คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633411 ชื่อวิชาการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเว็บ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ.ดร. ปริ ศนา มัชฌิมา
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่ 2 / 2555 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
วันที่ 27 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษาสามารถทํ า การพัฒ นาฐานข้ อ มูล บนเว็ บ และสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ งานได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ นัก ศึกษามี ค วามรู้ พื น้ ฐานในการพัฒ นาฐานข้ อ มูล บนเว็บ หากมี ก าร
พัฒนารายวิชาในปี ต่อไป ควรมีการปรับปรุงตัวอย่างในการฝึ กปฏิบตั ิ ให้ เหมาะสมมากขึ ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขันตอนในการพั
้
ฒนาและออกแบบระบบฐานข้ อมูล วิธีการออกแบบเว็บไซต์
และส่วนติดต่อ กับผู้ใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ในการสร้ างการเชื่ อ มต่อ ระบบฐานข้ อ มูลกับอิ นเตอร์ เน็ต
เครื่ องมือสําหรับบริ หารฐานข้ อมูลบนเว็บ และเครื่ องมือที่ใช้ เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์
Course Description
Study the process of database design and development, method of web
design, user interface, tools for database and Internet connection, web based
administration and web server tools.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วย
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ตนเอง
บรรยาย 30 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคการศึกษา ต้ องการของนักศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้ งเวลาให้ คําปรึกษาในชัว่ โมงเรี ยน โดยจัดเวลาให้
คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ เมื่อมีนกั ศึกษามาขอคําปรึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
และลําดับความสําคัญ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของ
- เคารพสิทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
ความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างและฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมขณะเรี ยน การทําโครงงานร่วมกัน การตอบคําถาม และการส่งงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ในการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเว็บ ทั ้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมฝั่ งลูกข่าย และ
การเขียนโปรแกรมฝั่ งเซิร์ฟเวอร์ มี ความรู้ ในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้ อ มูลบนเว็บ การเขียน
โปรแกรมเพื่อสืบค้ นข้ อมูลในฐานข้ อมูลเว็บ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- ทําแบบฝึ กหัด
- ฝึ กการใช้ งานโปรแกรมเพื่อการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเว็บ
2.3 วิธีการประเมินผล
ให้ ทําแบบทดสอบ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
- สามารถสืบ ค้ น ตีความ และประเมิ นสารสนเทศ เพื่อ ใช้ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ

3.2 วิธีการสอน
บรรยาย และให้ นกั ศึกษาฝึ กทําแบบฝึ กหัดและทําโครงงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากผลงานการทําโครงงาน และการนําเสนองาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- สามารถใช้ ความรู้ในศาสตร์ มาชี ้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทั ้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ให้ นกั ศึกษาฝึ กทําโครงงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการนําเสนองาน
- การช่วยกันตอบคําถาม
- การส่งงานตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- ทักษะในการคิดคํานวณ
- ทักษะในการเข้ าใจในตรรกะการพัฒนาโปรแกรมเว็บ
- ทักษะในการเข้ าใจในตรรกะการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเว็บ
- ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมเว็บ
- ทักษะในการเลือกใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาโปรแกรมเว็บได้ อย่างเหมาะสม
- ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูล
- ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารในการเรี ยน เช่น การส่งอีเมล
การใช้ เว็บบอร์ ด
- ทักษะในการนําเสนอผลงานผ่านเครื่ องมือที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- ทําแบบฝึ กหัด
- ฝึ กการใช้ งานโปรแกรมเพื่อการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเว็บ

5.3 วิธีการประเมินผล
ให้ ทําแบบทดสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

จํานวน กิจกรรมการเรี ยน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการพัฒนา
4
- เอกสารแนวการสอน
โปรแกรมเว็บ
- PowerPoint
- ความหมายของโปรแกรมเว็บ
- ส่วนประกอบของการพัฒนา
โปรแกรมเว็บ
- หลักการทํางานของโปรแกรม
เว็บ
ภาษา XHTML
4
- PowerPoint
- Website
- ประวัตคิ วามเป็ นมาของภาษา
- เอกสารประกอบการสอน
XHTML
- ข้ อแตกต่างของ XHTML กับ
HTML
- หลักการเขียนภาษา XHTML
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
4
- PowerPoint
- Website
- ส่วนประกอบของฟอร์ ม
- เอกสารประกอบการสอน
- การออกแบบฟอร์ ม
- การส่งค่าและการรับค่าจาก
ฟอร์ ม
การโปรแกรมฝั่ งลูกข่าย
4
- PowerPoint
- Website
- พื ้นฐานการพัฒนาโปรแกรมฝั่ ง
- เอกสารประกอบการสอน
ลูกข่ายด้ วย Java Script
- การพัฒนาภาษาสคริ ปส์
สําหรับการโปรแกรมฝั่ งลูกข่าย
กลไกคุกกื ้และการสร้ างเว็บการเก็บ
4
- PowerPoint
สถานะ
- Website
- เอกสารประกอบการสอน
- ความหมายของกลไกคุกกื ้
- การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ
หัวข้ อ/รายละเอียด

ผู้สอน
ผศ.ดร. ปริศนา
มัชฌิมา

ผศ.ดร. ปริศนา
มัชฌิมา

ผศ.ดร. ปริศนา
มัชฌิมา

ผศ.ดร.ปริศนา
มัชฌิมา

ผศ.ดร. ปริศนา
มัชฌิมา

สัปดาห์
ที่

6.

7.

8.

9.

หัวข้ อ/รายละเอียด
คุกกื ้
- การใช้ คําสัง่ session และการ
เก็บสถานะผู้ใช้
การโปรแกรมฝั่ งแม่ขา่ ย (Server)
- พื ้นฐานการพัฒนาโปรแกรมฝั่ ง
แม่ขา่ ย
- การพัฒนาภาษาสคริ ปส์
สําหรับฝั่ งแม่ข่ายด้ วย PHP
ระบบฐานข้ อมูลเว็บ
- การเออกแบบฐานข้ อมูล
- การเขียนคําสัง่ เพื่อเชื่อมต่อ
ฐานข้ อมูล
- การนําเสนอฐานข้ อมูลผ่านเว็บ
การจัดการฐานข้ อมูลเว็บ
- การเขียนคําสัง่ เพื่อเพิ่มข้ อมูล
ในฐานข้ อมูล
- การเขียนคําสัง่ เพื่อลบข้ อมูล
- การเขียนคําสัง่ เพื่อปรับปรุง
ข้ อมูลในฐานข้ อมูล
การจัดการฐานข้ อมูลขั ้นสูง
- ฟั งก์ชนั่ ในภาษา SQL

จํานวน
ชั่วโมง

ผู้สอน

4

- PowerPoint
ผศ.ดร. ปริศนา
- Website
มัชฌิมา
- เอกสารประกอบการสอน

4

- PowerPoint
ผศ. ดร.ปริศนา
- Website
มัชฌิมา
- เอกสารประกอบการสอน

4

- PowerPoint
ผศ. ดร.ปริศนา
- Website
มัชฌิมา
- เอกสารประกอบการสอน

4

- PowerPoint
- Website
- เอกสารประกอบการสอน
- PowerPoint
- Website
- เอกสารประกอบการสอน
- PowerPoint
- Website
- เอกสารประกอบการสอน

10.

การจัดการฐานข้ อมูลขั ้นสูง (ต่อ)
-การใช้ คําสัง่ ภาษา sql ขั ้นสูง

4

11.

การจัดการเกี่ยวกับไฟล์
- การ upload ไฟล์
- การ download ไฟล์
- การจัดการไฟล์ในรูปแบบอื่น
การจัดการฐานข้ อมูลเกี่ยวกับไฟล์
- การเพิม่ ไฟล์ในฐานข้ อมูล
- การเรี ยกใช้ ไฟล์จากฐานข้ อมูล

4

12.

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอน สื่อที่ใช้

4

ผศ. ดร.ปริศนา
มัชฌิมา
ผศ. ดร.ปริศนา
มัชฌิมา
ผศ. ดร.ปริศนา
มัชฌิมา

- PowerPoint
ผศ. ดร.ปริศนา
- Website
มัชฌิมา
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- การจัดการไฟล์ในฐานข้ อมูล
13.

ทบทวนเนื ้อหาทั ้งหมด

4

14.

นําเสนอโครงงาน

4

15.

นําเสนอโครงงาน

4

16.

สอบปลายภาค

- PowerPoint

ผศ. ดร.ปริศนา
มัชฌิมา
ผศ. ดร.ปริศนา
มัชฌิมา
ผศ. ดร.ปริศนา
มัชฌิมา

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2
3

ผลการเรียนรู้
ความสามารถในการ
ใช้ คําสัง่ เพื่อพัฒนา
โปรแกรมเว็บและ
ฐานข้ อมูลเว็บ
การพัฒนาโครงงาน
ฐานข้ อมูลบนเว็บ
การนําเสนอโครงการ
พัฒนาฐานข้ อมูลบน
เว็บ

16

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
40%

ประเมินจากโครงงาน

14-15

40%

- การนําเสนอ
- การทํางานเป็ นทีม

14-15

20%

วิธีการประเมิน
ทดสอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาฐานข้ อมูลบนเว็บ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เจริ ญศัก ดิ์ รั ตนวราห และฐิ ส ันต์ ทิพ ย์ ศุภ ธนนท์ (2554). PHP & MySQL: สร้ าง Web
Programming ด้ วยภาษายอดนิยมที่สุดในยุคนี.้ กรุงเทพฯ: เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน (Focus Group)
- แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา
- ข้ อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในแต่ละสัปดาห์
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- แบบสังเกต แบบสอบถาม
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ได้ จากข้ อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยได้ นํา
ข้ อเสนอแนะ และข้ อคิดเห็นจากการสนทนากลุม่ และผลที่ได้ จากการประเมินอาจารย์ มาทําการ
ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะนันๆ
้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างทําการสอน มี การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้ อ โดยการ
สอบถามจากนักศึกษา หรื อตรวจจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิช า โดยอาจารย์ ท่านอื่ น ที่ไม่ใช้ อ าจารย์ ประจํ าวิชา ทําการสุ่มตรวจงานของ
นักศึกษา รวมถึงมีการทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนร่วมด้ วย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ ง
รายวิชา ให้ มีความทันสมัย ทุกๆ 3 ปี และทําการเปลีย่ นอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มุมมอง
ในการเรี ยนที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น

