
 
 

 

หลักสูตร  Computer Art & Graphic Design by Affinity 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่จะน ำทำงใหท้่ำนไปสูก่ำรเป็น Graphic Designer มืออำชีพเหมำะส ำหรบัผูท้ี่ตอ้งกำรเรียนรูก้ระบวนกำร
ออกแบบ และผลิตงำนสื่อโฆษณำต่ำงๆ โดยเรียนรูข้ัน้ตอนกำรออกแบบงำน Graphic Design ชนิดต่ำงๆ ทกุกระบวนกำร 
โดยเริ่มศกึษำตัง้แต่ทฤษฎีศิลปะและกำรออกแบบ, หลกักำรใชส้ี, หลกักำรจดัวำงองคป์ระกอบในงำนออกแบบ  

( Composition ), กำรจดัรูปแบบตวัอกัษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพืน้ฐำนในกำรพฒันำงำนดำ้น Graphic Design, 
กำรจดัวำงหนำ้ ( Page Layout ) โดยกำรใชง้ำนโปรแกรม Affinity Photo, Affinity Designer และ Affinity Publisher เพื่อ
กำรประยกุตใ์ชง้ำน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 35  ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
Windows (ใชค้อมพิวเตอรพ์ืน้ฐำนเบือ้งตน้ได)้ 

โปรแกรมทีใ่ช้ 

Affinity Photo, Affinity Designer และ Affinity Publisher  

เหมาะส าหรับ 

ท่ำนที่ตอ้งกำรเป็น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ไดด้ว้ยตนเอง 
วิทยากร 
อาจารย ์วิภาวีกานธ ์ธนสิริตระกูล 

กำรศึกษำ : ปรญิญำตรี คณะนิเทศศำสตร ์มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

อำจำรยป์ระจ ำกลุม่หลกัสตูร Graphic Design  

อาจารย ์ธนเสฏฐ ์สุขวงษศ์ิลป์ 

อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced  

 



 
 

 

อาจารย ์รณกรณ ์บุญญฤทธิ์ 

อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced  

อาจารย ์ปรมะ จิรโสภณ 

อำจำรยป์ระจ ำกลุม่หลกัสตูร Web Design, Graphic Design  

อาจารย ์จิรศักดิ ์จงศรีรัตนกุล 

กำรศึกษำ:  ปรญิญำตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชำจิตรกรรม ศนูยก์ลำงสถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล คลองหก 

ก ำลงัศกึษำ: ปรญิญำโท คณะนิเทศศำสตร ์เอกวิชำกำรบรหิำรธุรกิจบนัเทิงและกำรผลิต มหำลยักรุงเทพ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Computer Art & Graphic Design by Affinity (Course Outline) 

Affinity Photo 

คร้ังที ่1 ตกแต่งรูปปรบัสีภำพหลำกหลำยแบบและตดัรูปดว้ยหลำยวิธี และประยกุตท์ ำ bannerได ้
 

• เขำ้ใจหลกักำรท ำงำนของโปรแกรม affinity photo  ส ำหรบังำน Graphic Design 
• Selection (พืน้ฐำนกำรเลือกพืน้ที่เพื่อใชใ้นกำรท ำงำน) 
• ลองท ำbanner post  

 
คร้ังที ่2 

 

 
• กำรเลือกมมุมองภำพ, กำรใชง้ำนแถบเครื่องมือ, กำรใชง้ำนเมน,ู กำรใชง้ำน

เครื่องมือช่วยเหลือ 
• เรียนรูแ้ละเขำ้ใจค ำสั่ง Selections แนะน ำเครื่องมือที่สำมำรถสรำ้ง Selection Tool 

รูจ้กัอปุกรณต่์ำงๆ เพื่อสรำ้งและตกแต่งภำพ  
• กำรใชง้ำน Layer เพื่อกำรซอ้นภำพ เช่น กำรสรำ้งและลบ Layer, กำรเลือกและ

แสดง Layer,กำรเรียงล ำดบั Layer, กำรก ำหนดค่ำ Opacity และกำรก ำหนดโหมดของ 
Layer, กำรลิงค ์Layer กำรใชง้ำน Selections 

• รูจ้กักำรบนัทกึงำนเป็นสกลุต่ำงๆ เช่น  .jpg .PNG เป็นตน้ 
 

คร้ังที ่3 

 

• เริ่มกำรตกแต่ง (Retouch) 
• รูจ้กัอปุกรณต่์ำงๆ เพื่อสรำ้งและตกแต่งภำพ เช่น Brush tool 
• รูจ้กักำร Retouch ภำพเบือ้งตน้ เช่น ลบริว้รอยต่ำงๆ 

 
คร้ังที ่4 • กำรใช ้เมน ูImage เช่น กำรปรบัสีภำพ  

• วิธีสรำ้ง Path ดว้ย Pen Tool 
• เรียนรูว้ิธีใช ้Mask Layer เบือ้งตน้ 
  

Affinity Designer 
คร้ังที ่5 พืน้ฐานการออกแบบด้วยโปรแกรม affinity designer เร่ิมออกแบบงานด้วยโครงร่าง

เส้น (Vector Graphic) 
 

• ฝึกใชเ้ครื่องมือในกลุม่ต่ำงๆ เช่น อปุกรณว์ำดรูป, กำรใส่สี 
• กำรสรำ้งรูปทรงพืน้ฐำนต่ำงๆ กำรเลื่อนยำ้ยและกำรจดักำรวตัถดุว้ยค ำสั่งต่ำงๆ 

(Move, Delete, Group) 
• กำรปรบัแต่งวตัถุ (Transform) เช่น Scale, Rotate, Reflect 
•  ทดลองออกแบบวำดกำรต์นูง่ำยๆ 

 
คร้ังที ่6 • หลกัในกำรออกแบบตรำสญัลกัษณ ์(Logo) 

• กำรท ำสีใหม้ีมิติดว้ย Gradient, Blend และ Mesh 



 
 

 

• กำรท ำภำพโปรง่แสง (Transparency) ทัง้ในรูปแบบของ Blending Mode, 
Opacity 

• เรียนรูก้ำรใชส้ีอย่ำงไรใหน้่ำสนใจ 
• เครื่องมือตดัหรือรวมวตัถ ุ 

 
คร้ังที ่7 • รูจ้กักำรท ำงำนของ Layer 

• กำร Import ไฟลภ์ำพเขำ้มำใชใ้นงำน 
• กำรใสล่กูเลน่ดว้ย Effect 
• กำรวำดรูปตำมแบบ 

 
คร้ังที ่8 • หลกัในกำรออกแบบงำน 

• รูจ้กัเครื่องมือสรำ้งขอ้ควำมหลำยรูปแบบ เช่น กรอบสี่เหลี่ยม, เรขำคณิตอ่ืนๆ 
• กำรจดั Lay out ของ Art works 
• เทคนิคกำรใชต้วัอกัษรใหน้่ำสนใจ 
• Exportตำมๆใหเ้หมำะสมกบัสิ่งที่จะ 

 
Affinity Publisher 

ครัง้ที่ 9 พืน้ฐานการออกแบบด้วยโปรแกรม  Affinity Publisher เร่ิมออกแบบงานด้วย 
หนังสือ การประยุกตท์ า เมนูอาหาร แคตตาล็อก 
 

• ฝึกใชเ้ครื่องมือในกลุม่ต่ำงๆ เช่น อปุกรณรู์ปทรงต่ำงๆ กำรใสส่ี 
• กำรเพิ่มและลดจ ำนวนหนำ้ กำรลบหนำ้ 
• กำรสรำ้ง columns เพื่อใสข่อ้ควำมและรูปไดส้วยงำม 
• กำรใสข่อ้ควำมในcolumns 

 
คร้ังที ่10 

 

 
• กำรน ำรูปเขำ้มำในงำน 
• กำรเลือกรูปใหเ้หมำะสมกบังำนที่ใช ้
• ฝึกลองจดัlayout artwork  
• * กำรเตรียมไฟลเ์พื่อท ำไปใชใ้นรูปแบบต่ำงๆเช่น สง่โรงพิมพ ์,ไฟลส์ง่เมล ์

 
*** หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 


