
 
 

 
  

หลักสูตร Graphic Design Advanced 

ภาพรวมการเรียน 

หลกัสตูร ที่เนน้กระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพอ์ย่างเต็มรูปแบบ โดยเจาะลกึทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั ผูเ้รียนจะไดใ้ชเ้ครื่องมือของโปรแกรม Illustrator เพื่อท าการออกแบบตวัอกัษร (typography),สรา้ง
ลวดลายกราฟฟิกมนัส์ๆ ดว้ยตวัเอง รวมถึงตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Photoshop เช่น Retouching ,การตดัต่อ
ภาพ รวมถึงเทคนิคการซอ้นภาพขัน้สงู เพื่อใชใ้นงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ ์ การเรียนภาคปฏิบติัจะควบคู่ไปกบั
แนวคิดการออกแบบ , Corporate Identity, Packaging Design 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน หลกัสตูร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ (ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่) 

พืน้ฐานผู้เรียน ตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูร Computer Art and Graphic Design หรือเคยใชง้านโปรแกรม 
Adobe Illustrator , Adobe Photoshop ในการออกแบบงานกราฟฟิกมาแลว้ หมายเหต ุ:: หากเริ่มเรียนใน
หลกัสตูรแลว้ ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได ้

โปรแกรมทีใ่ช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

เหมาะส าหรับ Graphic Designer, ผูท้ี่สนใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพต่์างๆ 

วิทยากร  

อาจารย ์ธนเสฏฐ ์สุขวงษศ์ิลป์, อาจารย ์วิภาวีกานธ ์ธนสิริตระกูล, อาจารย ์มาลิสา ลือกายา,  

อาจารย ์ปรมะ จิรโสภณ, อาจารย ์จิรศักดิ ์จงศรีรัตนกุล, อาจารย ์พรทพิย ์พลับจุ้ย 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced 

ประสบการณก์ารสอนที่ NetDesign นาน 16 ปี 
 

 

 

 

 



 
 

 
  

Graphic Design Advanced (Course Outline) 

คร้ังที ่1 วิธีการจัดการภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และฝึกเทคนิคการตัดต่อภาพชั้นสูง 

• เริ่มตน้การใชง้านเครื่องมือ Selection, Pen Tool เพื่อการตดัต่อภาพ 
• ฝึกการใชเ้ครื่องมือ Masks, Channels และค าสั่ง Color Range 
• ฝึกใชร้ะบบ Quick Mask เพื่อสรา้ง Selection 
• การ Selection ดว้ยค าสั่งและเครื่องมือหลายๆ ประเภทร่วมกนั เพื่อความเหมาะสม

ของรูปภาพ 
• Workshop: ตดัต่อภาพ ตามแนวคิดที่ก าหนดใหใ้นหอ้งเรียน 

คร้ังที ่2 

 

วิธีการปรับแต่งภาพชั้นสูง และสร้างภาพให้เสมือนจริง 

• ใชค้ณุสมบติัของ Layers, Transparency และ Blending Mode ใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ 

• เรียนรูก้ารใชง้าน Layer Adjustment ในการปรบัแต่งแสงและสี โดยรกัษาภาพ
ตน้ฉบบัเดิมไว ้

• เรียนรูก้ารซ่อนภาพดว้ย Clipping Layer เพื่อการแสดงผล Layer ตามพืน้ที่ที่
ตอ้งการ 

• เพิ่มมิติ ดว้ยการสรา้งความตืน้-ลกึ จดัแสงใหก้บัภาพ (Depth and Lighting) ดว้ย 
Layer Blending 

คร้ังที ่ 3 เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง Photo Effect 

• การผสมผสานเครื่องมือและค าสั่งต่างๆ เพื่อใชใ้นการตกแต่งใบหนา้ 
• ผสมผสานค าสั่ง Filter เพื่อเพิ่มลกูเลน่ และสรา้งความเหนือจรงิใหก้บัภาพ เช่น การ

สรา้งฝน, หิมะ, ควนั, ไฟ และ สรา้งแสงพิเศษต่างๆ เป็นตน้ 
• Workshop: (1) ฝึกการ Retouch ภาพแฟชั่น (2) ฝึกการสรา้งภาพเหนือจรงิ 

คร้ังที ่ 4 เทคนิคการสร้าง Brush ให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบต่างๆ 

• เรียนรูว้ิธีการสรา้ง Brush และปรบัตัง้ค่าหวัแปรงในรูปแบบต่างๆ 
• การใช ้Path ควบคู่กบัเครื่องมือต่างๆ ในการปรบัแต่งรูปภาพการใชง้านรว่มกบั

ระหว่างโปรแกรม Photoshop และ Illustrator 
• การน า Vector จากโปรแกรม Illustrator เขา้มาใชใ้น Photoshop ในรูปแบบของ 

Smart Object 

 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่ 5 ฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Illustrator ชั้นสูง 

• ทบทวนและเพิ่มเทคนิคในการใชเ้ครื่องมือ และPanels ส าคญั เช่น Panel Stroke, 
Transparency, Pathfinder 

• การจดัการกบัเสน้ Path เช่น การเชื่อมจุด, การเรียงจุดในแนวระนาบ เป็นตน้ 
• ฝึกการใช ้Smart Guides และ Snap เพื่อการท างานที่แม่นย ามากขึน้ 

Workshop: ฝึกการ Draft ลายเสน้ 
คร้ังที ่ 6 เรียนรู้การสร้าง Brushes, Symbols, Graphic Styles และ Patterns 

• ฝึกสรา้ง Brush และ Symbols เพิ่ม เพื่อใชง้านตามความตอ้งการ และเหมาะสม
กบัการออกแบบ 

• การสรา้งรูปแบบ Effect ดว้ย Graphic Styles และแกไ้ขวตัถุดว้ย Appearance 
• การสรา้งลวดลาย Patterns เพิ่มใน Swatchesการใชง้านรว่มกนัระหว่างโปรแกรม 

Illustrator และ Photoshop 
• การน า Path จากโปรแกรม Photoshop เขา้มาใชง้านใน Illustrator 

Workshop: ออกแบบงาน Graphic 
คร้ังที ่ 7 Workshop: การน าความรู้ในเร่ืองของศิลปะการออกแบบ และเคร่ืองมือทีไ่ด้เรียนรู้

มา เพ่ือน ามาออกแบบภาพประกอบ (ตามหัวข้อทีก่ าหนดในห้องเรียน) 

โดยค านึงถึงการจดัวางองคป์ระกอบ, แนวความคิด, กระบวนการท างานที่ถกูตอ้งตาม
ขัน้ตอนการออกแบบ และใชเ้ครื่องมือและค าสั่งต่างๆ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

คร้ังที ่ 8 เรียนรู้แนวคิดการออกแบบโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Ad.) และเลือกใช้ส่ือให้ตรง
ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค ์

• แนวคิดการออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ ์ในรูปแบบของนิตยสาร (Mag Ad.), 
หนงัสือพิมพ ์(Press Ad.), แผ่นปา้ยโฆษณา (Poster) และใบปลิว (Leaflets) เป็น
ตน้ 

• วิเคราะหข์อ้ดี - เสียของสื่อสิ่งพิมพป์ระเภทต่างๆ 
• การจดัท า Artwork และการวาง Layout ดว้ยระบบ Grids 

Workshop: ออกแบบสื่อโฆษณา ตามกระบวนการการออกแบบจรงิ (ตามหวัขอ้ที่ก าหนด
ในหอ้งเรียน) 

 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่ 9 เรียนรู้แนวคิดการออกแบบแผ่นพับโฆษณา (Brochures) 

• แนวคิดการออกแบบแผ่นพบัโฆษณา (Brochures) 
• เลือกรูปแบบการพบัตามความเหมาะสมของขอ้มลู 
• การวางต าแหน่งหนา้ (Dummy) ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 
• การจดัท า Artwork และการวาง Layout 
• Workshop: ออกแบบแผ่นพบัโฆษณา ตามกระบวนการการออกแบบจรงิ 

(ตามหวัขอ้ที่ก าหนดในหอ้งเรียน) 

คร้ังที ่ 10 เรียนรู้กระบวนการออกแบบหบีห่อ บรรจุภัณฑ ์(Packaging) 

• แนวคิดการออกแบบหีบห่อ บรรจภุณัฑป์ระเภทต่างๆ 
• รูจ้กักระบวนการออกแบบงานหีบห่อ บรรจภุณัฑ ์
• การเลือกรูปทรงของหีบห่อ บรรจภุณัฑ ์ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
• การวาง Pattern ของหีบห่อ บรรจภุณัฑ ์โดยค านึงถึงความถกูตอ้ง และ

ความประหยดัสงูสดุ 
• การเลือกใชรู้ปแบบตวัอกัษร, สี, ขนาด และการจดัวางใหเ้หมาะสมกบั

ผลิตภณัฑ ์
• Workshop: ออกแบบหีบห่อ บรรจภุณัฑ ์(ตามหวัขอ้ที่ก าหนดในหอ้งเรียน) 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 


