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คานา
รายละเอียดรายวิชา 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Design and
Web Development in Business) มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บ การจัดการ
เนื้อหา ขั้นตอนการพัฒ นาเว็บ เทคนิคในการพัฒ นาเว็บ โครงสร้างเว็บ การใช้งานและการเชื่อมโยงงาน
กราฟิกและมัลติมีเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
รายละเอียดรายวิชานี้ จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็น ทฤษฎี
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได ้แนวทางในการจัดการ เรียนรู้ทฤษฎี และ กรณีศึกษา
ต่างๆ จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภายในห้ องเรี ย น รวมถึงติ ด ตามเทคโนโลยี ใหม่ ๆ โดยใช้ ทั ก ษะ
การค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้ อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิช านี้ ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2. จานวนหน่วยกิต
อัตราส่วนการเรียน 3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา อ๋องสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บ และสามารถออกแบบเว็บได้
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.3 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ในวิชานี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ในองค์การ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลั ก การออกแบบเว็ บ การจั ด การเนื้ อ หา ขั้ น ตอนการพั ฒ นาเว็ บ เทคนิ ค ในการพั ฒ นาเว็ บ
โครงสร้างเว็บ การใช้งานและการเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมีเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา และประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยัง
อนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ E-mail ส่วนตัว
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และทาประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น การใช้ความรู้ และทักษะใน
ความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องพึงระมัดระวัง และคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและสังคม
เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น
3) มี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมที่ คานึ งถึ งประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ าประโยชน์ ส่ ว นตนอย่ างมี
คุณธรรม
4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณ
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. ให้ทาโครงงาน หรือรายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่าการทากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้งพฤติกรรมการ
เรียน การทารายงานกลุ่ม และการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฏีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์
2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
2.1.8 สามารถบรูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoin ประกอบการบรรยายโดยใช้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2.2.2 การแบ่งกลุ่มทาโครงงาน และนาเสนอโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
2.3.3 ประเมินผลจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างมีระบบ
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใช้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรืออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสารการเรียนรู้
3.2.2 สาธิตวิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างเว็บไซต์
3.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาทาโครงการที่กาหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ เพื่อใช้ในการนาเนื้อหา
สาระความรู้ เพื่อเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บเพจ
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.1.4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของผู้อื่น
4.1.5 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชา
4.2.2 มอบหมายการบ้านทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4.3.3 ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน เป็นต้น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน E-learning จาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 กาหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากเนื้อหาที่ค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ ผู้ ส อนแนะน าตั ว
และอธิ บ ายเนื้ อ ห ารายวิ ช า
จุด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
รายวิ ช าเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
2. อาจารย์บรรยายและให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจ
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. PowerPoint ความรูเ้ บื้องต้น
เกี่ยวกับเว็บ
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวนท้ายบท
4. ให้นักศึกษาค้นหาหัวข้อที่
ต้องการสร้างเว็บไซต์
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและ
พัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2. PowerPoint พื้นฐานการ
ออกแบบเว็บ

1

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเว็บ
- ประวัติความเป็นมาของเว็บ
- ประเภทของเว็บไซต์
- โครงสร้างระบบข้อมูล
เว็บไซต์
- เว็บเทคโนโลยี
- โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บ
- คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
- สรุป

4

2

บทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบ
เว็บ
- ความหมายของการออกแบบ
เว็บ
- องค์ประกอบของการ
ออกแบบเว็บไซต์
- ความสาคัญของการออกแบบ
- ประเภทของการออกแบบ
เว็บไซต์
- สรุป

4

ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท
4. ให้นักศึกษากาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ที่จะสร้าง
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. PowerPoint กระบวนการพัฒนาเว็บ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท
4. ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลในการทา
เว็บไซต์
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. PowerPoint การออกแบบหน้าเว็บ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท
4. นักศึกษาออกแบบร่างของเว็บไซต์
และระบบเนวิเกชั่นให้กับเว็บไซต์
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ
2. PowerPoint การออกแบบระบบเนวิ
เกชั่นสาหรับเว็บไซต์

3

บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาเว็บ
- การกาหนดเป้าหมายของเว็บ
- การกาหนดกลุม่ เป้าหมายของ
ผู้ใช้
- กาหนดเนื้อหาของเว็บ
- กระบวนการในการพัฒนาเว็บ

4

4

บทที่ 4 การออกแบบหน้าเว็บ
- ส่วนประกอบของหน้าเว็บ
- รูปแบบของหน้าเว็บ
- แนวคิดและหลักการในการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์

4

5

บทที่ 5 การออกแบบระบบเนวิ
เกชั่นสาหรับเว็บไซต์
- ความสาคัญและรูปแบบของ
ระบบเนวิเกชั่น
- ประเภทของเนวิเกชั่น
- การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
- สรุป

4

ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ
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มคอ. 3

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

บทที่ 6 การเลือกใช้สสี าหรับ
เว็บ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี
- ประโยชน์ของสีกับเว็บไซต์
- ระบบสีในเว็บไซต์
- สีและการนาไปใช้งาน
- จิตวิทยาของสี
- สรุป

4

บทที่ 7 การใช้งานกราฟิก
และรูปแบบตัวอักษรสาหรับ
เว็บ
- รูปแบบกราฟิกสาหรับเว็บ
- การกาหนดขนาดและความ
ละเอียดของภาพ
- คาแนะนาในการออกแบบ
กราฟิกสาหรับเว็บไซต์
- ชนิดและรูปแบบตัวอักษร
- การจัดข้อความและกาหนด
คุณสมบัติของข้อความหน้าเว็บ
- สรุป

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ บ รรยายแ ละให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
2. เปิ ด โอ ก า ส ให้ นั ก ศึ ก ษ า
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจ
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หั ด
ทบทวนท้ายบท
4. นักศึกษาออกแบบหน้า
เว็บไซต์ และระบบเนวิเกชั่น
ให้กับเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop หรือ
Adobe Illustrator
สื่อการสอน
1. ต าราก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะ
พัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2. PowerPoint การเลือกใช้สี
สาหรับเว็บ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวนท้ายบท
4. เริ่มสร้างเว็บไซต์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe
Dreamweaver
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและ
พัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2. PowerPoint การใช้งาน
กราฟิกและรูปแบบตัวอักษร
สาหรับเว็บ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

6

7

8

ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

สอบกลางภาค

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. สร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Adobe Dreamweaver
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน
ธุรกิจ
2. PowerPoint ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. สร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Adobe Dreamweaver
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน
ธุรกิจ
2. PowerPoint การใช้คาสั่ง PHP เชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล MySQL
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. นาเว็บไซต์อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์และ
เรียกใช้งาน
สื่อการสอน
1. ตาราการออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน
ธุรกิจ
2. PowerPoint การนาข้อมูลเว็บไซต์อัพ
โหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์

9-10

บทที่ 8 การติดตั้งฐานข้อมูล
MySQL
- การติดตั้งฐานข้อมูล
MySQL
- ส่วนประกอบของฐานข้อมูล

8

11-12

บทที่ 9 การใช้คาสั่ง PHP
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
- คาสั่ง PHP ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้งาน MySQL
- การนาข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาแสดงผล
- การเพิ่มข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล
- การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
- สรุป

8

13

บทที่ 10 การนาข้อมูล
เว็บไซต์อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟ
เวอร์
- การตั้งชื่อและสมัคร
Domain Name
- การสมัครเว็บโฮสติ้ง
- อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
- การเรียกใช้งานเว็บไซต์ผ่าน
URLs
- การโปรโมทเว็บไซต์
- สรุป

4

ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

14

มอบหมายงานให้นักศึกษา
ทางานกลุ่ม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในประเด็น
ที่สนใจ
2. สร้างเว็บไซต์โปรแกรมสาเร็จรูป

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

15

ทบทวนบทเรียน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในประเด็น
ที่สนใจ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

16

สอบปลายภาคเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1.
1.1, 1.2, 1.5, 4.4
2.

3.
4.
5.

วิธีการประเมิน
การเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการ
เรียนการสอน
การส่งแบบฝึกหัดและงานใน
ชั้นเรียน

1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2,
2.4, 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, สอบกลางภาค
3.1, 3.3, 3.4
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 , การนาเสนองานกลุ่ม
2.6, 2.8, 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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10
1-14

20

1-15

20

1-15

20

1-15

30
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2544). คัมภีร์ WEB DESIGN. กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
กฤติญา สกุลเสาวภาค กษิรา ศิริวัฒนากุล ธนะชัย สุนทรเวช และ อภิชญา นิ้มคุ้มภัย.(2551).
Professional Web Design. กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์. (2550). การออกแบบเว็บให้น่าใช้ Designing Web Usability.
กรุงเทพมหานคร: เคทีพี.
ณรงค์ ล่าดี. (2550). การออกแบบอินเตอร์เฟส Interface Design. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอน
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผุ้
ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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