Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)
๑.ชื่อหลักสูตร: Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)
๒.หนวยงานที่รับผิดชอบ :สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.หลักการและเหตุผล
HTML5 และ CSS3 นับเปนเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซตสมัยใหม ที่มีการใชงานเว็บไซตผานอุปกรณ
(Device) ที่หลากหลายขึ้น ดวยความสามารถใหม ๆ ของ HTML5 และ CSS3 จะชวยใหการพัฒนาเว็บไซต
บนหลายแพลตฟอรม(Platform) ทั้ง PC, Moblie , Teblet งายขึ้น และรองรับการแสดงผลรวมทั้งปลั๊กอิน
ใหม ๆ ไดบนอุปกรณสมารทโฟนไดอยางถูกตองสวยงาม
คอรส Web I Development fundamental Level(HTML5 and CSS3)นี้จะเปนคอรสพื้นฐาน
สําหรับผูที่ตองการเสริมความรูเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา HTML+CSS3 เพื่อการประยุกต
พัฒนาเว็บไซตยุค4.0 และเพื่อตอยอดดวยคอรสที่2Web II Development Master Level คอรสที่3 Web
III Development Professional Level ตอไป
๔.วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อใหบุคลากรดานดูแลและพัฒนาเว็บไซตของสวนงานตางๆ ไดรูการใชงานHTML5
และCSS3
๔.๒ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งตองมีความรูความสามารถไดตามมาตรฐาน Thailand 4.0
๔.๓ เพื่อนําความรูจากการฝกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยูเสมอ
๔.๔ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่ ดาน
การพัฒนาเว็บไซตหรือเว็บโปรแกรมมิ่ง
๕.เปาหมาย
บุคลากร

สวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๔๕ รูป/คน

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ ๒
๐– ๒๑มิถุนายน ๒๕๖๐

๗. ขอบขายเนื้อหาหลักสูตร
• ทําความรูจักกับ HTML
• คําสั่ง HTML พื้นฐาน
• คําสั่งเกี่ยวกับขอความ (Text)
• การสรางลําดับรายการ (Lists)
• การสรางลิงก (Links)
• การสรางตาราง (Tables)
• การทํางานเกี่ยวกับรูปภาพ (Images)
• การสรางฟอรม
• ทําความรูจักกับโครงสรางหนาเว็บ
• การแทรก video และ audio
• เตรียมพรอมและทําความรูจักกับ CSS
• การใชงาน CSS รูปแบบการใชงาน CSS
• การใชงาน CSS Syntax และ Selectors
• การกําหนดรูปแบบตางๆใหกับขอความ (Text) และ Web Fonts
• การกําหนดรูปแบบตางๆใหกับรูปภาพ (Images)
• การจัดรูปแบบใหกับ Lists และ แนะนํา Navigation Menu
• การสราง Template Layout ดวย CSS
• Responsive Web Design
• CSS3 Transformations and Transitions
• Embedded Fonts and Columns
๘. สถานที่ฝกอบรม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วังนอยอยุธยา

กําหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ
Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)
ระหวางวันที่ ๒๐– ๒๑มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร C๑๑๕ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังนอย
*******************
วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประธานกลาวเปดการอบรม
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ทําความรูจักกับ HTML
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. - พัก
เบรค
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
- คําสั่ง HTML พื้นฐาน
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๕๐ น.
- คําสั่งเกี่ยวกับขอความ (Text)
-การสรางลําดับรายการ (Lists)
- การสรางลิงก (Links)
- การสรางตาราง (Tables)
- การทํางานเกี่ยวกับรูปภาพ (Images)
เวลา ๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น. - พัก
เบรค
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐น. - การสรางฟอรม
-การแทรก video และ audio

วันพุธที่ ๒๑มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
- เตรียมพรอมและทําความรูจักกับ CSS
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
- การใชงาน CSS รูปแบบการใชงาน CSS
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. - การใชงาน
CSS Syntax และ Selectors
เวลา ๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น. - พักฉันน้ําปานะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐น.
- การกําหนดรูปแบบตางๆใหกับขอความ (Text) และ
Web Fonts
- การกําหนดรูปแบบตางๆใหกับรูปภาพ (Images)
- การจัดรูปแบบใหกับ Lists และ แนะนํา Navigation
Menu
- การสราง Template Layout ดวย CSS
- Responsive Web Design
- CSS3 Transformations and Transitions
- Embedded Fonts and Columns
เวลา ๑๖.๓๐ –๑๗.๐๐น.
- ประธานมอบวุฒิบัตรและกลาวปดการอบรม

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบตอบรับการเขารวมอบรมหลักสูตร
“Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)
ระหวางวันที่ ๒๐– ๒๑มิถุนายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C๑๑๕ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
**************
ชื่อสวนงาน...................................................................................................................................... ..
๑. ชื่อ...........................................................ฉายา/นามสกุล......................................................
ตําแหนง................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท..................................................................................................................... ...
E-mail............................................................................................................................... ...
กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๑๙มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓ ภายใน ๘๑๙๕, ๘๐๗๕
สงทางอีเมลITtraining@mcu.ac.thหรืออัพโหลดผาน training.mcu.ac.th
**หมายเหตุคาใชจายในการเดินทางและที่พัก ใหเบิกจากตนสังกัดของแตละสวนงาน
สวนรายละเอียดเรื่องที่พัก พัก ณ อาคาร 92 โดยทางเราไดจองหองพักไวใหแลวคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม 095-5189242 (ปใหม)

