
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การสรางบทเรียนเพื่อเผยแพรบนเครือขาย Internet ดวยโปรแกรม 

Macromedia Dreamweaver (ขั้นตน)”  
วันที่  17 – 18  มกราคม 2548 

************************************************************* 
 

1. โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรือ่ง “การสรางบทเรียนเพื่อเผยแพรบนเครือขายInternet 
ดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver (ขั้นตน)”  

 
2. หลักการและเหตุผล 

 Internet นับไดวาเปนระบบเครือขายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ ใหสามารถ
ติดตอส่ือสารกันได แมวาจะอยูตางสถานที่ตางกัน สวนดานการเรียนการสอนในปจจุบัน  
ไมวาจะเปนเอกสาร ตํารา หรือส่ือประกอบตางๆ ไมจํากัดอยูเพียงแตในชั้นเรยีน ในหองสมุด 
ในมหาวิทยาลยัเทานั้น แตยังมีแหลงขุมทรัพยแหงความรูอีกมากมายที่อยูในแหลงตางๆ  
ซ่ึงหากผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนมีความสามารถแสวงหาความรูเหลานั้นไดก็จะ 
ทําใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มปีณิธานแนวแนในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ในมหาวิทยาลยั ทั้งอาจารย ขาราชการ นิสิต มีความรูความสามารถรูจักบุกเบิกแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ดังนั้นการเตรยีมความพรอมใหบุคลากรมีความรูความสามารถที่จะผลิตบทเรียน
เพื่อเผยแพรบนเครือขาย Internet จึงเปนแนวทางหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหอาจารยและ 
ผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอน นําศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเผยแพร
ขอมูลความรูไปในระบบเครอืขายอันกวางไกลนี้ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ 
การเรียนการสอน  

 

3. วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขาอบรม 
1. ไดรับความรูขั้นตอน, วิธีการใชโปรแกรม Dreamweaver  
2. สามารถสรางบทเรียนเผยแพรบนเครือขาย Internet เพือ่ใชประกอบการเรียนการสอนได 
 

4. หัวขอการอบรม 
  1. การเริ่มตนใชโปรแกรม Dreamweaver 

2. การสรางเลเยอร 
3. การเชื่อมโยงขอมูล 

  4. การสรางตารางบนเว็บเพจ 
  5. การสรางเฟรมเซตในเว็บเพจ 
  6. เทคนิคการนําเว็บเพจขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต  
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5. วิธีการอบรม 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร, เครื่อง/1 คน 

 
6. คุณสมบัตผิูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. เปนอาจารยและเจาหนาที่ คณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มีความรูในการใชโปรแกรม Windows 95 หรือ Windows 98 

 
7. จํานวนผูเขารวมอบรม 
  จํานวน 40 คน 
 
8. ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 

วันที่  17 – 18  มกราคม 2548 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 
9. สถานที่ หองปฏิบัติการหนวยคอมพวิเตอร  ตึก อปร  ช้ัน 8 
 
10. การประเมินผล 

- สังเกตุจากการอบรม 
- การฝกปฏิบัติ 
- แบบประเมนิผล 

 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  - ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูที่ไดรับและฝกปฏิบตัิไปสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 

                ชวยสอน ที่เหมาะสมในการใชประกอบการเรียนการสอนและเผยแพรบนเครือขาย  
   อินเตอรเน็ต 
 

12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  - รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่การศึกษา  

   คณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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13. วิทยากรและผูชวย  
- อ. ภุชงค โรจนแสงรัตน 
- อาจารย และขาราชการ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 

 เรื่อง “การสรางบทเรียนเพ่ือเผยแพรบนเครือขาย Internet ดวยโปรแกรม  
Macromedia Dreamweaver (ขั้นตน)”  

วันที่  17 – 18  มกราคม  2548 
ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ตึก อปร  ช้ัน 8  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

********************************************************************************************* 
 

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
วันจันทรท่ี  17  มกราคม 2548 
 08.30 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 น. – 10.30 น.  การเริ่มตนใชโปรแกรม Dreamweaver  
     - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver  
     - การติดตั้งภาษาไทย 
     - การเริ่มตนสรางเว็บไซต 
     - การเริ่มตนสรางเว็บเพจ 
     - การใชเมนูตางๆ 
     - การใชตวัอักษร 
     - การกําหนดภาษาไทยในเว็บเพจ 
     - การประยกุตใชไฟลขอมูลอักษรจากโปรแกรมอื่น 
     - การใสรูปภาพ 
     - การตกแตงรูปภาพ 
     - การใชพืน้หลัง 
     - การ Save 
     - การอัพโหลดไฟลสูเวบ็ไซต 

10.30 น. – 12.00 น.  การสรางเลเยอร 
     - การสรางเลเยอร 
     - การใสขอความในเลเยอร 

          - การใสรูปภาพในเลเยอร 
          - การปรับแตงขนาดเลเยอร 
          - การปรับแตงรายละเอยีดตางๆ ของเลเยอร 

- การลบเลเยอร 
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13.00 น. – 14.30 น.  การเชื่อมโยงขอมูล 
       - การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดยีวกัน 

         - การเชื่อมโยงในเว็บไซตเดียวกนั 
         - การเชื่อมโยงไปเว็บไซตอ่ืน 
         - การเชื่อมโยง แบบ Map Link 
14.30 น. – 16.00 น.  การสรางตารางบนเว็บเพจ 

     - การเริ่มสรางตาราง 
     - การใสขอมูลลงในตาราง 
     - การปรับขนาดของตาราง 
     - การแทรกแถว/คอลัมนในตาราง 
     - การลบตาราง 

 
วันอังคารที่  18  มกราคม  2548 
 09.00 น. – 10.30 น.  การสรางเฟรมเซตในเว็บเพจ 

     - การสรางเฟรม 
     - การออกแบบเฟรมแบบตางๆ 
     - การเซฟเฟรม 
     - การเชื่อมโยงในเฟรม 

10.30 น. – 12.00 น.  การสราง Cascading Style Sheet 
   - การสรางไฟลสไตลชีท 
   - การนําสไตลชีทที่สรางไวมาใชงาน 

         - การแกไขสไตลชีท 
          - การลบสไตลชีท 

13.00 น. – 14.30 น.  การสรางมัลตมีิเดียในเว็บเพจ 
        - การใสเสียง 

14.30 น. – 16.00 น.  การใสภาพเคลื่อนไหว 
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