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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา     วิทยาเขตพัทลุง/คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
      0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์คณิดา  สินใหม ห้องพัก 1421 
http://mis.csit.sci.tsu.ac.th/kanida   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2561 / ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)  
0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบี้องต้น 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
SC1222 และ SC1222 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
29 ตุลาคม 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บ 

 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบงานผ่านเว็บด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, JavaScript เป็นต้น 

 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานผ่านเว็บที่สามารถท างานและใช้ประโยชน์ได้ 

 การน าความรู้ไปประยุกต์เพ่ือการศึกษาหรือการท างานด้านเว็บเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
1.2 เจตคต ิ

เพ่ือให้มีความเข้าใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บ และมีทักษะ ความช านาญด้านการโปรแกรม เพ่ือการเรียนรู้
ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป 
1.3 ทักษะปฏิบัติ 
1.3.1 สามารถโปรแกรมภาษาสร้างเว็บเพจ และภาษาสร้างเว็บแบบพลวัต 
1.3.2 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ท างานผ่านเว็บได้ครอบคลุมและมีฟังก์ชันครบถ้วน ตรง

ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงการสอนและแบบฝึกหัดจาก มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560 เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้
จริงมากยิ่งข้ึน เพ่ิมกลยุทธ์การสอนแบบใหม่ให้น่าสนใจ และเพ่ือสร้างความเข้าใจเชิงการเขียนโปรแกรมให้มากข้ึน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาหลักการและรูปแบบของระบบการให้บริการผ่านเว็บและโพรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง การ
เขียนโปรแกรมเว็บพ้ืนฐาน ภาษาโปรแกรมมาร์คอัพ การโปรแกรมเว็บแบบพลวัต การควบคุมและจัดการข้อมูล
ผ่านเว็บ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานประยุกต์ผ่านเครือข่ายเว็บ เทคโนโลยีและมาตรฐานที่เก่ียวกับเว็บใน
ปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติ  
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.8  มีจิตสาธารณะ 

วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย

และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกงานผู้อื่น 
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2. ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
2.5  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.6  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2.8  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วิธีการสอน 
1. ผู้สอนแบบให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรม โดยยกตัวอย่างประกอบโดยใช้

สไลด์ประกอบการบรรยาย (PowerPoint) อธิบายตัวอย่างการเขียนโปรแกรม และให้นิสิตลงมือปฏิบัติ  
2. ผู้เรียนซักถาม ร่วมกันอภิปรายข้อปัญหาและเขียนโปรแกรมท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
3. ผู้สอนปฏิบัติการสาธิตแสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 
4. ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
5. ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมของแต่ละบทนอกชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 
1. การทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติ 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. การท าโจทย์แบบฝึกหัด 
4. การซักถามและสังเกตความสนใจ 
5.  การน าเสนอระบบงานที่พัฒนา 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
3.2  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
3.3  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
3.4  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

วิธีการสอน 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรม  
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติและฝึกทักษะ 

วิธีการประเมิน 
1. การสอบปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้โจทย์ประเภทวิเคราะห์ 
2. การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา และการน าเสนองาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม 
     ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
4.3  สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.5  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการสอน 
1. จัดกิจกรรมให้มีการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ 

วิธีการประเมิน 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าเรียน 
3. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม  
5.4  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
5.5  สามารถประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและ
เหมาะสม 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเองและการน าเสนอผลงาน   
วิธีการประเมิน  

1. ทักษะการสืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง 
2. ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 
 

 ประวัติความเป็นมาของระบบ
เครือข่ายเว็บ  

 เครื่องมือการพัฒนาระบบเว็บ 
และเว็บเพจ 

4  ชี้แจงรายละเอียดวิชา 

 ซักถามความรู้ก่อนเรียน 

 บรรยาย 

 อภิปราย 

 ปฏิบัติการการการใช้
เครื่องมือและทดลองเขียน
เว็บด้วย HTML อย่างง่าย 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

2 
 

Introduction to HTML  4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
เขียน HTML โดยใช้ค าสั่ง 
Formatting เพ่ือเขียน
ประวัติส่วนตัว 

 ใบงานท้ายชั่วโมง 

 แบบฝึกหัด 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

3 
 

HTML (Lists, Links, Table, 
images and media)   

4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
เขียนประวัติการศึกษาโดย
ใช้ List ความสนใจต่าง ๆ 
โดย Link ไปยังสิ่งที่
เกี่ยวข้องและสร้างตาราง
แสดงผล และแทรก
รูปภาพและสื่ออ่ืน ๆ ได้ 

 ใบงานท้ายชั่วโมง 

 แบบฝึกหัด 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4 
 

HTML – Layouts 4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
ปรับแต่งรูปแบบเว็บโดยใช้ 
Layout ที่เหมาะสม 

 ใบงานท้ายชั่วโมง 

 แบบฝึกหัด และ Quiz 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

5 
 

CSS  4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
เขียน CSS ปรับสไตล์การ
แสดงผลให้เป็นมืออาชีพ 

 ใบงานท้ายชั่วโมง  

 แบบฝึกหัด 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

6 
 

HTML, CSS and Form 4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
เขียนฟอร์มรับค่าจากผู้ใช้
และใช้ CSS ปรับลักษณะ
การแสดงผล 

 ใบงานท้ายชั่วโมง  

 แบบฝึกหัด 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

7-8 
 

JavaScripts 8  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
เขียน Script ด้วย 
JavaScript เพ่ือตรวจสอบ
วันที่ และเช็คการป้อนค่า
ต่าง ๆ  

 ใบงานท้ายชั่วโมง  

 แบบฝึกหัด  

 Quiz 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

9-10 
 

Introduction to PHP 
-Operation 
-Condition and loop 
-Array 

8  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
- ติดตั้ง PHP – Web 
Server เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมส าหรับการ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ 
- เขียนโปรแกรม PHP 
อย่างง่ายเพ่ือฝึกความ
เข้าใจ การก าหนดตัวแปร 
สร้างเงือนไข และลูป 

 ใบงานท้ายชั่วโมง  

 แบบฝึกหัด  

อ.ดร.คณิดา สินใหม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

11 
 

PHP and Database connection 
(MySQL) 

4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
- เข้าใจ MySQL โดย
ทดลองสร้างฐานข้อมูล
ด้วย PHPmyAdmin  
- สร้างฐานข้อมูลด้วย PHP 
- ติดต่อฐานข้อมูลด้วย 
PHP Script 

 ใบงานท้ายชั่วโมง 

 แบบฝึกหัด 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

12 PHP Session Management 4  บรรยาย 

 ฝึกปฏิบัติ 
- ก าหนดผู้ใช้และสิทธิผู้ใช้  
- ก าหนดเวลาในการ
ท างาน  

 ใบงานท้ายชั่วโมง 

 แบบฝึกหัด  

 Quiz 

อ.ดร.คณิดา สินใหม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13-14 Website development 8  ฝึกปฏิบัติงานตามโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย 

- นิสิตออกแบบเว็บไซต์ โดยให้
ออกแบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานท่ีก าหนด  
- น าเสนอฐานข้อมูล ตาราง 
ความสัมพันธ์  
- เขียนโปรแกรมด้วย PHP 
เพ่ือให้โปรแกรมท างานตาม
ขอบเขตพ้ืนฐานคือเพ่ิม ลบ 
แก้ไข และแสดงผลข้อมูลได้  

อ.ดร.คณิดา สินใหม 

15 Project Presentation 4  น าเสนอชิ้นงานและร่วม
อภิปราย 

- นิสิตน าเสนอผลงานเป็น
รายบุคคล  

อ.ดร.คณิดา สินใหม 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ งานที่ใช้ในการประเมินผล
ผู้เรียน 

สัปดาห์ที่ก าหนด สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 

2.8, 3.2, 3.4 
การสอบกลางภาค 

เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

30% 

2 
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 

2.8, 3.2, 3.4 
การสอบปลายภาค 

เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

30% 

3 1.2, 1.7, 4.4, 5.1 ทดสอบย่อยและสอบปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 4 , 7 , 13 10% 

4 
1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.7, 2.8, 3.2, 

3.4, 4.4, 5.1 
การบ้าน ตลอดเทอม 10% 

5 1.2, 1.7 การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม 5% 

6 
1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.7, 2.8, 3.2, 

3.4, 4.4, 5.1 

พัฒนาและน าเสนอ
ระบบงาน 

15 15% 

 

5.3 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของการเรียนการสอน 

80-100 ได้เกรด A  74-79.99 ได้เกรด B+ 
68-73.99 ได้เกรด B  61-67.99 ได้เกรด C+ 
53-60.99 ได้เกรด C  47-52.99 ได้เกรด D+ 
41-46.99 ได้เกรด D  0-40.99  ได้เกรด F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 

1. กรีวุธ อัศวคุปตานนท์. เรียนรู้เทคนิคและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5. กรุงเทพฯ: เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 
2556. 

2. จีระสิทธิ์ อ้ึงรัตนวงศ์. คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP+AJAX +JQUERY. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 
2555. 

3. ดวง บงกชเกตสกุล และบงกช บงกชเกตสกุล. AnySQL (Structured Query Language). กรุงเทพฯ:  
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555. 

4. บัญชา ปะสีละเตสัง. คู่มือการพัฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL 5. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550. 
5. มณีโชติ สมานไทย. ภาษา HTML ฉบับผู้เริ่มต้น . นนทบุรี: ไอดีซีฯ, พฤษภาคม 2548. 
6. สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. อินไซท์ PHP 5. กรุงเทพฯ: โปรวิชัน่, 2547. 
7. สุธี และณรงค์ ล้ าดี. เว็บเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: เคพีที คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2551. 
8. John Coggeshall . PHP 5 Unleashed . Sams Publishing, 2004. 
9. Luke Welling and Laura Thomson . PHP and MySQL Web Development, 4th edition . 

Pearson Education, 2009. 
10. Patrick Carey . Creating Web Pages with HTML, XHTML, and XML, 2nd edition. 

Thomson course technology, United States of America, 2006.     
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

ไม่มี 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซตท์ี่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 
7.2  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการทวน
สอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
7.3  การปรับปรุงการสอน  

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา  
7.4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย
ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา 
7.5  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 
 

  
 

 
 

อ.ดร.คณิดา  สินใหม 
29 ตุลาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 


