เอกสารหมายเลข มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
INT676 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนโปรแกรมจำวำเซิร์ฟเวอร์ไซด์
Java-Server Side Programming Workshop
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยำศำสตรมบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรำนันต์ อำจำรย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2555
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
INT675 Java Programming Workshop
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 ตุลำคม 2555

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)

1

เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจทฤษฎี สำมำรถพัฒนำ และ สำมำรถทดสอบโปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ให้บริกำรที่
ทำงำนอยู่บนระบบเว็บ ตำมสถำปัตยกรรมของ J2EE ด้วยเครื่องมือ ไอบีเอ์มเรชันนัลแอพพลิเคชันดิเวลลอป
เปอร์ ได้ โดยขอบเขตของเนื้อหำครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 กำรพั ฒนำและทดสอบกำรใช้งำนเทคโนโลยี ของ เซิ ร์ฟเล็ ต )Servlets) จำวำเซิร์ ฟเวอร์เ พจ
)JavaServer Pages: JSP) และ จำวำบีนส์ )JavaBeans) สำหรับกำรควบคุมและกำรทำงำนของ
โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
1.2 กำรพัฒนำและกำรใช้แท็กที่กำหนดเองสำหรับ จำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ.
1.3 กำรพัฒนำและทดสอบ เซิร์ฟเล็ตฟิลเตอริง และ เซิร์ฟเล็ตลิสเท็นนิ่ง ได้
1.4 กำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์เว็บ J2EE ตำมกรอบ Model / View / Controller (MVC)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหำสอดคล้องและใช้งำนได้กับเครื่องมือและเทคโนโลยีตำมยุคสมัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดย
อ้ำงอิงจำกองค์กรและกลุ่มผู้พัฒนำเทคโนโลยีด้ำนนี้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยภำษำจำวำ ภำพรวมของสถำปัตยกรรม
J2EE กำรใช้งำนโปรแกรมไอบีเอ็มเรชันนัลแอพพลิเคชันดิเวลอปเปอร์ กำรสนับสนุนมุมมองแบบต่ำงๆ ของ
กำรพัฒนำ J2EE แอพพลิ เคชัน กำรสร้ำงและใช้งำนเซิร์ฟเล็ต กำรสร้ำงเว็บเพจด้วยจำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ
ข้อกำหนด และไวยำกรณ์ของจำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ กำรทดสอบและกำรตรวจแก้ ไขจำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ กำร
ทำงำนร่วมกับที่เก็บ SCM เอกสำรระบุรำยละเอียดของเว็บแอพพลิเคชัน สถำนะของข้อมูลในหน่วยควำมจำ
กำรใช้งำน คุกกี้เอพีไอ เอชทีทีพีเซสชัน กำรจัดกำรข้อมูลของแอพพลิเคชัน ยูอำร์แอลรีไรติ้ง กำรจัดกำรเซสชัน
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำวำบีน กำรออกแบบเว็บแอพพลิเคชันด้วยสถำปัตยกรรมแบบ เอ็มวีซี กำรใช้จำวำ
เซิร์ฟเวอร์เพจร่วมกับจำวำบีนและเซอร์ฟเล็ต เจเอสพีคำสตอมแท็ก เซอร์ฟเล็ตฟิลเตอริ่ง รวมถึงกำรประกอบ
และติดตั้ง J2EE แอพลิเคชัน
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยำย 30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

สอนเสริมตำมควำม
ฝึกปฏิบัติงำน 30 ชั่วโมง ศึกษำด้วยตนเอง 120
ต้องกำรของนักศึกษำ
ต่อภำคกำรศึกษำ
ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ
เฉพำะรำย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- ประกำศเวลำให้คำปรึกษำผ่ำนเว็บไซต์คณะ
- จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ )เฉพำะรำยที่
ต้องกำร(
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1.2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้
การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรก ตัวอย่ำงและกรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในหัวข้อต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
- บทบำทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติก รรมกำรเข้ำเรียน กำรฝึ กภำคปฏิบัติ กำรสอบภำคปฏิบัติ ที่ทำเกิดจำกคิ ดและทำด้ว ย
ตนเอง กำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่ให้ ภำยในเวลำที่กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)

3

เอกสารหมายเลข มคอ.3
- มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ได้นำมำทำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ
- ประเมินผลกำรนำเสนอรำยงำนที่มอบหมำย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(2.1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทฤษฎีที่
สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2.2 วิธีการสอน
บรรยำย กำรนำเสนอรำยงำน และกำรฝึกภำคปฏิบัติจำกกรณีศึกษำ โดยใช้เครื่องมือ ไอบีเอ็ม เรชันนัล
แอพพลิเคชันดิเวลลอปเปอร์ หรือ เน็ตบีนไอดีอี
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี
- กำรทดสอบภำคปฏิบัติ โดยเน้นที่ผู้เรียนต้องสำมำรถพัฒนำเว็บแอพพลิเคชัน ด้วยเทคโนโลยี เซิร์ฟเล็ต
จำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ และ จำวำบีนส์ ตำมข้อกำหนดของ J2EE และกรอบ MVC ได้จริง
- รำยงำนสรุป จำกกำรฝึกภำคปฏิบัติในกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชันจำกกรณีศึกษำ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(3.1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(3.4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการ
ใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสาคัญ
3.2 วิธีการสอน
- กำรนำเสนอรำยงำน ขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรพัฒนำโปรแกรม และควำมคิดรวบยอด จำกกรณีศึกษำ
- กำรมอบหมำยงำนนอกเวลำเรียน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะในกำรศึกษำด้วยตนเอง
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3.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี
- กำรทดสอบภำคปฏิบัติ
- รำยงำนสรุป จำกกำรฝึกภำคปฏิบัติในกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชันจำกกรณีศึกษำ
- โครงงำนพัฒนำเว็บแอพพลิเคชันด้วย JavaEE พร้อมรำยงำน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- (4.2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.2 วิธีการสอน
- กำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในระหว่ำงกำรฝึกภำคปฏิบัติ
- มอบหมำยให้ทำงำนรำยกลุ่ม และรำยบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในระหว่ำงกำรฝึกภำคปฏิบัติ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมำยงำนให้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกคู่มือและเว็บไซต์ สื่อกำรสอน e-learning และทำ
รำยงำน
- ให้นำเสนอรำยงำน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจำกกำรจัดทำรำยงำน และกำรนำเสนอ
- ประเมินผลจำกกำรฝึกปฏิบัติ
- กำรทดสอบภำคปฏิบัติ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ผู้สอน
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ามี)

1.

- Introduction
o Web Application Architectures
o Java Advanced Featured
Review
o JDBC
o Collection Framework

2

บรรยำย โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม

อ. พิเชฏฐ์
ลิ่มวชิรำนันต์

ภำค
ปฏิบัติ

กำรสร้ำงโปรแกรมสำหรับติดต่อฐำนข้อมูล
ด้วย JDBC และกำรประยุต์ใช้ JCF โดยใช้
IBM Rational Application Developer หรือ

2
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

วิธีการประเมิน

ผลการ
เรียนรู้*

1.1, 2.1,
สอบกลางภาค
3.1, 4.1, 5.1 สอบปลายภาค
รายงานสรุปการปฏิบัติการ
สอบภาคปฏิบัติ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
17
1 -7, 9-15
18

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
40%
10%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก

IBM, Servlet and JSP Development with IBM Rational Application Developer V7-Student Note
Book
IBM, Servlet and JSP Development with IBM Rational Application Developer V7-Student
Exercises

1. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Marty Hall and Larry Brown, Core Servlets and JavaServer Pages, Prentice Hall PTR
Marty Hall, More Servlets and JavaServer Pages, Pearson
IBM, Developing Web Applications with IBM Rational Application Developer V7-Student Note
Book
IBM, Developing Web Applications with IBM Rational Application Developer V7- Student
Exercises
http://java.sun.com/
Marty Hall and Larry Brown, Core Servlets and JavaServer Pages, Prentice Hall PTR
Marty Hall, More Servlets and JavaServer Pages, Pearson
Paul Perrone, Venkata S.R.,Tom Schwenk, J2EE Developer's Handbook, SAMS

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://www.redbooks.ibm.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรำยวิ ช ำนี้ ที่ จั ด ท ำโดยนั ก ศึ ก ษำ ได้ จั ด กิ จ กรรมในกำรน ำแนวคิ ด และ
ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี้
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ
- ขอเสนอแนะผ่ำนเวบบอร์ด ที่อำจำรย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลกำรสอบ
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดม
สมอง และหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้
- สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร
เรียนรู้ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำร
ทดสอบย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ดังนี้
- กำรทวนสอบกำรให้ ค ะแนนจำกกำรสุ่ ม ตรวจผลงำนของนั ก ศึ ก ษำโดยอำจำรย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- มีก ำรตั้ งคณะกรรมกำรในสำขำวิ ชำ ตรวจสอบผลกำรประเมิน กำรเรีย นรู้ ของนั กศึ กษำ โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน
และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำทุก 2 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้นี้กับปัญหำ
ที่มำจำกงำนวิจัยของอำจำรย์หรืออุตสำหกรรมต่ำง ๆ
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