มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ
CP251 Web Programming
2. จานวนหน่ วยกิต
บรรยาย – ปฏิบตั ิ 3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
อาจารย์ ดร.นุวยี ์ วิวฒั นวัฒนา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : 1/2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
14 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการการออกแบบเว็บเพจเรี ยนรู ้พ้นื ฐานการโปรแกรมบนเว็บ และนาความรู้
ความเข้าใจไปใช้สร้างสารสนเทศออนไลน์

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้พ้นื ฐานการออกแบบเว็บเพจ และการโปรแกรมบนเว็บ และสามารถพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บเพื่อนาเสนอสารสนเทศออนไลน์ได้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 2

มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เทคโนโลยีมลั ติมิเดีย เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ การออกแบบ
และการสร้างเว็บไซต์

2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ปฏิบัติ

บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อภาค ภาคปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมงต่อ
การศึกษา
ภาคการศึกษา

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

รายวิชา

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

                            

4. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) และสามารถติดต่อผ่านอีเมล์ของอาจารย์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์
สุ จริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์
(5) เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่งๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ความรับผิดชอบ
หลัก
หลัก
รอง
รอง
รอง
รอง
หลัก

1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั เช่น ตรงต่อเวลา ไม่คุยกันในห้องเรี ยน และความซื่อสัตย์ไม่ลอก
การบ้านและไม่ทุจริ ตในการสอบ เคารพกฏระเบียบการใช้หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิ บตั กิ าร
1.3 วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน พฤติกรรมในห้องเรี ยน และพฤติกรรมการส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
กาหนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหา สาขาวิชาที่ศึกษา หลัก
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์
(3) รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา
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ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง
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(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่าง
ต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริ ง
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รอง
หลัก
รอง
รอง
รอง

2.2 วิธีการสอน
- สอนบรรยายทฤษฎีทางสื่ อได้แก่ powerpoint เทคนิคจากเว็บไซต์ w3schools.com
- การฝึ กปฏิบตั ิ
- ทาแบบฝึ กหัดในชันเรี
้ ยน
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยให้ทาแบบฝึ กหัดแล้วส่ งการบ้านผ่านเว็บ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย
- การบ้าน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญานและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความ
ต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
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ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง
หลัก
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3.2 วิธีการสอน
เน้นกิจกรรมระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา
- วิธีการสอนแบบวิเคราะห์สังเคราะห์
- วิธีการศึกษาด้วยตัวเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
- พฤติกรรมการแก้ไขปั ญหา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
(1) สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลาย ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวนความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาท
ของผูร้ ่ วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ใน
ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง

ความรับผิดชอบ
รอง
รอง

รอง
รอง
รอง

หลัก

4.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม
- การมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
- ให้นิสิตที่ทางานเสร็ จก่อนช่วยเหลือผูอ้ ื่นตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมด้วยการอธิบาย
4.3 วิธีการประเมินผล
- ผลสัมฤทธ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
- พฤติกรรมของการทางานเป็ นทีม
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
ความรับผิดชอบ
หลัก
(1) มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รอง
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
รอง
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
หลัก
(4) สามารถใช้แทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน

- มีกิจกรรมผ่าน ATutor มีกิจกรรมผ่าน ATutor เช่น การประกาศ วันส่ งการบ้าน วันสอบ วัน
ชดเชย คะแนนสอบ คะแนนการบ้าน
- นาบทเรี ยน แบบฝึ กหัดและเฉลยแบบฝึ กหัด upload ขึ้นเว็บ
- ให้นิสิตส่ งการบ้านผ่านทางเว็บ ตามกาหนดเพื่อฝึ กให้เป็ นคนตรงต่อเวลา
- มอบหมายงานเป็ นโจทย์เพื่อนาไปเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาได้
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้ส่งแบบฝึ กหัดผ่านทาง ATutor
5.3 วิธีการประเมินผล
- ความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์
- ความถูกต้องของคาตอบ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครัง้ ที่
เนื้ อหา
1
แนะนาวิชา
2
Hypertext Mark Up Language (HTML)
3
Cascading Style Sheets (CSS)
4
Client-side script (JavaScript and VBScript)
5
Server-side script (PHP)
6
Advanced PHP
7
Relational Database Concept, SQL
8
Advanced PHP
Midterm Exam
9
Extensible Markup Language (XML)
10
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)
11
jQuery
12
Mobile Web Application Development
13
Geolocation
14
โครงงาน
15
นาเสนอโครงงาน
Final Exam
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- สอบกลางภาค

30 คะแนน

- สอบปลายภาค

30 คะแนน

- โครงงาน

20 คะแนน

- การบ้าน + ทดสอบย่อย+ Lab 20 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- เอกสารประกอบการสอนบนเว็บ ATutor รายวิชา CP251 Web Programming
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
- ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ATutor ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://course.swu.ac.th
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- เว็บไซต์ http://www.w3schools.com
- Levene, M. (2010) Introduction, in An Introduction to Search Engines and Web Navigation,
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi: 10.1002/9780470874233.ch1

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ นประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่ จดั ทาโดยนักศึ กษา ได้จดั กิ จกรรมในการนาแนวคิ ดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการเข้าชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยนผ่านเว็บบอร์ ด
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์ขณะที่ผเู ้ รี ยนทากิจกรรม
- การซักถาม
- การพิจารณาผลสาเร็ จของงาน
- การตรวจแบบฝึ กหัด
- การใช้แบบทดสอบ
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
- การปรับเปลี่ยนเนื้ อหาให้ทนั สมัย เช่น การเน้นการเขียน PHP ในแบบ Object-Oriented เพราะ
เป็ นสิ่ งที่จะมาแทนที่แบบ Functional แบบเดิม
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึ งพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์อื่ น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ ยนหรื อสลับอาจารย์ผูส้ อน เพื่อให้นักศึ กษามี มุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้ น้ ี ก ับ
ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรื อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
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