
 
 

 
  

 

หลกัสตูร  Professional Web Designer 

ภาพรวมของการเรียน 

ต้นแบบของหลกัสตูรด้าน Web Design ที่ได้รับความนิยมมากท่ีสดุในเมืองไทย เปิดการอบรมมากว่า 3,000 รุ่น มีผู้ผ่าน
การอบรมไปแล้วกว่า 30,000 ท่าน หลกัสตูรแรก และหลกัสตูรเดียวท่ีครอบคลมุเนือ้หาที่จ าเป็นส าหรับการเป็น Web 
Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทัง้ระบบ
โดยผู้ เข้าอบรมจะสามารถทดลองท าได้เองตัง้แต่ขัน้แรกของการผลิต อนัได้แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic 
ทฤษฎีการจดัองค์ประกอบบน Web, การสร้างหน้า Web Pages, การท าแบบฟอร์มสัง่ซือ้สินค้า, ตลอดจนการน า Web 
Site ของตนขึน้ไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลกัการเช่าพืน้ที่ Server นอกจากนีผู้้ เข้า
อบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ อีกด้วย  
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 35 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง  
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน  
Windows, Internet (ไม่จ าเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน) 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  
Adobe Photoshop , Adobe Dreamweaver และ Extension 

เหมาะส าหรับ 

ผู้ที่สนใจในการจดัการระบบเว็บไซต์ ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง เรียนรู้ขัน้ตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และ
สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมได้ 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
  

วิทยากร 
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล 

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย 

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ 

อาจารย์ประจ ากลุม่หลกัสตูร Web Design, Graphic Design 

อาจารย์ สุรศักดิ์ อัศวรัตน์ 

อาจารย์ประจ ากลุม่หลกัสตูร Web Design, Programming 

อาจารย์ อนุรักษ์ วันสุข 

อาจารย์ประจ ากลุม่หลกัสตูร Web Design 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรจะมีความเข้าใจในขัน้ตอนการผลิตเว็บไซต์ เทคนิคต่างๆตลอดจนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเอง 
เพื่อน าไปใช้งานจริงได้ และสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้บริหารโครงการ หรือ สร้างสรรค์งานออกแบบ
เว็บไซต์ได้จริง 

• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหัก
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั 

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

• ผู้ เข้าอบรมจะได้รับพืน้ที่ Web Server 10GB. มลูค่า 1,500 บาท เป็นเวลาตลอดการเรียนและหลงัจากเรียนจบ 
2 สปัดาห์ 
 
 



 
 

 
  

 
ค่าอบรม 
ราคา 9,800 บาท  
ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลือ 8,800 บาท 

 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่หลกัฐานการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Professional Web Designer Course Outline 

ครัง้ท่ี 1 ก าหนดแนวคิดและวางแผนเพื่อการผลิต Web Site ให้ประสบความส าเร็จ  

• ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบ Web Site  

• โครงสร้างการท างานด้าน Web Development  

• การก าหนดแนวคิดในการผลิต Web Site  

• การเขียน Site Map และ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  

•    การท า Workshop เพื่อเสริมสร้างทกัษะและเข้าใจในกระบวนการสร้าง Web Site 
ครัง้ท่ี 2 เร่ิมต้นกับขัน้แรกของการสร้าง Web Graphics ด้วย Photoshop CC  

เข้าใจหลกัการใช้งาน Photoshop CC 2016 เพื่องานออกแบบ Web  

• ฝึกใช้อปุกรณ์หลกั )Toolbox) และอปุกรณ์เสริม )Option, Palette และ Menu Bar ) 
เพื่อสร้างและ ตกแต่งภาพ  

•    เรียนรู้อปุกรณ์ในกลุม่ของการ Selection แบบต่างๆ 
 

ครัง้ท่ี 3 เรียนรู้การท างานใน Photoshop CC อย่างถูกต้องโดยการใช้ชัน้งาน  

• เรียนรู้เทคนิคการซ้อนและตดัต่อภาพด้วย Layers  

• การตกแต่งภาพและใส ่Effect บน Layers  

• เพิ่มพนูทกัษะการสร้างภาพได้อย่างไร้ขีดจ ากดัด้วย Path  

•    การสร้างลกูเลน่ Effect ชัน้สงู ด้วย Menu Image,Filter..etc 
 

ครัง้ท่ี 4 เรียนรู้และฝึกผนการออกแบบหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรม Photoshop CC  

เรียนรู้แนวคิดวิธีการออกแบบหน้าเว็บอย่างถกูต้อง  

• ฝึกการเตรียมหน้างาน และการก าหนดขนาดหน้าเว็บอย่างถกูต้อง  

• ฝึกสร้างหน้าเว็บโดยใช้อปุกรณ์ต่างๆ ใน Photoshop CC  อย่างอิสระ 
 



 
 

 
  

ครัง้ท่ี 5 เตรียมภาพ Graphic เพื่อน าขึน้ใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งาน  Adobe 
Photoshop CC  ร่วมกับ Dreamweaver CC  

• เตรียมภาพให้เป็นชนิดที่เหมาะสมกบัหน้าเว็บด้วยการ Save for web  

• เทคนิคการจดัระบบไฟล์เพื่อเตรียมน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• เร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานของโปแกรม Dreamweaver CC  

• เรียนรู้การตัง้ค่าหน้าเว็บ การวางภาพในรูปแบบต่างๆ และการพิมพ์ข้อความ 
ครัง้ท่ี 6 การจัด Layout หน้าเว็บ โดยใช้ Table ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CC  

การใช้ตารางในรูปแบบต่างๆ เพื่อจดั Layout หน้าเว็บ  

• ฝึกฝนการจดัตารางด้วย Workshop หน้าเว็บในรูปแบบต่างๆ  

• การน าตารางไปใช้สร้างเป็นตารางข้อมลูในหน้าเว็บ 

 

ครัง้ท่ี 7 การสร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บและการสร้าง Web Frame  

• เรียนรู้การสร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บในรูปแบบต่างๆ เช่น การLink ในเว็บ
เดียวกนั ,Link สง่ Mail , Link ไปยงัเว็บเพื่อนบ้าน  

• เทคนิคการสร้างเว็บอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Frame  

• เรียนรู้การสร้าง Frame ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมการท างานของ Web ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

ครัง้ท่ี 8 การสร้างแบบฟอร์มสั่งซือ้สินค้า , สอบถามข้อมูลและเติมแต่งเทคนิคให้ Web 
น่าสนใจด้วย Behavior เพ่ือให้เว็บมีลูกเล่นมากขึน้ 

• สร้าง CGI-Form ส าหรับสัง่ซือ้สินค้าหรือแบบสอบถามชนิดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมลูผู้ เข้า
ชมเว็บเพื่อการ ประยุกต์ใช้  

• การตรวจสอบข้อมลูการสัง่ซือ้ ผ่านระบบ Form to Mail  

• การสร้างหน้า Web เทคนิคพิเศษแบบต่างๆด้วย Dynamic HTML  

• การใช้งาน Bahavior แบบต่างๆ เช่นการเปิด Pop Up Window,การสัง่ Alert 
Message,การควบคมุการ เคลื่อนที่ของภาพเคลื่อนไหว 

 



 
 

 
  

 

ครัง้ท่ี 9 

 

การจดทะเบียน Domain Name , การเช่าพืน้ท่ี Server และการ Upload งานขึน้ใช้จริง
บน Web Server  

• วิธีการและขัน้ตอนการจดทะเบียน Domain Name ด้วยตวัเอง .com .net .org และ
การจดทะเบียน .th  

• หลกัการในการเช่าและเลือกใช้ Web Server ส าหรับ Web Site และธุรกิจแต่ละ
ประเภท  

• Upload Web ขึน้ไปใช้จริงบนอินเทอร์เน็ต  

• การแก้ไขและตรวจสอบ Bug (สว่นผิดพลาด  )ใน Web Server 
ครัง้ท่ี 10 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ตรวจสอบผู้เย่ียมชม Web และการตกแต่งหน้าเว็บ

ด้วย CSS(Cascading Style Sheet) 

• การเขียน Meta Tag (Source Code) เพื่อให้ Search Engine มองเห็น Keywords 
และ Description เหนือ Web ของคู่แข่ง  

• เทคนิคการประชาสมัพนัธ์ Web ผ่าน Search Engine อนัได้แก่ Google ,Yahoo การ
นบัจ านวนและ ตรวจสอบสถิติผู้ เข้าชม Web (Counter)  

• การใช้เทคนิคการตกแต่งหน้าเว็บที่เรียกว่า CSS มาใช้งานร่วมกบั HTML ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

*** หมายเหตุ: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนกัเรียนในคอร์สนัน้ๆ โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

 

 


