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Web Design Using PhotoShop and DreamWeaver 

หลกัสูตรออกแบบเวบ็ไซตอ์ย่างมอือาชพี เป็นหลกัสูตรทีม่เีนื้อหาครอบคลุม
การท าเวบ็ดว้ย PhotoShop CS6 and DreamWeaver CS6 รูปแบบใหม่ ๆ 
ซึ่งเป็นการผสมผสาน Web Designer และ Web Project Programming เขา้
ดว้ยกนั โดยมุ่งเน้นในเรือ่งการเรยีนรูก้ระบวนการตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกของการ

ท าเวบ็ไซตต์ัง้แต่ข ัน้พืน้ฐานจนถงึข ัน้สูง โดยผูเ้รยีนจะเป็นผูป้ฏบิตัทิดลองสรา้งเวบ็จรงิ ๆ เชน่ รูถ้งึความเป็นมา
ของภาษา HTML เบือ้งตน้ ,การคดิรายละเอยีดของหน้าเวบ็แบบต่างๆ, การออกแบบกราฟิก, การจดัหน้าเวบ็ไซต,์ 
การอพัไฟลข์ึน้ Host, การดไีซน์หน้าเวบ็, การตกแต่งรูปภาพ, การท าฟอรม์ต่างๆ, การจดทะเบยีน Domain 
Name, การเชา่ Server เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัแนะน าการท าเวบ็ไซตใ์หต้ดิอนัดบัตน้ๆดว้ย 

วัตถุประสงค์: 

o เรยีนรูถ้งึประวตัคิวามเป็นมาของภาษา HTML และ XHTML เบือ้งตน้ ในการเขยีนเวบ็ 
o เรยีนรูถ้งึเทคนิคเครื่องมอืต่างๆ ของ PhotoShop CS6 and Dreamweaver CS6 
o สามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านกบัเวบ็จรงิๆ ได ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o กลุ่มนกัเรยีน – นกัศกึษา 
o กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
o เจา้หน้าทีอ่งคก์รต่างๆ 
o ผูดู้แลดา้นไอท ีทีต่อ้งการพฒันาความรูด้ว้ยฟงักช์ ัน่ใหม่ๆ  

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูด้า้น Windows แบบต่างๆ มาบา้ง 
o สามารถใช ้Internet ได ้

 ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 
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ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า:  

o การตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop 

เนื้อหาการอบรม: 

1. เรียนรู้ความเป็นมาของส่วนประกอบต่างๆ ในการท าเวบ็ 

o เรยีนรูค้วามหมายของ Internet ,Homepage, Website, E-Commerce 
o เรยีนรูค้วามหมายของภาษา HTML, DHTML, XML, WWW, Web Server, Browser, CGI etc. 
o เรยีนรู ้Protocols ต่างๆเชน่ TCP/IP, HTTP, PPP, Search Engine, Index.html 
o เรยีนรูโ้ครงสรา้งภาษา HTML และท าโฮมเพจพืน้ฐานดว้ยภาษา HTML โดยใชโ้ปรแกรมง่ายๆเชน่ 

Notepad, Dreamweaver เป็นตน้ 

2. สร้างโฮมเพจด้วย Adobe Dreamweaver CS6 

o ท าความรูจ้กักบั Dreamweaver CS6 แลเครื่องมอืต่างๆในโปรแกรม 
o การสรา้งโฮมเพจดว้ย Dreamweaver และการตัง้ค่าภาษาไทย 
o การท างานกบัตวัอกัษรและขอ้ความ การก าหนด Font และขนาดตวัอกัษร การตกแต่งส ีรูปแบบ และ 

ต าแหน่งตวัอกัษร 
o การจดัล าดบั Ordered List และ Unordered List 
o การใส่รูปภาพใน Webpage, ชนิดและคุณสมบตัติ่างๆ ของไฟลร์ูปภาพทีส่ามารถใชใ้นเวบ็ได้ 
o การจดัต าแหน่งและก าหนดขนาดของรูปภาพ การท าภาพขนาดเลก็โดยอตัโนมตั ิ
o การใชต้าราง (Table) ในการก าหนดสดัส่วนหน้าเวบ็แบบมอือาชพี , สรา้ง Form สัง่ซื้อสนิคา้ , การใช ้

Frame ในการแบ่งหน้าโฮมเพจ , การสรา้ง Link ไปยงัเอกสาร HTML หน้าอื่น , การสรา้ง Link แบบต่างๆ
, การใส่ไฟลเ์สยีงและไฟลว์ดีโีอใหก้บัโฮมเพจ , ท าใหเ้วบ็สามารถ Download ขอ้มูลได ้
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o รูจ้กัใชง้าน Layer, แบบสดัส่วนหน้าเวบ็ดว้ยหลาย Layer, แปลง Layer เป็น Table, การใชง้าน Frame, 
การแบ่ง Frame หลายรูปแบบ, E-mail Link 

o การใส่ Keyword เพื่อคน้หาไดใ้น Search Engine , การท า Picture Mapping ลงิคห์ลายจดุในภาพเดยีว , 
การใส่ลูกเลน่ต่างๆใหก้บัโฮมเพจเชน่ Rollover Image 

o การใส่ Template ใหก้บัเวบ็เพจ ในหลายๆรูปแบบ, การใชง้าน Library 
o การสรา้ง Pop-up แสดงขา่วสาร, การใส่ Behaviors ภาษา Java Script เพื่อลูกเลน่หลายๆ แบบใหก้บั

เวบ็ไซต ์

3. การจดัการรปูภาพและออกแบบกราฟิกด้วย Adobe PhotoShop CS6 

o ท าความรูจ้กักบัโปรแกรม Photoshop CS6 
o เรยีนรูห้ลกัการในการออกแบบ, รูจ้กัเครือ่งมอืต่างๆทีจ่ าเป็นตอ้งใชง้าน,เทคนคิการใชส้ ี, การท างานกบั 

Layers, ตดัต่อรูปภาพ , ซ้อนภาพ , การสรา้งปุม่กด , การใส่ Effects ต่างๆใหก้บัชิน้งาน 
o ใช ้Photoshop เพื่อการตกแต่งรูปภาพ และฝึกใชเ้ครื่องมอืเสรมิตา่งๆ เชน่ Healing Brush, Clone 

Stamp, Blur Tool, Sponge Tool, Dodge Tool เป็นตน้ 
o การตดัขนาดของภาพบางส่วน , การปรบัเปลีย่นขนาดของรูปภาพ , การลดขนาดไฟลร์ูปภาพ การโหลด

ภาพ , การหมนุและกลบัดา้นรูปภาพ , การก าหนดสแีละแสง ความมวัและความชดัใหรู้ปภาพ การใส่ 
effect เลก็ๆใหก้บัรูปภาพใหม้คีวามแปลกตา 

o ใชค้ าสัง่ slice tools เพื่อตดัภาพออกเป็นส่วนๆ และสามารถบนัทกึเป็น .html เพื่อดงึเขา้เป็นลกูเล่นใน 
webpage ได ้

o การสรา้งภาพเคลื่อนไหว (.Gif Animation ) 
o ออกแบบเวบ็ดว้ย Photoshop, ออกแบบ Logo ของตนเอง , ออกแบบหน้าแรกดว้ย Effects พเิศษ , การ

ตดัภาพจาก Photoshop ไปใส่ในเวบ็ , ทดลองสรา้งระบบ Navigator Menu 
o ออกแบบภาพตกแต่งต่าง ๆ เพื่อน ามาปรบัใชก้บัหน้าเวบ็ทีส่รา้งไวแ้ลว้ 

4. การ Upload ไฟลขึ์น้สู่ Server และการใช้งาน Hosting บนหน้าเวบ็ 

o การขอพืน้ทีฟ่รบีนเวบ็ชัน้น าต่างๆ , ทดลอง Upload ไฟลข์ึน้สู่ Server, 
o ทดลองใชไ้ฟล ์Manager เพื่อจดัระบบเวป็ไซตใ์หพ้รอ้ม Online บนโลกอนิเตอรเ์น็ต 
o เทคนคิต่าง ๆ ในการ Optimization ท าอย่างไรใหช้ือ่เวบ็ไซดข์องเราตดิอนัดบัตน้ๆใน Search Engine 
o การสรา้งลกูเล่นใหก้บัเวป็ดว้ยการเพิม่เตมิโดยไม่จ าเป็นตอ้งรูภ้าษาโปรแกรมมิง่ต่างทียุ่่งยาก เชน่ Guest 

Book ( สมุดเยีย่มชม ), ใส่ Counter ตวันบัจ านวนผูเ้ขา้ชม 
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o การสรา้งฟร ีWebboard จากเวบ็ไซตย์อดนิยมต่างๆเชน่ FreeCounter.com, Geocities.com และ 
Thaimisc.com เป็นตน้ 

o ทดลองใส ่ไฟลเ์สยีงเพลง ไฟลว์ดีโีอ จากเวบ็ไซดท์ี่ใหบ้รกิารฟรตี่างๆ เชน่ imeem.com, ijigg.com, 
youtube.com เป็นตน้ 


