรูท ี่ไดเพื่อเขียนโปรแกรมบนเว็บในงานดานตางๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูขั้นพืน้ ฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อฝกทักษะการ
เปนนักเขียนโปรแกรมและการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุวิสัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตเบื้องตน มาตรฐานเว็บไซต ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ การ
จัดการรูปแบบเอกสารและขอความ การแทรกรูปภาพ ตารางแบบฟอรม การกําหนดคาของสี สไตลชีต การจัด
องคประกอบหนาเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนยายขอมูลไปยังแมขาย การเชื่อมโยงฐานขอมูลเบื้องตน การ
เผยแพรและประชาสัมพันธเว็บ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

4 ชั่วโมงตอสัปดาห
2 ชั่วโมงตอสัปดาห
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง ตอสัปดาห วันอาทิตย เวลา 13.00-14.00 น. (เฉพาะในรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล การไม
เปดเผยขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซื่อสัตยในการเขียน
โปรแกรมอยางมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสงคม
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1.1.3 มีภาวะความเปนผูนาํ และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การใช Social Network การขายสินคาผานอินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ การปองกันตนเอง
1.2.2 อภิปรายกลุม นําเสนอโครงงานประกอบรายวิชา
1.2.3 ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1.2.4 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ หรือกําหนดบทบาทสมมุติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
1.3.2 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
1.3.5 ประเมินผลจากการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานทางการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาที่ใชพัฒนาเว็บแอบพลิเคชัน เชน
ภาษา PHP , JavaScrip การใชงานระบบจัดการขอมูล ดวย MySQL การสรางฐานขอมูล การเพิ่ม ลบ ขอมูล การอับ
โหลดไฟล และการเผยแพรเว็บไซต
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย สาธิตตัวอยาง ตามเอกสารประกอบการสอน สไลดประกอบการสอน และมอบหมายใหทํา
แบบฝกหัดทายหนวยเรียน
2.2.2 ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 สอบปภาคฏิบัติโดยวัดจากความสามารถ
2.3.3 ประเมินจากแบบฝกหัดประจําบทกอนสอบกลางภาคและหลังสอบกลางภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น จากการใชเทคโนโลยี
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษที่ใหวิเคราะหและแกไขปญหา และการนําเสนอผลงาน
3.2.2 อภิปรายกลุม
3.2.3 วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.4 การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดใน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนําเสนอผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรูดว ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล เชน การคนควาความกาวล้าํ ของเทคโนโลยี การนําตัวอยางการ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
4.2.3 การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
5.1.1 ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสือ่ สารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
5.1.5 ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตาง ๆ เชน Web Blog การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat Room หรือ Social
Network
5.1.6 ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซตสื่อการสอน E- Learning และทํารายงานโดย
เนนการใชภาษาคอมพิวเตอรหรือการคนควาจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.2 นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนําเขาสูบนเรียนเพื่อเตรียมความ
4
พรอม
- แนะนําภาษาที่ใชในการพัฒนาเว็บ
- เครื่องมือที่จําเปน เชน โปรแกรม
Editor , Web server,
- ติดตั้งโปรแกรมที่พรอมใชงาน
2
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
4
ประวัติและความเปนมาของอินเตอรเน็ต
อุปกรณเชื่อมตออินเตอรเน็ต
3
ขอตกลงของการสื่อสารผานเครื่อขาย
8
อินเตอรเน็ต มาตรฐาน TCP/IP, ARP,
RARP, และ ICMP
DNS, E-mail, และ FTP , WWW, HTTP,
TelNet
4
เทคโนโลยีการโปรแกรมบนเว็บ
8
- Web page
- Static web page
- Dynamic web page
- Common Gateway Interface
5
สอบระหวางภาค
0
6
-การสรางเว็บเพจจาก ภาษา HTML,PHP,
8
- ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL
การใชงาน Dreamweaver สําหรับการ
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายดวย
อ.เสกศักดิ์
PowerPoint,
ปราบพาลา
- ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม
ที่เกี่ยวของเตรียมความ
พรอม
- บรรยายดวย
PowerPoint
บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝกหัด
มอบงานโปรเจ็คกลุม
บรรยาสาธิต
-ฝกปฏิบัติ

-บรรยายสาธิต
-ฝกปฏิบัติ
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9

ออกแบบเว็บแอบพลิเคชัน
สอบภาคปฏิบัติ
การเขียนโปรแกรมภาษา PHP, MySQL
การสรางเว็บแอบพลิเคชัน ดวย PHP,
MySQL
นําเสนอโครงงาน

10

สอบปลายภาค

7
8

8
8
4

-นศ.นําเสนอผลงาน
-สรุปผลและเสนอแนะ

0

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1-15
1-15
1-7
5-10
12-15
1-15

วิธีการประเมิน
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
การสอบกลางภาค
กิจกรรมยอย
การทํากิจกรรมกรณีศึกษา
การสอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15
1-15
8
11
16
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%
5%
25%
20%
20%
25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. สุรี พงศาสกุลชัยและณรงค ล่ําดี. เว็บเทคโนโลยี : เคทีพี คอม แอนด คอนซัลท : กรุงเทพฯ, 2551.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต
1. ศึกษาภาษา PHP , http://www.w3schools.com/php
2. ศึกษาภาษา HTML , http://www.w3school.com/html
3. แนะนําภาษา PHP, http://www.tutorialspoint.com/php/php_introduction.htm
4. เว็บไซตประกอบการเรียนการสอน
http://www.computer-cpru.com/moodle/course/view.php?id=38
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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มคอ.3
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยการนําแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอแนะนําผานเว็บบอรดใน LMS ประจํารายวิชาที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้
- สังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน
- ประเมินจากผลการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และสรรหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดงั นี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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