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Advanced Responsive Web Design 

 หลักสูตรต่อยอด ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำมและโดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
สำมำรถปรับแต่งเทคนิคกำรออกแบบตำมเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบัน ผู้อบรมจะได้รับกำรปูพื้นฐำนหลักกำร 
ออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้กำรท ำงำนแบบเป็นกระบวนกำรตั้งแต่เริ่มสร้ำงแนวคิด กำรพัฒนำเว็บไซต์ ไปจนถึงกำรตกแต่ง 
ให้สวยงำมด้วยภำพกรำฟิกต่ำงๆ  กำรจัด Layout และกำรสร้ำงปุ่ม เพ่ิมควำมน่ำสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมำกมำย 
หลักกำร Responsive Web Design จะช่วยตอบสนองกำรแสดงผลเว็บไซต์ได้ดี และมีประสิทธิภำพส ำหรับอุปกรณ์ 
สื่อสำร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet  และสำมำรถน ำไปต่อยอดในรูปแบบกำรพัฒนำในส่วนต่ำงๆ เพิ่มเติมได้ 
  
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้ำใจหลักกำรท ำงำนของ Responsive Web Design 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจขั้นตอนของ Responsive บนอุปกรณ์ต่ำงๆ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถประยุกต์เทคนิคต่ำงๆ บนอุปกรณ์พกพำได้ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรมมีแนวคิดในกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ที่เคยผ่ำนงำนในกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย CSS มำพอสมควร 
 Web Designer 
 Web Developer 
 ผู้ที่ต้องกำรเรียนรู้กำรท ำงำนและกำรออกแบบ Responsive Web Design เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
 ผู้ที่ต้องกำรพัฒนำควำมรู้ตัวเองในด้ำนกำรออกแบบ 

 
ความรู้พื้นฐาน 

 สำมำรถใช้ Internet ได้ 
 มีพ้ืนฐำนกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ HTML และ CSS  
 ผ่ำนกำรอบรมคอร์ส Basic Responsive Web Design เบื้องต้น 

 
ระยะเวลาอบรม 

 20 ชม (3 วัน) 
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ราคาคอร์ส 
 4,900 บำท (รำคำนี้ยังไม่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

 
รายละเอียดคอร์ส 
Module 1: 

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

Module 2: 

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

Module 3: 

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

 


