วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ภาคเรียนที่
1
ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา 2204-2009 ชื่ อวิชา การสร้ างเว็บไซต์
CODE 6156
เวลาเรียน
4
คาบ/สัปดาห์
จานวน
3
หน่ วยกิต
ระดับชั้ น
ปวช.
ปี ที่
3
สาขา คอมพิวเตอร์
************************************************************************************************
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บเพจเบื้องต้น
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรื อ กระบวนการการใช้เครื่ องมือการสร้างเว็บเพจ
3. สามารถออกแบบและกาหนดส่ วนประกอบที่จาเป็ นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
4. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับสร้างเว็บเพจ
5. มีกิจนิ สยั และส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิ บายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
2. ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
3. สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ป
คาอธิบายรายวิชา
ให้เลือกเรี ยนจากโปรแกรมภาษาหรื อเครื่ องมือ 1 ภาษา ต่อไปนี้ ภาษา HTML XML JAVA PHP
โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสาเร็ จรู ปตามความต้องการขององค์กร
โดยให้ครอบคุมเนื้อหาต่อไปนี้
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบการทางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็จเพจเบื้องต้น
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ป การทดสอบการทางานของเว็บเพจ
การ upload เว็บเพจ
สั ปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เนือ้ หาการเรียนการสอน
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตและรู้จกั กับ Dreamweaver
ปรับแต่งตัวอักษร
แทรกรู ปภาพ
ปรับแต่งตาราง
การออกแบบและสร้างเลย์เอาท์และการใช้สี
Behaviors และ css Style Sheets
การเชื่อมโยง
ติดตั้ง Apache จาลอง Server และ คาสั่งพื้นฐานของphp (echo ,การรับส่งข้อมูลผ่าน GETและ POST)

สั ปดาห์ ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เนือ้ หาการเรียนการสอน
สอบกลางภาค
การส่ งค่าผ่านฟอร์ มด้วย(Text Field ,Text area,Button,Check Box,Radio, Button,List , Menu,File Field)
การส่ งค่าผ่านฟอร์ มด้วย(Image Field ,Hidden Field,Radio Grop,Jump Menu,Fieldset)
การคานวณ และเงื่ อนไข
การวนลูป
การเพิม่ และการแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล
ลบข้อมูลในฐานข้อมูล
การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล
การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
สอบปลายภาค

การประเมินผล
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
ครั้งที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต
คะแนน
5 %
ครั้งที่ 2 ตกแต่งข้อความและรู ปภาพ
คะแนน
5 %
ครั้งที่ 3 สร้างหน้าโฮมเพจ(ตาราง,ข้อความ,รู ปภาพ)
คะแนน
5 %
ครั้งที่ 4 การเชื่อมโยง(ภายใน,เว็บเพจ,web site,email,file) คะแนน
5 %
ครั้งที่ 5 ส่ งค่าผ่านฟอร์มและการคานวนด้วย PHP
คะแนน
5 %
ครั้งที่ 6 การเพิม่ ข้อมูลและการลบข้อมูลในฐานข้อมูล
คะแนน
5 %
ครั้งที่ 7 การค้นหาและแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
คะแนน
5 %
คะแนน 15 %
- ทดสอบกลางภาค ปรนัย 45 ข้อ
คะแนน 20 %
- ทดสอบปลายภาค ปรนัย 45 ข้อ
- กิจนิ สยั
- ความรับผิดชอบ/ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
10 %
- ความปลอดภัย/จิตสาธารณะ
5 %
- ความซื่ อสัตย์/ประหยัด/ความคิดสร้างสรรค์
5 %
- ขยันอดทน/ทางานเป็ นทีม/ใฝ่ รู้
10 %
- การขาดเรี ยน
ขาด/ลา ได้ไม่เกิน 15 คาบ ( คิด 20 % ของเวลาเรี ยนทั้งหมด )
- อาจารย์ผสู ้ อน อ.ไพรวัลย์
ไต่เมฆ
อ.กฤษตานนท์
เลี่ยงกี่

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ภาคเรียนที่
1
ปี การศึกษา 2555
รหัสวิชา 2201-2414
ชื่ อวิชา การสร้ างเว็บเพจ
เวลาเรียน
4
คาบ/สัปดาห์
จานวน
3
ระดับชั้ น
ปวช.
ปี ที่
3
สาขา คอมพิวเตอร์

CODE 7729
หน่ วยกิต

************************************************************************************************
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บเพจเบื้องต้น
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรื อ กระบวนการการใช้เครื่ องมือการสร้างเว็บเพจ
3. สามารถออกแบบและกาหนดส่ วนประกอบที่จาเป็ นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
4. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับสร้างเว็บเพจ
5. มีกิจนิ สัยและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิ บายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
2. ออกแบบส่ วนประกอบของเว็บเพจ
3. สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ป
คาอธิบายรายวิชา
ให้เลือกเรี ยนจากโปรแกรมภาษาหรื อเครื่ องมือ 1 ภาษา ต่อไปนี้
1. ภาษา HTML
2. ภาษา XML
3. ภาษา JAVA
4. ภาษา PHP
5. โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสาเร็ จรู ปตามความต้องการขององค์กร
โดยให้ครอบคุมเนื้ อหาต่อไปนี้
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับระบบการทางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็จเพจเบื้องต้น
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ป การทดสอบการทางานของเว็บเพจ
การ upload เว็บเพจ
สั ปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหาการเรียนการสอน
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตและรู้จกั กับ Dreamweaver
ปรับแต่งตัวอักษร
แทรกรู ปภาพ
ปรับแต่งตาราง
การออกแบบและสร้างเลย์เอาท์และการใช้สี
Behaviors และ css Style Sheets
การเชื่ อมโยง

สั ปดาห์ ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เนื้อหาการเรียนการสอน
ติดตั้ง Apache จาลอง Server และ คาสัง่ พื้นฐานของphp (echo ,การรับส่ งข้อมูลผ่าน GETและ POST)
ทดสอบกลางภาค (องค์ประกอบหน้าเว็บ ,การใช้สี , กราฟิ กรู ปภาพประกอบ , ตารางและการประยุกต์ )
การส่ งค่าผ่านฟอร์ มด้วย(Text Field ,Text area,Button,Check Box,Radio, Button,List , Menu,File Field)
การส่ งค่าผ่านฟอร์ มด้วย(Image Field ,Hidden Field,Radio Grop,Jump Menu,Fieldset)
การคานวณ และเงื่ อนไข
การวนลูป
การเพิ่มและการแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล
ลบข้อมูลในฐานข้อมูล
การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล
การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
ทดสอบปลายภาค การคานวณ การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล การเพิ่ม และการลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล

การประเมินผล
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
ครั้งที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต
คะแนน
5
ครั้งที่ 2 ตกแต่งข้อความและรู ปภาพ
คะแนน
5
ครั้งที่ 3 สร้างหน้าโฮมเพจ(ตาราง,ข้อความ,รู ปภาพ)
คะแนน
5
ครั้งที่ 4 การเชื่ อมโยง(ภายใน,เว็บเพจ,web site,email,file) คะแนน
5
ครั้งที่ 5 ส่ งค่าผ่านฟอร์ มและการคานวนด้วย PHP
คะแนน
5
ครั้งที่ 6 การเพิ่มข้อมูลและการลบข้อมูลในฐานข้อมูล
คะแนน
5
ครั้งที่ 7 การค้นหาและแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
คะแนน
5
คะแนน 15
- ทดสอบกลางภาค ปฏิบตั ิ 1 ข้อ
คะแนน 20
- ทดสอบปลายภาค ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ
- กิจนิสัย - เวลาเรี ยนของแต่ละรายวิชา
10
- ความสนใจเรี ยนของแต่ละรายวิชา
10
- การมาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนของแต่ละรายวิชา
10
- การขาดเรี ยน
ขาด/ลา ได้ไม่เกิน 15 คาบ ( คิด 20 % ของเวลาเรี ยนทั้งหมด )
- อาจารย์ผสู ้ อน
อ.ไพรวัลย์ ไต่เมฆ
อ.อภินนั ท์ สมบูรณ์กุล

****************
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ว็จเพจเบื้องต้น

