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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด า เนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการ เรียนรู้                   
หลักสูตร Web Design Advanced โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -28 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
มีผู้เข้าอบรม  26  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  123,240  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 26  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.23  คิดเป็นร้อยละ 
84.62 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
100และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.69 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.62 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธันวาคม 2556 
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โครงการงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร  หลักสูตร Web Design 
Advanced ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  จัดขึ ้นระหว่างวันที่  23 – 28 ธันวาคม 2556         
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  
ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  123,240 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  31  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
123,240บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    50,400  บาท    
   ค่าใช้สอย    42,840 บาท    
   ค่าวัสดุ     30,000 บาท 
   รวม     123,240 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.23 คิดเป็นร้อยละ 984.62  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.74  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100  ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับ มำก  มี
ค่ำเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.69   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.48  หรือคิดเป็นร้อยละ  89.62  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบประมำณในกำรพัฒนำตำมข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและพัฒนำบุคลำกร 

 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 หลักสูตร Web Design Advanced 
 
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) ๑.๑  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) ๑.๒  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) ๑.๓  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) ๑.๔  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) ๑.๕  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  ๑.๖  อ่ืน ๆ ............................................................................. 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 (   ) ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
( / ) ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
(   ) ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   ) ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
(   ) ๑.๑0 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
(   ) ๑.๑๑ พัฒนาความเข้มแข็งการให้บริการเชิงวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการ 
     เรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(   ) ๑.๑๒ พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
(   ) ๑.๑๓ พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
(   ) ๑.๑๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน            
              และชุมชน 
(   ) ๑.๑๕ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) ๑.๑๖  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
(   ) ๑.๑๗  พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ 
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(   ) ๑.๑๘  พัฒนาระบบงานบริหารวิจัย 
(   ) ๑.๑๙  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน    
     เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 
 
 

ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
  
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
 
 
หลักกำรและเหตุผล   
 ในสภาวะสังคมปัจจุบันนี้ การพัฒนาเว็บไซต์มีความส าคัญมากต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามาครอบคลุมกับประเทศของเรามากขึ้นกว่าแต่ก่อน การด าเนินงานในการจัดท า หรือ 
การพัฒนาเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนรู้ทุกคนจะต้องมีพ้ืนฐานมาบ้างอยู่แล้ว การด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้
น าเอาความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆไปถ่ายทอดสู่แก่หน่วยงานนั้น และเพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของเรา เพื่อที่จะให้หน่วยงานและบุคลากรมีความเข้าใจเพ่ิมข้ึนและมี
ความสามารถมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์นั้นมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายรวมไปถึงการตกแต่งภาพให้
สวยงามด้วยกราฟฟิก เพ่ือให้เข้าใจในรายละเอียดนี้และมีประสิทธิภาพในเรื่องการท างานเพิ่มมากข้ึน ถึงแม้ว่าการ
พัฒนาเว็บไซต์นี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่หลักในการปฏิบัติที่ถูกก าหนดไว้นั้นจะประสบผลส าเร็จได้ บุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องใช้ประสบการณ์ในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ เทคโนโลยีให้มากข้ึน  
 ดังนั้น ทางส านักวิทยฯบริการ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Web Design Advanced ขึ้นเพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บุคลากรไดม้ีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆให้มีความสวยงาม โดดเด่น   
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ้น สามารถปรับแต่งเทคนิคการออกแบบตามเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบัน ผู้เรียน
จะได้รับรู้ถึงการปูพ้ืนฐานหลักการออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้การท างานแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มสร้างแนวคิด 
การพัฒนาเว็บไซต์ด้านต่างๆ รวมไปถึงการตกแต่งให้สวยงามด้วยภาพกราฟฟิก ลูกเล่น การจัด Layout ต่างๆ ขึ้น
เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้กับ เว็บไซต์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านของการท างาน   
ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมนี้สามารถท าให้เรารู้เกี่ยวกับ โปรแกรมต่างๆ การใช้โปรแกรมสร้างภาพให้เสมือน
ของจริงให้ไดต้ามทีต่้องการ สามารถเสริมสร้างแนวคิดและวิธีการเพ่ิมช่องทางในการตลาด และการผสมผสานของ
ค าสั่งเพ่ือเพ่ิมลูกเล่นให้แก่ภาพโดยวิธีง่ายและสั้น กะทัดรัด และเชี่ยวชาญในด้านนี้เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์มากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาให้ได้โปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ และปูพ้ืนฐานการออกแบบเว็บไซต์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

กลุ่มเป้ำหมำย   อาจารย์,เจ้าหน้าที่  จ านวน  34 คน 
ผู้เข้าอบรม จ านวน     26    คน 
กรรมการ จ านวน      7     คน 
วิทยากร   จ านวน      2     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    เดือน 16 – 20 ธันวาคม 2557  รวม 5 วัน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.256 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมิณผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมำณ     123,240 บำท  ( หนึ่งแสนสองหม่ืนสำมพันสองร้อยส่ีสิบบำทถ้วน ) 
 
เบิกจ่ายจากงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

1. ค่ำตอบแทน    50,400   บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 6 วัน  x 1,200 บาท x 1 คน )   

2. ค่ำใช้สอย    42,840    บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  3๔ คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (12 มื้อ x 34 คน x 30 บาท ) 12,240 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (6 มื้อ x 34 คน x 150 บาท ) 30,600 บา 

 
3. ค่ำวัสดุ    30,000    บำท          

  
  รวมทั้งสิ้น  123,240 บำท  ( หนึ่งแสนสองหม่ืนสำมพันสองร้อยส่ีสิบบำทถ้วน ) 
 

 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Web Design Advanced 
 

Web Design Advanced  
 

ตำรำงกำรอบรม หลักสูตร Web Design Advanced 
 

 รำยละเอียดหลักสูตร 

23 ธันวาคม 2556 
8.30 – 12.00 น. 

 

ครั้งที่ 1 เรียนรู้แนวคิดในกำรออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บมีลักษณะโดดเด่น สวยงำม 
 

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

 

13.00 – 16.30 น. 

ครั้งที่ 2 เทคนิคกำรจัดเตรียมหำภำพกรำฟฟิคที่สวยงำม 

 

 มุมมองการจัดวาง Layout ก่อนเริ่มต้น โปรเจ็ค 

 วิธีคิดแบบเป็นขั้นตอน และ การน าทฤษฏีสีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 จัดวาง Layout และสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าไปใช้จริงได้ 
 

    
          Workshop : จัดท ำ Web Layout เพื่อเตรียมประกอบหน้ำ Homepage 
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24 ธันวาคม 2556 
8.30 – 12.00 น. 

 
ครั้งที่ 3 Slice ชิ้นงำนเพื่อประกอบในส่วนของ HTML ด้วย Dreamweaver CS6 

 

 จัดเตรียม Site และน าชิ้นงานที่เตรียมจัดท าหน้า Homepage 

 สังเกตุ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ ในลักษณะต่างๆ 

 ศึกษาวิธีค านวณระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ที่จะต้องท า Website ในแต่ละ
ลักษณะ 

 จัดทีมวางแผนการท างาน ตามการปฎิบัติงานจริง การตัดต่อภาพ เพื่อให้ดู
สมจริง ในการน ามาใช้ 
 
 

Workshop : วำงแผนงำน และConcept ของ Website เพื่อเตรียมน ำเสนอและจัดท ำใน
ครั้งต่อไป 

13.00 – 16.30 น. 

ครั้งที่ 4 น ำเสนอแผนงำน และเริ่มท ำโปรเจ็คแบบเป็นระบบ 

 

 แต่ละทีมน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพ่ือลดจุดบกพร่องของ โปร
เจ็ค 

 จัดท าโปรเจ็คแต่ละทีม พร้อมการให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นของวิทยากร 
 
 

Workshop : จัดท ำโปรเจ็คให้สมบูรณ์ และสรุปเทคนิคพิเศษของทีมที่ใช้ 

25 ธันวาคม 2556 
8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 5 น ำเสนอ Website และเทคนิคกำรท ำงำนที่เลือกใช้  
 

 แต่ละทีมน าเสนอ website ที่จัดท าส าเร็จ พร้อมเทคนิคท่ีเลือกใช้ 
 วิทยากรแนะน าเพ่ิมเติม และประเมินผล 

 น าขึ้นใช้งานจริง และทดสอบจากระบบจริง 

 ประยุกต์ใช้ Behavior  เช่น ทดลองสร้าง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงานเว็บ 

 

13.00 – 16.30 น. 

ครั้งที่ 6 ท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงภำษำ HTML และกำรเขียน Javascript ที่ซับซ้อนขึ้น 
รวมทั้งกำรประยุกต์ Behaviors พื้นฐำนเพื่อควบคุมกำรแสดงผลท่ีน่ำสนใจมำกขึ้น 
 

 ท าความเข้าใจ โครงสร้างภาษา HTML เพ่ือเข้าถึงการแก้ไขระดับ Code 
 เข้าใจถึงความส าคัญ และความสามารถของ Javascript 
 ประโยชน์ของการน า Javascript มาประยุกต์ใช้บนเว็บไซต์ 
 ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้าง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงานเว็บ 
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26 ธันวาคม 2556 
8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 7 เรียนรู้กำรใช้ CSS อย่ำงเป็นโครงสร้ำง เพื่อจัดกำร 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 ได้ด้วย
ตนเอง 

 

13.00 – 16.30 น. 

ครั้งที่ 8 CSS Part 2 : กำรน ำ CSS เข้ำมำใช้ร่วมกับ javascript  

 

 รู้จัก การใช้ CSS ที่ซับซ้อนมากข้ึน 

 การใช้ javascript มาบังคับปรับแต่ง CSS ขณะใช้งาน เช่น การน าเมาส์แตะที่
กล่องข้อความแล้วเปลี่ยนชุดของ CSS 

 การใช้งาน Library, การแก้ไข และลบ Object ใน Library 

 
 
  

27 ธันวาคม 2556 
8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 9 กำรสร้ำง Template และ Library เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำงเว็บไซต์ขนำด
ใหญ่ 
     

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง Web ด้วย Template และ Library 

 การสร้าง Template File เพ่ือการสร้างหน้า HTML ที่ง่ายต่อการ Update 

 การก าหนดพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงได้ใน Template 

 การใช้งาน Library, การแก้ไข และลบ Object ใน Library 

 

13.00 – 16.30 น. 

ครั้งที่ 10 กำรแบ่งงำนในกำรอัพเดทเว็บไซท์อย่ำงง่ำยด้วย Contributeและใช้ iframe
ประยุกต์ให้เว็บสมบูรณ์แบบ  
 

 แบ่งงานในส่วน Content ให้ผู้ร่วมงาน โดยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานในการจัด 
Layout ด้วย Macromedia Contribute 

 การใช้ Tag iframe ในการน าส่วนของ Free Programming มาใช้งาน 
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28 ธันวาคม 2556 
8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 11 กำรน ำ Multimedia เข้ำมำใช้ใน website  

 

 รู้จักไฟล์มัลติมีเดียมาตรฐานที่ใช้กันใน website 

 การใช้งานไฟล์แบบ Downloading และ streaming 

 การน าไฟล์จาก Google Video หรือ YouTube.com มาใช้ตกแต่งในงาน 

 

13.00 – 16.30 น. 

ครั้งที่ 12 เรียนรู้กำรท ำเว็บเชิงกำรตลำด กำรท ำ Search Engine Optimization :: SEO 

 

 เทคนิคการท าประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
 รู้จักกับ Search Engine Optimization ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

 เราสามารถขยายช่องทางทางการตลาดให้กับเว็บไซต์ได้อย่างไรบ้าง 
 

กรณีศึกษำ :: เว็บไซต์ที่ประสบควำมส ำเร็จ ทั้งในไทยและต่ำงประเทศ  
 
 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 26 คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 % 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 % 

 
วิธีกำรประเมิน 

1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เว็บไซต์มากยิ่งขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักพัฒนาระบบที่มีความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานใน

อนาคตต่อไปได้ 
3. บุคลาการสามารถน า Extension พิเศษมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

 

กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร  หลักสูตร Web Design 
Advanced ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 23 – 28 ธันวาคม 2556         
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  34  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  123,240 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  123,240 บำท     
ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  50,400  บาท   
   ค่าใช้สอย  42,840  บาท 
   ค่าวัสดุ   30,000  บาท 
   รวม            123,240 บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.23  คิดเป็นร้อยละ  84.62   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   26  คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1  ด้ำนวิทยำกร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ใน   
ระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.62  
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ 
อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  88.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ      
อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.62    
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  Web Design Advanced 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  Web Design 
Advanced  ระหว่างวันที่ 23 – 28 ธันวาคม 2556  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  26  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน    26   
คน   คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Web Design Advanced 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  26  คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 25 80.65% 
               หญิง 6 19.35% 

 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร  Web Design Advanced 
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ตำรำงท่ี 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นควำมคดิเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  
มำกที่สุด 

(ร้อยละ) 

มำก 

(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร  

9.00  (34.62%) 17.00  (65.38%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.35  (86.92%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น  

11.00  (42.31%) 15.00  (57.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.46%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  15.00  (57.69%) 11.00  (42.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.54%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น  

11.00  (42.31%) 15.00  (57.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.46%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอ
เหมาะสม  

15.00  (57.69%) 11.00  (42.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.54%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

15.00  (57.69%) 11.00  (42.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.54%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.49 (89.74%) มาก 
ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

       
 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
การอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 26.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม  

26.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้  

10.00  (38.46%) 16.00  (61.54%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.69%) มาก 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้  

11.00  (42.31%) 15.00  (57.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.46%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน ์ 

11.00  (42.31%) 15.00  (57.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.46%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.41 (88.20%) มาก 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

       
 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั  12.00  (46.15%) 14.00  (53.85%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.23%) มาก 
 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่ 

11.00  (42.31%) 15.00  (57.69%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.46%) มาก 
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 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม  

14.00  (53.85%) 12.00  (46.15%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.77%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความ
เหมาะสม  

18.00  (69.23%) 8.00  (30.77%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.69  (93.85%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

14.00  (53.85%) 12.00  (46.15%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.77%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้  

6.00  (23.08%) 20.00  (76.92%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.23  (84.62%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.48 (89.62%) มาก 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน ์
 

น ำเนื้อหำจำก Ms Word เข้ำ Dreamweaver  
 
ใน Dreamweaver เราสามารถท่ี จะเปิดและ น าเข้าเอกสาร HTML ที่ ถูกสร้างโดย โปรแกรม Microsoft Word 
ได้ โดยใช้ค าสั่ง Clean up Word HTML ใน การลบโค้ด HTML ที่ถูกสร้างโดย Word ออก ซี่งโค้ดที่ถูกลบออก
ดังกล่าวจะเป็นโค้ดที่ใช้ก าหนด รูปแบบของเนื้อหาใน Word ซึ่งไม่สามารถแสดงใน WebBrowser ได ้
 
ก่อนอ่ืนควร แปลงเอกสาร Microsoft Word ให้เป็น HTML ก่อน ( โดยเลือกค าสั่ง บันทึกเป็นเวบเพจ ) 
 
วิธีที่ 1  
1. เปิดไฟล์ HTML ที่ถูกสร้างจาก Word ด้วย Dreamweaver  
2. เลือก Commands > Clean Up Word HTML  
3. ปรากฏ ไดอะล็อกเมนู Clean Up Word HTML กดปุ่ม OK เพ่ือลบโค้ด 
 
วิธีที่ 2  
1. เปิด Dreamweaver เลือกค าสั่ง File > Import > Word HTML  
2. เลือกไฟล์ HTML ที่ถูกสร้างจาก Word  
3. Dreamweaver จะตรวจสอบรุ่นของ Word ที่ใช้บันทึกไฟล์ ดังกล่าว  
4. ปรากฏ ไดอะล็อกเมนู Clean Up Word HTML กดปุ่ม OK เพ่ือลบโค้ด  
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ข้อมูลใน ไดอะล็อกเมนู Clean Up Word HTML 
 
Clean up HTML from เลือกเวอร์ชั่นของ Microsoft Word 
Remove all Word Specific Markup ก าหนดให้ ลบแท็ก HTML เฉพาะที่ถูกสร้างโดย Word 
Clean up CSS ก าหนดให้ลบ CSS เฉพาะที่ถูกสร้างโดย Word 
Clean up <font> Tags ก าหนดให้ ลบแท็ก HTML ที่อยู่ ในแท็ก <body> แล้ว ก าหนดค่าขนาดของตัวอักษร 
ในแท็ก <body> ให้เท่ากับ 2 
Fix Invalidly Nested Tags ก าหนดให้ลบแท็ก font ที่ ถูกสร้างโดย Word ที่อยู่ นอกแท็ก ที่อยู่ในระดับบล็อก
ออก เช่น แท็ก <p>, <h1> และ<h2> 
Set Background Color เป็นฟิลด์ที่ให้พิมพ์ รหัสของสีที่ เป็นเลขฐาน 16 ในการก าหนดสีพื้นหลัง ให้กับเว็บเพจ 
Apply Source Formatting ก าหนดให้ใช้ รูปแบบของซอร์สโค้ด ตามท่ีก าหนดไว้ใน HTML Format 
Preference 
Show Log on Completion ก าหนดให้แสดงกล่องข้อความ ที่แสดงรายละเอียด ของการเปลี่ยนแปลงที่ได้ ท ากับ
เอกสาร HTML ที่ สร้างจาก Word ในขณะที่น าเข้าเนื้อหาใน Dreamweaver 
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กำรใส่ File  VDO (.wmv) ลงในหน้ำ เว็บเพจ โดย Dreamweaver  
คุณเคยเห็นเว็บไซด์ หลายๆ เว็บมี VDO หน้า เว็บกันใช้มั้ยครับ วันนี้เราเอามาใส่กันบ้างดีกว่า ง่ายๆ แค่ไปที ่
Insert > media > Plugin  และ หา ไฟล์ที่เป็น .wmv มาลง  
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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