
 
 

 

หลักสูตร  Computer Art & Graphic Design 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่จะน ำทำงให้ท่ำนไปสูก่ำรเป็น Graphic Designer มืออำชีพเหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเรียนรู้กระบวนกำร
ออกแบบ และผลิตงำนสื่อโฆษณำต่ำงๆ โดยเรียนรู้ขัน้ตอนกำรออกแบบงำน Graphic Design ชนิดต่ำงๆ ทกุกระบวนกำร 
โดยเร่ิมศกึษำตัง้แต่ทฤษฎีศิลปะและกำรออกแบบ, หลกักำรใช้สี, หลกักำรจดัวำงองค์ประกอบในงำนออกแบบ  

( Composition ), กำรจดัรูปแบบตวัอกัษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพืน้ฐำนในกำรพฒันำงำนด้ำน Graphic Design, 
กำรจดัวำงหน้ำ ( Page Layout ) โดยกำรใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกบั Adobe illustrator เพื่อกำร
ประยกุต์ใช้งำน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 28  ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐำนเบือ้งต้นได้) 

โปรแกรมที่ใช้ 

Adobe illustrator CC, Adobe Photoshop CC, 

เหมาะส าหรับ 

ท่ำนที่ต้องกำรเป็น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ได้ด้วยตนเอง 
วิทยากร 
อาจารย์ มาลิสา ลือกายา  

กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะมณัฑนศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร  

อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์ 

อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced  

อาจารย์ สวง เนินใหม่ 

อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced  



 
 

 

อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล 

กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

อำจำรย์ประจ ำกลุม่หลกัสตูร Graphic Design  

อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ 

อำจำรย์ประจ ำกลุม่หลกัสตูร Web Design, Graphic Design  

อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล 

กำรศึกษำ:  ปริญญำตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชำจิตรกรรม ศนูย์กลำงสถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล คลองหก 

ก ำลงัศกึษำ: ปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์ เอกวิชำกำรบริหำรธุรกิจบนัเทิงและกำรผลิต มหำลยักรุงเทพ  

อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย 

กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหำวิทยำลยัสยำม  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรได้เข้ำใจกระบวนกำรผลิตและออกแบบงำนด้ำน Graphic Design ทัง้ระบบ เข้ำใจใน
ทฤษฎีด้ำนกำรออกแบบ รวมถึงกำร Present งำนอย่ำงมืออำชีพ 

• ผู้จบหลกัสตูรสำมำรถออกแบบงำน Graphic และ สื่อโฆษณำต่ำงๆได้อย่ำงมืออำชีพ และสำมำรถใช้
งำนโปรแกรม illustrator  และ Photoshop  ได้อย่ำงมืออำชีพ 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่บคุลำกรเข้ำฝึกอบรมทำงวิชำชีพของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 
นอกเหนือจำกหกัค่ำใช้จ่ำยได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลงั 

• ผู้ เรียนสำมำรถเรียนทบทวนซ ำ้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
• ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบตัร โดยควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำร 

ค่าอบรม 

รำคำ 7,800 บำท รำคำสทุธิ ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท 
 
 
 



 
 

 

 
วิธีการช าระเงนิ 

1. ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 1สปัดำห์ 
2. โอนเงินเข้ำบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณำสง่รำยละเอียดกำรช ำระค่ำอบรมผ่ำน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 

3. สัง่จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 
4. ช ำระผ่ำนบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสำขำ 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่ำงน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่ำอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Computer Art & Graphic Design for Beginners (Course Outline) 

Adobe Photoshop (Beginning) 
ครัง้ท่ี 1 พืน้ฐานศิลปะของหลักการออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop 

• หลกักำรออกแบบและทฤษฎีกำรออกแบบสื่อโฆษณำต่ำงๆ 
• คณุสมบติัของงำน Graphic Design ชนิดต่ำงๆ 
• เข้ำใจหลกักำรท ำงำนของโปรแกรม Photoshop ส ำหรับงำน Graphic Design 
• Selection (พืน้ฐำนกำรเลือกพืน้ที่เพื่อใช้ในกำรท ำงำน) 
• กำรจดัวำงองค์ประกอบศิลป์ (กำรใช้สี, กำรใช้ตวัอกัษร) 

ครัง้ท่ี 2 

 

เร่ิมเรียนรู้การท างานเบือ้งต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop 
• กำรเลือกมมุมองภำพ, กำรใช้งำนแถบเคร่ืองมือ, กำรใช้งำนเมน,ู กำรใชงำน

เคร่ืองมือช่วยเหลือ โดยเฉพำะกำร Crop รูปภำพ 
• เรียนรู้และเข้ำใจค ำสัง่ Selections แนะน ำเคร่ืองมือที่สำมำรถสร้ำง Selection Tool 

รู้จกัอปุกรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและตกแต่งภำพ 
• กำรใช้งำน Layer เพื่อกำรซ้อนภำพ เช่น กำรสร้ำงและลบ Layer, กำรเลือกและ

แสดง Layer,กำรเรียงล ำดบั Layer, กำรก ำหนดค่ำ Opacity และกำรก ำหนดโหมด
ของ Layer, กำรลิงค์ Layer กำรใช้งำน Selections 

• รู้จกักำรบนัทกึงำนเป็นสกลุต่ำงๆ เช่น .psd .jpg เป็นต้น 
ครัง้ท่ี 3 

 

เร่ิมการตกแต่ง (Retouch) และเตรียมรูปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop 
• กำรใสค่่ำ Gradient ให้กบั Layer, กำรเพิ่มตวัอกัษร , กำรใช้งำน Layer Styles 
• รู้จกัอปุกรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและตกแต่งภำพ เช่น Brush tool 
• รู้จกักำร Retouch ภำพเบือ้งต้น เช่น ลบริว้รอยต่ำงๆ 

ครัง้ท่ี 4 เร่ิมการปรับแต่งองค์ประกอบ แสง สี ภาพ การใส่ filter และการใช้ Path ด้วย 
Adobe Photoshop 

• กำรใช้ เมน ูImage เช่น Adjustment , Image size 
• กำรใส ่Filter เพื่อเพิ่มลกูเลน่ให้กบัภำพ 
• วิธีสร้ำง Path ด้วย Pen Tool 
• เรียนรู้วิธีใช้ Mask Layer เบือ้งต้น 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Adobe illustrator (Final) 
ครัง้ท่ี 5 พืน้ฐานการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe illustrator เร่ิมออกแบบงานด้วยโครงร่าง

เส้น (Vector Graphic) 
• ฝึกใช้เคร่ืองมือในกลุม่ต่ำงๆ เช่น อปุกรณ์วำดรูป, กำรใส่สี 
• กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตพืน้ฐำน กำรเลื่อนย้ำยและกำรจดักำรวตัถดุ้วยค ำสัง่ต่ำงๆ 

(Move, Delete, Group) 
• หลกักำรใช้ Path ในกำรสร้ำงภำพ 
• กำรปรับแต่งวตัถุ (Transform) เช่น Scale, Rotate, Reflect, Shear 
• ทดลองออกแบบภำพประกอบแบบ Vector Graphic 

ครัง้ท่ี 6 Create Graphic จากเส้นเป็นภาพด้วย Pen tool และการท าภาพให้มีมิติและสีสัน 
(Adobe illustrator) 

• หลกัในกำรออกแบบตรำสญัลกัษณ์ (Logo & Trade Mark Design) 
• กำรท ำสีให้มีมิติด้วย Gradient, Blend และ Mesh 
• กำรท ำภำพโปร่งแสง (Transparency) ทัง้ในรูปแบบของ Blending Mode, 

Opacity 
• ใช้สีอย่ำงไรให้น่ำสนใจ 
• เคร่ืองมือตดัหรือรวมวตัถ ุPathfinder 

ครัง้ท่ี 7 เรียนรู้เคร่ืองมือ และการจัดการหน้า Layout และการใส่ลูกเล่น (Effect) 
• รู้จกักำรท ำงำนของ Layer 
• กำร Import ไฟล์ภำพเข้ำมำใช้ด้วย ค ำสัง่ File place 
• กำรใสล่กูเลน่ด้วย Effect 
• กำรใสล่กูเลน่ด้วยกำรแก้ไขด้วย Appearance 

ครัง้ท่ี 8 การท างานเกี่ยวกับตัวอักษร (Fonts) และข้อความ (Adobe illustrator CC) 
• หลกัในกำรออกแบบงำน 
• รู้จกัเคร่ืองมือสร้ำงข้อควำมหลำยรูปแบบ เช่น สร้ำงข้อควำมบน Path, กรอบ

สี่เหลี่ยม, เรขำคณิตอ่ืนๆ 
• กำรจดั Lay out ของ Art works 
• เทคนิคกำรใช้ตวัอกัษรให้น่ำสนใจ 
• Export และ Package 

*** หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 


