รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะ / ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124107 การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development 3(2-2-5)
2. จํานวนหน่ วยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
3(3-2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 / ชั ้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
-
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8. สถานที่เรียน
ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถทําการออกแบบและพัฒนาเว็บและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของเว็บ หลักการทํางานของเว็บ กระบวนออกแบบและ
พัฒนาเว็บ ภาษา XHTML, Cascade Style Sheet การออกแบบการจัดวาง การจัดการเนื ้อหาเว็บ
เทคนิคและวิธีการออกแบบเว็บโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เว็บ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 20 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา

การฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
การฝึ กปฏิบตั ิ 38
ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คําปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลา ในการให้ คําปรึกษานอกเวลาเรี ยน สัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง
และนักศึกษาสามารถติดต่อผ่าน e-mail หรื อ ผ่านระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา ไม่
กระทําความผิดใดๆ ตาม พรบ.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2550 มีความซือ่ สัตย์ในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ดังนี ้
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
- เอื ้อเฟื อ้ ต่อเพื่อนร่วมงาน
- ปรับตัวเข้ ากับเพื่อนร่วมงานได้
- ซื่อสัตย์ สุจริ ต อย่างสมํ่าเสมอ
- มีวินยั และความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
- เคารพสิทธิ์และรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีสาํ นึกรับผิดชอบต่อสังคม
0

0

1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง กรณีการกระทําความผิดโดยการคัดลอกภาพประกอบของผู้อื่น
และกรณีตดั ต่อภาพ หรื อการกระทําละเมิดสิทธิผ้ อู ื่น ด้ านอื่นๆ และมีความผิดตามพรบ.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
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1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน การส่งงานตามกําหนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ความเข้ าใจในหลักของการออกแบบและพัฒนาเว็บ สามารถใช้ งานโปรแกรม
ประยุกต์ตา่ งๆ ที่ใช้ สาํ หรับสร้ างเว็บไซต์ ได้ อย่างคล่องแคล่ว รู้ จักเลือกใช้ เครื่ องมือในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ ไ ด้ อ ย่า งเหมาะสม พร้ อมทัง้ จัดวางหน้ าเว็ บไซต์ ได้ อ ย่างเหมาะสม ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ ได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยายโดยใช้ สอื่ Powerpoint เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาโปรแกรมเว็บ และสาธิตการใช้ โปรแกรม
ให้ ฝึกปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมเว็บ ทําโครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หัวเรื่ องเกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่นกั ศึกษาต้ องการสร้ างเป็ นเว็บไซต์ขึ ้นมา พร้ อมนําเสนอเว็บไซต์ที่ได้ ออกแบบและพัฒนานั ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบระหว่างภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอความคืบหน้ ารายสัปดาห์ของโครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ ในขันตอนของการออกแบบและพั
้
ฒนาเว็บไซต์
การวิเคราะห์ การเลือกใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายโครงการพัฒนาเว็บให้ นกั ศึกษา
- วิเคราะห์ งานออกแบบและพัฒนาเว็บจากแหล่งต่างๆ ทัว่ โลกเพื่อให้ ทราบถึงข้ อดีและ
ข้ อเสีย และนําข้ อดีและข้ อเสียเหล่านันมาพั
้
ฒนาเว็บของตน
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3.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนอขันตอน
้
และวิธีการพัฒนาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการเป็ นผู้นํา และเป็ นผู้ตามในวาระที่เหมาะสม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง โดยผ่านการค้ นคว้ าข้ อมูลจากสือ่ อินเทอร์ เน็ต
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย และส่งงานในระยะเวลาที่กําหนด
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานโครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยให้ นกั ศึกษาแต่ละ
กลุม่ เลือกประเด็นเรื่ องใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม มาเป็ นหัวเรื่ องในการพัฒนา
เว็บไซต์
4.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินตนเอง และการประเมินด้ วยเพื่อนนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- ทักษะในการคิดคํานวณ
- ทักษะทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์
- ทักษะในการเข้ าใจในตรรกะการพัฒนาเว็บไซต์
- ทักษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
- ทักษะในการเลือกใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการออกแบบและพัฒนาเว็บได้ อย่างเหมาะสม
- ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูล
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- ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารในการเรี ยน เช่น การส่งอีเมล การใช้
เว็บบอร์ ด
- ทักษะในการนําเสนอผลงานผ่านเครื่ องมือที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานออกแบบและพัฒนาให้ กบั นักศึกษา โดยให้ ทําการค้ นคว้ าวิธีการพัฒนา
โปรแกรมที่หลากหลายจากอินเทอร์ เน็ต
- นําเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินจากวิธีการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ /รายละเอียด

1

ส่ วนที่ 1 หลักการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
บทที่ 1 สภาพแวดล้ อมใน
การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
- HTML
- XML
- XHTML

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
- บรรยาย พร้ อม อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
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2

3

4

บทที่ 2 หลักการออกแบบ
เว็บไซต์
- การจัดองค์ประกอบเว็บเพจ
- ภาพและลายเส้ น
- สี
- การจัดวางตัวอักษร

4

บทที่ 3 การวางโครงสร้ าง
และกระบวนการสร้ าง
เว็บไซต์
- การกําหนดคุณลักษณะที่
ต้ องการ
- การกําหนดชื่อไฟล์และ URL
- การสร้ าง Directory ของ
เว็บไซต์
- การสร้ าง Storyboard ของ
เว็บไซต์
- การวางแผนระบบ
Navigation ของเว็บไซต์

4

ส่ วนที่ 2 โปรแกรมประยุกต์
สําหรับการออกแบบ
เว็บไซต์
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บทที่ 4 Adobe Illustrator
- การใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน
- การสร้ างงานกราฟฟิ ค
- การปรับรูปทรงและจัดวาง
กราฟฟิ ค

- บรรยาย พร้ อม อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
- บรรยาย พร้ อม อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point

- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
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- การบันทึกภาพเพื่อนําไปใช้
ประกอบกับการสร้ างเว็บไซต์

5-6

7-8

บทที่ 5 Adobe Photoshop
- การใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน
- การปรับภาพ
- การตัดต่อและตกแต่งภาพ
- การบันทึกภาพเพื่อนําไปใช้
ประกอบกับการสร้ างเว็บไซต์

บทที่ 6 Macromedia Flash
- การใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน
- การสร้ างงานเคลือ่ นไหว
- การบันทึกภาพเพื่อนําไปใช้
ประกอบกับการสร้ างเว็บไซต์
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- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
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- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ

9
10

สอบกลางภาค
บทที่ 7 Adobe
Dreamweaver
- การใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน
- การใช้ งาน Template ต่างๆ
ของโปรแกรม
- การบันทึกภาพเพื่อนําไปใช้
ประกอบกับการสร้ างเว็บไซต์

4

- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
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Power Point

11-12

13

14

ส่ วนที่ 3 การสร้ างเว็บเพจ
บทที่ 8 การใช้ Cascading
Style Sheet
- กฎของ CSS Style
- การสร้ าง Style Sheet
เบื ้องต้ น
- การทํางาน CSS
- Basic Selection Technique
- Advanced Selection
Technique
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บทที่ 9 การทํางานกับฟอร์ ม
- การทํางานของฟอร์ ม
- การใช้ งานองค์ประกอบต่างๆ
ของฟอร์ ม
- การสร้ าง Objects
- การสร้ างฟอร์ มภายในตาราง

4

บทที่ 10 การอัพโหลดไฟล์ ส่ ู
เว็บไซต์

- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point

4

- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
- บรรยาย สาธิตการ อ.เฟื่ องฟ้า เป็ นศิริ
ใช้ โปรแกรมพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
- สือ่ การสอน : Slide
จากโปรแกรม
Power Point
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15

นักศึกษานําเสนอโครงงาน

16

สอบปลายภาค

- นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
- นักศึกษานําเสนอ
โครงงานหน้ าชัน้
เรี ยน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน
ที่
1
9
- ความสามารถในการเข้ าใจ ทดสอบระหว่าง
ภาค
หลักการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์
2
14
- การพัฒนาเว็บไซต์โดยนํา
ความรู้ที่เรี ยนมา บูรณา
การเข้ าด้ วยกัน
3
15
- การทํางานเป็ น
ทีม
- การนําเสนอ
4
สอบปลายภาค
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
25

35

10

30
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. Sklar, Joel. (2006). Principles of Web Design. Boston : Thomson Course Technology
2 Van Duyne, Douglas K., Landy, James A. and Hong, Jason I. (2007). The Design of
Sites. Indiana : Prentice Hall.
3. VasQuez-Peterson, Anne-Rae and Chow, Paul. (1997). Great Web Design in a Week.
Samsnet.
4. พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียรและปิ ยะ นากสงค์. (2551). ออกแบบและสร้ างเว็บไซต์ . ซัคเซสมี
เดีย.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชา ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ประกอบด้ วย
- แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผ้ สู อนโดยนักศึกษา
- ข้ อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนในแต่ละสัปดาห์
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
กลยุทธ์ ในการประเมินการสอน ทําได้ ดงั นี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลการฝึ กปฏิบตั ิ
- ผลการนําเสนอโครงงาน
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3. การปรับปรุงการสอน
- มีการทํามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจํารายวิชา และดําเนินการปรับปรุงการเรี ยนการสอน
- หลังจากได้ ทราบผลการประเมินในข้ อที่ 2 ได้ มีการปรับปรุงการเรี ยนการสอน โดยได้ นํา
ข้ อเสนอแนะ และข้ อคิดเห็นจากการสนทนากลุม่ และผลที่ได้ จากการประเมินอาจารย์ มาทําการ
ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะนันๆ
้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างทําการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้ อ โดยการสอบถามจาก
นักศึกษา หรื อตรวจจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยอาจารย์ทา่ นอื่น ที่ไม่ใช้ อาจารย์ประจําวิชา ทําการสุม่ ตรวจงานของนักศึกษา รวมถึงมีการ
ทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนร่วมด้ วย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุง
รายวิชา ให้ มีความทันสมัย ทุกๆ 3 ปี และทําการสลับเปลีย่ นอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มุมมอง
ในการเรี ยนที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น
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