หลักสูตร Professional Web Designer
ภาพรวมของการเรียน
ต้ นแบบของหลักสูตรด้ าน Web Design ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในเมืองไทย เปิ ดการอบรมมากว่า 1,000 รุ่น มีผ้ ผู า่ น
การอบรมไปแล้ วกว่า 20,000 ท่าน หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเนื ้อหาที่จาเป็ นสาหรับการเป็ น Web
Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้กระบวนการสร้ าง และออกแบบ Web Site ทังระบบ
้
โดยผู้เข้ าอบรมจะสามารถทดลองทาได้ เองตังแต่
้ ขนแรกของการผลิ
ั้
ต อันได้ แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic
ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web, การสร้ างหน้ า Web Pages, การทาแบบฟอร์ มสัง่ ซื ้อสินค้ า, ตลอดจนการนา Web
Site ของตนขึ ้นไปใช้ งานจริงบนอินเทอร์ เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื ้นที่ Server นอกจากนี ้ผู้เข้ า
อบรมจะได้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ จากคณะวิทยากรมืออาชีพในหลักสูตร ยังรวมถึงการอบรม
ด้ านกลยุทธ์ทางการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมบนอินเทอร์ เน็ต อีกด้ วย
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 35 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 10 ครัง้
เป็ นการเรี ยน ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
Windows, Internet (ไม่จาเป็ นต้ องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน)
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
Adobe Photoshop , Adobe Dreamweaver และ Extension
เหมาะสาหรับ
ผู้ที่สนใจในการจัดการระบบเว็บไซท์ ต้ องการสร้ างเว็บไซต์ด้วยตนเอง เรี ยนรู้ขนตอนการท
ั้
างานอย่างเป็ นระบบ และ
สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีมได้

วิทยากร
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ
อาจารย์ ประจากลุ่มหลักสูตร Web Design, Graphic Design
อาจารย์ สุรศักดิ์ อัศวรั ตน์
อาจารย์ ประจากลุ่มหลักสูตร Web Design, Programming
อาจารย์ อนุรักษ์ วันสุข
อาจารย์ ประจากลุ่มหลักสูตร Web Design

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้ าใจในขันตอนการผลิ
้
ตเว็บไซต์ เทคนิคต่างๆตลอดจนสามารถสร้ างเว็บไซต์ของตนเอง
เพื่อนาไปใช้ งานจริงได้ และสามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้ บริหารโครงการ หรื อ สร้ างสรรค์งานออกแบบ
เว็บไซต์ได้ จริง
 ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล นอกเหนือจากหัก
ค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
 ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับพื ้นที่ Web Server 10GB. มูลค่า 1,500 บาท เป็ นเวลาตลอดการเรี ยนและหลังจากเรี ยนจบ
2 สัปดาห์

ค่ าอบรม
ราคา 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 223 บาท)
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งหลักฐานการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณี ท่ ีท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ั ง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Professional Web Designer Course Outline
ครัง้ ที่ 1

กาหนดแนวคิดและวางแผนเพื่อการผลิต Web Site ให้ ประสบความสาเร็จ





ครัง้ ที่ 2

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการออกแบบ Web Site
โครงสร้ างการทางานด้ าน Web Development
การกาหนดแนวคิดในการผลิต Web Site
การเขียน Site Map และ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ

 การทา Workshop เพื่อเสริมสร้ างทักษะและเข้ าใจในกระบวนการสร้ าง Web Site
เริ่มต้ นกับขัน้ แรกของการสร้ าง Web Graphics ด้ วย Photoshop CC
เข้ าใจหลักการใช้ งาน Photoshop CC 2016 เพื่องานออกแบบ Web
 ฝึ กใช้ อปุ กรณ์หลัก )Toolbox) และอุปกรณ์เสริม )Option, Palette และ Menu Bar )
เพื่อสร้ างและ ตกแต่งภาพ

ครัง้ ที่ 3

 เรี ยนรู้อปุ กรณ์ในกลุม่ ของการ Selection แบบต่างๆ
เรี ยนรู้ การทางานใน Photoshop CC อย่ างถูกต้ องโดยการใช้ ชัน้ งาน
 เรี ยนรู้เทคนิคการซ้ อนและตัดต่อภาพด้ วย Layers

ครัง้ ที่ 4

 การตกแต่งภาพและใส่ Effect บน Layers
 เพิ่มพูนทักษะการสร้ างภาพได้ อย่างไร้ ขีดจากัดด้ วย Path
 การสร้ างลูกเล่น Effect ชันสู
้ ง ด้ วย Menu Image,Filter..Etc.
เรี ยนรู้ และฝึ กฝนการออกแบบหน้ าเว็บโดยใช้ โปรแกรม Photoshop CC
เรี ยนรู้แนวคิดวิธีการออกแบบหน้ าเว็บอย่างถูกต้ อง
 ฝึ กการเตรี ยมหน้ างาน และการกาหนดขนาดหน้ าเว็บอย่างถูกต้ อง

ครัง้ ที่ 5

 ฝึ กสร้ างหน้ าเว็บโดยใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ใน Photoshop CC อย่างอิสระ
เตรียมภาพ Graphic เพื่อนาขึน้ ใช้ จริงอย่ างมีประสิทธิภาพและใช้ งาน Adobe
Photoshop CC ร่ วมกับ Dreamweaver CC

 เตรี ยมภาพให้ เป็ นชนิดที่เหมาะสมกับหน้ าเว็บด้ วยการ Save for web
 เทคนิคการจัดระบบไฟล์เพื่อเตรี ยมนาไปใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 เริ่มต้ นเรี ยนรู้การใช้ งานของโปแกรม Dreamweaver CC
ครัง้ ที่ 6

 เรี ยนรู้การตังค่
้ าหน้ าเว็บ การวางภาพในรูปแบบต่างๆ และการพิมพ์ข้อความ
การจัด Layout หน้ าเว็บ โดยใช้ Table ด้ วยโปรแกรม Dreamweaver CC
การใช้ ตารางในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัด Layout หน้ าเว็บ
 ฝึ กฝนการจัดตารางด้ วย Workshop หน้ าเว็บในรูปแบบต่างๆ
 การนาตารางไปใช้ สร้ างเป็ นตารางข้ อมูลในหน้ าเว็บ

ครัง้ ที่ 7

การสร้ าง Link เพื่อเชื่อมโยงหน้ าเว็บและการสร้ าง Web Frame
 เรี ยนรู้การสร้ าง Link เพื่อเชื่อมโยงหน้ าเว็บในรูปแบบต่างๆ เช่น การLink ในเว็บ
เดียวกัน ,Link ส่ง Mail , Link ไปยังเว็บเพื่อนบ้ าน

ครัง้ ที่ 8

 เทคนิคการสร้ างเว็บอีกรูปแบบหนึง่ ที่เรี ยกว่า Frame
 เรี ยนรู้การสร้ าง Frame ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมการทางานของ Web ให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
การสร้ างแบบฟอร์ มสั่งซือ้ สินค้ า , สอบถามข้ อมูลและเติมแต่ งเทคนิคให้ Web
น่ าสนใจด้ วย Behavior เพื่อให้ เว็บมีลูกเล่ นมากขึน้
 สร้ าง CGI-Form สาหรับสัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อแบบสอบถามชนิดต่างๆ เพื่อเก็บข้ อมูลผู้เข้ า
ชมเว็บเพื่อการ ประยุกต์ใช้
 การตรวจสอบข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ ผ่านระบบ Form to Mail
 การสร้ างหน้ า Web เทคนิคพิเศษแบบต่างๆด้ วย Dynamic HTML
 การใช้ งาน Bahavior แบบต่างๆ เช่นการเปิ ด Pop Up Window,การสัง่ Alert
Message,การควบคุมการ เคลื่อนที่ของภาพเคลื่อนไหว

ครัง้ ที่ 9

การจดทะเบียน Domain Name , การเช่ าพืน้ ที่ Server และการ Upload งานขึน้ ใช้ จริง
บน Web Server
 วิธีการและขันตอนการจดทะเบี
้
ยน Domain Name ด้ วยตัวเอง .com .net .org และ
การจดทะเบียน .th
 หลักการในการเช่าและเลือกใช้ Web Server สาหรับ Web Site และธุรกิจแต่ละ
ประเภท

 Upload Web ขึ ้นไปใช้ จริงบนอินเทอร์ เน็ต
 การแก้ ไขและตรวจสอบ Bug (ส่วนผิดพลาด ใน (Web Server
ครัง้ ที่ 10 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ตรวจสอบผู้เยี่ยมชม Web และการตกแต่ งหน้ าเว็บ
ด้ วย CSS(Cascading Style Sheet)
 การเขียน Meta Tag (Source Code) เพื่อให้ Search Engine มองเห็น Keywords
และ Description เหนือ Web ของคูแ่ ข่ง
 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ผ่าน Search Engine อันได้ แก่ Google ,Yahoo การ
นับจานวนและ ตรวจสอบสถิตผิ ้ เู ข้ าชม Web (Counter)
 การใช้ เทคนิคการตกแต่งหน้ าเว็บที่เรี ยกว่า CSS มาใช้ งานร่วมกับ HTML ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
*** หมายเหตุ: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

