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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
INT676 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนโปรแกรมจำวำเซิร์ฟเวอร์ไซด์ 
  Java-Server Side Programming Workshop 

 
2. จ านวนหน่วยกิต   

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. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
10 ตุลำคม 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจทฤษฎี สำมำรถพัฒนำ และ สำมำรถทดสอบโปรแกรมประยุกต์ฝั่งผู้ให้บริกำรที่
ท ำงำนอยู่บนระบบเว็บ ตำมสถำปัตยกรรมของ J2EE ด้วยเครื่องมือ ไอบีเอ์มเรชันนัลแอพพลิเคชันดิเวลลอป
เปอร์ ได้ โดยขอบเขตของเนื้อหำครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.1 กำรพัฒนำและทดสอบกำรใช้งำนเทคโนโลยีของ เซิร์ฟเล็ต )Servlets) จำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ
)JavaServer Pages: JSP) และ จำวำบีนส์ )JavaBeans) ส ำหรับกำรควบคุมและกำรท ำงำนของ
โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 

1.2 กำรพัฒนำและกำรใช้แท็กที่ก ำหนดเองส ำหรับ จำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ. 
1.3 กำรพัฒนำและทดสอบ เซิร์ฟเล็ตฟิลเตอริง และ เซิร์ฟเล็ตลิสเท็นน่ิง ได้ 
1.4 กำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์เว็บ J2EE ตำมกรอบ Model / View / Controller (MVC) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้เนื้อหำสอดคล้องและใช้งำนได้กับเครื่องมือและเทคโนโลยีตำมยุคสมัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดย
อ้ำงอิงจำกองค์กรและกลุ่มผู้พัฒนำเทคโนโลยีด้ำนน้ี 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยภำษำจำวำ ภำพรวมของสถำปัตยกรรม 
J2EE  กำรใช้งำนโปรแกรมไอบีเอ็มเรชันนัลแอพพลิเคชันดิเวลอปเปอร์ กำรสนับสนุนมุมมองแบบต่ำงๆ ของ
กำรพัฒนำ J2EE แอพพลิเคชัน กำรสร้ำงและใช้งำนเซิร์ฟเล็ต กำรสร้ำงเว็บเพจด้วยจำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ 
ข้อก ำหนด และไวยำกรณ์ของจำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ กำรทดสอบและกำรตรวจแก้ไขจำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ กำร
ท ำงำนร่วมกับที่เก็บ SCM เอกสำรระบุรำยละเอียดของเว็บแอพพลิเคชัน สถำนะของข้อมูลในหน่วยควำมจ ำ 
กำรใช้งำน คุกกี้เอพีไอ เอชทีทีพีเซสชัน กำรจัดกำรข้อมูลของแอพพลิเคชัน ยูอำร์แอลรีไรติ้ง กำรจัดกำรเซสชัน 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำวำบีน กำรออกแบบเว็บแอพพลิเคชันด้วยสถำปัตยกรรมแบบ เอ็มวีซี กำรใช้จำวำ
เซิร์ฟเวอร์เพจร่วมกับจำวำบีนและเซอร์ฟเล็ต เจเอสพีคำสตอมแท็ก เซอร์ฟเล็ตฟิลเตอริ่ง รวมถึงกำรประกอบ
และติดตั้ง J2EE แอพลิเคชัน 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ
เฉพำะรำย   

ฝึกปฏิบัติงำน 30 ชั่วโมง
ต่อภำคกำรศึกษำ 

ศึกษำด้วยตนเอง 120 
ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- ประกำศเวลำให้ค ำปรึกษำผ่ำนเว็บไซต์คณะ 
- จัดเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  )เฉพำะรำยที่
ต้องกำร( 

 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1.2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้
การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

 

(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 

1.2 วิธีการสอน  

- สอดแทรก ตัวอย่ำงและกรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในหัวข้อต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 

- บทบำทสมมต ิ
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรสอบภำคปฏิบัติ ที่ท ำเกิดจำกคิดและท ำด้วย
ตนเอง กำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่ให้ ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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- มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ได้น ำมำท ำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
- ประเมินผลกำรน ำเสนอรำยงำนท่ีมอบหมำย 

 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

  (2.1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทฤษฎีที่
ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 
2.2 วิธีการสอน 

บรรยำย กำรน ำเสนอรำยงำน  และกำรฝึกภำคปฏิบัติจำกกรณีศึกษำ โดยใช้เครื่องมือ ไอบีเอ็ม เรชันนัล
แอพพลิเคชันดิเวลลอปเปอร์ หรือ เน็ตบีนไอดีอี 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี 
- กำรทดสอบภำคปฏิบัติ โดยเน้นที่ผู้เรียนต้องสำมำรถพัฒนำเว็บแอพพลิเคชัน ด้วยเทคโนโลยี เซิร์ฟเล็ต

จำวำเซิร์ฟเวอร์เพจ และ จำวำบีนส์ ตำมข้อก ำหนดของ J2EE และกรอบ MVC ได้จริง 
- รำยงำนสรุป จำกกำรฝึกภำคปฏิบัติในกำรพัฒนำเว็บแอพพลิเคชันจำกกรณีศึกษำ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(3.1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(3.4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการ
ใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

3.2 วิธีการสอน 

- กำรน ำเสนอรำยงำน 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) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

4.2 วิธีการสอน 

- กำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในระหว่ำงกำรฝึกภำคปฏิบัติ 
- มอบหมำยให้ท ำงำนรำยกลุ่ม และรำยบุคคล 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่ำงกำรฝึกภำคปฏิบัติ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

-  
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมำยงำนให้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกคู่มือและเว็บไซต์ สื่อกำรสอน e-learning และท ำ
รำยงำน 

- ให้น ำเสนอรำยงำน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมำะสม  
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5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจำกกำรจัดท ำรำยงำน และกำรน ำเสนอ 
- ประเมินผลจำกกำรฝึกปฏิบัติ 
- กำรทดสอบภำคปฏิบัติ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1. - Introduction 

o Web Application Architectures 

o Java Advanced Featured 

Review 

o JDBC 

o Collection Framework 

 

2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

 

กำรสร้ำงโปรแกรมส ำหรับติดต่อฐำนข้อมูล
ด้วย JDBC และกำรประยุต์ใช ้JCF โดยใช้  
IBM Rational Application Developer หรือ 
NetBean IDE เป็นเคร่ืองมือในกำรพัมนำ 

2 บรรยำย ยกตัวอย่ำงโปรแกรม และให้
ผู้เรียนฝึกเขียนด้วยตนเอง 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

2. - J2EE Architecture Overview 

o Web Application Evolution 

o J2EE Introduction 

- Servlet Overview 

o Supporting Perspectives for    

Developing J2EE Applications 

 

4 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

3. 
 

- Servlet API (Part I) 

- Library Case Study Flow 
2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 1: Simple Registration 

Servlet 
2 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ

กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

4. 
 

- JavaServer Pages (JSPs) 

o Introduction and Overview 

o Specification and Syntax 

o Page Designer in Application 

Developer 

o Testing and Debugging 

 

4 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

5. 
ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 2: Building the Library 

Database 
- Exercise 3: Parameter  Servlet 
- Exercise 4: Simple JSP page 

4 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ
กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

6. - Servlet API Part II 

- Web Archive Deployment 

Descriptor 

4 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิ
รำนันต์   

7. 
ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 5: Calling JSP Pages from 

a Servlet 
4 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ

กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

8. สอบกลำงภำค  2   

9. - Session State Storage Issues 

- Cookie API 

- HttpSession 

- URL Rewriting 

- Best Practices for Session 

Management 

 

4 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

10. 
ภำค 
ปฏิบัต ิ

 

- Exercise 6: Session Management 
 
4 

ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ
กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

11. - Introduction to JavaBeans 

- JavaBeans and the Model-View-

Controller Pattern 

 

2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 7: Create a Java Bean 2 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ
กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

12. - JavaServer Pages with JavaBeans 2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 8: Combining Servlets, 

JSP Pages, and JavaBeans 
2 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ

กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

13. - JSP Expression Language 2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 9: Using JSP Expression 

Language 
2 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ

กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

14. - JSP Custom Tag 

- Tag File 
2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 10: JSP Custom Tags 2 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ
กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

15. - Servlet Filtering 

- Servlet Listeners 

 

2 บรรยำย โดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมสำธิตตัวอย่ำงโปรแกรม 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

ภำค 
ปฏิบัต ิ

- Exercise 11: Servlet Filters 2 ผู้เรียนฝึกภำคปฏิบัติกำร ตำมคู่มือ
กำรฝึกภำคปฏิบัติ โดยผู้สอนพร้อมให้
ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   

16 สอบปลำยภำค 2   

18 สอบภำคปฏบิัติกำร 3 ผู้เรียนสร้ำงเว็บแอพพลิเคชัน ตำม
โจทย์กรณีตัวอย่ำงท่ีก ำหนดให้ ด้วย 
IBM Rational Application Developer 

อ. พิเชฏฐ์  
ลิ่มวชิรำนนัต์   
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที่  

 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 5.1 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 
รายงานสรุปการปฏิบัติการ 
สอบภาคปฏิบัติ 

8 
17 
1 -7, 9-15 
18 
 
 

30% 
40% 
10% 
20% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

เอกสารและต าราหลัก 
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. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

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. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 http://www.redbooks.ibm.com 
 
 

http://www.redbooks.ibm.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จัดท ำโดยนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและ
ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี้ 

- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 
- ขอเสนอแนะผ่ำนเวบบอร์ด ที่อำจำรย์ผู้สอนได้จัดท ำเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับนักศึกษำ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดม

สมอง และหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี ้
- สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร

เรียนรู้ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำร
ทดสอบย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ดังนี้ 

- กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

- มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน 

และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรำยวิชำทุก 2 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้นี้กับปัญหำ

ที่มำจำกงำนวิจัยของอำจำรย์หรืออุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
 


