
 
 

 
 
  

หลักสูตร UX Design for Website and Mobile Application 

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวธิีการออกแบบ Website & Mobile Application ด้วยโปรแกรม Adobe 

XD รู้จักหลักการออกแบบโซลูชั่นการใช้งานที่เนน้เจาะลึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) 

มากกว่าการออกแบบแค่เพ่ือความสวยงาม ส ารวจแนวทางการออกแบบ UX ผ่านการวิเคราะห์วิธีคิดของผู้ใช้ 

จิตวิทยา และประวัติศาสตร์การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับนักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design ที่ใช้โปรแกรม 

Adobe XD เป็นเคร่ืองมือส่ือสารแนวคิดหลัก (Adobe XD 70%, UX Service Design 30%) 

แต่สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานนี้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น Sketch, Zeplin, และ InVision 

หลักสูตรนี้ไม่ใช่การสอนการใช้เคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการสอนวิธีการวิเคราะห์ 

วางแผนการออกแบบด้วย Agile Planning Workshop ด้วย 

กรุณาส ารวจความตอ้งการของตนเองก่อนสมคัรเรียน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 14  ช่ัวโมง เรียนทั้งส้ิน  4 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมงคร่ึง 

พ้ืนฐานของผู้เรยีน  

สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้แบบพ้ืนฐาน, สามารถท างานด้านการวางแผน 

และยินดีฝึกวิธีการประสานงาน 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน 

Adobe Photoshop, Adobe XD 

วิทยากร 

อาจารย์ กัญจน์ อศัวมาชยั 

 การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Web Designer / Graphic Designer / Wordpress & Frontend Developer / UX Designer 



 
 

 
 
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

● เมื่อเรียนจบหลักสุตร ท่านสามารถออกแบบ Website & Mobile Application 

ด้วยแนวทางออกแบบประสบการณ์เว็บไซต์ที่ถูกต้อง รู้จักวิธีการวางแผนแบบ Agile 

น าไปประยุกต์เป็นทักษะวิชาชีพ และน าไปพัฒนาองคก์รได้ 

● ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

นอกเหนอืจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได้อีกร้อยละ 100 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง  

● ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้าได้ ฟรี ( 1 คร้ัง ในระยะเวลา 1 ปี )  

● ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เนต็และการออกแบบ (NetDesign) 

ค่าอบรม 

● ราคา 7,800 บาท  

● รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคมุโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท 

 

วิธีการช าระเงิน 

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเร่ิมอบรมเป็นเวลา 10 วัน 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์  

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณาส่งรายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่านทาง Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line:: 

@netdesign ) 

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นตอ้งการยกเลิกการส ารองที่นั่ง 

โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนั้นจะไมค่ืนค่าอบรม  



 
 

 
 
  

UX Design for Website and Mobile Application 

ครั้งท่ี 1 เรียนรู้การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 

- ประวัติศาสตร์การออกแบบ UX 

- จิตวิทยาการออกแบบ UX 

- Workshop : วิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้จากผู้ให้บริการในชีวิตประจ าวัน 

- Discussion : การออกแบบ UX ที่ด ี

- สาขาการออกแบบ UX 

- เคร่ืองมือในการออกแบบ UX ส าหรับ Website และ Mobile 

Application 

- การออกแบบ UX ใน Platform ที่แตกต่างกัน : Web-based, Android, 

iOS, Windows 

ครั้งท่ี 2 รู้จักการบริหารงานเพ่ือการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 

- Agile Planning 

- Kanban Board 

- Macro Management 

- Wireframing & Vertical Development 

 

ทบทวนทักษะ Adobe Photoshop ส าหรับ Website & Mobile App 

- การสร้าง Vector & Shape element 

- การใช้ Icon & Image Resource 

- การสร้าง Mockup 



 
 

 
 
  

ครั้งท่ี 3 เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือ Adobe XD 

- การจัดวาง Object 

- การสร้าง Repeat grid 

- Responsive Resize 

- Asset management 

- Wireframe Design 

- การขึ้น Prototype 

การบ้าน : สร้างหรือรวบรวม Asset และ Design ส าหรับ Workshop 

ครั้งท่ี 4 Workshop : สร้าง Prototype Application เสมือนจริง 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


