มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที 1 ข้ อมูลทัว ไป

1. รหัสและชือรายวิชา
9001406 การออกแบบเว็บเบื)องต้นและการประยุกต์ใช้งาน

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)

3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
การศึกษาทัว7 ไป

4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ อธิ บ โพทอง

5. ภาคการศึกษา / ชั4นปี ทีศ ึกษา
ภาคการศึกษาที7 1 / หลายชั)นปี

6. รายวิชาทีต ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาทีต ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี

8. สถานทีเ รียน
31113, 31110 พฤ.(08:30-10:30), (10:30-12:30)

9. วันทีจ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั4งล่าสุ ด
พ.ศ. 2554
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
- เพื7อให้นกั ศึกษาเข้าใจเกี7ยวกับเว็บ หลักการออกแบบ และเผยแพร่ สารสนเทศบนเว็บเบื)องต้นได้
- เพื7อให้นกั ศึกษามีสามารถใช้ภาษาที7ใช้ในการสร้างเว็บ หลักการสร้างและปรับปรุ งโฮมเพจได้
- เพื7อให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรมจัดการเบื)องต้นในที7ใช้ในการพัฒนาเว็บได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ยังไม่ถึงเวลาปรับปรุ ง

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบื)องต้นเกี7ยวกับเว็บ หลักการออกแบบ และเผยแพร่ สารสนเทศบนเว็บ ภาษาที7ใช้ในการสร้างเว็บ
หลักการสร้างและปรับปรุ งโฮมเพจ การสร้างเว็บบนเครื อข่าย หลักและการพัฒนาเว็บ การใช้โปรแกรมสําหรับการ
ออกแบบเว็บ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบพัฒนาเว็บเพื7อการจัดการสารสนเทศ และติดตามประเมินผล

2. จํานวนชัวโมงทีใ ช้ ต่อภาคการศึกษา
จํานวนคาบ
บรรยาย
ปฎิบัติ
28
28

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิ 28 ชัว7 โมงต่อ
ภาคการศึกษา

จํานวนคาบ
การศึกษาด้ วยตนเอง
70

3. ระบุวนั เวลาอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อังคาร เวลา 13.30 – 16.30 น.
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต ้ องพัฒนา
เป็ นคนมีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีวินยั ขยัน ซื7 อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีจิตสํานึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.2 วิธีการสอนทีจ ะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาทํางานแบบเดี7ยว และแบบกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การสังเกตพฤติกรรม การเข้าชั)นเรี ยน
1.3.2 ผลการทํางานที7ได้มอบหมายให้นกั ศึกษาทํา

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี ้ องได้ รับ
ความรู ้เกี7ยวกับการใช้โปรแกรมสํานักงาน การประมวลคํา การนําเสนอ การคํานวณ การบํารุ งรักษา
คอมพิวเตอร์ เบื)องต้น
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 อภิปราย ถาม ตอบ ก่อนหมดชัว7 โมงเรี ยน
2.2.3 การมอบหมายให้คน้ คว้าข้อมูลที7เกี7ยวข้อง
2.2.4 การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทํางานตามได้รับมอบหมาย
2.3.2 การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต ้ องพัฒนา
ความรอบรู ้ในเชิงวิชาการและสามารถนําความรู ้ที7ได้เรี ยนมาไปปฎิบตั ิงานจริ ง
3.2 วิธีการสอน
การมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินผลการทํางานตามที7ได้รับมอบหมาย
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต ้ องพัฒนา
4.1.1 ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที7มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา
4.1.4 ทักษะการปฏิบตั ิหน้าที7ที7ดีของนักศึกษาและการปฏิบตั ิตนที7ดีต่ออาจารย์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ให้ทาํ โครงการร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้นการประยุกต์ความรู ้ที7เรี ยนในวิชากับปั ญหาที7กาํ หนด
4.2.2 แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยผ่านการเล่าเรื7 องต่างๆที7เกี7ยวข้องและมี
ความเชื7อมโยงในเนื)อหา
4.2.3 พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป็ นของทักษะต่างๆเมื7อมีโอกาส
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื7อน
4.3.2 ประเมินจากรายงานที7นาํ เสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต ้ องพัฒนา
5.1.1 ทักษะในการสื7 อสารทั)งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและนําเสนอ
ในชั)นเรี ยน
5.1.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื7 อสาร เช่น การส่ งงานทางอีเมล์ หรื อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 เน้นการสอนที7ใช้ปัญหานํา ทฤษฎีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปั ญหาเพื7อนําไปสู่ การ
ค้นพบข้อสรุ ป
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นแหล่งที7มาของ
ข้อมูลที7น่าเชื7 อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การจัดทํารายงาน
5.3.2 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศเกี7ยวกับการเรี ยนการสอน
- แนวการสอน/เนื)อหาสาระ
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การวัดการประเมินผล
ความรู ้เบื)องต้นเกี7ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประโยชน์ที7ได้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3

4

5. เทคโนโลยีกบั แนวโน้มโลก
6. ระบบสารสนเทศ
7. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
8. ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อมูลและสารสนเทศ
2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ
2.2 กระบวนการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ
2.3 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
2.4 การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
2.5 ระบบฐานข้อมูล

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชั วโมง
สอน/สื อทีใ ช้
4 บรรยาย

ผู้สอน
อ.อธิ บ โพทอง

4

สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point

อ.อธิ บ โพทอง

4

สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point

อ.อธิ บ โพทอง

4

สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ

อ.อธิ บ โพทอง

5

สั ปดาห์ ที
5

6

7

8
9

10

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชั วโมง
สอน/สื อทีใ ช้
4 สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point

วิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์
3.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์
3.2 วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์
3.3 ชนิดของคอมพิวเตอร์
1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
4 สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
2. หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์
Power Point
3. ส่ วนประกอบของเครื7 องคอมพิวเตอร์
4. ความหมายของซอฟต์แวร์
5. ประเภทของซอฟต์แวร์
4 สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
Power Point
1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์
3. ส่ วนประกอบของเครื7 องคอมพิวเตอร์
4. ความหมายของซอฟต์แวร์
5. ประเภทของซอฟต์แวร์
สอบกลางภาค (20 คะแนน)
4 สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
การจําลองความคิด
Power Point
กระบวนการแก้ปัญหา
o การวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของ
ปั ญหา
o การเลือกเครื7 องมือและออกแบบขั)นตอน
วิธี
o การดําเนิ นการแก้ปัญหา
o การตรวจสอบและปรับปรุ ง
การจําลองความคิด
4 สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
o ข้อความหรื อคําบรรยาย (Pseudo code)
Power Point
o สัญลักษณ์หรื อแผนภาพ (Flowchart)
- แบบลําดับ
- แบบทางเลือก
- แบบทําซํ)า

ผู้สอน
อ.อธิ บ โพทอง

อ.อธิ บ โพทอง

อ.อธิ บ โพทอง

อ.อธิ บ โพทอง

อ.อธิ บ โพทอง
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สั ปดาห์ ที
11

12-13

14-15

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชั วโมง
สอน/สื อทีใ ช้
4 สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point

โครงสร้างแบบต่างๆ สําหรับการเขียน
โปรแกรม
o โครงสร้างแบบลําดับ
o โครงสร้างแบบมีทางเลือก
o โครงสร้างแบบทําซํ)า
โครงสร้ างของโปรแกรมภาษาซี
6.1 เริ7 มต้นกับภาษาซี
6.2 การคอมไพล์และลิงค์โปรแกรมใน
ภาษาซี
6.3 องค์ประกอบพื)นฐานของภาษาซี
6.4 คําสงวน
6.5 ชนิดข้อมูลพื)นฐาน
โครงสร้ างของโปรแกรมภาษาซี
6.6 ตัวแปร
6.7 ค่าคงที7
6.8 ตัวดําเนินการ
6.9 นิพจน์

16
รวม

ผู้สอน
อ.อธิ บ โพทอง

4

สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point

อ.อธิ บ โพทอง

4

สื7 อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point

อ.อธิ บ โพทอง

สอบปลายภาค (20 คะแนน)
56

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
2.3.2, 3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

สั ปดาห์ ที
ประเมิน
8, 16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
40%

1.3.2, 2.3.1, สอบปฎิบตั ิ 3 ครั)ง รวม 40%
3.3.2, 4.3.2, งานที7มอบหมายเดี7ยวและกลุ่ม รวม 10%
5.3.1, 5.3.2
1.3.1
การเข้าชั)นเรี ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

50%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ความรู ้เบื)องต้นเกี7ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ขียน วศิน เพิ7มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล

2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
3. เอกสารข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ที7เกี7ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
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หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูส้ อน
- ผลการสอบ

3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน

4. การสอบทวนมาตรฐานผลสั มฤทธิUของนักศึกษาในรายวิชา
- การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชานี)

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี
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