หลักสูตร Illustrator for Infographic
ภาพรวมการเรียน
ในยุคปัจจุบนั สื่อที่เข้ าถึงผู้รับสารได้ ง่ายและรวดเร็ว คือสื่อในรูปแบบของ InfoGraphic เพราะทาให้ คนอ่าน
เข้ าใจง่ายด้ วยภาพ เพราะมีวิธีการนาเสนอข้ อมูลเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ เราสามารถหยิบยกเรื่ องราวเล็กๆ ไป
จนถึงเรื่ องราวทีมีปริมาณข้ อมูลมากๆมานาเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา เพื่อให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจง่าย โดย
หลักสูตร Illustrator for InfoGraphic สอนตังแต่
้ กระบวนการเครื่ องมือเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการออกแบบ การ
เลือก front ให้ เข้ ากับชิ ้นงาน จนถึงกระบวนการเลือก นาภาพการ์ ตนู มาช่วยในเรื่ องการออกแบบ การสร้ าง
style กับชิ ้นงานให้ มีความน่าสนใจ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน

หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง)

พืน้ ฐานผู้เรี ยน Windows
โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม Illustrator
วิทยากร

อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ประจากลุม่ หลักสูตร Graphic Design, Web Design
ค่ าเรียน
ราคา 5,800 บาท
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรี ยนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรี ยนในหลักสูตรแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก หรื อคืนค่าอบรมได้
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด" ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์ ประเภท
บัญชี กระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Illustrator for Info graphic
ครัง้ ที่ 1

เรี ยนรู้ ทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับ InfoGraphic
 มารู้จกั InfoGraphic ขันพื
้ ้นฐาน
 รู้จกั แหล่งที่มาของงาน infoGraphic
 ออกแบบงาน InfoGraphic อย่างไรให้ ดนู า่ สนใจ
 ทฤษฏีที่นามาใช้ ในการออกแบบ InfoGraphic ให้ สวยงาม
 ฝึ กสรุปย่อบทความเพื่อนามาใช้ ในงานออกแบบ InfoGraphic
 เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการออกแบบ InfoGraphic
Workshop 1: วาดโครงออกแบบงาน infographic เบื ้องต้ น

ครัง้ ที่ 2

เรี ยนรู้ เครื่ องมือ Illustrator เบือ้ งต้ นเพื่องาน InfoGraphic
 รู้จกั เครื่ องมือ illustrator พื ้นฐานเพื่อใช้ ในงานออกแบบ
 วิธีการเลือกสีเพื่อใช้ ในงานออกแบบ
 เรี ยนรู้วิธีการออกแบบ Character เพื่อนามาใช้ ในงาน InfoGraphic
 คิดการ์ ตนู ในแบบฉบับของตัวเองในงาน InfoGraphic
Workshop 2: ออกแบบการ์ ตนู Character เพื่อใช้ ในงาน InfoGraphic

ครัง้ ที่ 3

เรี ยนรู้ เครื่ องมือเพื่อสร้ างตัวหนังสือและกราฟเพื่อใช้ ในงาน InfoGraphic

ครัง้ ที่ 4

 เรี ยนรู้การจัดวาง text ข้ อความต่างๆ
 การเลือก Font ให้ เข้ ากับงาน InfoGraphic
 การสร้ างกราฟ Graph tool
 การทากราฟแบบ 3มิติ ให้ สวยงาม
Workshop 3: ทดลองสร้ าง Graph เพื่อใช้ ในงาน InfoGraphic
วิธีการเตรียมไฟล์ เพื่อ Print สาหรับ Website และ Facebook
 เรี ยนรู้ความเข้ าใจงาน InfoGraphic Print และ Web
 การเตรี ยมไฟล์เพื่อ Print
 การเตรี ยมไฟล์เพื่อ Web
 ความแตกต่างของการใช้ บน Web กับ Facebook
Workshop 4: ออกแบบงาน InfoGraphic จริงและพรี เซนต์ไอเดียในการทางาน

*** Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

