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HTML5 and CSS3 with Bootstrap Framework 
 

หลกัสูตร Understand Bootstrap Framework จะอธบิายเนื้อหาในเวบ็ไซต ์
http://getbootstrap.com/ โดยจะอธบิาย เนื้อหาของทกุเมนูเริม่ตน้ ซึ่งประกอบดว้ย 
Getting Started, CSS, Components, Javascript และ Customize 

 

วัตถุประสงค์: 

o ไดเ้รยีนรูก้ารใชง้าน Bootstrap framework 
o ศกึษาถงึหลกัการใชง้าน Bootstrap framework 
o ไดเ้รยีนรูส้่วนประกอบของ Bootstrap framework 

 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูท้ีส่นใจพฒันา HTML5 and CSS3 ดว้ย Bootstrap 
o ผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการตอ่ยอดการพฒันาเวบ็ไซตจ์ากพืน้ฐานสูก่ารประยุกตใ์ชง้านจรงิ โดยใช ้Booststrap 
o ผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูก้ารเรยีนรูเ้พือ่ต่อยอดการเขยีนเวบ็โปรแกรมมิง่ 
o พนกังานฝา่ยดูแลและรบัผดิชอบดา้นเวบ็ไอทแีละเวบ็ไซต ์

 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามเขา้ใจการเขยีนเวบ็ดว้ย HTML and CSS ขัน้พืน้ฐานมาบา้งแลว้  
o มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการตดิตัง้/ถอนการตดิตัง้ โปรแกรมพืน้ฐาน 
o มคีวามรูใ้นการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและเครอืขา่ยพืน้ฐาน 
o ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและระบบปฏบิตักิารวนิโดวไ์ด้ 

 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 
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ราคาคอร์สอบรม: 

o 3,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไมไ่ดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 
 

เนื้อหาการอบรม: 

1.รายละเอียด Bootstrap Framework  
o ภาพรวม Bootstrap Framework  
o ภาพรวม Bootstrap Framework (ต่อ)  

2. Prepare Yourself 
2.1 Getting Started 

o การดาวน์โหลด Bootstrap และจดัเตรยีมไฟล ์ 
o การใช ้Starter Template และ Bootstrap Theme  
o การใช ้Bootstrap Grid  
o ตวัอย่าง  

2.2 CSS 
o เขา้ใจ Media Queries และ Grid System เพื่อสรา้ง Responsive Design  
o การแสดงและซ่อน Content เพื่อออกแบบเวบ็ไซตใ์หส้วยงาม  

2.3 Components 
o การใช ้Glyphicons  
o การใช ้Dropdown  
o การใช ้Button Groups  
o การใช ้Button Dropdowns  
o การใช ้Input Groups  
o การใช ้Navigation Tabs  
o การใช ้Navigation Bars  
o การใช ้Breadcrump  
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o การใช ้Pagination  
o การใช ้Labels & Badges  
o การใช ้Jumbotron 
o การใช ้Thumbnail, Alerts, Progress Bars และ Media Objects  
o การใช ้Panels, Responsive Embed และ Wells 

2.4 Javascript 
o การใช ้Modals  
o การใช ้Scrollspy  
o การใช ้Tooltip  
o การใช ้Popover  
o การใช ้Alert  
o การใช ้Button  
o การใช ้Collapse  
o การใช ้Carousel  
o การใช ้Affix  

2.5 Customize & Download 
o การเขยีนโคด้เพื่อรองรบั Responsive Design และการใช ้Component  
o การปรบัแต่งและดาวน์โหลด 

 


