โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน
Web Master เพื่อการสร้างและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรอย่างมืออาชีพ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
-----------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
Web Master หรือผู้ดูแลระบบเว็บไซด์ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายของเว็บไซด์
ในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบเว็บ การบารุงรักษาและสร้างระบบฐานข้อมูล การรวบรวมรูปถ่าย หรือปรับแต่ง
ภาพกิจกรรม ในปัจจุบัน Web Master ส่วนใหญ่จะรับภาระหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น
โรงเรียนในอาเภอรอบนอก หน่วยงานราชการบางแห่ง หรือบริษัทในต่างจังหวัด ผู้ทาหน้าที่ Web Master
จ าเป็ น ต้องรู้ ทุกเรื่ องที่เ กี่ย วกั บ คอมพิว เตอร์ อาจต้องรับภาระในหน้าที่ ต่าง ๆ เช่น เว็บ มาสเตอร์ เจ้ าหน้า ที่
เครือข่าย ผู้ดูแลเครื่องบริการ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ดูแล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การบริหารเว็บไซต์สาหรับ Web Master มีความจาเป็นอย่างมากสาหรับ
หน่วยงานที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งจะต้องมีการดูแลบารุงรักษา Web Server เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของ
ข้ อ มู ล และรองรั บ การท างานที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง จะท าให้ ก ารใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ เกิ ด ความ
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจาก Web Master ทุกคนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน
เป้าหมายและการพัฒนาเว็บไซต์แต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน แต่ละปัญหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์
การป้ องกัน และวิธีแก้ปั ญหาที่เปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ เวลา และเทคโนโลยี ดังนั้น ศูนย์บ ริการวิช าการ
คณะการบัญชีและการจัดการ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Web Master เพื่อการสร้างและดูแลเว็บไซต์
ขององค์กรอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็น การเพิ่มทักษะและความรู้ในการดูแลเว็บไซต์ขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
และรองรับการใช้งานจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการดูแล Web Server และการติดตั้ง
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้างเว็บไซต์จาก Template
และแก้ไขเว็บไซต์เดิม ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้าง FTP เพื่อใช้สาหรับ
การ Upload ข้อมูลของ User
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการ Backup ไฟล์และฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์
3. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันอบรม
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
สถานทีอ่ บรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

-24. จานวนรับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจานวนจากัด)
- ผู้มีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซด์ขององค์กรส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม
5. วิทยากร

จานวน 25 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
6.1 แนะนา Web Server / ติดตั้งใช้งาน Web Server
6.2 การสร้าง Site จาก Template และการแก้ไขเว็บไซต์เดิมให้ทันสมัย ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
6.3 การบริหารและจัดการ Web Server
6.4 การใช้งาน FTP เพื่อการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่อง Server และ Client
6.5 การ Backup และ Restore ไฟล์และฐานข้อมูล
7. การสมัคร
7.1 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมฯ ผ่านระบบการรับสมัครที่
www.mbs.msu.ac.th/mbs_webmaster
7.2 ฟรี ค่าลงทะเบียน / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน
7.3 ผู้สมัครเข้าอบรมฯ จะสมัครอบรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
และหากมีผู้สมัครครบตามจานวน ระบบรับสมัครจะปิดทันที
8. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับ
8.1 อาหารว่าง 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 1 มื้อ
8.2 เอกสารประกอบการอบรม
8.3 เกียติบัตรสาหรับผู้ผ่านการอบรมฯ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการดูแล Web Server และการติดตั้ง
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้างเว็บไซต์จาก Template
และแก้ไขเว็บไซต์เดิม ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้าง FTP เพื่อใช้สาหรับ
การ Upload ข้อมูลของ User ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการ Backup ไฟล์และฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608
โทรสาร 0-4375-5422

