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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื1อสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

หมวดที1 D ข้อมลูโดยทั 1วไป 

1. รหสัและชื1อรายวิชา 

4122311   การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 

  Web Programming 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกติ (4-4) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยส์วุฒัน์  กลว้ยทอง 

5. ภาคการศึกษา / ชั Vนปีที1เรียน 

ภาคการศกึษาที( 1/62 ชั oนปีที( 2 

6. รายวิชาที1ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

7. รายวิชาที1ต้องเรียนพร้อมกนั (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

8. สถานที1เรียน 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

สรุนิทร ์

9. วนัที1จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั Vงล่าสดุ 

-
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หมวดที1 g จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื(อใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจพืoนฐานการเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ หลกัการทาํงานของการใหบ้รกิาร

บนเวบ็ การสื(อสารขอ้มลูในระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ์ เทคโนโลยทีี(ใชใ้นการเขยีนโปรแกรมบน

เวบ็ และนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชเ้พื(อการสรา้งเวบ็ที(สามารถใหบ้รกิารไดต้ามที(ตอ้งการ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

- นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี(ยวกบัการพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ 

- นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการประยกุตใ์ชง้านความรูใ้นการพฒันาโปรแกรม

บนเวบ็ และนํามาใชง้านในระบบงานที(นกัศกึษาพฒันาขึoนเอง 

 

หมวดที1 j ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

การสรา้งโปรแกรมประมวลผลบนระบบเวบ็ การออกแบบสว่นตดิต่อผูใ้ช ้การสรา้งเวบ็แบบ

ไดนามกิ การใชป้ระโยชน์โปรแกรมฝั (งลกูขา่ยและแมข่า่ย การใชโ้ปรแกรมฝั (งลกูขา่ยควบคมุการ

ทาํงานของเวบ็ การสรา้งคกุกีo การสรา้งเวบ็ที(เกบ็สถานะ การใชท้รพัยากรบนแมข่า่ยและในระบบ

เครอืขา่ย ระบบประมวลผลรว่มกบัฐานขอ้มลู 

2. จาํนวนชั 1วโมงที1ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย 
ตนเอง 

บรรยาย 4t ชั (วโมง
ต่อภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา
เฉพาะราย 

ฝึกปฏบิตั ิ 4t ชั (วโมง
ต่อภาคการศกึษา 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
Sv ชั (วโมงต่อภาค
การศกึษา 

 

3. จาํนวนชั 1วโมงต่อสปัดาหที์1อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ B ชั (วโมงต่อ

สปัดาห ์(เฉพาะรายที(ตอ้งการ) 
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หมวดที1 o การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมที1ต้องพฒันาคณุธรรม จริยธรรมที1ต้องพฒันา 

- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม ().4) 

- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม ().O) 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาที(เกี(ยวขอ้งกบัการเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 

- อภปิรายกลุม่กรณศีกึษาคน้ควา้และนําเสนอผลงานกลุม่ในหวัขอ้ความสาํพนัธข์อง

กระบวนการออกแบบและการเขยีนโปรแกรมบนเวบ็กบัการนําแนวคดิของการเขยีนโปรแกรม

บนเวบ็มาใชจ้รงิ โดยวธิกีารสอนเป็นแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานที(ไดร้บัมอบหมายตามขอบเขตที(ใหแ้ละตรงต่อเวลา 

- มกีารอา้งองิเอกสารที(ไดนํ้ามาทาํรายงาน อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม และไมค่ดัลอก

ผลงานของผูอ้ื(นมาใสใ่นงานของตนเอง 

- ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

- ประเมนิผลการนําเสนองานที(มอบหมาย 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที1ต้องได้รบั 

- สามารถวเิคราะหอ์อกแบบ ตดิตั oง ปรบัปรงุและ/หรอืประเมนิระบบ องคป์ระกอบต่าง ๆ 

ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหต้รงตามขอ้กาํหนด (4.B) 

- สามารถตดิตามความกา้วหน้าและววิฒันาการคอมพวิเตอรร์วมทั oงการนําไปประยกุต ์

(2.4) 

- มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ี(ใชง้านไดจ้รงิ (4.S) 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การทาํงานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณีศกึษา และ

มอบหมายใหค้น้ควา้หางานวจิยัหรอืบทความ ขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้ง โดยนํามาสรปุและนําเสนอ 

การศกึษาโดยใชปั้ญหา นําเสนอผลงานกลุม่ในหวัขอ้การประยกุตใ์ชง้าน และการพฒันา

โปรแกรมโดยใชค้ณุสมบตัขิองการเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ และกระบวนการสอนที(เน้นผูเ้รยีนเป็น

สาํคญั 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบที(เน้นการวดัหลกัการและ

ทฤษฎ ี

- นําเสนอสรปุการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้ง 

- การมสีว่นรว่มในการเรยีนและการเสนอความคดิเหน็ในหวัขอ้ที(คดัสรร 

- วเิคราะหก์รณีศกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษาทางปัญญาที1ต้องพฒันา 

- สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม (B.J) 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหผู้เ้รยีนนําโครงงานในหวัขอ้ที(สนใจและผา่นการพจิารณาจากผูส้อน

และนําเสนอผลงานจากการศกึษาและการคน้ควา้ 

- อภปิรายกลุม่และการเสนอความคดิเป็นในหวัขอ้ที(คดัสรรการเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 

- วเิคราะหก์รณีศกึษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบที(มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ 

- สอบวดัจากการประเมนิจากการคน้ควา้ขอ้มลูดา้นการปะยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการ

เขยีนโปรแกรมบนเวบ็ และการนําเสนอ 

- สงัเกตพฤตกิรรมการแกปั้ญหาที(พบในการทาํงาน 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที1ต้องพฒันา 

- สามารถนําความรูใ้นศาสตรม์าชีoนําสงัคมในประเดน็ที(เหมาะสม (J.B) 

- มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาํของตนเองและความรบัผดิชอบงานในกลุม่ (J.J) 

- มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ั oงของตนเองและของทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื(อง 

(4.6) 
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4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

- มอมหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล เชน่ ใหน้กัศกึษาออกแบบ และพฒันาโปรแกรม

ที(สามารถนําเอาแนวคดิที(เกี(ยวกบัการพฒันาโปรแกรมโดยใชแ้นวคดิของการเขยีนโปรแกรมบน

เวบ็ 

- การนําเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานที(นําเสนอ และพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

- ประเมนิผลจากขอ้สอบกลางภาคและขอ้สอบปลายภาค 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื1อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื1อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที1ต้อง

พฒันา 

- มทีกัษะในการใชเ้ครื(องมอืที(จาํเป็นที(มอียูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานที(เกี(ยวกบั

คอมพวิเตอร ์(O.)) 

- สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื(อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม (O.J) 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์(Website) สื(อการสอน (E-

learning) และทาํรายงาน โดยเน้นการนําตวัเลข หรอื จากแหลง่ที(มาขอ้มลูที(น่าเชื(อถอื 

- นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีี(เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัทาํรายงาน และการนําเสนอดว้ยสื(อเทคโนโลย ี

- การมสีว่นรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
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หมวดที1 q แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ที1 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชั 1วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื1อที1ใช้ 

ผูส้อน 

1 ชีoแจงรายละเอยีดแผนการสอน สรา้งความ
เขา้ใจเบืoองตน้ในเนืoอหาวชิา แนะนําการจดัการ
เรยีนรู ้และนําเขา้สูบ่ทเรยีน ความรูเ้กี(ยวกบั
อนิเทอรเ์น็ต 
ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอรเ์น็ตและ
อนิทราเน็ต 

3 บรรยายและ
ชีoแจงขอ้ตกลง 
ทดสอบพืoน
ฐานความรู ้

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

2-3 มาตรฐานเวบ็ไซต ์(Web Standards) W3C 
การลงรหสั HTML ตามหลกั Web Standards 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

4-5 เริ(มตน้กบั HTML และ XHTML แนะนําภาษา 
HTML และ XHTML โครงสรา้งภาษา กฎ
พืoนฐานของภาษาสาํหรบัการแสดงผลบนหน้า
เวบ็รูจ้กักบัสไตลช์ทีเบืoองตน้ ทาํความรูจ้กักบั
สไตลช์ที 
ความสามารถของสไตลช์ที การกาํหนดสไตล์
ชที 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

6-7 ทดสอบการนําเอาแนวคดิการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรโ์ดยใชแ้นวคดิการเขยีนโปรแกรม
เชงิวตัถุมาเขยีนเป็นเวบ็ไซตเ์พื(อใชง้าน 

6 บรรยาย / ใชส้ื(อ
การสอนรอบรู ้/ 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 

8 สอบกลางภาค    
9-10 ศกึษาเทคโนโลยกีารพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ที(

มอียูใ่นปัจจุบนั นําเทคโนโลยทีี(มอียูใ่นปัจจุบนั
มาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาเวบ็ เรยีนรูแ้นวคดิ
การใช ้Framework เพื(อการพฒันาเวบ็ 

6 บรรยาย / ใชส้ื(อ
การสอนรอบรู ้/ 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 

11-12 การสรา้งเวบ็ไซตเ์พื(อการตดิต่อกบัฐานขอ้มลู
เชงิสมัพนัธแ์ละฐานขอ้มลูเชงิวตัถุ การเพิ(ม
ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารเวบ็ การทดสอบ
การทาํงานของเวบ็ที(พฒันาแลว้ใหส้ามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของผูพ้ฒันา และเกดิขอ้ผดิพลาดน้อยที(สดุ  
 
 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 
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สปัดาห์
ที1 

หวัข้อ / รายละเอียด จาํนวน
ชั 1วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สื1อที1ใช้ 

ผูส้อน 

13-14 -ยกตวัอยา่งโปรแกรมที(ถกูพฒันาขึoนโดยใช้
แนวคดิการพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ และ
มอบหมายงานสาํหรบันําความรูเ้รื(องการพฒันา
โปรแกรมบนเวบ็ไปพฒันาเป็นโปรแกรมตามที(
ตอ้งการ 
-ใหโ้จทยจ์ากสถานการณ์จรงิ โดยใชง้านวจิยั
ของ อาจารยท์องอนิทร ์ไหวด ีซึ(งตอ้งทาํ
ฐานขอ้มลูสมนุไพร และนําเสนอบนเวบ็ได ้ 
 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / ให้
นกัศกึษาลองคดิ
และปฏบิตัจิรงิใน
ชั oนเรยีนและนอก
ชั oนเรยีน  

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

15-16 นําเสนองานจากการนําความรูเ้รื(องการพฒันา
โปรแกรมบนเวบ็ ไปพฒันาเป็นโปรแกรม 

6 อภปิรายการ
นําเสนอผลงาน 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 

 

 

 

หมวดที1 r ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

D. เอกสารและตาํราหลกั 
เอกสารประกอบการสอนของรายวชิาการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 

g. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 
งามนิจ  อาจอนิทร.์ การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 

[ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้ากแหลง่ที(มา: 
http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_HIC.html (27 สงิหาคม 4OOQ) 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 
เอกสารทางวชิาการและขอ้มลูอื(น ๆ ทั oงไทยและองักฤษที(เกี(ยวขอ้งกบัการเขยีนโปรแกรมบน

เวบ็ 
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หมวดที1 s การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

D.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานีo ที(จดัทาํโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการนําแนวคดิและ

ความคดิเป็นจากนกัศกึษาไดด้งันีo 
- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูเ้รยีน และผูส้อน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผา่นอเีมลแ์ละเฟสบุ๊คที(อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นชอ่งทางการสื(อสารกบั

นกัศกึษา 

g.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื(อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันีo 
- การสงัเกตการณ์เรยีนในชั oนของผูเ้รยีนและการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

j.  การปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 4 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจดักจิกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ(มเตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันีo 
- ศกึษารปูแบบและวธิกีารใหม ่ๆ ที(จะประยกุตม์าใชใ้นการเรยีนการสอน 
- ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื(อพฒันาการเรยีนการสอน 

o.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิv ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ในรายหวัขอ้ ตามที(คาดหวงัจาก

การเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณา
จากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �โดยรวมใน
รายวชิาดงันีo 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื(น หรอื
ผูท้รงคณุวฒุ ิที(ไมใ่ชอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

- มกีารตั oงคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ �ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุ

การสอน และรายละเอยีดวชิา เพื(อใหเ้กดิคณุภาพมากขึoน ดงันีo 
- ปรบัปรงุรายวชิาทุก B ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ �

ตามขอ้ J 
- เปลี(ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื(อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรื(องการประยกุตค์วามรูนี้oกบั

ปัญหาที(มาจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


