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เนื้อหาร
รายวิชา

1. ใหเลือกเรียนภาาษาโปรแกรมภาาษาหรือเครื่องมืมือ 1 ภาษา ตอไปนี
ไ ้
1. ภาษา HTMLL
2. ภาษา XML
3. ภาษา JAVAA
4. ภาษา PHP
ย างเว็บเพจสําเร็จรูปตามควาามตองการของอองคกรโดยใหครอบคลุ
ร
มสาระสําคั
า ญตอไปนี้
5. โปรแกรมชวยสร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั
ว บระบบการทํางานของเว็
า
บเพจ ระบบ Hyperr Link การออกแแบบเว็บเพจเบื้องต
ง น
ก
ทํางานของเว็บเพพจ การ Uploaddเว็บ
การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแแกรมสําเร็จรูป การทดสอบการท
เพจ
วัตถุประสงค
ร
ของวิ
วิชา

1. เขาใจกระบววนการและโครงสสรางการทํางานนของเว็บเพจเบืองต
้อ น
2. เขาใจโครงสรรางและไวยกรณ
ณของโปรแกรมแและภาษาหรือกระบวนการใชเครื
ค ่องมือการสรางเว็
ง บเพจ
3. สามารถออกกแบบและกําหนนดสวนประกอบทีที่จําเปนของเว็บเพจได
บ
ถูกตองแและเหมาะสม
4. มีทักษะในกาารใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรั
ห บสรางเว็บเพจจ

มาตรฐาานรายวิชา
1. ความหหมายและโครงสสรางไวยกรณของการเขียนเว็บเพพจ
2. ออกแบบบสวนประกอบบของเว็บเพจ
3. สรางสรรคเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษา
ย
าหรือโปรแกรมสํสําเร็จรูป

หัวขอวิชา (Course outline)
ครั้งที่ 1

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจตั้งแต
ระดับ site Design
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจตั้งแต
ระดับ site Design
การออกแบบกราฟฟกสําหรับเว็บ

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

วิธีการสอน

การบรรยาย และศึกษาคนควาดวยตัวเองตามหัวขอที่กําหนด
เขาหองปฏิบัติการทํา Lab และ Exercise ตามที่กําหนด
อุปกรณสื่อการสอน

แผนใสประกอบการสอน และนักศึกษาตองพัฒนาโปรแกรมและนําสงบน Web ที่นักศึกษาไป
ลงทะเบียนไว
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
8.1 เขียนโปรแกรม ตามที่กําหนดในการทํา
20 คะแนน
Lab
8.2 การทํา Lab
10 คะแนน
8.3 พฤติกรรม

20 คะแนน

8.4 Midterm

20 คะแนน

8.5 Final

30 คะแนน

การประเมิณผลการเรียน
เกณฑในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใชวิธีแบบอิงกลุม ถาคะแนนออกมาต่ําเกินกวาจะอิงเกณฑ)
F
ต่ํากวา 50
50-55
56-60
61-65
66-70
71-75
75-80

มากกวา 80

D
D+
C
C+
B
B+
A

การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบ และใหคําแนะนํา ในดานการเรียน

วันจันทร

14.00-16.00 ปวส.1/1 651

วันอังคาร

12.00-14.00 ปวส.1/2 651

วันพุธ

8.00-10.00 ปวส.1/1 653

วันพฤหัสบดี
วันศุกร

17.15-19.15 ปวส.1/2 653

วันเสาร
วันอาทิตย
e-mail
Homepage

thaihop@visit.ws
http://www.thai.net/mkita

1. นักศึกษาควรทําโปรแกรมและการบานซึ่งจะชวยในการทําขอสอบ Midterm และ Final
2. สามารถวิเคราะหการออกแบบโปรแกรมกับเพื่อนได แตการใหเพื่อนสําเนาโปรแกรมหรือสําเนาโปรแกรมของเพื่อน

จะไมไดคะแนนใน exercise นั้น
เอกสารอานประกอบ
ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน

สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วัน/เดือน/ป

เนื้อหา
การทํางานของโปรแกรม Broeser
ลักษณะตาง ๆ ของ เว็บไซต
โครงสรางเว็บไซต
การออกแบบ interface
ความละเอียดในการแสดงผล
การแสดงสี
บทบาทของแฟม
สอบกลางภาค
โครงรางเอกสาร
การใชสี
การใชตัวอักษร
การแสดงรูปภาพ
การออกแบบกราฟฟกสําหรับเว็บ

กิจกรรม

สอบขอเขียน

Lab
Assignment และสงผลงานครั้งที่ 2

สอบปลายภาค

สอบขอเขียน

ปฎิทินงานวิชาการพัฒนาเว็บเพ็จ
ลําดับ ชื่องาน
1
จัดทําเว็บเพจเกี่ยวกับจัดตัวอักษร
2
จัดทําเว็บเพจเกี่ยวกับ table
3
จัดทํา เว็บเพจเกี่ยวกับ form
4
จัดทํา เกียวกับ Code php script
5
การนําCode การรับสงคา form
6
Project จัดสราง WebSite มีคนละ 1 เรื่อง
โดย มีขอกําหนดดังนี้ (เลือกหัวขอตาง ๆดานลาง
)
- สราง แบบ Web Site ให
ประกอบดวย Map Site , Menu,
และมีการติอตอฐานขอมูล

กําหนดสง
สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 9
สัปดาหที่ 12
สัปดาหที่ 16
สัปดาหที่ 18

หมายเหตุ
5
5
5
5
10
20

50

ผูสอน

อ.ธราพงษ สายเรือนแกว

