
 
 

 
  

 

หลักสูตร  Web Design Advanced 

ภาพรวมของการเรียน 

       หลกัสตูรส ำหรบัผูท้ี่ตอ้งกำรพฒันำเว็บไซตใ์หม้ีควำมสวยงำม โดดเด่น มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัยิ่งขึน้ ปรบัแต่งเทคนิค
กำร ออกแบบตำมเทรนดเ์ว็บไซตย์อดนิยมในปัจจุบนั ผูเ้รียนจะไดร้บักำรปพูืน้ฐำนหลกักำรออกแบบเว็บไซต ์ เรียนรูก้ำร
ท ำงำนแบบเป็นกระบวนกำรตัง้แต่เริ่มสรำ้งแนวคิด กำรพฒันำเว็บไซต ์ ไปจนถึงกำรตกแต่งใหส้วยงำมดว้ยภำพกรำฟิก 
กำรจดั Layout สรำ้งปุ่ ม เพิ่มควำมน่ำสนใจใหก้บัเว็บไซตด์ว้ยลกูเลน่มำกมำย จำก Cascading Style Sheet (CSS) อีก
ทัง้เติมเต็มดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยัในกำรน ำ Multimedia เขำ้มำใชใ้นเว็บไซต ์ กำรน ำสครปิตย์อดนิยม เช่น jQuery มำ
ตกแต่งในเว็บไซท ์ และเสรมิสรำ้งแนวคิดและวิธีกำรเพิ่ม ช่องทำงในกำรตลำด(SEO) เพื่อเนน้กำรฝึกหดัและใชป้ฏิบติัได้
จรงิ  
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 42 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่) 
 
พืน้ฐานของผู้เรียน  
ตอ้งเคยผ่ำนงำนในกำรสรำ้งเว็บไซตม์ำแลว้ หรือเคยผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Professional Web Designer มำแลว้ 
หมายเหตุ :: หากเร่ิมเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 
 
โปรแกรมทีใ่ช้ในการเรียน  
Adobe Photoshop  , Adobe Dreamweaver  และ Extension 

เหมาะส าหรับ 
Web Designer, Webmaster, Web Project manager, ผูท้ี่สนใจในกำรจดักำรระบบเว็บไซต ์ตอ้งกำรสรำ้งเว็บไซตด์ว้ย
ตนเอง เรียนรูข้ัน้ตอนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมได้ 

 
วิทยากร 
อาจารย ์วิภาวีกานธ ์ธนสิริตระกูล 
อาจารย ์กนก สาคะเรศ  
อาจารย ์ชัชวาลย ์แซ่เลา  



 
 

 
  

Web Design Advance Course Outline 

คร้ังที ่1 เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเว็บไซตเ์พ่ือให้เว็บมีลักษณะโดดเด่น สวยงาม  

• เขำ้ใจหวัใจหลกัในกำรออกแบบงำนเว็บไซต ์(Concept Design )  

• เรียนรูท้ฤษฎีสี กำรเลือกใชส้ี ใหเ้หมำะกบังำนเว็บไซต ์ประเภทต่ำงๆ  

• กำรจดัวำงองคป์ระกอบที่ดีบนเว็บไซต ์ 

• กำรคิดในระบบทีมเวิรค์ เพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

• วิธีกำรเตรียมงำนกรำฟิคเพื่อใชใ้นงำนเว็บไซต ์ 

• รูปแบบของไฟลง์ำนกรำฟิคประเภทต่ำงๆ  

•    กำรเลือกใชภ้ำพใหเ้หมำะสมกบังำนเว็บ 
คร้ังที ่2 เทคนิคการจัดเตรียมหาภาพกราฟิคทีส่วยงาม  

• มมุมองกำรจดัวำง Layout ก่อนเริ่มตน้ โปรเจ็ค  

• วิธีคิดแบบเป็นขัน้ตอนและกำรน ำทฤษฎีสีเขำ้มำใชใ้นกำรปฏิบติังำนจรงิ  

• จดัวำง Layout และสำมำรถวิเครำะหค์วำมเหมำะสมในกำรน ำไปใชง้ำนจรงิ  
Workshop: จัดท า Web Layout เพ่ือเตรียมประกอบหน้า Homepage 

คร้ังที ่3 การ Slice ชิน้งานเพ่ือประกอบในส่วนของ HTML ด้วย Dreamweaver  

• จดัเตรียม Site และน ำชิน้งำนที่เตรียมจดัท ำหนำ้ Homepage  

• สงัเกตแุละแกปั้ญหำที่เกิดขึน้จำกกำรออกแบบในลกัษณะต่ำงๆ  

• ศกึษำวิธีค ำนวณระยะเวลำและค่ำใชจ้่ำยที่จะตอ้งท ำ Website ในแต่ละ
ลกัษณะ  

• จดัทีมวำงแผนกำรท ำงำน ตำมกำรปฎิบติังำนจรงิกำรตดัต่อภำพเพื่อใหดู้
สมจรงิ ในกำรน ำมำใช ้

Workshop: วางแผนงาน และConcept ของ Website เพ่ือเตรียมน าเสนอและ
จัดท าในคร้ังต่อไป 

 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่4 น าเสนอแผนงานและเร่ิมท าโปรเจ็คแบบเป็นระบบ  

• แต่ละทีมน ำเสนอผลงำนและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นเพื่อลดจดุบกพร่องของ  
โปรเจ็ค  

• จดัท ำโปรเจ็คแต่ละทีม พรอ้มกำรใหค้ ำปรกึษำและขอ้คิดเห็นของวิทยำกร  
Workshop: จัดท าโปรเจ็คให้สมบูรณแ์ละสรุปเทคนิคพิเศษของทมีทีใ่ช้ 

 

คร้ังที ่5 น าเสนอ Website และเทคนิคการท างานทีเ่ลือกใช้  

• แต่ละทีมน ำเสนอ website ที่จดัท ำส ำเรจ็พรอ้มเทคนิคที่เลือกใช ้ 

• วิทยำกรแนะน ำเพิ่มเติม และประเมินผล  

• น ำขึน้ใชง้ำนจรงิและทดสอบจำกระบบจรงิ  

•    ประยุกตใ์ช ้Behavior เช่น ทดลองสรำ้ง Action ที่เป็นที่นิยมใชใ้นงำนเว็บ 
คร้ังที ่6 ท าความเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML และการเขียน JavaScript ทีซ่ับซ้อนขึน้

รวมทัง้การประยุกต ์Behaviors พืน้ฐานเพ่ือควบคุมการแสดงผลทีน่่าสนใจมากขึน้  

• ท ำควำมเขำ้ใจ โครงสรำ้งภำษำ HTML เพื่อเขำ้ถึงกำรแกไ้ขระดบั Code  
• เขำ้ใจถึงควำมส ำคญั และควำมสำมำรถของ JavaScript  
• ประโยชนข์องกำรน ำ JavaScript มำประยกุตใ์ชบ้นเว็บไซต ์ 
• ประยกุตใ์ช ้Behavior เช่น ทดลองสรำ้ง Action ที่เป็นที่นิยมใชใ้นงำนเว็บ 

คร้ังที ่7 เรียนรู้การใช้ CSS อย่างเป็นโครงสร้างเพ่ือจัดการ style ของทัง้เว็บไซต ์ 

• เรียนรูก้ำรท ำงำนร่วมกนัของ HTML และ CSS  
• กำรตกแต่งหนำ้เว็บใหส้วยงำมดว้ย CSS  
• กำรเพิ่มเติมควำมน่ำสนใจใหก้บัเว็บไซต ์ดว้ยกำรก ำหนด Fonts ,Menu, สี, 

borders, กำรจดัวำงองคป์ระกอบต่ำงๆ ใหไ้ดต้ำมตอ้งกำร  
• กำรน ำ CSS มำปรบัแต่งแกไ้ข เว็บไซต ์เฉพำะหนำ้หรือทัง้เว็บไซตไ์ดด้ว้ยตนเอง 

 
คร้ังที ่8 CSS Part 2 : การน า CSS เข้ามาใช้ร่วมกับ JavaScript  

• รูจ้กักำรใช ้CSS ที่ซบัซอ้นมำกขึน้ 
• กำรใช ้JavaScript มำบงัคบัปรบัแต่ง CSS ขณะใชง้ำน เช่น กำรน ำเมำสแ์ตะที่

กลอ่งขอ้ควำมแลว้ เปลี่ยนชุดของ CSS  



 
 

 
  

• กำรใชง้ำน Library, กำรแกไ้ขและลบ Object ใน Library 
คร้ังที ่9 การสร้าง Template และ Library เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างเว็บไซตข์นาด

ใหญ่  

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสรำ้ง Web ดว้ย Template และLibrary  
• กำรสรำ้ง Template File เพื่อกำรสรำ้งหนำ้ HTML ที่ง่ำยต่อกำร Update  
• กำรก ำหนดพืน้ที่เปลี่ยนแปลงไดใ้น Template  
• กำรใชง้ำน Library, กำรแกไ้ขและลบ Object ใน Library 
 

คร้ังที ่10 การแบ่งงานในการอัพเดทเว็บไซทอ์ย่างง่ายด้วย Contribute และใช้ iframe 
ประยุกตใ์ห้เว็บสมบูรณแ์บบ  

• แบ่งงำนในส่วน Content ใหผู้ร้ว่มงำน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีพืน้ฐำนในกำรจดั Layout 
ดว้ย Macromedia Contribute  
• กำรใช ้Tag iframe ในกำรน ำสว่นของ Free Programming มำใชง้ำน 
 

คร้ังที ่11 การน า Multimedia เข้ามาใช้ใน website  

• รูจ้กัไฟลม์ลัติมีเดียมำตรฐำนใชก้นัใน website  

• กำรใชง้ำนไฟลแ์บบ Downloading และ streaming  

•    กำรน ำไฟลจ์ำก Google Video หรือ YouTube.com มำใชต้กแต่งในงำน 

คร้ังที ่12  เรียนรู้การท าเว็บเชิงการตลาดการท า Search Engine Optimization :: SEO  

• เทคนิคกำรท ำประชำสมัพนัธเ์ว็บไซต ์ 

• รูจ้กักบั Search Engine Optimization ที่เป็นที่นิยมในปัจจบุนั  

• เรำสำมำรถขยำยช่องทำงทำงกำรตลำดใหก้บัเว็บไซตไ์ดอ้ย่ำงไรบำ้ง 
กรณีศกึษำ :: เว็บไซตท์ี่ประสบควำมส ำเรจ็ทัง้ในไทยและต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ :: Course Outline อำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของนกัเรียนในคอรส์นัน้ๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 


