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รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวทิยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวชิา 

 43504209 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกจิ   

   Business Web Design and Development  

 

2. จํานวนหนวยกติ 

 3 หนวยกติ   3(2-2-5) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

 กลุมวชิาเอกเลอืก หลักสูตบรหิารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ  

 ภาคปกต ิ
 

4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยธติมิา  รจนา 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรยีน 

 ภาคการศกึษาที่ 2/2557  
 

6. รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

 ไมมี   
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7. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรยีน 

 คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

9. วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 15 ธันวาคม 2557 
 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 

          1.1 เพื่อใหนักศกึษามคีวามรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต 

 1.2 เพื่อใหนักศกึษามคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเว็บไซต 

 1.3 เพื่อใหนักศกึษาสามารถพัฒนาเว็บไซตได 

 1.4 เพื่อใหนักศกึษาสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาเว็บไซตในการแกปญหาทาง

ธุรกจิได 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

เปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศกึษามมุีมมองในเรื่องการประยุกตความรูที่หลากหลาย 

เปลี่ยนเวอรช่ันของโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวชิา 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเว็บ สวนประกอบและที่อยูในไซเบอรสเปซ วธิกีารพัฒนา

ขอมูลขาวสารสําหรับเว็บเพจ  คุณลักษณะและคุณภาพของเว็บเพจ เทคโนโลยฮีารดแวรและ

ซอฟตแวรที่เหมาะสมในการใหบรกิารของเว็บเซอรฟเวอรในปจจุบัน การตดิตัง้ระบบเว็บ

เซริฟเวอรและฐานขอมูลบนเว็บ การออกแบบโครงสรางเว็บไซต การออกแบบหนาเว็บ การใช

เทคโนโลยซีอฟตแวรในปจจุบันเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกจิ 
 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝกปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวย

ตนเอง 
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30 ช่ัวโมง 

 

ตามความตองการ

ของ 

นักศกึษาเฉพาะราย 

30 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษา

เปนรายบุคคล 

 อาจารยประจํารายวชิา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเว็บไซตคณะ 

 อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล หรอื รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพัฒนา 

 พัฒนาผูเรยีนใหมคีวามรับผิดชอบ มวีนัิย มจีรรยาบรรณวชิาชีพ การไมละเมิดลขิสทิธิ์

ทางซอฟตแวรและลขิสทิธิ์ทางปญญา  โดยมีคุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบัตขิองหลักสูตร 

ดังนี้ 

              -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยสุจริต 

              -  มวีนิัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

              -  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 1.2 วธิกีารสอน 

 -  กําหนดวัฒนธรรมองคกรโดยเนนการเขาช้ันเรยีนใหตรงเวลา, การแตงกาย, การทํา

รายงาน การสอบ  และยกยองนักศกึษาที่ทําตามวัฒนธรรมขององคกร 

 -   บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณศีกึษาเกี่ยวกับประเด็นจรยิธรรมที่เกี่ยวของกับการใช

คอมพวิเตอร 

 -  กําหนดใหนักศกึษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ 

 1.3 วธิกีารประเมนิผล 

 -  ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขาเรยีน และการสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่

ใหและตรงเวลา 

          -  ประเมนิจากการกระทําทุจรติในการสอบและการสงงาน 

 -  ประเมนิจากการอางอิงเอกสารที่นํามารายงาน 
 

2. ความรู 
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 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

 - มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในคําอธบิายรายวชิา 

 - สามารถตดิตามความกาวหนาทางวชิาการและเทคโนโลยกีารออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต 

 - รู เขาใจ และมกีารพัฒนาความรู ความชํานาญในการพัฒนาออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต 

 2.2 วธิกีารสอน 

 -  บรรยาย พรอมยกตัวอยาง เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญ  และขัน้ตอนการ

ปฏบิัต ิ ในเนื้อหาแตละบท 

 -  อภปิราย  และฝกปฏบิัติตามใบงาน 

 -  คนควาหาขอมูล ทํางานกลุม สรุปและนําเสนอรายงาน   

 -  การศกึษาโดยใชปญหา  เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 

 2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 - ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการ ทฤษฎี

และการปฏบิัติ 

 - นําเสนอสรุปรายงานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ 

 - วธิกีารแกปญหาจากกรณศีกึษาที่กําหนดให 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคดิอยางมรีะบบ มกีารวเิคราะห  สืบคน  ตคีวาม และนํา

เทคโนโลยทีางดานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตไปประยุกตใชในการแกปญหาในการทํางาน

ดานธุรกจิไดอยางสรางสรรค  และเหมาะสม 

 3.2 วธิกีารสอน 

  -  ใหนักศกึษาไดมโีอกาสฝกปฏบิัต ิและแกปญหาดวยตนเองจากใบงาน 

            -  การอภิปรายกลุม 

  -  วเิคราะหกรณศีกึษา ในการนําเทคโนโลยดีานซอฟตแวรที่ทันสมัยมาใชใน

งานธุรกิจ 

 3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 ใหนักศกึษาทําโครงงานที่มีการวเิคราะหสถานการณ หรอืวเิคราะหแนวคดิ และพัฒนา

ระบบงานเพื่อแกปญหาจากกรณศีกึษาที่กําหนดให 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 

 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 -  มคีวามรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุม 

          -  มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทัง้ของตนเองและรับผิดชอบงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

 -  พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทมี 

 4.2 วธิกีารสอน 

          -  จัดกจิกรรมกลุมในการวเิคราะหกรณีศกึษา 

 -  มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล  

          -  การนําเสนอรายงาน 

 4.3 วธิกีารประเมนิผล 

          -  รายงานที่นําเสนอ และพฤตกิรรมการทํางานเปนทมี 

          -  รายงานการศกึษาดวยตนเอง 
 

5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 5.1 ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ตองพัฒนา 

          -  สามารถสื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลาและการเขยีน เลอืกใช              

รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 –  พัฒนาทักษะในการวเิคราะหขอมูลจากกรณศีกึษา 

 -  พัฒนาทักษะการสบืคนขอมูลทางอนิเทอรเน็ต 

 -  ทักษะการใชเทคโนโลยใีนการสื่อสาร 

 -  ทักษะการนําเสนอรายงาน โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

 5.2 วธิกีารสอน 

        -  มอบหมายงานใหนักศกึษาคนควาดวยตนเอง จากตํารา หนังสอื เว็บไซต และจัดทํา

เปนรายงาน  

          -  นําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

 5.3 วธิกีารประเมนิผล 

          -  การจัดทํารายงานและการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี

          -  การมสีวนรวมในการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ เนื้อหา กิจกรรมการเรยีนการสอน 

1 อธิบายกจิกรรมการเรียนการสอน 

กําหนดขอตกลงในการเรียนการสอนรวมกันระหวางอาจารย

และนักศึกษา 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

2 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบเว็บ 

สวนประกอบและท่ีอยูในไซเบอรสเปซ 

เทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีเหมาะสมในการ

ใหบริการของเว็บเซริฟเวอรในปจจุบัน 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

 

3 หลักการออกแบบเว็บไซต 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

กรณศึีกษา 

สอบยอย 

4 การตดิตัง้ระบบเว็บเซริฟเวอรและฐานขอมูลบนเว็บ 

การใชงานโปรแกรม  AppServe 

การติดต้ังและใชงานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

สวนประกอบของหนาจอโปรแกรม 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

5 การสรางเว็บไซต 

การสรางเว็บเพจ 

การกําหนดโครงสรางเว็บไซต 

การกําหนดโครงสรางเว็บเพจ 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

6 การแทรกขอความ 

การแทรกรูปภาพ 

การสรางลงิค 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

7 การแทรกไฟลมัลตมิีเดยี 

การสรางตาราง 

การสรางฟอรม 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

8 การจัดรูปแบบเนื้อหาดวยสไตลชีต อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

9 สอบกลางภาค 

10 การสรางเทมเพลต 

การใชงาน Library 

การใชงาน Snippet 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 
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สัปดาหที ่ เนื้อหา กิจกรรมการเรยีนการสอน 

11 ฐานขอมูล 

การใชงานโปรแกรม phpMyAdmin 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

กรณศึีกษา 

12 การสรางระบบเพิ่มขอมูล 

การสรางระบบแสดงขอมูล 

การสรางระบบคนหาขอมูล 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

13 การสรางระบบแกไขขอมูล 

การสรางระบบลบขอมูล 

การสรางระบบล็อกอิน 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

14 การใชงาน jQuery  อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

สอบยอย 

15 การจดทะเบียนโดเมนเนม 

การเชาเว็บโฮสติ้ง 

การขอพื้นท่ีฟรี 

การอัพโหลดเว็บไซต 

อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

16 การโปรโมทเว็บไซต อธิบาย 

อภิปรายรวมกัน 

ปฏบัิติ 

นําเสนอผลงาน 

17 สอบปลายภาค 

 

2 แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

 

ท่ี ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 

ประเมนิ 

สัดสวนของการ 

ประเมนิผล 

1 1.1, 1.2, 1.7, 2.6, 2.7, 

3.2, 3.4, 4.4, 4.6, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4 

ทดสอบยอยครัง้ที่ 1 

สอบกลางภาค 

ทดสอบยอยครัง้ที่ 2 

สอบปลายภาค 

4 

8 

12 

16 

10% 

25% 

10% 

25% 
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ท่ี ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 

ประเมนิ 

สัดสวนของการ 

ประเมนิผล 

2 1.1, 1.2, 1.7 

2.6, 2.7, 3.2, 3.4, 4.4, 

4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

การสงงานตามที่

มอบหมาย 

การนําเสนอรายงาน 

การทํางานกลุม 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

20% 

3 1.1, 1.2, 1.7 การเขาช้ันเรยีน 

การมสีวนรวม 

เสนอความ 

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

10% 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

 เอกสารประกอบการสอน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกจิ 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 Website ที่เกี่ยวกับหัวขอในการประมวลรายวิชา  

 

หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ที่จัดทําโดยนักศกึษา ไดกจิกรรมในการนําแนวคดิ

และความเห็นจากนักศกึษา ไดดังนี้ 

  การสนทนาระหวางกลุมผูสอนและผูเรยีน 

  เสนอแนะผาน website ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเพื่อเปนชองทางในการ

ตดิตอสื่อสารกับนักศกึษา 
 

2. กลยุทธการประเมนิการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมกีลยุทธ ดังนี้ 

          -  ตรวจผลงานนักศกึษา 

 -  ตรวจแบบฝกหัด 

          -  ผลการสอบ 
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3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2 จงึมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม

ในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 - สัมมนาการจัดการเรยีนการสอนในสาขาวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

 ไมมี 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธผิลรายวชิา ไดมกีารวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเกดิคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 - ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรอืตามขอเสนอแนะ  

 - เปลี่ยนหรอืสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศกึษามมุีมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้

กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 
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