
 
 

 
  

 

หลักสูตร  Web Design Advanced 

ภาพรวมของการเรียน 

       หลกัสตูรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรพฒันำเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำม โดดเด่น มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัยิ่งขึน้ ปรับแต่งเทคนิค
กำร ออกแบบตำมเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบนั ผู้ เรียนจะได้รับกำรปพูืน้ฐำนหลกักำรออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้กำร
ท ำงำนแบบเป็นกระบวนกำรตัง้แต่เร่ิมสร้ำงแนวคิด กำรพฒันำเว็บไซต์ ไปจนถึงกำรตกแต่งให้สวยงำมด้วยภำพกรำฟิก 
กำรจดั Layout สร้ำงปุ่ ม เพิ่มควำมน่ำสนใจให้กบัเว็บไซต์ด้วยลกูเลน่มำกมำย จำก Cascading Style Sheet (CSS) อีก
ทัง้เติมเต็มด้วยเทคโนโลยีทนัสมยัในกำรน ำ Multimedia เข้ำมำใช้ในเว็บไซต์ กำรน ำสคริปต์ยอดนิยม เช่น jQuery มำ
ตกแต่งในเว็บไซท์ และเสริมสร้ำงแนวคิดและวิธีกำรเพิ่ม ช่องทำงในกำรตลำด(SEO) เพื่อเน้นกำรฝึกหดัและใช้ปฏิบติัได้
จริง  
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 42 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน  
ต้องเคยผ่ำนงำนในกำรสร้ำงเว็บไซต์มำแล้ว หรือเคยผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Professional Web Designer มำแล้ว 
หมายเหตุ :: หากเร่ิมเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 
 
โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  
Adobe Photoshop  , Adobe Dreamweaver  และ Extension 

เหมาะส าหรับ 
Web Designer, Webmaster, Web Project manager, ผู้ที่สนใจในกำรจดักำรระบบเว็บไซต์ ต้องกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ขัน้ตอนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมได้ 

 
วิทยากร 
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล 
อาจารย์ กนก สาคะเรศ  
อาจารย์ ชัชวาลย์ แซ่เลา  



 
 

 
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรสำมำรถน ำ extension พเิศษ เข้ำมำประยกุต์ในเว็บไซต์ได้  

• ช่วยพฒันำรูปแบบกำรพฒันำเว็บ เพื่อรองรับในงำนเว็บระดบัอตุสำหกรรม 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่บคุลำกรเข้ำฝึกอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจำกหกั
ค่ำใช้จ่ำยได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั  

• ผู้ เรียนสำมำรถเรียนทบทวนซ ำ้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  

• ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบตัร โดยควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำร 

• ผู้ เข้ำอบรมจะได้รับพืน้ที่ Web Server 10GB. มลูค่ำ 1,500 บำท เป็นเวลำตลอดกำรเรียนและหลงัจำกเรียนจบ 
2 สปัดำห์ 
 

ค่าอบรม 

รำคำ 12,800 บำท 
รำคำสทุธิ ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท 

 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 1สปัดำห์ 
2. โอนเงินเข้ำบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณำสง่รำยละเอียดกำรช ำระค่ำอบรมผ่ำน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั"   
4. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสำขำ 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่ำงน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่ำอบรม 



 
 

 
  

Web Design Advance Course Outline 

ครัง้ท่ี 1 เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้เว็บมีลักษณะโดดเด่น สวยงาม  

• เข้ำใจหวัใจหลกัในกำรออกแบบงำนเว็บไซต์ (Concept Design )  

• เรียนรู้ทฤษฎีสี กำรเลือกใช้สี ให้เหมำะกบังำนเว็บไซต์ ประเภทต่ำงๆ  

• กำรจดัวำงองค์ประกอบที่ดีบนเว็บไซต์  

• กำรคิดในระบบทีมเวิร์ค เพื่อให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

• วิธีกำรเตรียมงำนกรำฟิคเพื่อใช้ในงำนเว็บไซต์  

• รูปแบบของไฟล์งำนกรำฟิคประเภทต่ำงๆ  

•    กำรเลือกใช้ภำพให้เหมำะสมกบังำนเว็บ 
ครัง้ท่ี 2 เทคนิคการจัดเตรียมหาภาพกราฟิคที่สวยงาม  

• มมุมองกำรจดัวำง Layout ก่อนเร่ิมต้น โปรเจ็ค  

• วิธีคิดแบบเป็นขัน้ตอนและกำรน ำทฤษฎีสีเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบติังำนจริง  

• จดัวำง Layout และสำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้งำนจริง  
Workshop: จัดท า Web Layout เพื่อเตรียมประกอบหน้า Homepage 

ครัง้ท่ี 3 การ Slice ชิน้งานเพื่อประกอบในส่วนของ HTML ด้วย Dreamweaver  

• จดัเตรียม Site และน ำชิน้งำนที่เตรียมจดัท ำหน้ำ Homepage  

• สงัเกตแุละแก้ปัญหำที่เกิดขึน้จำกกำรออกแบบในลกัษณะต่ำงๆ  

• ศกึษำวิธีค ำนวณระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องท ำ Website ในแต่ละ
ลกัษณะ  

• จดัทีมวำงแผนกำรท ำงำน ตำมกำรปฎิบติังำนจริงกำรตดัต่อภำพเพื่อให้ดู
สมจริง ในกำรน ำมำใช้ 

Workshop: วางแผนงาน และConcept ของ Website เพื่อเตรียมน าเสนอและ
จัดท าในครัง้ต่อไป 

 

 



 
 

 
  

ครัง้ท่ี 4 น าเสนอแผนงานและเร่ิมท าโปรเจ็คแบบเป็นระบบ  

• แต่ละทีมน ำเสนอผลงำนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อลดจดุบกพร่องของ  
โปรเจ็ค  

• จดัท ำโปรเจ็คแต่ละทีม พร้อมกำรให้ค ำปรึกษำและข้อคิดเห็นของวิทยำกร  
Workshop: จัดท าโปรเจ็คให้สมบูรณ์และสรุปเทคนิคพิเศษของทีมท่ีใช้ 

 

ครัง้ท่ี 5 น าเสนอ Website และเทคนิคการท างานที่เลือกใช้  

• แต่ละทีมน ำเสนอ website ที่จดัท ำส ำเร็จพร้อมเทคนิคที่เลือกใช้  

• วิทยำกรแนะน ำเพิ่มเติม และประเมินผล  

• น ำขึน้ใช้งำนจริงและทดสอบจำกระบบจริง  

•    ประยุกต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้ำง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงำนเว็บ 
ครัง้ท่ี 6 ท าความเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML และการเขียน JavaScript ที่ซับซ้อนขึน้

รวมทัง้การประยุกต์ Behaviors พืน้ฐานเพื่อควบคุมการแสดงผลที่น่าสนใจมากขึน้  

• ท ำควำมเข้ำใจ โครงสร้ำงภำษำ HTML เพื่อเข้ำถึงกำรแก้ไขระดบั Code  
• เข้ำใจถึงควำมส ำคญั และควำมสำมำรถของ JavaScript  
• ประโยชน์ของกำรน ำ JavaScript มำประยกุต์ใช้บนเว็บไซต์  
• ประยกุต์ใช้ Behavior เช่น ทดลองสร้ำง Action ที่เป็นที่นิยมใช้ในงำนเว็บ 

ครัง้ท่ี 7 เรียนรู้การใช้ CSS อย่างเป็นโครงสร้างเพื่อจัดการ style ของทัง้เว็บไซต์  

• เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกนัของ HTML และ CSS  
• กำรตกแต่งหน้ำเว็บให้สวยงำมด้วย CSS  
• กำรเพิ่มเติมควำมน่ำสนใจให้กบัเว็บไซต์ ด้วยกำรก ำหนด Fonts ,Menu, สี, 

borders, กำรจดัวำงองค์ประกอบต่ำงๆ ให้ได้ตำมต้องกำร  
• กำรน ำ CSS มำปรับแต่งแก้ไข เว็บไซต์ เฉพำะหน้ำหรือทัง้เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง 

 
 

ครัง้ท่ี 8 CSS Part 2 : การน า CSS เข้ามาใช้ร่วมกับ JavaScript  

• รู้จกักำรใช้ CSS ที่ซบัซ้อนมำกขึน้ 
• กำรใช้ JavaScript มำบงัคบัปรับแต่ง CSS ขณะใช้งำน เช่น กำรน ำเมำส์แตะที่

กลอ่งข้อควำมแล้ว เปลี่ยนชุดของ CSS  



 
 

 
  

• กำรใช้งำน Library, กำรแก้ไขและลบ Object ใน Library 
ครัง้ท่ี 9 การสร้าง Template และ Library เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเว็บไซต์ขนาด

ใหญ่  

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำง Web ด้วย Template และLibrary  
• กำรสร้ำง Template File เพื่อกำรสร้ำงหน้ำ HTML ที่ง่ำยต่อกำร Update  
• กำรก ำหนดพืน้ที่เปลี่ยนแปลงได้ใน Template  
• กำรใช้งำน Library, กำรแก้ไขและลบ Object ใน Library 
 

ครัง้ท่ี 10 การแบ่งงานในการอัพเดทเว็บไซท์อย่างง่ายด้วย Contribute และใช้ iframe 
ประยุกต์ให้เว็บสมบูรณ์แบบ  

• แบ่งงำนในส่วน Content ให้ผู้ ร่วมงำน โดยไม่จ ำเป็นต้องมีพืน้ฐำนในกำรจดั Layout 
ด้วย Macromedia Contribute  
• กำรใช้ Tag iframe ในกำรน ำสว่นของ Free Programming มำใช้งำน 
 

ครัง้ท่ี 11 การน า Multimedia เข้ามาใช้ใน website  

• รู้จกัไฟล์มลัติมีเดียมำตรฐำนใช้กนัใน website  

• กำรใช้งำนไฟล์แบบ Downloading และ streaming  

•    กำรน ำไฟล์จำก Google Video หรือ YouTube.com มำใช้ตกแต่งในงำน 

ครัง้ท่ี 12  เรียนรู้การท าเว็บเชิงการตลาดการท า Search Engine Optimization :: SEO  

• เทคนิคกำรท ำประชำสมัพนัธ์เว็บไซต์  

• รู้จกักบั Search Engine Optimization ที่เป็นที่นิยมในปัจจบุนั  

• เรำสำมำรถขยำยช่องทำงทำงกำรตลำดให้กบัเว็บไซต์ได้อย่ำงไรบ้ำง 
กรณีศกึษำ :: เว็บไซต์ที่ประสบควำมส ำเร็จทัง้ในไทยและต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ :: Course Outline อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของนกัเรียนในคอร์สนัน้ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 


