หลักสูตร Digital Painting
ภาพรวม
หลักสูตรที่พฒ
ั นาผู้เรี ยนให้ ค้นหาและสร้ างไอเดีย จากสิ่งรอบตัวเพื่อนามาพัฒนาทักษะทางจินตนาการ
เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็ น ชิ ้นงาน โดยใช้ เครื่ องมือจากโปรแกรม Adobe Photoshop ควบคูก่ บั การใช้
อุปกรณ์ WACOM มาช่วยในเรื่ องการออกแบบ หลักสูตรนี ้สอนตังแต่
้ กระบวนการสร้ าง Mind Map ของ
ความคิด การรู้จกั เส้ นและรูปทรงต่างๆ ในการออกแบบ การเรี ยนทฤษฎีสี และ อารมณ์ของสี เพื่อนามาใช้
ให้ เหมาะกับชิ ้นงาน จนถึงกระบวนการไปสูก่ ารคิด Concept ของงานแต่ละชิ ้นในสไตล์ของตัวเอง พร้ อม
ทังวิ
้ เคราะห์ผลงานของนักเรี ยนจากทางอาจารย์ผ้ สู อน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน

หลักสูตร 28 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )

พืน้ ฐานผู้เรี ยน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop
สิ่งที่ผ้ ูเข้ าอบรมต้ องเตรี ยม
วิทยากร

ผู้เข้ าอบรม ต้ องเตรี ยม Wacom (เมาส์ปากกา) ของตนมาเท่านัน้

อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรี รัตนกุล การศึกษา: ปริ ญญาตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก กาลังศึกษา: ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิชาการ
บริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาลัยกรุงเทพ ประสบการณ์ - Graphic Game Design บริษัท
Cyberplanet - Art director Game Design บริษัท Teapot studio
ค่ าเรียน

ราคา 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 242 บาท )

ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรี ยนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 207 บาท)
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรี ยนในหลักสูตรแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก หรื อคืนค่าอบรมได้

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4.ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่เน็ตดีไซน์ทกุ สาขา

Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง
โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ า
อบรม

Digital Painting (Course Outline)
ครัง้ ที่ 1

ความรู้ เบือ้ งต้ น
 การหาแรงบันดาลใจและการสร้ างจินตนาการ
 Mind Map ลาดับความคิด และสร้ าง Concept งาน
 อธิบายการเริ่มต้ นสร้ างงาน จนจบงานตาม Concept
 กรณีศกึ ษา : กุญแจสาคัญในความสาเร็จ ของ งาน Digital painting ชื่อดัง
Workshop 1: ออกแบบ ภาพจากจินตนาการ เปรี ยบเทียบก่อน-หลังการเรี ยน

ครัง้ ที่ 2

รู้ จักความหมายของเส้ น รู ปทรง และการจัดองค์ ประกอบ เบือ้ งต้ น
 ความสาคัญของ เส้ น รูปร่าง รูปทรง ของตัวละคร
 การจัดองค์ประกอบและความสาคัญของภาพ

ครัง้ ที่ 3

การเข้ าใจ Mood & Tone
 อารมณ์ของเส้ น
 ทฤษฏีสี และ อารมณ์ของสี
 การใช้ Texture
 การใช้ เส้ นและสี ให้ ตรงตาม concept

ครัง้ ที่ 4

แสงเงา
 เข้ าใจแสงและเงา
 การกระทบของแสงและสี
Workshop 2: วาดแสงและเงา จากรูปตัวอย่างและจัดหุ่นกล่องในห้ อง

ครัง้ ที่ 5

การใส่ texture ให้ ดูมีมิติ
 อธิบายความสาคัญของ Texture
 ร่างแบบ ลงสี แสงเงา และ texture เทคนิค Photoshop

ครัง้ ที่ 6

Copy Style งานที่ชอบ
 วิเคราะห์ concept งานที่จะนามา copy
 การร่างรูป
 วางแผนการลงสี

ครัง้ ที่ 7

การสร้ าง Concept งานของตัวเอง
 ทบทวนความรู้เบื ้องต้ นครัง้ ที่ 1 และหาตัวอย่าง Mood & Tone ของภาพ
 ร่างและจัดองค์ประกอบภาพ
 ลงสีภาพ
Workshop 3: การสร้ างภาพจาก Concept

ครัง้ ที่ 9

จบงาน และ วิเคราะห์ งานเพื่อพัฒนางานชิน้ ต่ อไป
 ทางานให้ เสร็จ
 วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน
หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ ส
นันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

