หลักสูตร Computer Art & Graphic Design
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 Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe illustrator เพื่อกำร
ประยุกต์ใช้งำน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ ฐำนเบือ้ งต้นได้)

โปรแกรมทีใ่ ช้
Adobe illustrator CC, Adobe Photoshop CC,

เหมาะสาหรับ
ท่ำนที่ตอ้ งกำรเป็ น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ได้ดว้ ยตนเอง
วิทยากร
อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced

อาจารย์ สวง เนินใหม่
อำจำรย์ประจำหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
อำจำรย์ประจำกลุม่ หลักสูตร Graphic Design
อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ
อำจำรย์ประจำกลุม่ หลักสูตร Web Design, Graphic Design
อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล
กำรศึกษำ: ปริญญำตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชำจิตรกรรม ศูนย์กลำงสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล คลองหก
กำลังศึกษำ: ปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์ เอกวิชำกำรบริหำรธุรกิจบันเทิงและกำรผลิต มหำลัยกรุงเทพ
อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยสยำม
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Computer Art & Graphic Design for Beginners (Course Outline)
Adobe Photoshop (Beginning)
พืน้ ฐานศิลปะของหลักการออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop
• หลักกำรออกแบบและทฤษฎีกำรออกแบบสื่อโฆษณำต่ำงๆ
• คุณสมบัติของงำน Graphic Design ชนิดต่ำงๆ
• เข้ำใจหลักกำรทำงำนของโปรแกรม Photoshop สำหรับงำน Graphic Design
• Selection (พืน้ ฐำนกำรเลือกพืน้ ที่เพื่อใช้ในกำรทำงำน)
• กำรจัดวำงองค์ประกอบศิลป์ (กำรใช้สี, กำรใช้ตวั อักษร)
เริ่มเรียนรู้การทางานเบือ้ งต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop
• กำรเลือกมุมมองภำพ, กำรใช้งำนแถบเครื่องมือ, กำรใช้งำนเมนู, กำรใชงำน
เครื่องมือช่วยเหลือ โดยเฉพำะกำร Crop รูปภำพ
• เรียนรูแ้ ละเข้ำใจคำสั่ง Selections แนะนำเครื่องมือที่สำมำรถสร้ำง Selection Tool
รูจ้ กั อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและตกแต่งภำพ
• กำรใช้งำน Layer เพื่อกำรซ้อนภำพ เช่น กำรสร้ำงและลบ Layer, กำรเลือกและ
แสดง Layer,กำรเรียงลำดับ Layer, กำรกำหนดค่ำ Opacity และกำรกำหนดโหมด
ของ Layer, กำรลิงค์ Layer กำรใช้งำน Selections
• รูจ้ กั กำรบันทึกงำนเป็ นสกุลต่ำงๆ เช่น .psd .jpg เป็ นต้น
เริ่มการตกแต่ง (Retouch) และเตรียมรู ปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop
• กำรใส่ค่ำ Gradient ให้กบั Layer, กำรเพิ่มตัวอักษร , กำรใช้งำน Layer Styles
• รูจ้ กั อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงและตกแต่งภำพ เช่น Brush tool
• รูจ้ กั กำร Retouch ภำพเบือ้ งต้น เช่น ลบริว้ รอยต่ำงๆ
เริ่มการปรับแต่งองค์ประกอบ แสง สี ภาพ การใส่ filter และการใช้ Path ด้วย
Adobe Photoshop
• กำรใช้ เมนู Image เช่น Adjustment , Image size
• กำรใส่ Filter เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กบั ภำพ
• วิธีสร้ำง Path ด้วย Pen Tool
• เรียนรูว้ ิธีใช้ Mask Layer เบือ้ งต้น

Adobe illustrator (Final)
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พืน้ ฐานการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe illustrator เริ่มออกแบบงานด้วยโครงร่าง
เส้น (Vector Graphic)
• ฝึ กใช้เครื่องมือในกลุม่ ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์วำดรูป, กำรใส่สี
• กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตพืน้ ฐำน กำรเลื่อนย้ำยและกำรจัดกำรวัตถุดว้ ยคำสั่งต่ำงๆ
(Move, Delete, Group)
• หลักกำรใช้ Path ในกำรสร้ำงภำพ
• กำรปรับแต่งวัตถุ (Transform) เช่น Scale, Rotate, Reflect, Shear
• ทดลองออกแบบภำพประกอบแบบ Vector Graphic
Create Graphic จากเส้นเป็ นภาพด้วย Pen tool และการทาภาพให้มีมิติและสีสัน
(Adobe illustrator)
• หลักในกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ (Logo & Trade Mark Design)
• กำรทำสีให้มีมิติดว้ ย Gradient, Blend และ Mesh
• กำรทำภำพโปร่งแสง (Transparency) ทัง้ ในรูปแบบของ Blending Mode,
Opacity
• ใช้สีอย่ำงไรให้น่ำสนใจ
• เครื่องมือตัดหรือรวมวัตถุ Pathfinder
เรียนรู้เครื่องมือ และการจัดการหน้า Layout และการใส่ลูกเล่น (Effect)
• รูจ้ กั กำรทำงำนของ Layer
• กำร Import ไฟล์ภำพเข้ำมำใช้ดว้ ย คำสั่ง File place
• กำรใส่ลกู เล่นด้วย Effect
• กำรใส่ลกู เล่นด้วยกำรแก้ไขด้วย Appearance
การทางานเกี่ยวกับตัวอักษร (Fonts) และข้อความ (Adobe illustrator CC)
• หลักในกำรออกแบบงำน
• รูจ้ กั เครื่องมือสร้ำงข้อควำมหลำยรูปแบบ เช่น สร้ำงข้อควำมบน Path, กรอบ
สี่เหลี่ยม, เรขำคณิตอื่นๆ
• กำรจัด Lay out ของ Art works
• เทคนิคกำรใช้ตวั อักษรให้น่ำสนใจ
• Export และ Package

*** หมายเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

