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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
    BIS635/CSC711 Basic XML for Electronic Business  
2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
    ผศ.ดร. บณัฑติ วรรธนาภา  ประธานหลกัสตูร 
    ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี อาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
   ภาคการศกึษาที ่1 / 2558 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน    
   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
   1 พฤษภาคม 2558 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเอก็ซเ์อม็แอล การประยกุตใ์ชเ้อก็ซเ์อม็แอลกบัพาณชิยแ์ละ
ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละกรณศีกึษาต่าง ๆ  
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2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

   เพือ่เตรยีมเนื้อหารายวชิาใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรยีน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัแนวโน้มดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัธุรกจิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเอก็ซเ์อม็แอล เหตุทีธุ่รกจิอเิลก็ทรอนิกสใ์ชเ้อก็ซเ์อม็แอล 
กฎพืน้ฐานของเอก็ซเ์อม็แอล เอก็ซเ์อม็แอลส าหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูพาณิชยแ์ละธุรกจิอเิลก็ทรอกนิกส ์
การท างานกบัเอก็ซเ์อม็แอลเนมสเปซ การก าหนดโครงสรา้งเอกสารเอก็ซเ์อม็แอลส าหรบัธุรกจิ
อเิลก็ทรอนิกส ์การจดัรปูแบบเอกสารเอก็ซเ์อม็แอลดว้ยสไตลช์ที การคดัลอกและการจดัการขอ้มลูเอก็ซเ์อม็
แอล การแปลงเอกสารเอก็ซเ์อม็แอลดว้ยเอก็ซเ์อสแอลท ี การประยกุตใ์ชเ้อก็ซเ์อม็แอลเพื่อพาณชิยแ์ละ
ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์และกรณศีกึษาต่าง ๆ  

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

6 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะราย
ทีต่อ้งการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มูลส่วนบุคคล 
การไม่เปิดเผยขอ้มูล การไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างซอฟต์แวร ์และไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา มคีวามซื่อสตัยต่์อ
ตนเองและผูอ้ื่น โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
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(1.4) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกี่ยวกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาเช่น การ
ใชโ้ปรแกรมทีล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์การคดัลอกขอ้ความโดยไมร่ะบุแหล่งอา้งองิ เป็นตน้ 

- มกีารสุ่มตรวจจ านวนผูเ้ขา้เรยีนตามความเหมาะสม 
- เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 
- ตดัสทิธิก์ารส่งงานเมือ่เกนิก าหนดเวลาส่ง 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- มกีารอา้งองิเอกสารหรอืซอฟต์แวรท์ีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- จ านวนครัง้ในการเขา้เรยีนและสงัเกตพฤตกิรรมขณะเรยีน  
- ไมค่ดัลอกงานผูอ้ื่น 
- ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงเวลา 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  
(2.3) มคีวามเขา้ใจในวธิกีารพฒันาความรูใ้หม ่ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวจิยัในปัจจบุนัทีม่ต่ีอองคค์วามรูใ้นสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหา 
- การน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
- การวเิคราะหก์รณศีกึษาและโจทยปั์ญหาทีไ่ดร้บัมอบหมายและน าเสนอ  
- สุ่มถามตอบปัญหา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
- เนื้อหาในรายงานถูกตอ้ง สอดคลอ้ง ครอบคลุมกบัหวัขอ้ทีม่อบหมายให้ 
- ซกัถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจนกัศกึษา 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

(3.3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรอืเฉพาะทางในการวเิคราะหป์ระเดน็หรอืปัญหาทีซ่บัซอ้นไดอ้ย่าง 
สรา้งสรรคร์วมถงึพฒันาขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะทีเ่กี่ยวขอ้งในสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
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3.2 วิธีการสอน 

- ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา 
- สุ่มถามตอบปัญหา  
- การมอบหมายงานใหน้กัศกึษาและน าเสนอผลการศกึษา 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการ ทฤษฎแีละการประยกุต ์
- ซกัถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจนกัศกึษา 
- เนื้อหาในรายงานถูกตอ้ง สอดคลอ้ง ครอบคลุมกบัหวัขอ้ทีม่อบหมายให้ 

 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

(4.3) มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจดัการข้อ
โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ  

 
4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น อ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- เนื้อหารายงานและการน าเสนอรายงาน 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

- 
5.2 วิธีการสอน       

-  
5.3 วิธีการประเมินผล 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Introduction to e-business and 
XML 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง 
สาธติการใชซ้อฟตแ์วรท์ี่
เกีย่วขอ้ง ถามตอบปัญหา 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

2 
 

Basic rules of XML  3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง  
สาธติการสรา้งเอกสาร
เอก็ซเ์อม็แอล ถามตอบ
ปัญหา มอบหมายงาน 
 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

3 
 

Working with XML Namespace 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง 
สาธติการสรา้งเนมสเปซ 
ศกึษากรณีศกึษา ถามตอบ
ปัญหา มอบหมายงาน 
 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

4 
 

Schema languages for e-business 
(1) 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง สาธติ
การนิยามโครงสรา้งเอกสาร
เอก็ซเ์อม็แอลโดยใชด้ทีดี ี
ถามตอบปัญหา มอบหมาย
งาน 
 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

5 
 

Schema languages for e-business 
(2) 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง สาธติ
การนิยามโครงสรา้ง
เอกสารเอก็ซเ์อม็แอลโดย
ใชเ้อก็ซเ์อม็แอลสกมีา 
ถามตอบปัญหา 
มอบหมายงาน 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

6 
 

Schema languages for e-business 
(3) 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง สาธติ
การนิยามโครงสรา้ง
เอกสารเอก็ซเ์อม็แอลโดย
ใชเ้อก็ซเ์อม็แอลสกมีา 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

ถามตอบปัญหา 
มอบหมายงาน 

7 
 

Case Studies 3 ศกึษากรณีศกึษา ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

8 สอบกลางภาค  
 

  ดร.อุมาพร สุภสทิธเิมธ ี  

9 
 

Formatting XML with Cascading 
Style Sheet 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ศกึษากรณีศกึษา สาธติ
การสรา้งเอก็ซเ์อม็แอล
สไตลช์ที ถามตอบปัญหา 
มอบหมายงาน 

ดร.อุมาพร สุภสทิธเิมธ ี  

10 
 

Extracting and manipulating XML 
data (1) 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ศกึษากรณีศกึษา สาธติ
การใชเ้อก็ซพ์าธ ถาม
ตอบปัญหา มอบหมายงาน 
 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

11 
 

Extracting and manipulating XML 
data (2) 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ศกึษากรณีศกึษา สาธติ
การใชเ้อก็ซพ์าธ ถาม
ตอบปัญหา มอบหมายงาน 
 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

12 
 

Transforming XML with XSLT (1) 3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง การ
แปลงเอกสารเอก็ซเ์อม็
แอลไปเป็นเอกสารอื่น
โดยใชเ้อก็ซเ์อสแอลท ี
ถามตอบปัญหา 
มอบหมายงาน 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

13 
 

Transforming XML with XSLT (2) 3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง การ
แปลงเอกสารเอก็ซเ์อม็
แอลไปเป็นเอกสารอื่น
โดยใชเ้อก็ซเ์อสแอลท ี
ถามตอบปัญหา 
มอบหมายงาน 

ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

14 
 

Case studies  3 ศกึษากรณีศกึษา ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

15 
 

Case studies  3 ศกึษากรณีศกึษา ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  

16 Case studies 3 ศกึษากรณีศกึษา ดร.อุมาพร  สุภสทิธเิมธ ี  
17 สอบปลายภาค 

 
  ดร.อุมาพร สุภสทิธเิมธ ี  

 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1.4, 2.3, 3.3 
สอบกลางภาค   
สอบปลายภาค 
 

8 
17 
 

40% 
40% 

 

2 1.4, 2.3, 3.3, 
, 4.3 

วเิคราะหโ์จทยปั์ญหา  คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน การท างานดว้ยตนเองและการ
ท างานกลุ่มและผลงานการส่งงานตามที่
มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 20% 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

เอกสารและต าราหลกั 

 

1. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
Carey P. and Vodnik S., “New Perspectives on XML, Comprehensive”, 3rd Edition, 2015 (ISBN: 978-
1285075822)  
 

2. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
1. Carlson, D., “Modeling XML applications with UML: practical e-business applications”, Addison-

Wesley, 2001 (ISBN: 0-201-70915-5) 
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2. Daum, B., “Modeling Business Objects with XML Schema”, Morgan-Kaufmann Publishing, 2003 
(ISBN: 1-55860-816-8)  

3. Holzner, S., “XPath: Navigating XML with XPath 1.0 and 2.0 Kick Start”, 2003 (ISBN: 0-672-
32411-3) 

4. https://www.bot.or.th 
5. https://www.rosettanet.org 
6. http://egif.mict.go.th/ 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
- ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ผลการท างานเดีย่วและงานกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3. การปรบัปรงุการสอน  
-  ปรบัปรงุและพฒันาการสอนจากผลการประเมนิทีไ่ดร้บั  
-  ศกึษาและพฒันาความรูจ้ากต าราและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

https://www.rosettanet.org/

