หลักสูตร Illustrator for Stock Vector
ภาพรวม
หลักสูตรสาหรับนักวาดที่ต้องการเรี ยนรู้การสร้ างภาพเวกเตอร์ ควบคูไ่ ปกับเทคนิคการใช้ งานเมาส์ปากกา
ในการออกแบบ พร้ อมชี ้ช่องทางการตลาดเพื่อสร้ างรายได้ ท่านสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ ไม่วา่
จะเป็ นนักภาพประกอบหนังสือ หรื อ นักขายภาพvectors, รับออกแบบลายสกรี นเสื ้อ, fashion designer
และอาชีพอื่นๆ ด้ านการออกแบบภาพเวกเตอร์
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน

หลักสูตร 31 ชัว่ โมง 30 นาที เรี ยนทังสิ
้ ้น 9 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )

พืน้ ฐานผู้เรี ยน มีพื ้นฐานการใช้ งานโปรแกรม Illustrator เบื ้องต้ น
โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม Illustrator
เหมาะสาหรับ สาหรับนักวาดที่ต้องการต่อยอดการเรี ยนรู้การสร้ างภาพเวกเตอร์ ด้ วยการใช้ เมาส์
ปากกา**ผู้เข้ าอบรม ต้ องเตรี ยม Wacom ของตนมาเท่านัน!
้ ( ทางโรงเรี ยน ไม่มีอปุ กรณ์ Wacom ให้ )
วิทยากร

อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ค่ าเรียน

ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 216 บาท)

ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรี ยนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 184 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 ประเภท
บัญชี 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 ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา
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 Stock Vector
ครัง้ ที่ 1

ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบ vector
การขาย Vector
ออกแบบอย่างไรให้ ขายออก
เครื่ องมือ illustrator เบื ้องต้ น การออกแบบ
การเลือกสีอย่างไรให้ งานออกสวย
Workshop 1 : ออกแบบ icon

ครัง้ ที่ 2

เทคนิคการ mix & match วัตถุ
สอนเรื่ ององค์ประกอบ
แนะนาเว็บขาย
เทคนิคการสร้ างงานเก่าให้ ดดู ีขึ ้น
Workshop 2 : ผสมกราฟฟิ ก การออกแบบ mix & match

ครัง้ ที่ 3

การออกแบบการ์ ตูนเป็ นset และการตัดทอน
การออกแบบการ์ ตนู สัตว์ สร้ างเอกลักษณ์ให้ งาน
การหาจุดเด่นของสัตว์แต่ละตัวมาออกแบบ
Workshop 3: ออกแบบ การ์ ตนู สัตว์ตา่ งๆ

ครัง้ ที่ 4

การออกแบบการ์ ตูนคน
การนาอารมณ์ และ ท่าทางมาใส่ในตัวการ์ ตนู
เทคนิคการใส่แสงเงาให้ การ์ ตนู
Workshop 4: ออกแบบการ์ ตนู คน

ครัง้ ที่ 5

Fashion design
การออกแบบโครง คน
การออกแบบเสื ้อภาพ การสร้ าง pattern
ทาเส้ นผมการ์ ตนู ให้ สวย การใส่แสงเงา
Workshop 5: ออกแบบชุด และ design pattern

ครัง้ ที่ 6

เทคนิคการวาดภาพ
จากภาพมือมาใส่ลายเส้ นและสีใน Illustrator
สามารถนาไปประยุกต์ทาสกรี นเสื ้อ
Workshop 6: ลองวาด

ครัง้ ที่ 7

design ฉากการทาตึก
การออกแบบฉาก
การทาตึกมุม
Workshop 7: ออกแบบฉาก

ครัง้ ที่ 8

ทาปฏิทนิ
การออกแบบ
การใช้ Layer เพื่อปรับงานให้ เร็ว สาหรับปฏิทิน
Workshop 8 : ออกแบบปฏิทินปี หน้ า

ครัง้ ที่ 9

เทคนิคเพิ่มเติม
แนะนาการสอน เพื่อขายvector
สามารถทางานเพื่อขาย หรื อแนะแนวทางเป็ นนักวาดภาพประกอบ
การหาช่องว่างทางการตลาด
Tool ใหม่ใน illustrator

Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า

