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Design Content 

จัดทมีส ำหรับวิเครำะห์เนือ้หำ  

วิเครำะห์เนือ้หำในส่วนของพนัธกจิหลัก และส่วนที่เก่ียวข้องกับภำควิชำ/หน่วยงำน 

น ำเสนอในทมีจดัท ำ Website 

น ำเสนอข้อมูลและ Concept ต่อฝ่ำยฯ 

ส่งต่อข้อมูลให้ทมี Technical ต่อไป 



DESIGN 
ก่อนหน้ำนี  ้กำรพัฒนำเว็บไซต์ให้รองรับ 
Mobile จะ ใ ช้ วิ ธี กำรแยกพัฒนำ  โดย
พัฒนำเว็บไซต์ส ำหรับ Desktop เวอร์
ชั่นนึง และพัฒนำเว็บไซต์ส ำหรับ Mobile 
อีกเวอร์ชัน่นึง ซึง่วิธีกำรดงักลำ่ว ไม่สำมำรถใช้
กับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ด้วยเหตผุลท่ีว่ำ ขนำดหน้ำจอของ Mobile 

Device  
ในปัจจุบนั มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้นั่นเอง 
ดังนั น้จึ ง ต้องหำวิ ธีกำรใหม่ เ ข้ ำมำ ใ ช้ ใน 
ก ำ ร พัฒ น ำ  นั่ น ก็ คื อ  Responsive 
Design 







Logo 

Navigation 

Footer 

Content 

Slide 

Header 

Navigation bar 



Logo Header 

 LOGO เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถงึตวัตนของเรำ ท ำให้ลกูค้ำหรือผู้ใช้งำนจดจ ำเรำได้ ด้วยเหตนีุเ้องท ำให้
กำรออกแบบเว็บไซต์นัน้จ ำเป็นต้องมีโลโก้ ของเว็บไซต์เป็นอย่ำงยิ่ง จะสงัเกตได้ว่ำจะเป็นสว่นท่ีอยู่ด้ำนบน
ของเว็บไซต์ทัง้หมด เพ่ือให้ผู้ ใช้งำนจ ำได้ และสะดดุตำ เร่ืองท่ีต้องเตือนให้รู้กนัก็คือ โลโก้ของเว็บไซต์เม่ือ
คลิกจะน ำไปสูห่น้ำแรกของเวบ็ไซต์เสมอ 
 

 HEADER เป็นส่วนท่ีมีหัวข้อท่ีใช้บ่อยหรือเป็นหัวข้อท่ีต้องกำรประชำสัมพัน ธ์มำไว้ในส่วนนีเ้พ่ือให้
ผู้ใช้งำนเข้ำถงึง่ำย 

 



 SLIDE SHOW เป็นอีกหนึ่งช่องทำงท่ีมีควำมส ำคญัมำกโดยเฉพำะเร่ืองท่ีเป็นหวัข้อย่อยท่ีอยู่ตำม
เมนตูำ่ง ๆ ท่ีต้องกำรประชำสมัพนัธ์ 

 

Slide Show 
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 NAVIGATION BAR เป็นแถบบอกถึงหน้ำเพจท่ีเข้ำอยู่นัน้เข้ำมำจำก
หวัข้อใด และอยู่ภำยใต้หวัข้อใดเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกผู้ใช้งำนในกำรกลบัเข้ำมำ
ใช้งำนเวบ็ไซต์อีกครัง้หรือต้องกำรกลบัไปยงัหวัข้อก่อนหน้ำ 
 

 NAVIGATION เป็นสว่นท่ีจะน ำผู้ เข้ำชมเว็บไซต์ไปยงัส่วนต่ำงของเว็บไซต์ 
โดยสำมำรถท ำให้อยู่ในแนวนอน หรือแนวตัง้ก็ได้ หำกสงัเกต WEB_PP เรำจะ
ท ำทัง้แนวตัง้และแนวนอน โดยแนวนอนจะน ำไปสู่เนือ้หำหน้ำอ่ืนของเว็บไซต์  
ส่ ว นแนวตั ง้ จ ะน ำ ไ ปสู่ เ นื อ้ ห ำย่ อ ย ในห น้ ำนั น้  ต ำ แหน่ ง ท่ี ค ว ร จะ ว ำ ง 
navigation เอำไว้ถ้ำสงัเกตดจูะพบว่ำกำรวำงต ำแหน่งต้องพยำยำมให้อยู่
ในส่วนด้ำนบนของเว็บไซต์ หรือจะพูดอีกอย่ำงคือส่วนท่ีเม่ือผู้ ใช้เปิดมำก็ต้อง  
เจอได้ทนัที ไมค่วรวำงไว้ในต ำแหน่งที่ผู้ ใช้จะต้องเลื่อนขึน้ลง ซ้ำยขวำ 



Content 

 CONTENT ส่วนเนือ้หำของเว็บไซต์ เป็นส่วนท่ีส ำคญั
มำกท่ีสดุ หำกผู้ใช้งำนไม่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยผู้ ใช้งำนจะ
เปลี่ยนไปชมเว็บใหม่ทนัที ต ำแหน่งท่ีคิดว่ำจะท ำให้ผู้หำเจอได้
โดยไม่ล ำบำก หำกสังเกตดูจะพบว่ำเว็บไซต์บำงเว็บไซต์มี
โฆษณำท่ีมำกจนเกินไป ท ำให้ผู้ ใช้งำนหำเนือ้หำไม่เจอ นัน่ถือ
เป็นกำรออกแบบที่ผิดพลำด 



 FOOTER คือสว่นลำ่งสดุของหน้ำเว็บไซต์ สว่นใหญ่จะเก็บลิงก์ต่ำงๆเอำไว้ หรือเป็นเนือ้หำท่ีเก่ียวกบั
เว็บไซต์เช่นลิขสิทธ์ิต่ำงๆ ถำมว่ำจ ำเป็นต้องมีหรือไม่ บอกได้ว่ำจ ำเป็นอย่ำงย่ิง footer จะเป็นตวับอก
ผู้ชมว่ำส่วนนีคื้อล่ำงสดุของหน้ำท่ีก ำลงัแสดงอยู่แล้วนะ ไม่มีเนือ้หำเพิ่มเติมแล้ว ท ำไม่ต้องบอกเน่ืองจำก
กำรแสดงเว็บไซต์ในบำงครัง้นัน้หน้ำนัน้อำจโหลดได้ไม่หมด อำจแสดงได้แค่เนือ้หำภำยใน หำกเรำ
ออกแบบให้มี footer ตัง้แตแ่รกผู้ใช้งำนก็จะรู้ได้ทนัทีว่ำหน้ำท่ีแสดงผลนีอ้ำจแสดงได้ไม่สมบรูณ์เพรำะ
ยงัไมเ่หน็ footer และยงัมีผลตอ่ภำพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์โดยตรง เรำจะสงัเกตได้ว่ำเม่ือเข้ำไปดเูว็บไซต์
ท่ีไมมี่ footer จะรู้สกึเหมือนกบัวำ่เวบ็ไซต์นัน้ยงัท ำไมเ่สร็จ หรือขำดอะไรบำงอยำ่ง 

FOOTER 



Work Process 

Content  Head Approve Edit & Upload 
LAN 

Checker Upload 
FTP 

ลดปัญหำ 

 จำกคนท ำงำน 3 คน เป็น 22 คน ในฝ่ำยนโยบำยและแผน 

 ข้อมลูผิดพลำดเมื่อ Upload ขึน้ Website 

 จ ำกดักำรเข้ำชมเพียงแค ่Intranet 



Google Analytics 

47% 44% 6% 3% 

เก็บสถิติผู้ เข้ำชมโดย 



ผลงำนและรำงวัลของทีม PP Website 

รำงวลัโครงกำรติดดำว ปี 2556 
นวตักรรมดีเด่นด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร 

“โครงกำรพฒันำ บริหำร PP Website ด้วย 4S” 
  



ติดต่อสอบถำม ให้ค ำปรึกษำกำรท ำ Website 

ฝ่ำยนโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล 

โทร.02-419-9650-3  
E-mail: siplan@mahidol.ac.th 
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