
 
 

 
  

 

หลกัสตูร  Professional Web Designer 

ภาพรวมของการเรียน 

ตน้แบบของหลกัสตูรดา้น Web Design ที่ไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุในเมืองไทย เปิดการอบรมมากว่า 3,000 รุน่ มีผูผ้่าน
การอบรมไปแลว้กว่า 30,000 ท่าน หลกัสตูรแรก และหลกัสตูรเดียวท่ีครอบคลมุเนือ้หาที่จ  าเป็นส าหรบัการเป็น Web 
Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเนน้การเรียนรูก้ระบวนการสรา้ง และออกแบบ Web Site ทัง้ระบบ
โดยผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทดลองท าไดเ้องตัง้แต่ขัน้แรกของการผลิต อนัไดแ้ก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic 
ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบบน Web, การสรา้งหนา้ Web Pages, การท าแบบฟอรม์สั่งซือ้สินคา้, ตลอดจนการน า Web 
Site ของตนขึน้ไปใชง้านจรงิบนอินเทอรเ์น็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลกัการเช่าพืน้ที่ Server นอกจากนีผู้เ้ขา้
อบรมจะไดร้บัการถ่ายทอดประสบการณ ์และเทคนิคต่างๆ อีกดว้ย  
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่  
 
พืน้ฐานของผู้เรียน  
Windows, Internet (ไม่จ าเป็นตอ้งเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน) 

โปรแกรมทีใ่ช้ในการเรียน  
Adobe Photoshop , Adobe Dreamweaver และ Extension 

เหมาะส าหรับ 

ผูท้ี่สนใจในการจดัการระบบเว็บไซต ์ตอ้งการสรา้งเว็บไซตด์ว้ยตนเอง เรียนรูข้ัน้ตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และ
สามารถท างานรว่มกนัเป็นทีมได ้

 
วิทยากร 
อาจารย ์วิภาวีกานธ ์ธนสิริตระกูล 

การศึกษา : ปรญิญาตรี คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 



 
 

 
  

อาจารย ์พรทิพย ์พลับจุ้ย 

การศึกษา : ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

อาจารย ์ปรมะ จิรโสภณ 

อาจารยป์ระจ ากลุม่หลกัสตูร Web Design, Graphic Design 

อาจารย ์สุรศักดิ ์อัศวรัตน ์

อาจารยป์ระจ ากลุม่หลกัสตูร Web Design, Programming 

อาจารย ์อนุรักษ ์วันสุข 

อาจารยป์ระจ ากลุม่หลกัสตูร Web Design 

 

Professional Web Designer Course Outline 

คร้ังที ่1 ก าหนดแนวคิดและวางแผนเพ่ือการผลิต Web Site ให้ประสบความส าเร็จ  

• ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการออกแบบ Web Site  

• โครงสรา้งการท างานดา้น Web Development  

• การก าหนดแนวคิดในการผลิต Web Site  

• การเขียน Site Map และ วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ  

•    การท า Workshop เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะและเขา้ใจในกระบวนการสรา้ง Web Site 
คร้ังที ่2 เร่ิมต้นกับขั้นแรกของการสร้าง Web Graphics ด้วย Photoshop CC  

เขา้ใจหลกัการใชง้าน Photoshop CC 2016 เพื่องานออกแบบ Web  

• ฝึกใชอ้ปุกรณห์ลกั )Toolbox) และอปุกรณเ์สรมิ )Option, Palette และ Menu Bar ) 
เพื่อสรา้งและ ตกแต่งภาพ  

•    เรียนรูอ้ปุกรณใ์นกลุม่ของการ Selection แบบต่างๆ 
 
 



 
 

 
  

คร้ังที ่3 เรียนรู้การท างานใน Photoshop CC อย่างถูกต้องโดยการใช้ชั้นงาน  

• เรียนรูเ้ทคนิคการซอ้นและตดัต่อภาพดว้ย Layers  

• การตกแต่งภาพและใส ่Effect บน Layers  

• เพิ่มพนูทกัษะการสรา้งภาพไดอ้ย่างไรข้ีดจ ากดัดว้ย Path  

•    การสรา้งลกูเลน่ Effect ชัน้สงู ดว้ย Menu Image,Filter..etc 
 

คร้ังที ่4 เรียนรู้และฝึกผนการออกแบบหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรม Photoshop CC  

เรียนรูแ้นวคิดวิธีการออกแบบหนา้เว็บอย่างถกูตอ้ง  

• ฝึกการเตรียมหนา้งาน และการก าหนดขนาดหนา้เว็บอย่างถกูตอ้ง  

• ฝึกสรา้งหนา้เว็บโดยใชอ้ปุกรณต่์างๆ ใน Photoshop CC  อย่างอิสระ 
 

คร้ังที ่5 เตรียมภาพ Graphic เพ่ือน าขึน้ใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งาน  Adobe 
Photoshop CC  ร่วมกับ Dreamweaver CC  

• เตรียมภาพใหเ้ป็นชนิดที่เหมาะสมกบัหนา้เว็บดว้ยการ Save for web  

• เทคนิคการจดัระบบไฟลเ์พื่อเตรียมน าไปใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

• เริ่มตน้เรียนรูก้ารใชง้านของโปแกรม Dreamweaver CC  

• เรียนรูก้ารตัง้ค่าหนา้เว็บ การวางภาพในรูปแบบต่างๆ และการพิมพข์อ้ความ 
คร้ังที ่6 การจัด Layout หน้าเว็บ โดยใช้ Table ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CC  

การใชต้ารางในรูปแบบต่างๆ เพื่อจดั Layout หนา้เว็บ  

• ฝึกฝนการจดัตารางดว้ย Workshop หนา้เว็บในรูปแบบต่างๆ  

• การน าตารางไปใชส้รา้งเป็นตารางขอ้มลูในหนา้เว็บ 

 

 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่7 การสร้าง Link เพ่ือเชื่อมโยงหน้าเว็บและการสร้าง Web Frame  

• เรียนรูก้ารสรา้ง Link เพื่อเชื่อมโยงหนา้เว็บในรูปแบบต่างๆ เช่น การLink ในเว็บ
เดียวกนั ,Link สง่ Mail , Link ไปยงัเว็บเพื่อนบา้น  

• เทคนิคการสรา้งเว็บอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Frame  

• เรียนรูก้ารสรา้ง Frame ชนิดต่างๆ เพื่อเสรมิการท างานของ Web ใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

คร้ังที ่8 การสร้างแบบฟอรม์ส่ังซือ้สินค้า , สอบถามข้อมูลและเติมแต่งเทคนิคให้ Web 
น่าสนใจด้วย Behavior เพ่ือให้เว็บมีลูกเล่นมากขึน้ 

• สรา้ง CGI-Form ส าหรบัสั่งซือ้สินคา้หรือแบบสอบถามชนิดต่างๆ เพื่อเก็บขอ้มลูผูเ้ขา้
ชมเว็บเพื่อการ ประยุกตใ์ช ้ 

• การตรวจสอบขอ้มลูการสั่งซือ้ ผ่านระบบ Form to Mail  

• การสรา้งหนา้ Web เทคนิคพิเศษแบบต่างๆดว้ย Dynamic HTML  

• การใชง้าน Bahavior แบบต่างๆ เช่นการเปิด Pop Up Window,การสั่ง Alert 
Message,การควบคมุการ เคลื่อนที่ของภาพเคลื่อนไหว 

 
 

คร้ังที ่9 

 

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

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

• หลกัการในการเช่าและเลือกใช ้Web Server ส าหรบั Web Site และธุรกิจแต่ละ
ประเภท  

• Upload Web ขึน้ไปใชจ้รงิบนอินเทอรเ์น็ต  

• การแกไ้ขและตรวจสอบ Bug (สว่นผิดพลาด  )ใน Web Server 
 



 
 

 
  

คร้ังที ่10 เทคนิคการประชาสัมพันธ ์Web ตรวจสอบผู้เย่ียมชม Web และการตกแต่งหน้าเว็บ
ด้วย CSS(Cascading Style Sheet) 

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

• เทคนิคการประชาสมัพนัธ ์Web ผ่าน Search Engine อนัไดแ้ก่ Google ,Yahoo การ
นบัจ านวนและ ตรวจสอบสถิติผูเ้ขา้ชม Web (Counter)  

• การใชเ้ทคนิคการตกแต่งหนา้เว็บที่เรียกว่า CSS มาใชง้านรว่มกบั HTML ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

*** หมายเหตุ: Course Outline อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนกัเรียนในคอรส์นัน้ๆ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 


