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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื4อสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

หมวดที4 E ข้อมลูโดยทั 4วไป 

1. รหสัและชื4อรายวิชา 

4123309   การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวาสครปิ 

  JavaScript Programming 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกติ (2-2-3) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยส์วุฒัน์  กลว้ยทอง 

5. ภาคการศึกษา / ชั Vนปีที4เรียน 

ภาคการศกึษาที( 1/62 ชั sนปีที( 3 

6. รายวิชาที4ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

7. รายวิชาที4ต้องเรียนพร้อมกนั (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

8. สถานที4เรียน 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

สรุนิทร ์

9. วนัที4จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั Vงล่าสดุ 

-
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หมวดที4 g จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื(อใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจพืsนฐานการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาสครปิ หลกัการไวยากรณ์

ของภาษา การประยกุตใ์ชก้บังานดา้นการพฒันาเวบ็ ความเขา้ใจพืsนฐานการประมวลผลดว้ยภาษา

จาวาสครปิ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

- นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี(ยวกบัการเขยีนโปรแกรมภาษาจาวาสครปิ 

- นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการประยกุตใ์ชง้านความรูใ้นการเขยีนโปรแกรม

ภาษาจาวาสครปิ และนํามาใชง้านในระบบงานที(นกัศกึษาพฒันาขึsนเอง 

หมวดที4 j ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัการและไวยากรณ์ของภาษาจาวาสครปิ การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาสครปิ การ

เชื(อมโยงกบับราวน์เซอร ์การแลกเปลี(ยนขอ้มลูแบบ Real-time การพฒันาโปรแกรมลกูขา่ยและแม่

ขา่ยการเชื(อมต่อกบัอุปกรณ์นําเขา้ เสยีง วดีโีอ คยีบ์อรด์ และอุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์อพว่งอื(น ๆ 

การควบคมุสว่นแสดงผลบนเวบ็ที(ตอบสนองแบบพลวตั 

 

2. จาํนวนชั 4วโมงที4ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย 
ตนเอง 

บรรยาย 4} ชั (วโมง
ต่อภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา
เฉพาะราย 

ฝึกปฏบิตั ิ4} ชั (วโมงต่อ
ภาคการศกึษา 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
S� ชั (วโมงต่อภาค
การศกึษา 

 

3. จาํนวนชั 4วโมงต่อสปัดาหที์4อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ B ชั (วโมงต่อ

สปัดาห ์(เฉพาะรายที(ตอ้งการ) 
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หมวดที4 o การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมที4ต้องพฒันาคณุธรรม จริยธรรมที4ต้องพฒันา 

- ไมม่ ี

1.2 วิธีการสอน 

- ไมม่ ี

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ไมม่ ี

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที4ต้องได้รบั 

- มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัหลกัการและทฤษฏทีี(สาํคญัในเนืsอหาที(ศกึษา (4.)) 

- สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจ อธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอรร์วมทั sงประยกุต์

ความรูท้กัษะ และการใชเ้ครื(องมอืที(เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา (2.2) 

- สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์(4.J) 

- มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ี(ใชง้านไดจ้รงิ (4.S) 

- สามารถบรูณาการความรูใ้นที(ศกึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื(น ๆ ที(เกี(ยวขอ้ง (2.8) 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การทาํงานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณีศกึษา และ

มอบหมายใหค้น้ควา้หางานวจิยัหรอืบทความ ขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้ง โดยนํามาสรปุและนําเสนอ 

การศกึษาโดยใชปั้ญหา นําเสนอผลงานกลุม่ในหวัขอ้การประยกุตใ์ชง้าน และการพฒันา

โปรแกรมโดยใชภ้าษาจาวาสครปิในการพฒันาโครงงานที(นกัศกึษาไดเ้ลอืกพฒันา และมี

กระบวนการสอนที(เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบที(เน้นการวดัหลกัการและ

ทฤษฎ ี

- นําเสนอสรปุการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้ง 

- การมสีว่นรว่มในการเรยีนและการเสนอความคดิเหน็ในหวัขอ้ที(คดัสรร 

- วเิคราะหก์รณีศกึษา 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษาทางปัญญาที4ต้องพฒันา 

- สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม (B.J) 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหผู้เ้รยีนนําโครงงานในหวัขอ้ที(สนใจและผา่นการพจิารณาจากผูส้อน

และนําเสนอผลงานจากการศกึษาและการคน้ควา้ 

- อภปิรายกลุม่และการเสนอความคดิเป็นในหวัขอ้ที(คดัสรรการเขยีนโปรแกรมภาษาจา

วาสครปิ 

- วเิคราะหก์รณีศกึษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบที(มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ 

- สอบวดัจากการประเมนิจากการคน้ควา้ขอ้มลูดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการ

เขยีนโปรแกรมภาษาจาวาสครปิ และการนําเสนอ 

- สงัเกตพฤตกิรรมการแกปั้ญหาที(พบในการทาํงาน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที4ต้องพฒันา 

- มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ั sงของตนเองและของทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื(อง 

(4.6) 

4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

- มอมหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล เชน่ ใหน้กัศกึษาออกแบบ และพฒันาโปรแกรม

ที(สามารถนําเอาแนวคดิที(เกี(ยวกบัการพฒันาโปรแกรมโดยใชแ้นวคดิของการเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอรข์ ั sนสงู 

- การนําเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานที(นําเสนอ และพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

- ประเมนิผลจากขอ้สอบกลางภาคและขอ้สอบปลายภาค 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื4อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื4อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที4ต้อง

พฒันา 

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

คอมพวิเตอร ์(O.)) 

- สามารถแนะนําประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืการ

แสดงสถติปิระยกุตต่์อปัญหาที(เกี(ยวขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์(5.2) 

- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม (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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หมวดที4 q แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ที4 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชั 4วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื4อที4ใช้ 

ผูส้อน 

1 ชีsแจงรายละเอยีดแผนการสอน สรา้งความ
เขา้ใจเบืsองตน้ในเนืsอหาวชิา แนะนําการจดัการ
เรยีนรู ้และนําเขา้สูบ่ทเรยีนประวตั ิและภาษา
จาวาสครปิ 
 

3 บรรยายและ
ชีsแจงขอ้ตกลง 
ทดสอบพืsน
ฐานความรู ้

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

2-3 การประมวลผลของภาษาจาวาสครปิ ประโยชน์
ในการใชง้านภาษาจาวาสครปิ เริ(มตน้การเขยีน
โปรแกรมดว้ยภาษาจาวาสครปิ 
 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

4-5 ทบทวนการเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร ์
รปูแบบคาํสั (งภาษาจาวาสครปิ การกาํหนดตวั
แปร ชนิดของขอ้มลู 
 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

6-7 ทดสอบการสรา้งเวบ็ไซตด์ว้ยภาษาจาวาสครปิ 
การควบคมุการทาํงานของหน้าเวบ็ดว้ยภาษา
จาวาสครปิ  

6 บรรยาย / ใชส้ื(อ
การสอนรอบรู ้/ 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 

8 สอบกลางภาค    
9-10 ศกึษา JavaScript Framework ทาํความเขา้ใจ

กบั Framework ที(มอียูปั่จจุบนั การเลอืกใชง้าน 
ภาษา JavaScript Framework 
 

6 บรรยาย / ใชส้ื(อ
การสอนรอบรู ้/ 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 

11-12 ศกึษาแนวคดิของการใช ้NodeJS ซึ(งเป็น 
JavaScript Framework ที(ไดร้บัความนิยมใน
ปัจจบุนั ทดสอบเขยีนคาํสั (งเพื(อควบคมุการ
ทาํงานของโปรแกรมที(ตอ้งการ ศกึษาการใช้
งานภาษา JavaScript สาํหรบัการควบคมุ
อุปกรณ์ IoT 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง / 
กรณีศกึษา 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ย
ทอง 

13-14 ยกตวัอยา่งโปรแกรมที(ถกูพฒันาขึsนโดยใช้
แนวคดิการเขยีนโปรแกรมภาษาจาวาสครปิ 
และมอบหมายงานสาํหรบันําความรูเ้รื(องการ
พฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาสครปิไปพฒันา
เป็นโปรแกรมตามที(ตอ้งการ 

6 บรรยาย / 
ยกตวัอยา่ง 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 
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สปัดาห์
ที4 

หวัข้อ / รายละเอียด จาํนวน
ชั 4วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื4อที4ใช้ 

ผูส้อน 

15-16 นําเสนองานจากการนําความรูเ้รื:องการเขยีนโปรแกรม
ดว้ยภาษาจาวาสครปิ ไปพฒันาเป็นโปรแกรม 

6 อภปิรายการ
นําเสนอผลงาน 

อ.สวุฒัน์ 
กลว้ยทอง 

 

หมวดที4 r ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

E. เอกสารและตาํราหลกั 
เอกสารประกอบการสอนของรายวชิาการเขยีนโปรแกรมภาษาจาวาสครปิ 

g. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 
จตุรพชัร ์พฒันทรงศวิไิล. พฒันาเวบ็แอฟพลิเคชั 4นด้วย JavaScript 

[ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้ากแหลง่ที(มา: 
http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_HIC.html (27 สงิหาคม 
2556) 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 
เอกสารทางวชิาการและขอ้มลูอื(น ๆ ทั sงไทยและองักฤษที(เกี(ยวขอ้งกบัการเขยีน

โปรแกรมภาษาจาวาสครปิ 
 

หมวดที4 z การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

E.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานีs ที(จดัทาํโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการ

นําแนวคดิและความคดิเป็นจากนกัศกึษาไดด้งันีs 
- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูเ้รยีน และผูส้อน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผา่นอเีมลแ์ละเฟสบุ๊คที(อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นชอ่งทางการ

สื(อสารกบันกัศกึษา 
g.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื(อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันีs 
- การสงัเกตการณ์เรยีนในชั sนของผูเ้รยีนและการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

j.  การปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 4 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจดั

กจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ(มเตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันีs 
- ศกึษารปูแบบและวธิกีารใหม ่ๆ ที(จะประยกุตม์าใชใ้นการเรยีนการสอน 
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- ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื(อพฒันาการเรยีนการสอน 
o.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ} ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ในรายหวัขอ้ 
ตามที(คาดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุม่ตรวจ
ผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการ
เรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �โดยรวมในรายวชิาดงันีs 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดย
อาจารยอ์ื(น หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิที(ไมใ่ชอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

- มกีารตั sงคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาโดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการให้
คะแนนพฤตกิรรม 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ �ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวาง

แผนการปรบัปรงุการสอน และรายละเอยีดวชิา เพื(อใหเ้กดิคณุภาพมากขึsน ดงันีs 
- ปรบัปรงุรายวชิาทุก B ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสมัฤทธิ �ตามขอ้ J 
- เปลี(ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื(อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรื(องการประยกุต์

ความรูนี้sกบัปัญหาที(มาจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


