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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS635/CSC711 Basic XML for Electronic Business
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ดร. บัณฑิต วรรธนาภา ประธานหลักสูตร
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 พฤษภาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเอ็กซ์เอ็มแอล การประยุกต์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลกับพาณิชย์และ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ เตรียมเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับเวลาเรียน ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเอ็กซ์เอ็มแอล เหตุทธ่ี ุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอล
กฎพืน้ ฐานของเอ็กซ์เอ็มแอล เอ็กซ์เอ็มแอลสาหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูลพาณิชย์และธุรกิจอิเล็กทรอกนิกส์
การทางานกับเอ็กซ์เอ็มแอลเนมสเปซ
การกาหนดโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลสาหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยสไตล์ชที การคัดลอกและการจัดการข้อมูลเอ็กซ์เอ็ม
แอล การแปลงเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยเอ็กซ์เอสแอลที การประยุกต์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อพาณิชย์และ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ทีต่ อ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผูอ้ ่นื โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
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(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ รายวิชาเช่น การ
ใช้โปรแกรมทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ ์ทางซอฟต์แวร์ การคัดลอกข้อความโดยไม่ระบุแหล่งอ้างอิง เป็ นต้น
- มีการสุ่มตรวจจานวนผูเ้ ข้าเรียนตามความเหมาะสม
- เปิ ดโอกาสให้มกี ารแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
- ตัดสิทธิ ์การส่งงานเมือ่ เกินกาหนดเวลาส่ง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
2. ความรู้

มีการอ้างอิงเอกสารหรือซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จานวนครัง้ ในการเข้าเรียนและสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
ไม่คดั ลอกงานผูอ้ ่นื
ส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตรงเวลา

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
(2.3) มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ทีม่ ตี ่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างทีส่ อดคล้องกับเนื้อหา
- การนาเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาและโจทย์ปัญหาทีไ่ ด้รบั มอบหมายและนาเสนอ
- สุ่มถามตอบปั ญหา
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- เนื้อหาในรายงานถูกต้อง สอดคล้อง ครอบคลุมกับหัวข้อทีม่ อบหมายให้
- ซักถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(3.3) สามารถใช้เทคนิคทัวไปหรื
่
อเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปั ญหาทีซ่ บั ซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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3.2 วิ ธีการสอน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
- สุ่มถามตอบปั ญหา
- การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาและนาเสนอผลการศึกษา
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์
- ซักถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนักศึกษา
- เนื้อหาในรายงานถูกต้อง สอดคล้อง ครอบคลุมกับหัวข้อทีม่ อบหมายให้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(4.3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่นื อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆ
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- เนื้อหารายงานและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.2 วิ ธีการสอน
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่าง
สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ท่ี
เกีย่ วข้อง ถามตอบปั ญหา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
สาธิตการสร้างเอกสาร
เอ็กซ์เอ็มแอล ถามตอบ
ปั ญหา มอบหมายงาน

ผูส้ อน

1

Introduction to e-business and
XML

3

2

Basic rules of XML

3

3

Working with XML Namespace

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
สาธิตการสร้างเนมสเปซ
ศึกษากรณีศกึ ษา ถามตอบ
ปั ญหา มอบหมายงาน

4

Schema languages for e-business
(1)

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
การนิยามโครงสร้างเอกสาร
เอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้ดที ดี ี
ถามตอบปั ญหา มอบหมาย
งาน
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Schema languages for e-business
(2)

3

6

Schema languages for e-business
(3)

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
การนิยามโครงสร้าง
เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดย
ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลสกีมา
ถามตอบปั ญหา
มอบหมายงาน
บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
การนิยามโครงสร้าง
เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดย
ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลสกีมา

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
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สัปดาห์
ที่

7
8
9

หัวข้อ/รายละเอียด

Case Studies

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

3

ถามตอบปั ญหา
มอบหมายงาน
ศึกษากรณีศกึ ษา

สอบกลางภาค
Formatting XML with Cascading
Style Sheet

ผูส้ อน

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศกึ ษา สาธิต

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

การสร้างเอ็กซ์เอ็มแอล
สไตล์ชที ถามตอบปั ญหา
มอบหมายงาน
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ศึกษากรณีศกึ ษา สาธิต
การใช้เอ็กซ์พาธ ถาม
ตอบปั ญหา มอบหมายงาน

10

Extracting and manipulating XML
data (1)

3

11

Extracting and manipulating XML
data (2)

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ศึกษากรณีศกึ ษา สาธิต
การใช้เอ็กซ์พาธ ถาม
ตอบปั ญหา มอบหมายงาน

12

Transforming XML with XSLT (1)

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง การ

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

แปลงเอกสารเอ็กซ์เอ็ม
แอลไปเป็ นเอกสารอื่น
โดยใช้เอ็กซ์เอสแอลที

13

Transforming XML with XSLT (2)

3

ถามตอบปั ญหา
มอบหมายงาน
บรรยาย ยกตัวอย่าง การ

แปลงเอกสารเอ็กซ์เอ็ม
แอลไปเป็ นเอกสารอื่น
โดยใช้เอ็กซ์เอสแอลที
ถามตอบปั ญหา
มอบหมายงาน

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

7

สัปดาห์
ที่

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

หัวข้อ/รายละเอียด

ผูส้ อน

14

Case studies

3

ศึกษากรณีศกึ ษา

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

15

Case studies

3

ศึกษากรณีศกึ ษา

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

16
17

Case studies
สอบปลายภาค

3

ศึกษากรณีศกึ ษา

ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู้*

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

1

1.4, 2.3, 3.3

2

วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ค้นคว้า การนาเสนอ
1.4, 2.3, 3.3, รายงาน การทางานด้วยตนเองและการ
, 4.3
ทางานกลุ่มและผลงานการส่งงานตามที่
มอบหมาย

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
17

40%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
1. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Carey P. and Vodnik S., “New Perspectives on XML, Comprehensive”, 3rd Edition, 2015 (ISBN: 9781285075822)

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. Carlson, D., “Modeling XML applications with UML: practical e-business applications”, AddisonWesley, 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: 0-67232411-3)
4. https://www.bot.or.th
5. https://www.rosettanet.org
6. http://egif.mict.go.th/

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ผลการทางานเดีย่ วและงานกลุ่มทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินทีไ่ ด้รบั
- ศึกษาและพัฒนาความรูจ้ ากตาราและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

