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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Web Design Advanced 

ตารางการอบรม หลักสูตร Web Design Advanced 
 

 รายละเอียดหลักสูตร 

วันจันทร์ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

ครั้งที่ 1 เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บมีลักษณะโดดเด่น สวยงาม 
 

 เข้าใจหัวใจหลักในการออกแบบงานเว็บไซต์ (Concept Design ) 
 เรียนรู้ทฤษฎีสี การเลือกใช้สี ให้เหมาะกับงานเว็บไซต์ ประเภทต่างๆ 
 การจัดวางองค์ประกอบที่ดีบนเว็บไซต์ 
 การคิดในระบบทีมเวิร์ค เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 วิธีการเตรียมงานกราฟฟิค เพ่ือใช้ในงานเว็บไซต์ 
 รูปแบบของไฟล์งานกราฟฟิคประเภทต่างๆ 
 การเลือกใช้ภาพให้เหมาะสม กับงานเว็บ 

วันจันทร์ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

ครั้งที่ 2 เทคนิคการจัดเตรียมหาภาพกราฟฟิคที่สวยงาม 
 

 มุมมองการจัดวาง Layout ก่อนเริ่มต้น โปรเจ็ค 

 วิธีคิดแบบเป็นขั้นตอน และ การน าทฤษฏีสีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 จัดวาง Layout และสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าไปใช้จริงได้ 

 

วันอังคาร 
เวลา 8.30-12.00 น. 

ครั้งที่ 3 Slice ชิ้นงานเพื่อประกอบในส่วนของ HTML ด้วย Dreamweaver CS6 

 

 จัดเตรียม Site และน าชิ้นงานที่เตรียมจัดท าหน้า Homepage 

 สังเกตุ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ ในลักษณะต่างๆ 

 ศึกษาวิธีค านวณระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ที่จะต้องท า Website ในแต่ละลักษณะ 

 จัดทีมวางแผนการท างาน ตามการปฎิบัติงานจริง การตัดต่อภาพ เพื่อให้ดูสมจริง ในการ
น ามาใช้ 

วันอังคาร 
เวลา 13.00-16.30 

น. 

ครั้งที่ 4 น าเสนอแผนงาน และเริ่มท าโครงการแบบเป็นระบบ 
 แต่ละทีมน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพ่ือลดจุดบกพร่องของโครงงาน 
 จัดท าโครงงานแต่ละทีม พร้อมการให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นของวิทยากร 

 
วันพุธ 

เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 5 น าเสนอ Website และเทคนิคการท างานที่เลือกใช้ 
 แต่ละทีมน าเสนอ website ที่จัดท าส าเร็จ พร้อมเทคนิคท่ีเลือกใช้ 
 วิทยากรแนะน าเพ่ิมเติม และประเมิน 
 น าขึ้นใช้งานจริง และทดสอบจากระบบจริง 
 ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้าง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงานเว็ป 
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วันพุธ 

เวลา 13.00–16.30 น. 

ครั้งที่ 6 ท าความเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML และการเขียน Javascript ที่ซับซ้อนขึ้น 
รวมทั้งการประยุกต์ Behaviors พื้นฐานเพื่อควบคุมการแสดงผลท่ีน่าสนใจมากขึ้น 
 

 ท าความเข้าใจ โครงสร้างภาษา HTML เพ่ือเข้าถึงการแก้ไขระดับ Code 
 เข้าใจถึงความส าคัญ และความสามารถของ Javascript 
 ประโยชน์ของการน า Javascript มาประยุกต์ใช้บนเว็บไซต์ 
 ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้าง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงานเว็บ 

 
วันพฤหัสบดี 

เวลา 8.30-12.00 น. 

ครั้งที่ 7 เรียนรู้การใช้ CSS อย่างเป็นโครงสร้าง เพื่อจัดการ style ของท้ังเว็บไซต์ 
 

 เรียน รู้การท างานร่วมกันของ HTML และ CSS 

 การตกแต่งหน้าเว็บ ให้สวยงาม ด้วย CSS 

 การเพ่ิมเติมความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ ด้วยการก าหนด Fonts ,Menu, สี, borders, 
การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้ได้ตามต้องการ 

 การน า CSS มาปรับแต่งแก้ไข เว็บไซต์ เฉพาะหน้า หรือ ทั้งเว็บไซต์ ได้ด้วยตนเอง 

วันพฤหัสบดี 
เวลา 13.00–16.30น. 

ครั้งที่ 8 CSS Part 2 : การน า CSS เข้ามาใช้ร่วมกับ javascript  
 

 รู้จัก การใช้ CSS ที่ซับซ้อนมากข้ึน 

 การใช้ javascript มาบังคับปรับแต่ง CSS ขณะใช้งาน เช่น การน าเมาส์แตะที่กล่อง
ข้อความแล้วเปลี่ยนชุดของ CSS 

 การใช้งาน Library, การแก้ไข และลบ Object ใน Library  
 

วันศุกร์ 
เวลา 8.30 – 12.00 น 

ครั้งที่ 9 การสร้าง Template และ Library เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรา้งเว็บไซต์ขนาดใหญ่ 
     

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง Web ด้วย Template และ Library 
 การสร้าง Template File เพ่ือการสร้างหน้า HTML ที่ง่ายต่อการ Update 

 การก าหนดพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงได้ใน Template 

 การใช้งาน Library, การแก้ไข และลบ Object ใน Library 

วันศุกร์ 
เวลา 13.00-16.30 

น. 

ครั้งที่ 10 การแบ่งงานในการอัพเดทเว็บไซท์อย่างง่ายด้วย Contributeและใช้ iframe
ประยุกต์ให้เว็บสมบูรณ์แบบ  
 

 แบ่งงานในส่วน Content ให้ผู้ร่วมงาน โดยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานในการจัด Layout 
ด้วย Macromedia Contribute 

 การใช้ Tag iframe ในการน าส่วนของ Free Programming มาใช้งาน 

วันเสาร์ 
เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 11 การน า Multimedia เข้ามาใช้ใน website  

 

 รู้จักไฟล์มัลติมีเดียมาตรฐานที่ใช้กันใน website 

 การใช้งานไฟล์แบบ Downloading และ streaming 
 การน าไฟล์จาก Google Video หรือ YouTube.com มาใช้ตกแต่งในงาน 
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วันเสาร์ 

เวลา 13.00-16.30 
น. 

ครั้งที่ 12 เรียนรู้การท าเว็บเชิงการตลาด การท า Search Engine Optimization : SEO 

 

 เทคนิคการท าประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
 รู้จักกับ Search Engine Optimization ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

 เราสามารถขยายช่องทางทางการตลาดให้กับเว็บไซต์ได้อย่างไรบ้าง 
กรณีศึกษา :: เว็บไซต์ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในไทยและต่างประเทศ  

 
 

 

 


