รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1633123 ชื่อวิชาการพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ
Library and Information Web Database Development
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556  2561
2)ประเภทของรายวิชา:
 วิชาบังคับ  วิชาเลือก
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1)อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ
2)อาจารยผูสอน : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2562 / ชั้นป 3
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 4 พฤศจิกายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีวินัย เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรู เขาใจหลักการและทฤษฎี สามารถบูรณาการ และประยุกต
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลบนเว็บนําไปสูการปฏิบัติงานในหองสมุดและศูนยสารสนเทศได
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดอยางเปนระบบ มีดุลยพินิจ และสามารถประยุกตความรู
ความเขาใจแนวคิดและหลักการโดยใชกระบวนการจัดทําฐานขอมูลบนเว็บนําไปสูการปฏิบัติงานได
1.4 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
1.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลบนเว็บในงานหองสมุดและศูนย
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม

2.2วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ผูสอนเนนแบบฝกหัดใหนักศึกษาปฏิบัติหลังเรียนเพื่อพิจารณาความเขาใจของนักศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด และหลั ก การของการพั ฒ นาฐานข อ มู ล บนเว็ บ การว ิเ คราะห แ ละออกแบบ
ฐานข อ มูล บนเว็ บ ห อ งสมุ ด และสารสนเทศ เครื อ งมื อ ที่ใ ชใ นการเชื่อ มต อ ฐานข อ มู ล กั บ ระบบ
เครื อ ขา ย เครื อ งมื อ จัด การฐานข อ มูล บนเว็ บ เครื อ งมื อ ที่ใ ชเ ป็น เว็บ เซิร ฟ เวอร การฝึก ปฏิ บัติ
พัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ
Concepts and principles of web database development; analysis and design
of library and information web database; connecting tools to database and
network systems; web database administration tools; web server tools; practice in
library and information web database development
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3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
3.3.1 อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษากับนักศึกษาการเรียนสัปดาหแรก
โดยใหนักศึกษาติดตอผูสอนผาน Social Network เชน Facebook, Line และทางโทรศัพทมือถือ
3.3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยาง
นอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) ทุกวันพฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(M1)
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
(3) มีภาวะความเปนผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูอื่น
(4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (M5)
ดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
(M1)
และสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

(1) ผูสอนกําหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
(1) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนตรงเวลา
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงตอเวลาทั้งใน (2) การสงงานตรงเวลา
สวนของการเขาเรียน การสงงาน และความ
ซื่อสัตย
(2) ผูสอนใหนักศึกษาทํางานรายงานกลุม โดย
ใหเกียรติกับเจาของผลงานดวยการเขียนอางอิง
และบรรณานุกรมใหถูกตอง ตามหลักทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร เพื่อใหนักศึกษาคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเสมอ

1-15
2-15

20%

(1) ผูสอนทดสอบ
(2) ผูสอนบรรยายเนื้อหาหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญของรายวิชาอยางครบถวน พรอม
ยกตัวอยางฐานขอมูลบนเว็บเพื่อใหผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
(3) ผูสอนใหนักศึกษา จัดทําฐานขอมูลบนเว็บ

2-13
2-13

40%

(1) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
(2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน
ระหวางทบทวนความรูกอนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน
(3) แบบทดสอบปลายภาค
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
(2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กับ
ความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ (M2)
(3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสกู าร
ปฏิบัติ (M3)
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งนาไปประยุกตใชได
ดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหา
ในสถานการณตางๆ (C1)
(2) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ
ในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยาง
สรางสรรค (C2)
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับสถานการณ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

กลยุทธการสอน

(1) ผูสอนใหนักศึกษาใชหลักการวิเคราะห
ฐานขอมูลบนเว็บ
(2) ผูสอนใหนักศึกษาจัดทําฐานขอมูลบนเว็บ
ในหองสมุดได

กลยุทธการประเมิน

(1) พิจารณาจากแบบฝกหัด
(2) พิจารณาจากการสรางเว็บ

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

2-13
14

20%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา
(1) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอนื่
อยางมีประสิทธิภาพ (I1)
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (I2)
(3) มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และ
มีปฏิสมั พันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
(4) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ ได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง
การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และ
การนาเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ (N2)
(3) สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกีย่ วของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม

หมายเหตุ

กลยุทธการสอน
(1) ผูสอนใหนักศึกษาเรียนรูรวมกันดวยการ
ทํางานเปนกลุม
(2) ผูสอนใหนักศึกษาแบงหนาทีต่ ามความ
รับผิดชอบรวมกันภายในกลุม

(1) ผูสอนใหนักศึกษาจัดทําฐานขอมูลบนเว็บ
งานหองสมุด และนําเสนอหนาชั้นเรียน

ผลการเรียนรูตัวเขม =ความรับผิดชอบหลัก

กลยุทธการประเมิน
(1) สังเกตการปรับตัว การมีสวนรวมในกิจกรรม
ของนักศึกษากับเพื่อนในกลุม และการแกไข
สถานการณที่เปนปญหารวมกันในการจัดทํา
ฐานขอมูลบนเว็บได
(2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย

(1) พิจารณาจากรูปแบบการนําเสนอ ตาม
หลักการวิเคราะหโครงสรางฐานขอมูลบนเว็บ

สัปดาหที่
ประเมิน
2-15

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล
10%

2-15

15

10%

ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑการใหคะแนน
ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
(M)
ดานความรู
(K)
ดานทักษะปญญา
(C)

เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
1

2

3

4

5

ไมเขาเรียน /ไมสงงาน/ไมมี
การอางอิง

เขาเรียน / สงงาน
ไมตามกําหนดเวลา/อางอิง
ถูกตอง <50%

เขาเรียน/สงงานตามกําหนด/
อางอิงถูกตอง >50%

เขาเรียน/สงงานตามกําหนด/
อางอิงถูกตอง 80%

เขาเรียน/สงงานตามกําหนด/
อางอิงถูกตอง 100%

มีความรูความเขาในเนื้อหา
<30%

มีความรูความเขาในเนื้อหา
<50%

มีความรูความเขาในเนื้อหา
>50%

มีความรูความเขาในเนื้อหา
>80%

มีความรูความเขาในเนื้อหา
100%

สามารถพัฒนาฐานขอมูลบน
เว็บได<30%

สามารถพัฒนาฐานขอมูลบน
เว็บได<50%

สามารถพัฒนาฐานขอมูลบน
เว็บได>50%

สามารถพัฒนาฐานขอมูลบน
เว็บได>80%

สามารถพัฒนาฐานขอมูลบน
เว็บได 100%

รอยละ
การผานเกณฑ

รอยละ 60

ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ(I)

มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น<30%

มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น<50%

มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น>50%

มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น>80%

มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น100%

ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชไอที (N)

มีการใชเทคโนโลยีสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจ<30%

การใชเทคโนโลยีสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจ<50%

การใชเทคโนโลยีสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจ>50%

การใชเทคโนโลยีสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจ>80%

การใชเทคโนโลยีสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจ 100%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1แผนการสอน(รวมขอมูลจากหมวดที่ 5 ขอ 2 เดิม)
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนํารายวิชา
(4 ชม.) ๐ แนะนําแหลงขอมูลประกอบการเรียนรู
๐ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการใหคะแนน
๐ ชี้แจงเกณฑการประเมินผลการเรียน
2
(4 ชม.)

บทที่ 1 HTML & XHTML

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1.ผูสอนแนะนํารายวิชา แหลงขอมูล
ประกอบการเรียน
2. ผูสอนชี้แจงเกณฑการใหคะแนน และ
การประเมินผลการเรียน
3. ผูสอนชี้แจงชองทางการสื่อสารของ
รายวิชาผานกลุมบนเฟสบุก
1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
4. เฟสบุก
5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
ผูสอน
(สัดสวนการประเมิน)
1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
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สัปดาหที่
(ชม.)

3
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

บทที่ 2 แท็ ก ต า ง ๆ ของ HTML และ 1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
XHTML
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

4
(4 ชม.)

บทที่ 3 การแบงขอมูลเปนสวนยอย และ
การกําหนดพื้นหลัง

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
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สัปดาหที่
(ชม.)

5
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 4 การสราง Link และการกําหนด
รูปภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
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สัปดาหที่
(ชม.)

6
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 5 การสรางตาราง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

7
(4 ชม.)

บทที่ 6 เริ่มตนใชงานและการกําหนดตัว
แปรใน PHP

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)

12

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

8
(4 ชม.)

บทที่ 7 ชนิดของขอมูลในตัวแปรและตัว
ดําเนินการ

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
9
บทที่ 8 ตัวดําเนินการ
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
ผูสอน
(สัดสวนการประเมิน)
1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)
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สัปดาหที่
(ชม.)
10
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 9 ฐานขอมูล MySQL

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
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สัปดาหที่
(ชม.)

11
(0 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 10 การเชื่อมตอ Database กับ
Server

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
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สัปดาหที่
(ชม.)

12
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 11 การอัพโหลดและแบ็กอัพ
เว็บไซต

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
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สัปดาหที่
(ชม.)

13
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 12 จัดการเว็บ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (K)
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นในระหวาง
ทบทวนความรูกอนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียน
(K)
5. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
6. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
19

สัปดาหที่
(ชม.)

14
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

๐ การสรางฐานขอมูลหองสมุดออนไลน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาดวยการสาธิตการ
ใชโปรแกรม
2. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายหัวขอตาง ๆ
3. ผูสอนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint
3. โปรแกรม Joomla

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
7. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
4. พิจารณาจากการสรางเว็บ
(C)
5. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
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สัปดาหที่
(ชม.)

15
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

๐ นําเสนอรายงาน
๐ สรุปการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ผูเรียนนําเสนอ
2. ผูสอนซักถามและอภิปรายการใช
โปรแกรม
3. สรุปการสอน

สื่อที่ใช

1. สื่อการสอนโดยใช PowerPoint

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
6. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น ผศ.ดร.จิตชิน
เรียนตรงเวลา (M)
จิตติสุขพงษ
2. การสงงานตรงเวลา (M)
3. พิ จ ารณาจากแบบฝ ก หั ด
(C)
4. สังเกตการปรับตัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของ
นักศึกษากับเพื่อนในกลุม
และการแกไขสถานการณที่
เปนปญหารวมกันในการ
จัดทําฐานขอมูลบนเว็บได (I)
5. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย (I)
6. พิจารณาจากรูป แบบการ
นํ า เ ส น อ ต า ม ห ลั ก ก า ร
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สัปดาหที่
(ชม.)

16
(4 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สอบปลายภาค

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
วิเคราะหโครงสรางฐานขอมูล
บนเว็บ (N)
1. แบบทดสอบปลายภาค (K)

ผูสอน

22

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การเขาชั้นเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
- สอบปลายภาค
- แบบฝกหัด
- การสรางเว็บ
- การมีสวนรวมในกิจกรรมระหวางเรียน
- นําเสนอ

10%
10%
30%
10%
20%
10%
10%

2) การประเมินผล : ใชระบบอิงกลุม อิงเกณฑของมหาวิทยาลัยดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
จิตชิน จิตติสุขพงษ. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาฐานขอมูลหองสมุดและ
สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
สาธิต ชัยวิวฒ
ั นตระกูล และธีรเดช รักไทย. (2550). เกง PHP 5 ใหครบสูตร. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุป.

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
ธันยพัฒน วงศรัตน. (2554). เรียนลัดสรางแอพลิเคชั่นดวย PHP & MySQL ฉบับ Workshop. กรุงเทพฯ :
สวัสดีไอที.
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ปยะ นากสงค. (2558). สรางเว็บไซตที่แสดงผลไดบนทุกอุปกรณดวย Joomla 3.x & Template
ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟลาย.
สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล และพรอมเลิศ หลอวิจิตร. (2547). อินไซท PHP 5. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1)ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา

7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู



ทักษะทางปญญา


ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตาม
วิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะใหโอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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