
 

 

 

หลักสูตร Digital Painting 

ภาพรวม 

หลกัสตูรที่พฒันาผู้ เรียนให้ค้นหาและสร้างไอเดีย จากสิ่งรอบตวัเพื่อน ามาพฒันาทกัษะทางจินตนาการ 

เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็น ชิน้งาน โดยใช้เคร่ืองมือจากโปรแกรม Adobe Photoshop ควบคู่กบัการใช้

อปุกรณ์ WACOM มาช่วยในเร่ืองการออกแบบ หลกัสตูรนีส้อนตัง้แต่กระบวนการสร้าง Mind Map ของ

ความคิด การรู้จกัเส้นและรูปทรงต่างๆ ในการออกแบบ การเรียนทฤษฎีสี และ อารมณ์ของสี เพื่อน ามาใช้

ให้เหมาะกบัชิน้งาน จนถึงกระบวนการไปสูก่ารคิด Concept ของงานแต่ละชิน้ในสไตล์ของตวัเอง พร้อม 

ทัง้วิเคราะห์ผลงานของนกัเรียนจากทางอาจารย์ผู้สอน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop 

ส่ิงท่ีผู้ เข้าอบรมต้องเตรียม ผู้ เข้าอบรม ต้องเตรียม Wacom (เมาส์ปากกา) ของตนมาเท่านัน้  

วิทยากร อาจารย์ จิรศกัด์ิ จงศรีรัตนกุล การศึกษา:  ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม 

ศนูย์กลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ก าลงัศึกษา: ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิชาการ

บริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิต มหาลยักรุงเทพ ประสบการณ์ - Graphic Game Design บริษัท 

Cyberplanet - Art director Game Design บริษัท Teapot studio   

ค่าเรียน ราคา 9,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

*** เฉพาะนกัเรียนเก่าของสถาบนัลดเหลือ 8,800 บาท  

หมายเหตุ :: หากเร่ิมเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 

 



 

 

 

วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 

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 าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา 

 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง  

โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่า

อบรม 

 

 

 

 

 



 

 

 

Digital Painting (Course Outline) 

ครัง้ท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้น 

• การหาแรงบนัดาลใจและการสร้างจินตนาการ  

• Mind Map ล าดบัความคิด และสร้าง Concept งาน 

• อธิบายการเร่ิมต้นสร้างงาน จนจบงานตาม Concept 

• กรณีศกึษา : กญุแจส าคญัในความส าเร็จ ของ งาน Digital painting ชื่อดงั 

Workshop 1:  ออกแบบ  ภาพจากจินตนาการ  เปรียบเทียบก่อน-หลงัการเรียน 

ครัง้ท่ี 2  รู้จักความหมายของเส้น รูปทรง และการจัดองค์ประกอบ เบือ้งต้น 

• ความส าคญัของ เส้น รูปร่าง รูปทรง ของตวัละคร 

• การจดัองค์ประกอบและความส าคญัของภาพ 

ครัง้ท่ี 3 การเข้าใจ Mood & Tone 

• อารมณ์ของเส้น 

• ทฤษฏีสี และ อารมณ์ของสี 

• การใช้ Texture 

• การใช้เส้นและสี ให้ตรงตาม concept 

ครัง้ท่ี 4  แสงเงา 

• เข้าใจแสงและเงา 

• การกระทบของแสงและสี 

Workshop 2:  วาดแสงและเงา จากรูปตวัอย่างและจดัหุ่นกลอ่งในห้อง 



 

 

ครัง้ท่ี 5 การใส่ texture ให้ดูมีมิต ิ

• อธิบายความส าคญัของ Texture 

• ร่างแบบ ลงสี แสงเงา และ texture เทคนิค Photoshop 

ครัง้ท่ี 6 Copy Style งานท่ีชอบ 

• วิเคราะห์ concept งานที่จะน ามา copy 

• การร่างรูป 

• วางแผนการลงสี 

ครัง้ท่ี 7 

 

การสร้าง Concept งานของตัวเอง 

• ทบทวนความรู้เบือ้งต้นครัง้ที่ 1 และหาตวัอย่าง Mood & Tone ของภาพ 

• ร่างและจดัองค์ประกอบภาพ 

• ลงสีภาพ 

Workshop 3:  การสร้างภาพจาก Concept 

ครัง้ท่ี 8 จบงาน และ วิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานชิน้ต่อไป 

• ท างานให้เสร็จ 

• วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพฒันางาน 

 หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนใน

คอร์สนัน้ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 


