หลักสูตร Computer Art & Graphic Design by Affinity
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรที่จะนำทำงให้ท่ำนไปสูก่ ำรเป็ น Graphic Designer มืออำชีพเหมำะสำหรับผูท้ ่ีตอ้ งกำรเรียนรูก้ ระบวนกำร
ออกแบบ และผลิตงำนสื่อโฆษณำต่ำงๆ โดยเรียนรูข้ นั้ ตอนกำรออกแบบงำน Graphic Design ชนิดต่ำงๆ ทุกกระบวนกำร
โดยเริ่มศึกษำตัง้ แต่ทฤษฎีศิลปะและกำรออกแบบ, หลักกำรใช้สี, หลักกำรจัดวำงองค์ประกอบในงำนออกแบบ
( Composition ), กำรจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็ นพืน้ ฐำนในกำรพัฒนำงำนด้ำน Graphic Design,
กำรจัดวำงหน้ำ ( Page Layout ) โดยกำรใช้งำนโปรแกรม Affinity Photo, Affinity Designer และ Affinity Publisher เพื่อ
กำรประยุกต์ใช้งำน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ ฐำนเบือ้ งต้นได้)
โปรแกรมทีใ่ ช้
Affinity Photo, Affinity Designer และ Affinity Publisher
เหมาะสาหรับ
ท่ำนที่ตอ้ งกำรเป็ น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ได้ดว้ ยตนเอง
วิทยากร
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
อำจำรย์ประจำกลุม่ หลักสูตร Graphic Design
อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced

อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced
อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ
อำจำรย์ประจำกลุม่ หลักสูตร Web Design, Graphic Design
อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล
กำรศึกษำ: ปริญญำตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชำจิตรกรรม ศูนย์กลำงสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล คลองหก
กำลังศึกษำ: ปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์ เอกวิชำกำรบริหำรธุรกิจบันเทิงและกำรผลิต มหำลัยกรุ งเทพ

Computer Art & Graphic Design by Affinity (Course Outline)

Affinity Photo
ครั้งที่ 1

ตกแต่งรูปปรับสีภำพหลำกหลำยแบบและตัดรูปด้วยหลำยวิธี และประยุกต์ทำ bannerได้
• เข้ำใจหลักกำรทำงำนของโปรแกรม affinity photo สำหรับงำน Graphic Design
• Selection (พืน้ ฐำนกำรเลือกพืน้ ที่เพื่อใช้ในกำรทำงำน)
• ลองทำbanner post

ครั้งที่ 2

• กำรเลือกมุมมองภำพ, กำรใช้งำนแถบเครื่องมือ, กำรใช้งำนเมนู, กำรใช้งำน
เครื่องมือช่วยเหลือ
• เรียนรูแ้ ละเข้ำใจคำสั่ง Selections แนะนำเครื่องมือที่สำมำรถสร้ำง Selection Tool
รูจ้ กั อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและตกแต่งภำพ
• กำรใช้งำน Layer เพื่อกำรซ้อนภำพ เช่น กำรสร้ำงและลบ Layer, กำรเลือกและ
แสดง Layer,กำรเรียงลำดับ Layer, กำรกำหนดค่ำ Opacity และกำรกำหนดโหมดของ
Layer, กำรลิงค์ Layer กำรใช้งำน Selections
• รูจ้ กั กำรบันทึกงำนเป็ นสกุลต่ำงๆ เช่น .jpg .PNG เป็ นต้น

ครั้งที่ 3

• เริ่มกำรตกแต่ง (Retouch)
• รูจ้ กั อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและตกแต่งภำพ เช่น Brush tool
• รูจ้ กั กำร Retouch ภำพเบือ้ งต้น เช่น ลบริว้ รอยต่ำงๆ

ครั้งที่ 4

• กำรใช้ เมนู Image เช่น กำรปรับสีภำพ
• วิธีสร้ำง Path ด้วย Pen Tool
• เรียนรูว้ ิธีใช้ Mask Layer เบือ้ งต้น

Affinity Designer

ครั้งที่ 5

พืน้ ฐานการออกแบบด้วยโปรแกรม affinity designer เริ่มออกแบบงานด้วยโครงร่าง
เส้น (Vector Graphic)
• ฝึ กใช้เครื่องมือในกลุม่ ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์วำดรูป, กำรใส่สี
• กำรสร้ำงรูปทรงพืน้ ฐำนต่ำงๆ กำรเลื่อนย้ำยและกำรจัดกำรวัตถุดว้ ยคำสั่งต่ำงๆ
(Move, Delete, Group)
• กำรปรับแต่งวัตถุ (Transform) เช่น Scale, Rotate, Reflect
• ทดลองออกแบบวำดกำร์ตนู ง่ำยๆ

ครั้งที่ 6

• หลักในกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ (Logo)
• กำรทำสีให้มีมิติดว้ ย Gradient, Blend และ Mesh

• กำรทำภำพโปร่งแสง (Transparency) ทัง้ ในรูปแบบของ Blending Mode,
Opacity
• เรียนรูก้ ำรใช้สีอย่ำงไรให้น่ำสนใจ
• เครื่องมือตัดหรือรวมวัตถุ
ครั้งที่ 7

•
•
•
•

รูจ้ กั กำรทำงำนของ Layer
กำร Import ไฟล์ภำพเข้ำมำใช้ในงำน
กำรใส่ลกู เล่นด้วย Effect
กำรวำดรูปตำมแบบ

ครั้งที่ 8

•
•
•
•
•

หลักในกำรออกแบบงำน
รูจ้ กั เครื่องมือสร้ำงข้อควำมหลำยรูปแบบ เช่น กรอบสี่เหลี่ยม, เรขำคณิตอื่นๆ
กำรจัด Lay out ของ Art works
เทคนิคกำรใช้ตวั อักษรให้น่ำสนใจ
Exportตำมๆให้เหมำะสมกับสิ่งที่จะ

Affinity Publisher

ครัง้ ที่ 9

ครั้งที่ 10

พืน้ ฐานการออกแบบด้วยโปรแกรม Affinity Publisher เริ่มออกแบบงานด้วย
หนังสือ การประยุกต์ทา เมนูอาหาร แคตตาล็อก
•
•
•
•

ฝึ กใช้เครื่องมือในกลุม่ ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์รูปทรงต่ำงๆ กำรใส่สี
กำรเพิ่มและลดจำนวนหน้ำ กำรลบหน้ำ
กำรสร้ำง columns เพื่อใส่ขอ้ ควำมและรูปได้สวยงำม
กำรใส่ขอ้ ควำมในcolumns

•
•
•
•

กำรนำรูปเข้ำมำในงำน
กำรเลือกรูปให้เหมำะสมกับงำนที่ใช้
ฝึ กลองจัดlayout artwork
* กำรเตรียมไฟล์เพื่อทำไปใช้ในรูปแบบต่ำงๆเช่น ส่งโรงพิมพ์ ,ไฟล์สง่ เมล์

*** หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

