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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือถือ  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
อนุสรณ์  เผียนอก นริศรา  โดยสาร  และ  เสาวนีย์ สุวรรณโคตร

บทคัดย่อ   
โ ค ร ง ก า ร เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พ่ื อ

ประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือถือ อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้การ
จัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS6, Aptana Studio 3 และการจัดท า Fan Page บน 
Facebook เพ่ือเป็นประโยชน์การประชาสัมพันธ์ร้าน
ธนวัฒน์มือถือ อ าเภอรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่ ง
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต   เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ท าให้การด ารงชีวิตเรา
ทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  อีกทั้งอินเทอร์เน็ตเป็น
สื่อกลางในการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารสนเทศและสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นให้เผยแพร่ไปยังผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ตในสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network) อ่ืนๆ ให้ได้รับทราบข่าวสาร 
โฆณษา 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ท าให้การด ารงชีวิตเรา
ทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอินเทอร์เน็ต
เป็นสื่อกลางในการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารสนเทศและสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เผยแพร่ไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network) อ่ืนๆ ได้รับทราบ รับรู้ได้
ทันท่วงที สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตมีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองความต้องการและความ

สนใจของผู้ใช้ที่แตกต่างกันไป เช่น เว็บไซต์การขายสินค้า
ออนไลน์ (E-commerce.) , Facebook , Line, Twitter 
หรือ Fan Page ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่างๆ 
เหล่านี้สามารถค้นหาได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่การ
เรียนการสอนทุกวันนี้ยังขาดสิ่งที่น่าสนใจ ที่จะปัจจุบันร้าน
ธนวัฒน์มือถือ  เป็นร้านจ าหน่ายโทรศัพท์และเช่าพระ ซึ่ง
ทางร้านยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับคนทั่วไปมากนัก  และอยาก
ที่จะประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพ่ือเพ่ิม
โอกาสด้านการขาย จึงอยากจะได้เว็บไซต์และ Fan Page 
ต่างๆ มาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ดังนั้น คณะผู้จัดท าในฐานะ 
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาเว็บไซต์ และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดท าเว็บไซต์และ Fan Page 
บน Facebook ให้กับร้านธนวัฒน์มือถือต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือเรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS๖ และ Aptana Studio ๓ 
2.2 เพ่ือเรียนรู้การจัดท า Fan Page บน 

Facebook 
2.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ร้าน

ธนวัฒน์มือถือ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 ได้เรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3  
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3.2 ได้เรียนรู้การจัดท า Fan Page บน 
Facebook 

3.3 ได้ประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์  ร้ าน
ธนวัฒน์มือถือ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เรื่องท่ีสนใจ คือเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ร้านธนวัฒน์มือถือและต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
เพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดท าเนื้อหา
ต่อไป 

4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จากหนังสือ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่อาจารย์ประจ า
วิชาก าหนด 
 4.4fจั ดท า โครงการการ พัฒนา เว็ บ ไซต์ เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือถือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.5 ปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือถือ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3  
 4.6 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท า
เนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็จ าน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  
   4.7 จัดท าเอกสารรายงานโครงการ โดยน าเสนอใน
รูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ และน าฝากข้อมูลไฟล์ดังกล่าวไว้
ที่เว็บ http://www.ร้านธนวฒัน์มือถึอ.com  

4.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.9 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.10 ผลการด าเนินโครงการ 

 

ตัวอย่าง  การแสดงผลของเว็บไซต์  (Website)  

 

ตัวอย่าง  การแสดงผลของแฟนเพจ (Fan Page) 
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5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3   
ในการท าเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือถือ 
ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่าย
ต่อผู้ใช้ และยังเป็นโปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้
นักศึกษาท างานได้เร็วขึ้น อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ Fan 
Page บน Facebook ในการประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือ
ถือ เพ่ือเป็นสื่อออนไลน์ (Social Network) ในการ
ประชาสัมพันธ์ร้านอีกทาง  
 ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana 
Studio 3 ในการสร้างเว็บไซต์ และ Fan Page บน 
Facebook เพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย จึง
ได้ท าเว็บไซต ์(Website) และแฟนเพจ (Fan Page) ในการ
ประชาสัมพันธ์ร้านธนวัฒน์มือถือขึ้นมา ท าให้ร้านธนวัฒน์
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านการขาย
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง 
  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

สุธิดา  ทัดสา  เกวริน  นาหมีด  และ  อรรถพงษ ์ นิที

บทคัดย่อ   
 โครงการนี้ ไ ด้ สร้ า ง เว็ บ ไซต์ประชาสัม พันธ์
โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ต า บ ล โ พ น ส ว่ า ง                      
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนคพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เ รี ย นรู้ ก า ร จั ดท า เ ว็ บ ไซต์  ด้ ว ย โ ป รแกรม  Adobe 
Dreamweaver CS๖ และเรียนรู้การจัดท า Fan Page บน 
Face book  เพ่ือเป็นประโยชน์ประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง เป็นเว็บไซต์ที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลและ
ทรัพยากรที่มีการจัดเตรียมไว้ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง ที่มีการน าเสนอ
ผลงาน กิจกรรมต่างๆ  ที่น่าสนใจ โดยจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร หน่วยงานต่างๆ 
และยังสามารถน าความรู้ต่างๆ ไปใช้ กับชีวิตประจ าวันได้ 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นี้ ได้ใช้เว็บ
ส าเร็จรูปที่เรียกกว่า Adobe Dreamweaver CS6 มาช่วย
ในการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพนสว่าง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)  ส าหรับบุคคลทั่วไป       

1. ที่มาและความส าคัญ  
การประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพนสว่าง  ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังประชาชน  เพ่ือสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจกับสาธารณชน เกี่ยวกับนโยบาย 

ภารกิจ กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีและสามารถ น าความรู้ที่  ได้รับไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร      
เพ่ือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะผู้จัดท าใน
ฐานะ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ                       
การพัฒนาเว็บไซต์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์    การจัดท าเว็บไซต์และ Fan 
Page บน Facebook ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือเรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS๖ และ Aptana Studio ๓ 
2.2 เพ่ือเรียนรู้การจัดท า Fan Page บน 

Facebook 
2.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัด
นครพนม 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 ได้เรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3  
3.2 ได้เรียนรู้การจัดท า Fan Page บน Face 

book 
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3.3 ได้สื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัด
นครพนม 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เรื่องท่ีสนใจ คือเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่างและต้องมี
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และ
เก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดท าเนื้อหาต่อไป 

4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จากหนังสือ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่อาจารย์ประจ า
วิชาก าหนด 
 4.4fจั ดท า โครงการการ พัฒนา เว็ บ ไซต์ เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.5 ปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง
ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana 
Studio 3  
 4.6 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท า
เนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็จ าน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  
   4.7 จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการ  

4.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.9 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.10 ผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  การแสดงผลของเว็บไซต์  (Website)  

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โคร งการนี้ จั ดท าขึ้ น โ ดย ใช้ โป รแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 ในการท าเว็บไซต์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง ที่เลือกโปรแกรมนี้เพราะ 
Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรม ที่ได้รับความ
นิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้รับชม แก้ไข และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างง่ายดายภายในไฟล์เดียวกันหรือ
ระหว่างไฟล์  
 ผลการด าเนินการ เว็บไซต์และแฟนเพจที่สร้างขึ้น
ตรงตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ โดยมีการเรียนรู้และศึกษา
ข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
ในส่วนของแฟนเฟจก็จะรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ผลงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง ส าหรับ
เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ อีกทั้งยังท าให้ทราบ
ข่ า วสารและกิ จกรรมต่ า งๆ  และข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วกั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่างได้ 
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง 
  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

พิไลพรรณ  ขาวจิก  เจนจิรา  โคตรบิน  และ  ชฎาภรณ์  สาที

บทคัดย่อ   
 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้การ
จัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS6, Aptana Studio 3 และการจัดท า Fan Page บน 
Facebook เพ่ือเป็นประโยชน์การประชาสัมพันธ์ศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง อ าเภอรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมี
ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ท าให้การ
ด ารงชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  อีกทั้ง
อินเทอร์ เน็ตเป็นสื่อกลางในการน าเสนอข้อมูล ข่าว
สารสนเทศและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เผยแพร่ไปยังผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อ่ืนๆ 
ให้ได้รับทราบข่าวสาร โฆษณา 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน
หาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมพัฒนาขึ้นด้วย
โปรแกรม ที่เรียกกว่าAdobe Dreamweaver CS 6 มา
ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพต าบลหาดแพง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ
สังคม 

 
 
 

1. ที่มาและความส าคัญ  
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและความส าคัญ

ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว ด้วยเหตุเพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศ  ที่มีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์การได้เป็นอย่างดี การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
หน่วยงานหรือองค์จะใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
หรือสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, 
Instagram,  

ดังนั้น คณะผู้จัดท าในฐานะ จึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ และ Fan 
Page บน Facebook ให้กับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาด
แพง เพ่ือใช้ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือเรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS๖ และ Aptana Studio ๓ 
2.2 เพ่ือเรียนรู้การจัดท า Fan Page บน 

Facebook 
2.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบล
หาดแพง 
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 ได้เรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3  
3.2 ได้เรียนรู้การจัดท า Fan Page บน Face 

book 
3.3 ได้สื่อเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม   
จังหวัดนครพนม 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เรื่องท่ีสนใจ คือเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง และต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้
เพ่ือจัดท าเนื้อหาต่อไป 

4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จากหนังสือ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่อาจารย์ประจ า
วิชาก าหนด 
 4.4fจั ดท า โครงการการ พัฒนา เว็ บ ไซต์ เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่ง เสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง 
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.5 ปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง ด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana 
Studio 3  
 4.6 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท า

เนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็จ าน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  
   4.7 จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการ  

4.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.9 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.10 ผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  การแสดงผลของเว็บไซต์  (Website)  

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 ในการท าเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง  

ผลการด าเนินการ   เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมานี้ตรง
ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้  โดยมีการเรียนรู้และศึกษาข้อมูล  
เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6 ส าหรับ
เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวของชาวอ าเภอศรี
สงคราม อีกทั้งยังท าให้ทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
และข้อมูลที่เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต าบลหาดแพง
อีกด้วย 
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าหว้าน  ต าบลนาเข 
  อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 
เกียรติศักดิ์  อัคบาล  และ สุบิน  ไชยกา 

บทคัดย่อ   
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่พัฒนา
อย่างไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารซื้อขายการ
สนทนาในรูปแบบที่ทันสมัยเพ่ือที่จะให้มนุษย์นั้นมีความ
สะดวกสบายในการสื่อสารทันสมัยที่มีพัฒนาการอย่างไม่
หยุดยั้งและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านป่าหว้านยังไม่มีเว็บไซต์
เกี่ยวกับโรงเรียนจึงท าให้โรงเรียนบ้านป่าหว้านยังมีปัญหา
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้
บุคคลภายนอกได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาสถานที่ตั้ง จ านวนนักเรียนจ านวนบุคลากร
และกิจกรรมต่างๆที่หน้าสนใจ  

ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงให้ความสนใจในการพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านป่าหว้านขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารประวัติความเป็นมาสถานที่ตั้ง จ านวนนักเรียน 
จ านวนบุคลากรทางโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่หน้าสนใจ
ของโรงเรียนบ้านป่าหว้านเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น 

1. ที่มาและความส าคัญ  
เนื่องด้วยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาใน

ด้านต่างๆและได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลมาก
ขึ้น  ท าให้ไม่ต้องยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น
ระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลจ านวนมากและ
สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา 

ระบบอินเตอร์เน็ตจึงมีบทบาทในด้านบริการข่าวสารและ
ความบันเทิงที่เกิดประโยชน์กันผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง  

ในการนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีข้อมูลข่าวสาร
ที่จ าเป็นจะน าเสนอให้กับบุคคลและประชาชนทั่วไปได้รับรู้
จึงต้องมีการท าแผ่นผับและใบปลิวเพ่ือแจกจ่ายให้กับบุคคล
และประชาชนได้รับรู้ว่าทาอะไร แต่ถ้าเทคโนโลยีในยุคนั้น
ยังไม่พัฒนาจึงท าให้บุคคลและประชาชนไม่ค่อยให้ความ
สนใจ  

คณะผู้จัดท า ได้พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านป่า
หว้านเพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียน
บ้านป่าหว้านเพราะเทคโนโลยีทางโรงเรียนยังไม่มีการ
พัฒนาเว็บไซต์นี้จึงสามารถช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  
ได้เป็นอย่างดีและจะได้แนะน าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างแถมยัง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ให้ความสะดวกสบายในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านป่าหว้านและความสะดวกสบาย
ต่อบุคคลที่สนใจหรือจะมาศึกษาในเว็บไซต์นี้ขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 
2.2 เพ่ือน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 
2.3 เ พ่ือเป็นประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 ได้เรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3  
3.2 ได้เรียนรู้การจัดท า Fan Page บน Face 

book 
3.3 เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่า

หว้าน 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน
บ้านป่าหว้าน 

4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จากหนังสือ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่อาจารย์ประจ า
วิชาก าหนด 

4.4fออกแบบหน้าเว็บเพจ และวางแผนการพัฒนา
เว็บไซต์ 
 4.5 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท า
เนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็จ าน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  
   4.6 จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการ  

4.7 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

 

4.9 ผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  การแสดงผลของเว็บไซต์  (Website)  

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าหว้าน ได้จัดท าด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษา HTML 
เป็นภาษาหลักในการเขียนค าสั่งการท างานต่างๆให้กับ
เว็บไซต์ อีกทั้งยังใช้โปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop 
CS6 ช่วยตกแต่งให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ เ พ่ือเผยแพร่ข้อมูลและแนะน า
สถานศึกษาให้ผู้ที่สนใจรู้จักเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียน
บ้านป่าหว้านดียิ่งขึ้น 
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาค า  
 ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 

หนึ่งฤทัย  โคระดา และ อภาพร  นานาวัน 

 

บทคัดย่อ   
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่พัฒนา
อย่างไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารซื้อขายการ
สนทนาในรูปแบบที่ทันสมัยเพ่ือที่จะให้มนุษย์นั้นมีความ
สะดวกสบายในการสื่อสารทันสมัยที่มีพัฒนาการอย่างไม่
หยุดยั้งและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาค ายังไม่มีเว็บไซต์เกี่ยวกับ
โรงเรียนจึงท าให้โรงเรียนมีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้รู้
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสถาน
ที่ตั้ง จ านวนนักเรียนจ านวนบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ  

ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงให้ความสนใจในการพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาค าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารประวัติความเป็นมาสถานที่ตั้ง จ านวนนักเรียน 
จ านวนบุคลากรทางโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
ของโรงเรียนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่
รู้จักของประชาชนมากขึ้น 

1. ที่มาและความส าคัญ  
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคเทคโนโลยีได้

มีพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาสารสนเทศต่างๆ และได้เข้า
มามีบทบาทในด้านการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลมากขึ้นท าไห้ไม่
ต้องยุ่งยากในการสืบหาข้อมูลดังนั้นการสื่อสารทางด้าน
อินเตอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งส าคัญในการค้นหาแหล่งข้อมูล

ข่าวสารจ านวนมากและสามารถน าข่าวสารสาระความ
บันเทิงให้ผู้ เข้ามาใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและปัจจุบัน
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต มี บ ท บ า ท    แ ล ะมี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
ชีวิตประจ าวันของคน เราเป็นอย่างมากเพราะท าให้วิถีชีวิต
เราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอเนื่องจากอินเตอร์เน็ต
จะมีการเสนอข้อมูล ข่าวสารปัจจุบัน และสื่อต่างๆที่เกิดขึ้น
ให้ผู้ใช้ทราบ  

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านนาค า  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต ๒  ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  
จังหวัดนครพนม  มีเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ยังไม่
ปรับปรุงและระบบสารสนเทศ ขาดการปรับปรุง พัฒนาท าให้
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านนาค า  
และเว็บไซต์ยังไม่เป็นที่น่าสนใจ  การน าเว็บไซต์ขึ้นแสดงผลเกิด
ความล่าช้า ซึ่งบางครั้งไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลขึ้นได้  ขาดสาระ
ความรู้ความบันเทิงจึงท าให้ประชาชนไม่เข้าศึกษาหาความเพราะ
สื่อไม่มีความสะดวกสบายพอ  

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาค าขึ้นมาใหม่เพ่ือเป็น
การประชาสั ม พันธ์ ให้ กั บ โ ร ง เ รี ยนบ้ านนาค า ให้ มี
ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ของทาง
โรงเรียนบ้านนาค าให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรงเรียนบ้าน
นาค าต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาค า 
2.2 เพ่ือน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาค า 
2.3 เ พ่ือเป็นประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านนาค า 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 ได้เรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3  
3.2 ได้เรียนรู้การจัดท า Fan Page บน Face 

book 
3.3 เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาค า 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน
บ้านนาค า 

4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จากหนังสือ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่อาจารย์ประจ า
วิชาก าหนด 

4.4fออกแบบหน้าเว็บเพจ และวางแผนการพัฒนา
เว็บไซต์ 
 4.5 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท า
เนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็จ าน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  
   4.6 จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการ  

4.7 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.9 ผลการด าเนินโครงการ 

 

รปูแสดงเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาค า 

 

รปูแสดง Fan Page โรงเรียนบ้านนาค า 
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5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โดยสรุปโครงการทางผู้จัดท าถือว่าได้ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นไปตามท่ีตั้งวางไว้และส่วนการด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว้  เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาค า  ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพน
สวรรค์  จังหวัดนครพนม ได้พัฒนาจากโปรแกรม Aptana 
Studio ๓ ใช้ภาษา HTML เป็นภาษาหลักในการพัฒนา
และใช้ Adobe Photoshop CS๖ ช่วยในการตกแต่งให้
เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและแนะน าสถานศึกษาให้ผู้ที่สนใจรู้จัก
เข้ามาศึกษาเก่ียวกับโรงเรียนบ้านนาค ามากขึน้ 
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ 
 ต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

กัญญารัตน์   มะละกา  และ แจ่มนภา   จันจุฬา 

 

บทคัดย่อ   
การพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านหนองผือ ต าบลบ้านเอ้ือง อ าเภอศรี-สงคราม  
จังหวัดนครพนม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(คอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ )  เป็ น เ ว็บ ไซต์ที่ พัฒนาขึ้ น เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง
ผือ ให้เป็นที่รู้จัดมากยิ่งขึ้น 
การพัฒนาโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้พัฒนาโครงการ 2
ส่วน คือ ส่วนของเว็บไซต์ และแฟนเพจ โดยใช้โปรแกรม 
Aptana studio 3 และ Photoshop ในการพัฒนา
โครงงาน 

1. ที่มาและความส าคัญ  
ปัจจุบัน เทคโนโลยี ได้ก้ าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว

โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตพัฒนา
อย่างไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารซื้อขายการ
สนทนาในรูปแบบที่ทันสมัยเพ่ือที่จะให้มนุษย์นั้นมีความ
สะดวกสบายในการสื่อสารทันสมัยที่มีพัฒนาการอย่างไม่
หยุดยั้งและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ 

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยังไม่มี
เว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่จึงท าให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ยังมีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ

โรงพยาบาลให้บุคคลภายนอกได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสถานที่ตั้ง จ านวนบุคลากรและ
กิจกรรมต่างๆที่หน้าสนใจ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้อย่าง
ชัดเจน  

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผือ 
2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพบ้านหนองผือ ให้หน่วยงานอื่นๆ สนใจเข้าศึกษา 
2.3 เพ่ือเรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver CS๖ และ Aptana Studio ๓ 
 
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผือ 

3.2 ได้เรียนรู้การจัดท า Fan Page บน Face 
book 

3.3 ได้เรียนรู้การจัดท าเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 
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4.2 ศึกษาและค้นคว้ าข้อมูลที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผือ 

4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จากหนังสือ 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่อาจารย์ประจ า
วิชาก าหนด 

4.4fออกแบบหน้าเว็บเพจ และวางแผนการพัฒนา
เว็บไซต์ 
 4.5 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท า
เนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็จ าน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  
   4.6 จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการ  

4.7 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.8 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 

4.9 ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปแสดงเว็บไซต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
บ้านหนองผือ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โดยสรุปโครงการทางผู้จัดท าถือว่าได้ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นไปตามท่ีตั้งวางไว้และส่วนการด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว้  เว็บไซต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผือ 

ได้พัฒนาจากโปรแกรม Aptana Studio ๓ ใช้ภาษา 
HTML เป็นภาษาหลักในการพัฒนาและใช้ Adobe 
Photoshop CS๖ ช่วยในการตกแต่งให้เว็บไซต์มีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผือให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


