
 

 

หลักสูตร  Affinity Photo for Basic Design 

ภาพรวมของการเรียน 

เรียนรู้ขัน้ตอนการออกแบบงาน โดยใช้ โปรแกรม Affinity Photo ทกุกระบวนการ โดยเร่ิมศกึษาตัง้แต่ทฤษฎีศิลปะและ
การออกแบบ, หลกัการใช้สี , หลกัการจดัวางองค์ประกอบในงานออกแบบ ( Composition ), การจดัรูปแบบตวัอกัษร ( 
Typo Graphic) เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันางานด้าน Graphic Design 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 14  ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานเบือ้งต้นได้) 

โปรแกรมที่ใช้ 

Affinity Photo 2017 

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการ  ใช้งานโปรแกรม Affinity Photo ในการท างานในรูปแบบต่างๆ 

วิทยากร 
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกลู  
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, illustrator, 
Indesign, InfoGraphic  
อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced  

อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์  
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced  
อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล  



 

 

การศึกษา:  ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ก าลงัศึกษา: 
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิชาการบริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิต มหาลยักรุงเทพ  
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรได้เข้าใจกระบวนการผลิตและออกแบบงานด้าน Graphic Design ทัง้ระบบ เข้าใจในทฤษฎีด้าน
การออกแบบ รวมถึงการ Present งานอย่างมืออาชีพ 

• ผู้จบหลกัสตูรสามารถออกแบบงานผ่าน Affinity Photo  ได้อย่างมืออาชีพ 
• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั

ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั 
• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

 
ค่าอบรม 

ราคา 4,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท 
 
วิธีการช าระเงนิ 

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
วนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 



 

 

 
 

Affinity Photo for Basic Design Course Outline 

ครัง้ท่ี 1 ตกแต่งรูปปรับสีภาพหลากหลายแบบและตดัรูปด้วยหลายวิธี และประยกุต์ท า bannerได้ 
 

• เข้าใจหลกัการท างานของโปรแกรม affinity photo  ส าหรับงาน Graphic Design 
• Selection (พืน้ฐานการเลือกพืน้ที่เพื่อใช้ในการท างาน) 
• ลองท าbanner post  

 
ครัง้ท่ี 2 

 

 
• การเลือกมมุมองภาพ, การใช้งานแถบเคร่ืองมือ, การใช้งานเมน,ู การใช้งาน

เคร่ืองมือช่วยเหลือ 
• เรียนรู้และเข้าใจค าสัง่ Selections แนะน าเคร่ืองมือที่สามารถสร้าง Selection Tool 

รู้จกัอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างและตกแต่งภาพ  
• การใช้งาน Layer เพื่อการซ้อนภาพ เช่น การสร้างและลบ Layer, การเลือกและ

แสดง Layer,การเรียงล าดบั Layer, การก าหนดค่า Opacity และการก าหนดโหมดของ 
Layer, การลิงค์ Layer การใช้งาน Selections 

• รู้จกัการบนัทกึงานเป็นสกลุต่างๆ เช่น  .jpg .PNG เป็นต้น 
 

ครัง้ท่ี 3 

 

• เร่ิมการตกแต่ง (Retouch) 
• รู้จกัอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างและตกแต่งภาพ เช่น Brush tool 
• รู้จกัการ Retouch ภาพเบือ้งต้น เช่น ลบริว้รอยต่างๆ 
 

ครัง้ท่ี 4 • การใช้ เมน ูImage เช่น การปรับสีภาพ  
• วิธีสร้าง Path ด้วย Pen Tool 
• เรียนรู้วิธีใช้ Mask Layer เบือ้งต้น 
  

*** หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


