Kolor Me Course
Happy Art

ศิลปะสำหรับเด็กเพื่อฝกทักษะและพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ผานศิลปะประดิษฐ
และการวาดรูป เด็กๆ จะไดรูคุณคาและประโยชน
ของศิลปะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสุข
กับการทำงานรวมกับผูอื่น

ประกอบดวยหลักสูตร
1. เลนกับศิลปะ (อายุ 2.5 – 3 ป)
2. ศิลปะเด็ก (อายุ 4 – 8 ป)
3. พื้นฐานศิลปะพิเศษ (อายุ 7 – 8 ป)

Simply Art

ศิลปะสำหรับวัยรุน วัยผูใหญ ผูสูงอายุและ
บุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะดานศิลปะ
อยางตอเนื่อง ตั้งแตขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง
ผูเรียนจะไดรับทั้งความสุข ความเพลิดเพลิน
และผอนคลาย จากการสรางสรรคงานศิลป
ดวยตนเอง

ประกอบดวยหลักสูตร
สีน้ำ/สีน้ำมัน/สีพาสเทล/สีอะคริลิก สำหรับบุคคลทั่วไป
(อายุ 13 ปขึ้นไป)

เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง

เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง

* เฉพาะเลนกับศิลปะ (อายุ 2.5 – 3 ป)
เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง

* คาอุปกรณวิชาสีนํ้า/สีนํ้ามัน/สีอะคริลิก และ
เฟรมตางหาก

Art Skill

ศิลปะสำหรับเด็กโตเพื่อพัฒนาทักษะและ
ความคิดสรางสรรคผานการวาดรูป เด็กๆ จะได
เรียนรูศาสตรของศิลปะขั้นพื้นฐาน และสามารถ
นำไปประยุกตใชใหเกิดคุณคาและรสนิยมที่ดี

ประกอบดวยหลักสูตร
1. พื้นฐานศิลปะ (อายุ 9 – 12 ป)
2. สีน้ำ/สีน้ำมัน/สีอะคริลิก/สีชอลค สำหรับเด็ก
(อายุ 9 – 12 ป)

เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง
* คาอุปกรณวิชาสีนํ้า/สนํ้ามัน/สีอะคริลิก/สีชอลค และ
เฟรมตางหาก

Art For Entrance

ศิลปะระดับสูงสำหรับผูสนใจในการออกแบบและ
สรางสรรคงานศิลปะใหมๆ รวมทั้งนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมสอบเขาศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย

ประกอบดวยหลักสูตร
1. วาดเสนมัณฑนศิลป/วาดเสนจิตรกรรม
2. หลักทัศนศิลป (ผานการเรียนวิชาพื้นฐานศิลปะ
หรือวาดเสน)
3. ติวสอบเขามหาวิทยาลัย สาขาจิตรกรรม สถาปตยกรรม
มัณฑนศิลป ตกแตงภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ นิเทศศิลป
ประยุกตศิลป
4. ศิลปะเพื่อการทำ Portfolio

เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง
* ราคานี้ไมรวมคาอุปกรณ

Kolor Me Course
Cartoon Art

ศิลปะทั้งสำหรับเด็กและผูใหญเพื่อฝกทักษะและ
พัฒนาการเขียนการตูนดานตางๆ ตั้งแต
การวาดเสนเคาโครงรูปรางหนาตาตัวการตูน
การออกแบบตัวการตูน การวาดฉาก การลงสี
ตลอดจนการสรางสรรคซึ่งนำไปสูการเขียนการตูน
ที่เปนเรื่องราว

ประกอบดวยหลักสูตร
1. พื้นฐานการวาดการตูนพิเศษ (อายุ 7 – 8 ป)
2. พื้นฐานการวาดการตูน (อายุ 9 – 12 ป)
3. ศิลปะการวาดการตูนสำหรับบุคคลทั่วไป
(อายุ 13 ปขึ้นไป)

เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง

Sculpture

หองเรียนศิลปะประติมากรรมของ Kolor me art
school ถือเปนหองเรียนเสริมทักษะศิลปะแหงแรก
ที่รวบรวมองคความรูทางประติมากรรมไวอยาง
หลากหลาย ดังนี้
1) การสรางงานปนดวยศิลปะแบบ 3 มิติ ไดแก
แบบนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว
2) การใชวัสดุหลากหลาย อาทิ ดินเหนียว ดินญี่ปุน
ดินขนมปง และอื่นๆ
3) การใชเทคนิคตางๆ ไดแก การปน การแกะสลัก
การหลอ และการขึ้นรูป
จากการผสมผสานการถายทอดองคความรู ทำให
ผูเรียนไดรับทั้งทักษะและพัฒนาความคิดสรางสรรค
เกิดความเพลิดเพลินและซึมซับความสวยงาม
ทางศิลปะดวยทัศนคติและรสนิยมที่ดี

ประกอบดวยหลักสูตร
1. นักประติมากรนอย (อายุ 4 – 8 ป)
2. พื้นฐานและหลักประติมากรรม
(อายุ 9 ปขึ้นไปถึงผูใหญ)

เรียน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 12 ชั- ว่ 2โมง

เปดสอนทุกวัน
จันทร - ศุกร เวลา 10.00 - 18.00 น. (20.00 น.)
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 18.00 น. (20.00 น.)

รอบปกติแบบ 2 ชม. มี 3 รอบแบงเปน

เวลา 10.00 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น. / 15.00 - 17.00 น.

รอบปกติแบบ 3 ชม. มี 3 รอบแบงเปน

เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น. / 16.00 - 19.00 น.

