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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวชิา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา
   31304212  การเขยีนโปรแกรมบนเว็บ (web programming) 
2. จํานวนหน่วยกิต

3(2-2-5)
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรครุศาสตร สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 วิชา เฉพาะ 

4.ผู้รบัผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน
    นางพัชรณัฏฐ แสงออน  

 กลุ่มเรยีน คอม591 
 กลุ่มเรียน คอม592

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรยีน

(ภาคการศึกษา 1 / ชั้นปีที่ 3) 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี)

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี)

8. สถานที่เรียน
   ห้องปฎิบัติการคอม 132 อาคารคณะครุศาสตร   
   หองปฎิบัติการคอม 132 อาคารคณะครุศาสตร
9. วันทีจ่ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

24 กรกฎาคม 2561
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา
   1.1 เพื่อให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม รวมถึงเคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (1.2, 1.4, 1.7) 
   1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากโจทยโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์  สามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมบนเว็บ 
รวมถึงประยุกต์ความรู้ ทักษะ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือบูรณาการความรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม (2.2, 2.8, 
3.4) 
   1.3 สามารถวิเคราะห์ความสําคัญของโปรแกรมบนเว็บตอ่สังคมและเศรษฐกิจได ้(4.3) 
   1.4 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ (5.1) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ใช้ครั้งแรกสําหรับการเรียนการสอนนักศกึษาชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา

ภาษาท่ีใช้ในการเขียน และการออกแบบเว็บ การออกแบบเว็บแบบคงที่และแบบพลวัต การเขียนโปรแกรม
ประมวลผลด้านลูกข่ายและดา้นแม่ข่าย การติดตอ่กับฐานข้อมลู สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีเว็บ 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกึปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนักศึกษา 

30 75

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 

นางพัชรณฏัฐ แสงออน   Tel 0851120551   ช่วงเวลาท่ีใหค้ําปรึกษา 8.00 -11.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

และสามารถใหคําปรึกษาผาน Facebook สวนตัวไดตลอดเวลา
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ที่สอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ  

1. ปลูกฝั่งความมีระเบียบวินัย ด้านการ
แต่งกาย การตรงต่อเวลา และเคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. ให้มีการทํางานเป็นทีม โดยให้มีการ
อภิปรายกลุ่ม ให้เคารพและรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ืน่ 
3. สอดแทรกเร่ืองการเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ืน่ และให้ตระหนักถึง
ผลกระทบของซอฟต์แวรท์ี่มตีอ่สังคม 

1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและ
การร่วมกิจกรรม 
2. ปริมาณการกระทําทจุริตในการ
สอบ และการคัดลอกการบ้านเพ่ือน 
3. ความรับผดิชอบในหน้าท่ีและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการ
ใช้เครือ่งมอืที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

1. สอนโดยการบรรยาย
2. การสอนแบบโปรแกรม (Program
instruction) และการแก้ปัญหาจากโจทย์
โปรแกรมที่กําหนด ด้วยภาษาโปรแกรมท่ี
เหมาะสม 
3. จัดการสอนโดยโครงการ (project
based instruction) เป็นกิจรรมกลุ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหา เก็บความตอ้งการ
ของผู้ใชโ้ปรแกรมบนเว็บ รวมถึงออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมเว็บ 
4. ให้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
อย่างชดัเจนภายในกลุ่ม 

1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากโครงงาน
4. ประเมินจากการนําเสนอ
โครงงาน 

3. ทกัษะทางปัญญา
3.4 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละ
ทักษะกับการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายกิจกรรมกลุม่เป็นกรณีศึกษา
ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้
2. ให้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
อย่างชดัเจนภายในกลุ่ม 

1. ผลการประยุกต์ความรูด้้านการ
เขียนโปรแกรมบนเว็บในการสร้าง
เว็บแอพพลิเคชั่น 
2. ประเมินความสําเร็จของโครงการ
ตามที่ได้วางแผนไว้ 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.3 สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์
มาชี้นําสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทบาท
ความสําคัญของโปรแกรมบนเว็บต่อสังคม
และเศรษฐกิจ 
2. ให้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
อย่างชดัเจนภายในกลุ่ม 

1. ประเมินจากงานกลุ่มที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
2. ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นํา ผูต้าม และความ
รับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มทีักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่
มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร ์

1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนแบบ
โปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ี
เหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสสืบค้นข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ได้สาระความรู้ที่จําเป็นตอ่การเขียน
โปรแกรมบนเว็บ 
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าไปสมัคร
web hosting และจัดเก็บเว็บ
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนมา 
4. ใหผู้้เรียนจัดทําและนําเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

1. สอบปฏิบัตทิักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรบั
โปรแกรมบนเว็บ 
2. ผลการนําเสนอเว็บแอพพลิเคชั่น
บน web hosting 
3. จากผลงานและการนําเสนอ

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน

ครั้งที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน*  (ชัว่โมง)  กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้
1 - แนะนํารายละเอียดวิชา 

- คว าม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 

4 - แนะนํารายวิชา 
- ปลูกฝ่ังความมีระเบียบวินัย ด้านการ
แต่งกาย การตรงต่อเวลา และเคารพ
ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- สอนโดยการบรรยาย 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการอภิปราย
บทบาทความสําคัญของโปรแกรมบน
เว็บต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
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2-3 ภาษาเอชทีเอ็มแอลและการใช้ 
สไตชีทในการออกแบบโปรแกรม
เว็บ 

8 - สอนโดยการบรรยาย 
- การสอนแบบโปรแกรม 
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนแบบ

โปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม 

- ให้กิจรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา 
เก็บความต้องการของผู้ใชโ้ปรแกรม
บนเว็บในการงออกแบบโปรแกรม
เว็บ 

- กําหนดหน้าท่ีและความรับผดิชอบ
อย่างชดัเจนภายในกลุ่ม 

- การทดสอบย่อย 
4-5 ภาษาสคริปต์ 8 - สอนโดยการบรรยาย 

- การสอนแบบโปรแกรม 
- การทดสอบย่อย 

6 PHP เบ้ืองต้น 4 - สอนโดยการบรรยาย 
- การสอนแบบโปรแกรม 
- การทดสอบย่อย 

7-8 - สตริง ตัวเลข และเวลา 
- ควบคุมการทํางานด้วยเงื่อนไข 

และคําส่ังทําซ้ํา 

8 - สอนโดยการบรรยาย 
- การสอนแบบโปรแกรม 
- การทดสอบย่อย 

9 สอบระหว่างภาค 4 การสอบกลางภาคเรียน 
10 - ฟังก์ชั่น และอาร์เรย์ 

-  ไฟล์ และไดเรก็ทอร ี
8 - สอนโดยการบรรยาย 

- การสอนแบบโปรแกรม 
- การทดสอบย่อย 

11-12  การจัดการข้อมูลจากฟอร์ม 8 - สอนโดยการบรรยาย 
- การสอนแบบโปรแกรม 
- มอบหมายกิจกรรมกลุม่เป็น

กรณีศึกษาในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น ตามความต้องการ
ของผู้ใช ้

- การทดสอบย่อย 
13-14 - คุกก้ี เซสชั่น และการเชื่อมโยง

ระหว่างเพจ 
4 - สอนโดยการบรรยาย 

- การสอนแบบโปรแกรม 
- การทดสอบยอ่ย 
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14-15 - ก า ร ใ ช้ ง า น ฐ า น ข้ อ มู ล 
MySQL และสืบค้น (Query) 

8 - สอนโดยการบรรยาย 
- การสอนแบบโปรแกรม 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสสืบค้นข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ได้สาระความรู้ที่จําเป็นตอ่การ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าไปสมัคร 
web hosting และจัดเก็บเว็บ
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมา 

16 นําเสนองานกลุ่ม 4 - ให้ผู้เรียนจัดทําและนําเสนองานที่
ได้รับมอบหมายด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

17 สอบปลายภาค 4 - สอบปลายภาค 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรยีนรู้* วิธกีารประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดสว่นของการ

ประเมิน 
(ร้อยละ) 

1.2, 1.4, 1.7 - เข้าชั้นเรียน 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

1-8, 10-15 10 

4.3 
ประเมินกิจกรรมกลุ่มในการอภิปรายบทบาท 
ความสําคัญของโปรแกรมบนเว็บต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ 

1 5 

2.2, 2.8 - สอบย่อย 2-8, 10-14 20 
2.2, 2.8 - สอบกลางภาค 9 25 
2.8, 3.4, 5.1 - นําเสนอโครงงาน 16 10 
2.2, 2.8,3.4 - สอบปลายภาค 17 30 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลกั
กาญจนา เผอืกคง. (2556). การเขียนโปรแกรมบนเว็บ. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
ปริญญา นอ้ยดอนไพร. (2556). การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP ร่วมกับฐานขอ้มูล MySQL. สุราษฎร์ธานี: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
W. Jason Gilmore. (2008). Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Third Edition. 

United States of America, Apress. 
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บัญชา ปะสลีะเตสัง. (2553). พัฒนาเวบ็แอปพลเิคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ 
:ซีเอด็ยูเคชั่น. 

อนรรมนงค ์ คณุมณี และสัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร. (2550). basic of PHP. กรุงเทพฯ: DEV BOOK: Infopress 
Developer Book. 

กิตติภูมิ  วรฉตัร และวิทยา  ตอ่ศรีเจรญิ. (2550). PHP เปลี่ยนวถิสีูก่ารสร้างโฮมเจอย่างมือโปร. กรุงเทพฯ:  วิตตี ้
กรุป. 

พร้อมเลศิ  หลอ่วิจิตร. (2550). คู่มือเรียน PHP และ MySQL สําหรับผูเ้ริ่มต้น. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 
Refsnes,J.E., Refsnes, R., and Refsnes, H. (2011). HTML Reference. Retrieved from  
       http://www.w3schools.com/tags/ref_byfunc.asp. 
_______. (2011). CSS Box Model.  Retrieved December, 20 , 2011 from   
           http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp. 
_______. (2011). HTML DOM Tutorial. Retrieved December, 20 , 2011 from 
         http://www.w3schools.com/htmldom/default.asp. 
_______. HTML DOM Events. Retrieved December, 20 , 2011 from 
         http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp 2012 
The php group. (2012). My SQL Functions. Retrieved January, 12 , 2011 from  
        http://th1.php.net/manual/en/book.mysql.php. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ
ปริญญา นอ้ยดอนไพร. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ. [Online] 

 http://www.freebsd.sru.ac.th/course/4012305-Web-Programming 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูส้อนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมสอน
- ประเมินผลการสอบย่อย การสอบระหว่างภาค
- ผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- นําผลสังเกตการณ์สอนร่วมกันมาปรับปรุงการสอน
- นําผลของการสอบย่อยและการสอบระหว่างภาคมาพิจารณาการออกข้อสอบปลายภาค
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- สังเกตการณ์สอนโดยทีมผู้สอน 
- สัมภาษณ์ นักศึกษา 
- แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับรายวิชา  
- การทวนสอบผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้อมูลจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ต่อไป 

หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาทีส่อดคล้องกับพนัธกจิอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รูปแบบการบรูณนาการ เน้ือหารายวชิา 

- - 




