
 
 

 
  

 

หลักสูตร Responsive Web Design  

ภาพรวม 

หลกัสตูรนีต่้อยอดจากคอร์ส Professional Web Design หรือผู้ที่มีพืน้ฐานด้านการท าเว็บไซต์ทัว่ไป และ
ต้องการพฒันาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยสามารถแสดงผลได้ดีบนทกุ ๆ อปุกรณ์สื่อสาร ตัง้แต่ PC, 
Smart Phone, Tablet แม้กระทัง่บนสื่อสิ่งพิมพ์ ซึง่ช่วยให้ประหยดัทรัพยากรของการใช้กระดาษและหมกึพิมพ์ 
นอกจากนีแ้ล้วยงัท าให้เว็บไซต์ของผู้ เรียนมีลกัษณะการแสดงผลแบบ “เว็บแอปพลิเคชนั” มีความทนัสมยั 
ดงึดดูผู้ เข้าชมเว็บไซต์ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 21 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 6 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง 

พืน้ฐานผู้เรียน มีพืน้ฐานด้านการท าเว็บไซต์ทัว่ไป หรือเคยผ่านการเรียนหลกัสตูร Professional Web 
Design มาแล้ว 

โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop CC, Adobe Dreamweaver CC 

เหมาะส าหรับ ผู้ ต้องการเป็น Web Designer, Web Developer, Mobile Developer 

วิทยากร  อาจารย์ ชวลั แซ่เลา 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรจะมีความเข้าใจในขัน้ตอนการผลิตเว็บไซต์ เทคนิคต่างๆ ด้านการแสดงผลของ
เว็บไซต์ บนหน้าจอขนาดต่างๆ ท าให้เว็บไซต์ของผู้ เรียนมีลกัษณะการแสดงผลแบบ “เว็บแอป
พลิเคชนั” มีความทนัสมยั ดึงดดูผู้ เข้าชมเว็บไซต์ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
นอกเหนือจากหกัค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตาม
ประกาศกระทรวงการคลงั 

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 
 



 
 

 
  

ค่าเรียน ราคา 7,800 บาท  

ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

*เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลือ 6,800 บาท 

วิธีการช าระเงนิ  

ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 

โอนเงินเข้าบญัชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

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

สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

  Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Responsive Web Design (Course Outline) 
ครัง้ท่ี 1 Introduction to Responsive Web Design 

• เรียนรู้หลกัการออกแบบ Responsive Web Design ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

• ตวัอย่างของ Responsive Web Design และการแสดงผลบน Device ต่างๆ 

• ทบทวนโครงสร้าง HTML พืน้ฐาน 

• ทบทวนวิธีการเรียก CSS Selector ต่างๆ และตกแต่ง HTML เบีอ้งต้น 
ครัง้ท่ี 2 Standard Web Layout with CSS 

• รู้จกั Inline Element, Block Element และ Inline-Block Element 

• เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง Display ของ Element 

• Box Model (Width, Height, Padding, Border, Margin) 

• การก าหนด Box Sizing และ Overflow 
ครัง้ท่ี 3 

 

Convert Fixed to Fluid Layout 

• เรียนรู้การใช้หน่วยต่าง ๆ เช่น px, pt, em, % เป็นต้น 

• เปรียบเทียบความแตกต่างของหน่วย Absolute และ Relative 

• ฝึกการแปลงหน่วยโดยใช้สตูรค านวณเพื่อเปลี่ยน Fixed layout เป็น Fluid layout 

• ทดลองปรับหน้าเว็บทีละสว่นจาก Fixed layout ให้เป็นแบบ Fluid layout 
ครัง้ท่ี  4 Media Queries 

• เรียนรู้ Media queries 

• น า Media queries มาประยุกต์ใช้กบั Fluid layout 

• ทดสอบการแสดงผลของเว็บผ่าน Device simulator (Web service) 

• แก้ปัญหาการแสดงผลบน Mobile Browser 

 
ครัง้ท่ี  5 Advanced Layout Technique 

• เปลี่ยนแนวคิดการพิมพ์หน้าเว็บไซต์โดยใช้ @media print 

• เรียนรู้การจดั CSS Position ตัง้แต่ Static, Fixed, Absolute และ Relative 

• พืน้ฐานการใช้ JavaScript เลือกสัง่งาน HTML และ CSS 
 



 
 

 
  

ครัง้ท่ี 6 Post Test and Evaluation 

• ทดสอบท าแบบฝึกหดั 

• วิเคราะห์และประเมินผล 

• ศกึษาแนวคิดและระบบการท างานจากเว็บต่าง ๆ 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


