หลักสูตร Computer Art & Graphic Design
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรที่จะนำทำงให้ ท่ำนไปสูก่ ำรเป็ น Graphic Designer มืออำชีพเหมำะสำหรับผู้ที่ต้องกำรเรี ยนรู้กระบวนกำร
ออกแบบ และผลิตงำนสื่อโฆษณำต่ำงๆ โดยเรี ยนรู้ขนตอนกำรออกแบบงำน
ั้
Graphic Design ชนิดต่ำงๆ ทุก
กระบวนกำร โดยเริ่มศึกษำตังแต่
้ ทฤษฎีศลิ ปะและกำรออกแบบ, หลักกำรใช้ สี , หลักกำรจัดวำงองค์ประกอบในงำน
ออกแบบ ( Composition ), กำรจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็ นพื ้นฐำนในกำรพัฒนำงำนด้ ำน Graphic
Design, กำรจัดวำงหน้ ำ ( Page Layout ) โดยกำรใช้ งำนโปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe illustrator เพื่อ
กำรประยุกต์ใช้ งำน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 28 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
Windows (ใช้ คอมพิวเตอร์ พื ้นฐำนเบื ้องต้ นได้ )
โปรแกรมที่ใช้
Adobe illustrator CC, Adobe Photoshop CC,
เหมาะสาหรับ
ท่ำนที่ต้องกำรเป็ น Graphic Designer หรื อ ออกแบบ Graphic ได้ ด้วยตนเอง
วิทยากร
อาจารย์ ภคชาติ พุทธิปกรณ์
กำรศึกษำ :
ปริญญำตรี คณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ปริญญำโท คณะศึกษำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กำลังศึกษำ : ปริญญำโท คณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ จุฑามาศ มโนสิทธิกลุ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Graphic Design
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะ วำรสำรศำสตร์ และสื่อสำรมวลชน เอกโฆษณำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กำลังศึกษำ ปริญญำโท นิเทศศำสตร์ จฬุ ำฯ

อาจารย์ ลือชา รักประดิษฐ์
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Graphic Design
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะศิลปกรรม สำขำ ออกแบบนิเทศศิลป์ มหำวิทยำลัยรำชมงคลธัญญบุรี
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกลู
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, illustrator,
Indesign, InfoGraphic
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ผู้จบหลักสูตรได้ เข้ ำใจกระบวนกำรผลิตและออกแบบงำนด้ ำน Graphic Design ทังระบบ
้
เข้ ำใจใน
ทฤษฎีด้ำนกำรออกแบบ รวมถึงกำร Present งำนอย่ำงมืออำชีพ
• ผู้จบหลักสูตรสำมำรถออกแบบงำน Graphic และ สื่อโฆษณำต่ำงๆได้ อย่ำงมืออำชีพ และสำมำรถใช้
งำนโปรแกรม illustrator และ Photoshop ได้ อย่ำงมืออำชีพ
• ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งบุคลำกรเข้ ำฝึ กอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
นอกเหนือจำกหักค่ำใช้ จำ่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง
• ผู้เรี ยนสำมำรถเรี ยนทบทวนซ ้ำได้ ฟรี ( ทุกสำขำ ในระยะเวลำ 1 ปี )
• ผู้ผำ่ นกำรอบรมจะได้ รับประกำศนียบัตร โดยควำมควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร
ค่ าอบรม
รำคำ 6,800 บำท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 243 บำท)
รำคำควบคุมโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 207 บาท )
วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4. ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสำขำ
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่ำงน้ อย 7 วัน มิฉะนันจะไม่
้
คืนค่ำอบรม
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Computer Art & Graphic Design for Beginners (Course Outline)
Adobe Photoshop (Beginning)
พืน้ ฐานศิลปะของหลักการออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop
• หลักกำรออกแบบและทฤษฎีกำรออกแบบสื่อโฆษณำต่ำงๆ
• คุณสมบัตขิ องงำน Graphic Design ชนิดต่ำงๆ
• เข้ ำใจหลักกำรทำงำนของโปรแกรม Photoshop สำหรับงำน Graphic Design
• Selection (พื ้นฐำนกำรเลือกพื ้นที่เพื่อใช้ ในกำรทำงำน)
• กำรจัดวำงองค์ประกอบศิลป์ (กำรใช้ สี, กำรใช้ ตวั อักษร)
เริ่มเรี ยนรู้ การทางานเบือ้ งต้ นของโปรแกรม Adobe Photoshop
• กำรเลือกมุมมองภำพ, กำรใช้ งำนแถบเครื่ องมือ, กำรใช้ งำนเมนู, กำรใชงำน
เครื่ องมือช่วยเหลือ โดยเฉพำะกำร Crop รูปภำพ
• เรี ยนรู้และเข้ ำใจคำสัง่ Selections แนะนำเครื่ องมือที่สำมำรถสร้ ำง Selection Tool
รู้จกั อุปกรณ์ตำ่ งๆ เพื่อสร้ ำงและตกแต่งภำพ
• กำรใช้ งำน Layer เพื่อกำรซ้ อนภำพ เช่น กำรสร้ ำงและลบ Layer, กำรเลือกและ
แสดง Layer,กำรเรี ยงลำดับ Layer, กำรกำหนดค่ำ Opacity และกำรกำหนดโหมด
ของ Layer, กำรลิงค์ Layer กำรใช้ งำน Selections
• รู้จกั กำรบันทึกงำนเป็ นสกุลต่ำงๆ เช่น .psd .jpg เป็ นต้ น
เริ่มการตกแต่ ง (Retouch) และเตรี ยมรู ปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop
• กำรใส่คำ่ Gradient ให้ กบั Layer, กำรเพิ่มตัวอักษร , กำรใช้ งำน Layer Styles
• รู้จกั อุปกรณ์ตำ่ งๆ เพื่อสร้ ำงและตกแต่งภำพ เช่น Brush tool
• รู้จกั กำร Retouch ภำพเบื ้องต้ น เช่น ลบริว้ รอยต่ำงๆ
เริ่มการปรับแต่ งองค์ ประกอบ แสง สี ภาพ การใส่ filter และการใช้ Path ด้ วย
Adobe Photoshop
• กำรใช้ เมนู Image เช่น Adjustment , Image size
• กำรใส่ Filter เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้ กบั ภำพ
• วิธีสร้ ำง Path ด้ วย Pen Tool
• เรี ยนรู้วิธีใช้ Mask Layer เบื ้องต้ น
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Adobe illustrator (Final)
พืน้ ฐานการออกแบบด้ วยโปรแกรม Adobe illustrator เริ่มออกแบบงานด้ วยโครงร่ าง
เส้ น (Vector Graphic)
• ฝึ กใช้ เครื่ องมือในกลุม่ ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์วำดรูป, กำรใส่สี
• กำรสร้ ำงรูปเรขำคณิตพื ้นฐำน กำรเลื่อนย้ ำยและกำรจัดกำรวัตถุด้วยคำสัง่ ต่ำงๆ
(Move, Delete, Group)
• หลักกำรใช้ Path ในกำรสร้ ำงภำพ
• กำรปรับแต่งวัตถุ (Transform) เช่น Scale, Rotate, Reflect, Shear
• ทดลองออกแบบภำพประกอบแบบ Vector Graphic
Create Graphic จากเส้ นเป็ นภาพด้ วย Pen tool และการทาภาพให้ มีมิตแิ ละสีสัน
(Adobe illustrator)
• หลักในกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ (Logo & Trade Mark Design)
• กำรทำสีให้ มีมิตดิ ้ วย Gradient, Blend และ Mesh
• กำรทำภำพโปร่งแสง (Transparency) ทังในรู
้ ปแบบของ Blending Mode,
Opacity
• ใช้ สีอย่ำงไรให้ นำ่ สนใจ
• เครื่ องมือตัดหรื อรวมวัตถุ Pathfinder
เรี ยนรู้ เครื่ องมือ และการจัดการหน้ า Layout และการใส่ ลูกเล่ น (Effect)
• รู้จกั กำรทำงำนของ Layer
• กำร Import ไฟล์ภำพเข้ ำมำใช้ ด้วย คำสัง่ File place
• กำรใส่ลกู เล่นด้ วย Effect
• กำรใส่ลกู เล่นด้ วยกำรแก้ ไขด้ วย Appearance
การทางานเกี่ยวกับตัวอักษร (Fonts) และข้ อความ (Adobe illustrator CC)
• หลักในกำรออกแบบงำน
• รู้จกั เครื่ องมือสร้ ำงข้ อควำมหลำยรูปแบบ เช่น สร้ ำงข้ อควำมบน Path, กรอบ
สี่เหลี่ยม, เรขำคณิตอื่นๆ
• กำรจัด Lay out ของ Art works
• เทคนิคกำรใช้ ตวั อักษรให้ นำ่ สนใจ
• Export และ Package

*** หมายเหตุ รอบเรี ยน อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม

