หลักสูตร Responsive Web Design
ภาพรวม
หลักสูตรนี ้ต่อยอดจากคอร์ ส Professional Web Design หรื อผู้ที่มีพื ้นฐานด้ านการทาเว็บไซต์ทวั่ ไป และ
ต้ องการพัฒนาเว็บไซต์ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยสามารถแสดงผลได้ ดีบนทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร ตังแต่
้ PC,
Smart Phone, Tablet แม้ กระทัง่ บนสื่อสิ่งพิมพ์ ซึง่ ช่วยให้ ประหยัดทรัพยากรของการใช้ กระดาษและหมึกพิมพ์
นอกจากนี ้แล้ วยังทาให้ เว็บไซต์ของผู้เรี ยนมีลกั ษณะการแสดงผลแบบ “เว็บแอปพลิเคชัน” มีความทันสมัย
ดึงดูดผู้เข้ าชมเว็บไซต์ให้ มีจานวนเพิ่มมากขึ ้น
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน

หลักสูตร 21 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง

พืน้ ฐานผู้เรี ยน มีพื ้นฐานด้ านการทาเว็บไซต์ทวั่ ไป หรื อเคยผ่านการเรี ยนหลักสูตร Professional Web
Design มาแล้ ว
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop CC, Adobe Dreamweaver CC
เหมาะสาหรับ ผู้ต้องการเป็ น Web Designer, Web Developer, Mobile Developer
วิทยากร

อาจารย์ ชวัล แซ่เลา

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้ าใจในขันตอนการผลิ
้
ตเว็บไซต์ เทคนิคต่างๆ ด้ านการแสดงผลของ
เว็บไซต์ บนหน้ าจอขนาดต่างๆ ทาให้ เว็บไซต์ของผู้เรี ยนมีลกั ษณะการแสดงผลแบบ “เว็บแอป
พลิเคชัน” มีความทันสมัย ดึงดูดผู้เข้ าชมเว็บไซต์ให้ มีจานวนเพิ่มมากขึ ้น
• ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
นอกเหนือจากหักค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง
• 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 ยนและ
หลังจากเรี ยนจบ 2 สัปดาห์
ค่ าเรียน
ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 323 บาท) ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มี
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
วิธีการชาระเงิน
ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
โอนเงินเข้ าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่ง
รายละเอียดการชาระเงินผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีท่ ีท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Responsive Web Design (Course Outline)
ครัง้ ที่ 1

Introduction to Responsive Web Design
• เรี ยนรู้หลักการออกแบบ Responsive Web Design ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างของ Responsive Web Design และการแสดงผลบน Device ต่างๆ
• ทบทวนโครงสร้ าง HTML พื ้นฐาน
• ทบทวนวิธีการเรี ยก CSS Selector ต่างๆ และตกแต่ง HTML เบี ้องต้ น

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

Standard Web Layout with CSS
• รู้จกั Inline Element, Block Element และ Inline-Block Element
• เรี ยนรู้การเปลี่ยนแปลง Display ของ Element
• Box Model (Width, Height, Padding, Border, Margin)
• การกาหนด Box Sizing และ Overflow
Convert Fixed to Fluid Layout
• เรี ยนรู้การใช้ หน่วยต่าง ๆ เช่น px, pt, em, % เป็ นต้ น
• เปรี ยบเทียบความแตกต่างของหน่วย Absolute และ Relative
• ฝึ กการแปลงหน่วยโดยใช้ สตู รคานวณเพื่อเปลี่ยน Fixed layout เป็ น Fluid layout
• ทดลองปรับหน้ าเว็บทีละส่วนจาก Fixed layout ให้ เป็ นแบบ Fluid layout
Media Queries
• เรี ยนรู้ Media queries
• นา Media queries มาประยุกต์ใช้ กบั Fluid layout
• ทดสอบการแสดงผลของเว็บผ่าน Device simulator (Web service)
• แก้ ปัญหาการแสดงผลบน Mobile Browser

ครัง้ ที่ 5

Advanced Layout Technique
• เปลี่ยนแนวคิดการพิมพ์หน้ าเว็บไซต์โดยใช้ @media print
• เรี ยนรู้การจัด CSS Position ตังแต่
้ Static, Fixed, Absolute และ Relative
• พื ้นฐานการใช้ JavaScript เลือกสัง่ งาน HTML และ CSS
ครัง้ ที่ 6 Post Test and Evaluation
• ทดสอบทาแบบฝึ กหัด
• วิเคราะห์และประเมินผล
• ศึกษาแนวคิดและระบบการทางานจากเว็บต่าง ๆ
***หมายเหตุ รอบเรี ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

