หลักสูตร Graphic Design Advanced
ภาพรวมการเรียน
หลักสูตร ที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเจาะลึกทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนจะได้ใช้เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator เพื่อทาการออกแบบตัวอักษร (typography),สร้าง
ลวดลายกราฟฟิ กมันส์ๆด้วยตัวเอง รวมถึงตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เช่น Retouching ,การตัดต่อ
ภาพ รวมถึงเทคนิคการซ้อนภาพขัน้ สูง เพื่อใช้ในงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนภาคปฏิบตั ิจะควบคู่ไปกับ
แนวคิดการออกแบบ , Corporate Identity, Packaging Design
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน

หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 10 ครัง้ (ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )

พืน้ ฐานผู้เรียน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Computer Art and Graphic Design หรือเคยใช้งานโปรแกรม
Adobe Illustrator , Adobe Photoshop ในการออกแบบงานกราฟฟิ กมาแล้ว หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนใน
หลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมทีใ่ ช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
เหมาะสาหรับ Graphic Designer, ผูท้ ่สี นใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
วิทยากร
อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์ , อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล, อาจารย์ มาลิสา ลือกายา,
อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ, อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล, อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย
อาจารย์ประจาหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced
ประสบการณ์การสอนที่ NetDesign นาน 16 ปี

Graphic Design Advanced (Course Outline)
ครั้งที่ 1

วิธีการจัดการภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และฝึ กเทคนิคการตัดต่อภาพชั้นสูง
•
•
•
•

ครั้งที่ 2

เริ่มต้นการใช้งานเครื่องมือ Selection, Pen Tool เพื่อการตัดต่อภาพ
ฝึ กการใช้เครื่องมือ Masks, Channels และคาสั่ง Color Range
ฝึ กใช้ระบบ Quick Mask เพื่อสร้าง Selection
การ Selection ด้วยคาสั่งและเครื่องมือหลายๆ ประเภทร่วมกัน เพื่อความเหมาะสม
ของรูปภาพ
• Workshop: ตัดต่อภาพ ตามแนวคิดที่กาหนดให้ในห้องเรียน
วิธีการปรับแต่งภาพชั้นสูง และสร้างภาพให้เสมือนจริง
• ใช้คณ
ุ สมบัติของ Layers, Transparency และ Blending Mode ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
• เรียนรูก้ ารใช้งาน Layer Adjustment ในการปรับแต่งแสงและสี โดยรักษาภาพ
ต้นฉบับเดิมไว้
• เรียนรูก้ ารซ่อนภาพด้วย Clipping Layer เพื่อการแสดงผล Layer ตามพืน้ ที่ท่ี
ต้องการ
• เพิ่มมิติ ด้วยการสร้างความตืน้ -ลึก จัดแสงให้กบั ภาพ (Depth and Lighting) ด้วย
Layer Blending

ครั้งที่ 3

เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง Photo Effect

ครั้งที่ 4

• การผสมผสานเครื่องมือและคาสั่งต่างๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งใบหน้า
• ผสมผสานคาสั่ง Filter เพื่อเพิ่มลูกเล่น และสร้างความเหนือจริงให้กบั ภาพ เช่น การ
สร้างฝน, หิมะ, ควัน, ไฟ และ สร้างแสงพิเศษต่างๆ เป็ นต้น
• Workshop: (1) ฝึ กการ Retouch ภาพแฟชั่น (2) ฝึ กการสร้างภาพเหนือจริง
เทคนิคการสร้าง Brush ให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบต่างๆ
•
•
•

เรียนรูว้ ิธีการสร้าง Brush และปรับตัง้ ค่าหัวแปรงในรูปแบบต่างๆ
การใช้ Path ควบคู่กบั เครื่องมือต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพการใช้งานร่วมกับ
ระหว่างโปรแกรม Photoshop และ Illustrator
การนา Vector จากโปรแกรม Illustrator เข้ามาใช้ใน Photoshop ในรูปแบบของ
Smart Object

ครั้งที่ 5

ฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Illustrator ชั้นสูง
•
•
•

ครั้งที่ 6

Workshop: ฝึ กการ Draft ลายเส้น
เรียนรู้การสร้าง Brushes, Symbols, Graphic Styles และ Patterns
•
•
•
•

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ทบทวนและเพิ่มเทคนิคในการใช้เครื่องมือ และPanels สาคัญ เช่น Panel Stroke,
Transparency, Pathfinder
การจัดการกับเส้น Path เช่น การเชื่อมจุด, การเรียงจุดในแนวระนาบ เป็ นต้น
ฝึ กการใช้ Smart Guides และ Snap เพื่อการทางานที่แม่นยามากขึน้

ฝึ กสร้าง Brush และ Symbols เพิ่ม เพื่อใช้งานตามความต้องการ และเหมาะสม
กับการออกแบบ
การสร้างรูปแบบ Effect ด้วย Graphic Styles และแก้ไขวัตถุดว้ ย Appearance
การสร้างลวดลาย Patterns เพิ่มใน Swatchesการใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรม
Illustrator และ Photoshop
การนา Path จากโปรแกรม Photoshop เข้ามาใช้งานใน Illustrator

Workshop: ออกแบบงาน Graphic
Workshop: การนาความรู้ในเรื่องของศิลปะการออกแบบ และเครื่องมือทีไ่ ด้เรียนรู้
มา เพื่อนามาออกแบบภาพประกอบ (ตามหัวข้อทีก่ าหนดในห้องเรียน)
โดยคานึงถึงการจัดวางองค์ประกอบ, แนวความคิด, กระบวนการทางานที่ถกู ต้องตาม
ขัน้ ตอนการออกแบบ และใช้เครื่องมือและคาสั่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เรียนรู้แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Ad.) และเลือกใช้ส่อื ให้ตรง
ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
•

•
•

แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบของนิตยสาร (Mag Ad.),
หนังสือพิมพ์ (Press Ad.), แผ่นป้ายโฆษณา (Poster) และใบปลิว (Leaflets) เป็ น
ต้น
วิเคราะห์ขอ้ ดี - เสียของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
การจัดทา Artwork และการวาง Layout ด้วยระบบ Grids

Workshop: ออกแบบสื่อโฆษณา ตามกระบวนการการออกแบบจริง (ตามหัวข้อที่กาหนด
ในห้องเรียน)

ครั้งที่ 9

เรียนรู้แนวคิดการออกแบบแผ่นพับโฆษณา (Brochures)
•
•
•
•
•

ครั้งที่ 10

แนวคิดการออกแบบแผ่นพับโฆษณา (Brochures)
เลือกรูปแบบการพับตามความเหมาะสมของข้อมูล
การวางตาแหน่งหน้า (Dummy) ให้ถกู ต้องและเหมาะสม
การจัดทา Artwork และการวาง Layout
Workshop: ออกแบบแผ่นพับโฆษณา ตามกระบวนการการออกแบบจริง
(ตามหัวข้อที่กาหนดในห้องเรียน)

เรียนรู้กระบวนการออกแบบหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
•
•
•
•
•
•

แนวคิดการออกแบบหีบห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ
รูจ้ กั กระบวนการออกแบบงานหีบห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์
การเลือกรูปทรงของหีบห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
การวาง Pattern ของหีบห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยคานึงถึงความถูกต้อง และ
ความประหยัดสูงสุด
การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร, สี, ขนาด และการจัดวางให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์
Workshop: ออกแบบหีบห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์ (ตามหัวข้อที่กาหนดในห้องเรียน)

*** หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

