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Advanced Responsive Web Design 

หลกัสูตรต่อยอด ส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรพฒันำเวบ็ไซตใ์หม้คีวำมสวยงำมและโดดเดน่ 
และเอกลกัษณ์เฉพำะตวั สำมำรถปรบัแต่งเทคนิคกำรออกแบบตำมเทรนดเ์วบ็ไซต์
ยอดนยิมในปจัจุบนั ผูอ้บรมจะไดร้บักำรปพูืน้ฐำนหลกักำร 
ออกแบบเวบ็ไซต ์เรยีนรูก้ำรท ำงำนแบบเป็นกระบวนกำรตัง้แต่เริม่สรำ้งแนวคดิ กำร

พฒันำเวบ็ไซต ์ไปจนถงึกำรตกแต่งใหส้วยงำมดว้ยภำพกรำฟิกต่ำงๆ  กำรจดั Layout และกำรสรำ้งปุม่ เพิม่ควำม
น่ำสนใจใหก้บัเวบ็ไซตด์ว้ยลูกเลน่มำกมำย หลกักำร Responsive Web Design จะชว่ยตอบสนองกำรแสดงผล
เวบ็ไซตไ์ดด้ ีและมปีระสทิธภิำพส ำหรบัอุปกรณ์สื่อสำร เชน่ Desktop, มอืถอื, Tablet  และสำมำรถน ำไปต่อยอด
ในรูปแบบกำรพฒันำในส่วนต่ำงๆ เพิม่เตมิได ้
  

วัตถุประสงค์: 

o เพื่อใหผู้ส้นใจไดเ้ขำ้ใจหลกักำรท ำงำนของ Responsive Web Design 
o เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมอบรมมคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจข ัน้ตอนของ Responsive บนอุปกรณ์ต่ำงๆ 
o เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมอบรมสำมำรถประยุกตเ์ทคนคิต่ำงๆ บนอุปกรณ์พกพำได้ 
o เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมอบรมมแีนวคดิในกำรออกแบบและพฒันำเวบ็ไซตอ์ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูท้ีเ่คยผำ่นงำนในกำรสรำ้งเวบ็ไซตด์ว้ย CSS มำพอสมควร 
o Web Designer 
o Web Developer 
o ผูท้ีต่อ้งกำรเรยีนรูก้ำรท ำงำนและกำรออกแบบ Responsive Web Design เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำร

ท ำงำน 
o ผูท้ีต่อ้งกำรพฒันำควำมรูต้วัเองในดำ้นกำรออกแบบ 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o สำมำรถใช ้Internet ได ้
o มพีืน้ฐำนกำรเขยีนโปรแกรมดว้ยภำษำ HTML และ CSS  
o ผำ่นกำรอบรมคอรส์ Basic Responsive Web Design เบือ้งตน้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

 4,900 บำท / คน (รำคำนี้ยงัไม่ไดร้วมภำษมีูลคำ่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อำจำรยส์ำมติร โกยม และทมีงำน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Responsive Web Design 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1: 

o Introduction 
o Welcome! What we will be doing 
o Best practices for trouble-shooting issues 
o 10 second (or so) JQuery overview 
o Inserting a JQuery slideshow 
o Understanding SVG on the web 
o Inserting SVG into a page 
o Using icon fonts 
o An Intro to CSS3 transitions 
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o Simple CSS3 transitions 
o An Intro to CSS3 Animations 
o Adding CSS3 Animations (several examples) 

Module 2: 

o Smooth page scrolling 
o Add some link effects 
o About online presentations 
o Create a cool online presentation using impress.js 
o Understanding mobile navigation 
o Several mobile navigation examples 
o Awesome animation to add to your nav 
o Adding a fixed header bar 
o Slide out form field (search field) 
o JQuery Form Validation 

Module 3: 

o An intro to parallax scrolling using a popular plugin 
o Add video to the background of a page 
o Full size background images 
o Flipping cards with 3D 
o Create Animated Books 
o Continuous content intro 
o The latest tools for web design and dev 
o Kitchen sink – last minute cool stuff 

 
 


