หลักสูตร Web Design Advanced
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรสาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้ มีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ ้น ปรับแต่งเทคนิค
การ ออกแบบตามเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบนั ผู้เรี ยนจะได้ รับการปูพื ้นฐานหลักการออกแบบเว็บไซต์ เรี ยนรู้การ
ทางานแบบเป็ นกระบวนการตังแต่
้ เริ่มสร้ างแนวคิด การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการตกแต่งให้ สวยงามด้ วยภาพกราฟิ ก
การจัด Layout สร้ างปุ่ ม เพิม่ ความน่าสนใจให้ กบั เว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมาย จาก Cascading Style Sheet (CSS) อีก
ทังเติ
้ มเต็มด้ วยเทคโนโลยีทนั สมัยในการนา Multimedia เข้ ามาใช้ ในเว็บไซต์ การนาสคริปต์ยอดนิยม เช่น jQuery มา
ตกแต่งในเว็บไซท์ และเสริมสร้ างแนวคิดและวิธีการเพิ่ม ช่องทางในการตลาด (SEO) เพื่อเน้ นการฝึ กหัดและใช้ ปฏิบตั ไิ ด้
จริง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 42 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง)
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
ต้ องเคยผ่านงานในการสร้ างเว็บไซต์มาแล้ ว หรื อเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Professional Web Designer มาแล้ ว
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรี ยนในหลักสูตรแล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก หรื อคืนค่ าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
Adobe Photoshop , Adobe Dreamweaver และ Extension
เหมาะสาหรับ
Web Designer, Webmaster, Web Project manager, ผู้ที่สนใจในการจัดการระบบเว็บไซต์ ต้ องการสร้ างเว็บไซต์ด้วย
ตนเอง เรี ยนรู้ขนตอนการท
ั้
างานอย่างเป็ นระบบ และสามารถทางานร่วมกันเป็ นทีมได้
วิทยากร
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล
อาจารย์ กนก สาคะเรศ
อาจารย์ ชัชวาลย์ แซ่ เลา

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ผู้จบหลักสูตรสามารถนา extension พิเศษ เข้ ามาประยุกต์ในเว็บไซต์ได้
 ช่วยพัฒนารูปแบบการพัฒนาเว็บ เพื่อรองรับในงานเว็บระดับอุตสาหกรรม
 ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล นอกเหนือจากหัก
ค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ทุกสาขาในระยะเวลา 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 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 210 บาท)
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 186 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
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Web Design Advance Course Outline
ครัง้ ที่ 1

เรี ยนรู้ แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ เว็บมีลักษณะโดดเด่ น สวยงาม

ครัง้ ที่ 2

 เข้ าใจหัวใจหลักในการออกแบบงานเว็บไซต์ (Concept Design )
 เรี ยนรู้ทฤษฎีสี การเลือกใช้ สี ให้ เหมาะกับงานเว็บไซต์ ประเภทต่างๆ
 การจัดวางองค์ประกอบที่ดีบนเว็บไซต์
 การคิดในระบบทีมเวิร์ค เพื่อให้ งานสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
 วิธีการเตรี ยมงานกกราฟิ กเพื่อใช้ ในงานเว็บไซต์
 รูปแบบของไฟล์งานกราฟิ กประเภทต่างๆ
 การเลือกใช้ ภาพให้ เหมาะสมกับงานเว็บ
เทคนิคการจัดเตรี ยมหาภาพกราฟิ กที่สวยงาม
 มุมมองการจัดวาง Layout ก่อนเริ่มต้ น โปรเจ็ค
 วิธีคดิ แบบเป็ นขันตอนและการน
้
าทฤษฎีสีเข้ ามาใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริง
 จัดวาง Layout และสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งานจริง
Workshop: จัดทา Web Layout เพื่อเตรียมประกอบหน้ า Homepage

ครัง้ ที่ 3

การ Slice ชิน้ งานเพื่อประกอบในส่ วนของ HTML ด้ วย Dreamweaver
 จัดเตรี ยม Site และนาชิ ้นงานที่เตรี ยมจัดทาหน้ า Homepage
 สังเกตและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการออกแบบในลักษณะต่างๆ
 ศึกษาวิธีคานวณระยะเวลาและค่าใช้ จา่ ยที่จะต้ องทา Website ในแต่ละ
ลักษณะ
 จัดทีมวางแผนการทางาน ตามการปฏิบตั งิ านจริงการตัดต่อภาพเพื่อให้ ดู
สมจริง ในการนามาใช้
Workshop: วางแผนงาน และConcept ของ Website เพื่อเตรียมนาเสนอและ
จัดทาในครั ง้ ต่ อไป

ครัง้ ที่ 4

นาเสนอแผนงานและเริ่มทาโปรเจ็คแบบเป็ นระบบ
 แต่ละทีมนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นเพื่อลดจุดบกพร่องของ
โปรเจ็ค
 จัดทาโปรเจ็คแต่ละทีม พร้ อมการให้ คาปรึกษาและข้ อคิดเห็นของวิทยากร
Workshop: จัดทาโปรเจ็คให้ สมบูรณ์ และสรุ ปเทคนิคพิเศษของทีมที่ใช้

ครัง้ ที่ 5

ครัง้ ที่ 6

ครัง้ ที่ 7

นาเสนอ Website และเทคนิคการทางานที่เลือกใช้
 แต่ละทีมนาเสนอ website ที่จดั ทาสาเร็จพร้ อมเทคนิคที่เลือกใช้
 วิทยากรแนะนาเพิ่มเติม และประเมินผล
 นาขึ ้นใช้ งานจริงและทดสอบจากระบบจริง
 ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้ าง Action ที่เป็ นที่นิยมใช้ ในงานเว็บ
ทาความเข้ าใจโครงสร้ างภาษา HTML และการเขียน JavaScript ที่ซับซ้ อนขึน้
รวมทัง้ การประยุกต์ Behaviors พืน้ ฐานเพื่อควบคุมการแสดงผลที่น่าสนใจมากขึน้
 ทาความเข้ าใจ โครงสร้ างภาษา HTML เพื่อเข้ าถึงการแก้ ไขระดับ Code
 เข้ าใจถึงความสาคัญ และความสามารถของ JavaScript
 ประโยชน์ของการนา JavaScript มาประยุกต์ใช้ บนเว็บไซต์
 ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้ าง Action ที่เป็ นที่นิยมใช้ ในงานเว็บ
เรี ยนรู้ การใช้ CSS อย่ างเป็ นโครงสร้ างเพื่อจัดการ style ของทัง้ เว็บไซต์
 เรี ยนรู้การทางานร่วมกันของ HTML และ CSS
 การตกแต่งหน้ าเว็บให้ สวยงามด้ วย CSS
 การเพิ่มเติมความน่าสนใจให้ กบั เว็บไซต์ ด้ วยการกาหนด Fonts ,Menu, สี,
borders, การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้ ได้ ตามต้ องการ
 การนา CSS มาปรับแต่งแก้ ไข เว็บไซต์ เฉพาะหน้ าหรื อทังเว็
้ บไซต์ได้ ด้วยตนเอง

ครัง้ ที่ 8

ครัง้ ที่ 9

CSS Part 2 : การนา CSS เข้ ามาใช้ ร่วมกับ JavaScript
 รู้จกั การใช้ CSS ที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
 การใช้ JavaScript มาบังคับปรับแต่ง CSS ขณะใช้ งาน เช่น การนาเมาส์แตะที่
กล่องข้ อความแล้ ว เปลี่ยนชุดของ CSS
 การใช้ งาน Library, การแก้ ไขและลบ Object ใน Library
การสร้ าง Template และ Library เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างเว็บไซต์ ขนาด
ใหญ่
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ าง Web ด้ วย Template และLibrary
 การสร้ าง Template File เพื่อการสร้ างหน้ า HTML ที่ง่ายต่อการ Update
 การกาหนดพื ้นที่เปลี่ยนแปลงได้ ใน Template
 การใช้ งาน Library, การแก้ ไขและลบ Object ใน Library

ครัง้ ที่ 10

การแบ่ งงานในการอัพเดทเว็บไซท์ อย่ างง่ ายด้ วย Contribute และใช้ iframe
ประยุกต์ ให้ เว็บสมบูรณ์ แบบ
 แบ่งงานในส่วน Content ให้ ผ้ รู ่วมงาน โดยไม่จาเป็ นต้ องมีพื ้นฐานในการจัด Layout
ด้ วย Macromedia Contribute
 การใช้ Tag iframe ในการนาส่วนของ Free Programming มาใช้ งาน

ครัง้ ที่ 11

การนา Multimedia เข้ ามาใช้ ใน website

ครัง้ ที่ 12

 รู้จกั ไฟล์มลั ติมีเดียมาตรฐานใช้ กนั ใน website
 การใช้ งานไฟล์แบบ Downloading และ streaming
 การนาไฟล์จาก Google Video หรื อ YouTube.com มาใช้ ตกแต่งในงาน
เรี ยนรู้ การทาเว็บเชิงการตลาดการทา Search Engine Optimization :: SEO
 เทคนิคการทาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 รู้จกั กับ Search Engine Optimization ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั
 เราสามารถขยายช่องทางทางการตลาดให้ กบั เว็บไซต์ได้ อย่างไรบ้ าง
กรณีศึกษา :: เว็บไซต์ ท่ ปี ระสบความสาเร็จทัง้ ในไทยและต่ างประเทศ

หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า

