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MUL015: Adobe Illustrator  CC 2020 สรา้งสรรคง์านออกแบบกราฟิกดไีซน ์  
 

หลกัการและเหตผุล : 
ในการออกแบบภาพกราฟิกและงานกราฟิกตา่งๆ ซึง่แมแ้ตผู่ท้ีไ่มเ่คยท างานดา้นออกแบบมากอ่น หรอืไมเ่คยใช ้

โปรแกรมตกแต่งภาพมาก่อนก็สามารถเรียนได ้โดยจะปูพื้นฐานในการออกแบบ ใหต้ัง้แต่ระดับเริม่ตน้ตัง้แต่เครื่องมือ

ค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรม หลักการใชแ้นวคดิในการออกแบบ การออกแบบภาพและวัตถุพืน้ฐานอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน 
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดทั้นท ีผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีนรูท้ฤษฏกีารจัดวางวัตถ ุการใชส้ ีน าจนิตนาการมาใสใ่นงาน 

ฯลฯ ดว้ยโปรแกรมออกแบบ Graphic ทีไ่ดร้ับความนยิมในปัจจุบันนี้ เชน่ Illustrator  CC 2020 โดยภายในหลักสตูรจะมี
การสรา้งงานใหไ้ดฝึ้กปฏบัิตจิรงิอยู่ตลอดเวลา ไดแ้ก ่การสรา้งภาพกราฟิก ลายเสน้ การลงส ีการดร๊าฟงานจากตน้แบบ 

การท ากราฟิก 3 มติ ิซึง่น าไปสรา้งงานโฆษณา ประชาสัมพันธไ์ดห้ลายแบบเชน่ แบนเนอร ์(Banner), ปกนติยสาร, โล

โก,้ นามบัตร, โบวช์วัร,์ แคตตาล็อก, แพ็คเกจสนิคา้, ป้ายโฆษณาตา่งๆ และงานสือ่ประชาสมัพันธต์า่ง ๆ ฯลฯ 
 

วตัถปุระสงค:์ 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถใหม่ๆ  Illustrator  CC 2020  

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถ รวมถงึเทคนคิในการท างาน Illustrator  C CC 2020   ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ Illustrator  CC 2020  มาประยุกตใ์ชกั้บงานดา้นงานออกแบบได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 
1.  ผูท้ีต่อ้งการรูจ้ักกับเครือ่งมอืและความสามารถใหม่ๆ  ของ Illustrator CC 2020 

2.  ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการใช ้การออกแบบกราฟิกดไีซน ์ส าหรับงานออกแบบสือ่ต่างๆ 

3.  ผูท้ต่อ้งการน าเทคนคิต่างๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ขึน้มา 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 
1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
 

เนือ้หาการอบรม: 

Lesson 1  รูจ้กักบั Illustrator  CC 2020  และ New Feature 

• รูจั้กกับหนา้จอและสว่นประกอบตา่ง ๆ ของโปรแกรม 

• เครือ่งมอืต่าง ๆ ของ โปรแกรม 

• เรยีนรูก้ารใชค้ าสัง่จาก Menu bar , Toolbox , Palette 

• รูจ้ักกับ New Feature ของ Illustrator  CC 2020   

• ท าความรูจ้ักกับการท างานของภาพบนคอมพวิเตอร ์Graphic Design 

• ภาพแบบเว็กเตอร,์ ภาพแบบบติแม็พ 

• อธบิายภาพรวมของกราฟิกดไีซน ์ขอ้แตกตา่งของแต่ละโปรแกรม Ps ,  Ai , Id 

• ภาพ Vector กับ Raster ในงานกราฟิก 

Lesson 2  เรยีนรูก้ารท างานกบัไฟล ์

• การสรา้งงานใหม่ 

• การก าหนดพืน้ทีท่ างาน 

• การจัดเก็บ บันทกึไฟลง์าน  

• การก าหนดมมุมองของภาพ การปรับมมุตา่งๆ 

• Live Corners ชว่ยใหป้รับมมุของรูปร่างกราฟฟิคไดง้่ายและสะดวก และเครือ่งมอืส าหรับรวบรวมค าสัง่ 
New Tool Panel (new cc) 

• การใชเ้ครือ่งมอื Ruler, Guide และ Grid 

Lesson 3 เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืส าหรบัการวาดรปูทรงตา่งๆ 

• Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Star Tool 

• Pencil Tool, Paintbrush Tool ลกูเลน่ใหม่ๆ  (new cc) 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับการจัดการแกไ้ขภาพ 

• การเลอืกออบเจ็กต ์, การเคลือ่นยา้ย , การลบ , การท าส าเนา , การซอ่น ตลอดจนการปรับขนาดและ
รูปทรงตา่งๆ 

• Shape Builder tool (new cc) 
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Lesson 4 การปรบัและจดัการเสน้ Part ในรปูแบบตา่ง ๆ  

• การวาดรูปหรอืออกแบบ Graphic ดว้ยเครือ่งมอืพเิศษตา่งๆ และยังมเีทคนคิพเิศษเพือ่การตกแตง่ภาพ

ดว้ย Brush Libraries ในรูปแบบตา่ง ๆ  

• เรยีนรูเ้กีย่วกับสขีองภาพ การระบายสใีหกั้บออบเจ็กต ์

Lesson 5  ท าความรูจ้กักบัโหมดส ีและโมเดลส ี

• เตมิสใีหกั้บวัตถ,ุ เลอืกสเีสน้และพืน้ 

• เตมิสแีบบไลโ่ทนดว้ย Gradient Mesh 

• ปรับแตง่สดีว้ย Apperance 

• การใช ้Adobe Color Theme (new CC) 

• การปรับสแีบบไลร่ะดับแสงและเงา 

• การปรับแสงสแีบบ 3มติ ิ 

Lesson 6  การท างานกบัตวัอกัษร 

• การสรา้งตัวอักษรดว้ยเครือ่งมอื Type, การปรับแตง่  Font ตัวอักษร 

• การสรา้งขอ้ความแบบตา่งๆ ดว้ยเครือ่งมอื Type แบบตา่งๆ 

• พมิพต์ัวอักษรเป็นรูปทรง, การพมิพอั์กษรโคง้มนตามตอ้งการ 

• การน าเขา้ขอ้มลูจากภายนอก 

• การจัดการตัวอักษรในลักษณะพเิศษ โดยการใส ่Effect 

• การแปลงขอ้ความเป็นภาพ เพือ่การปรับแตง่ไดห้ลายหลายขึน้  

Lesson 7 การจดัการกบัภาพ 

• การ Copy วัตถ ุ, Cloning and Offset Path 

• การยา้ยวัตถ ุและจัดล าดับ รวมกลุม่วัตถุ 

• การปรับแตง่รูปทรงภาพ, การปรับแตง่ขนาดวัตถุ 

• การใช ้ค าสัง่ในการ จัดเรยีงออฟเจ็กต ์(Align) 

• การหมนุ บดิ เอยีงวัตถ,ุ การตัดเจาะทะลุวัตถดุว้ย Path Finder 

• การใชง้าน Brush และ Symbol และ Graph 

• ารสรา้ง Brushไวใ้ชง้าน, การสรา้งภาพจาก Symbol 

• การใชง้าน Graph และการสรา้ง Graph  

Lesson 8  การท างานกบั Layer 

• ท าความรูจ้ักกับ Layer 

• การเพิม่ Layer และการล๊อค ซอ่นเลเยอร ์

• การ Cliping Mask 

Lesson 9  การปรบัแตง่ภาพดว้ย Filter และ Effect 

• รูจ้ักกับ ฟิลเตอรแ์ละเอฟเฟ็คต ์ 

• สรา้งภาพแบบ 3 มติ ิ

• การปรับแตง่ดว้ยค าสัง่ Blur  

• การสรา้งรูปแบบต่างๆ ดว้ย Effect และ Filter 

• รูจั้กกับการใส ่symbol  

• ประกอบชิน้งาน เชน่การออกแบบ การด์แตง่งาน ดว้ยลวดลายประกอบตา่ง ๆ 

• การจัดการกับ Symbol เชน่ การปรับขนาด เปลีย่นส ี ยา้ยต าแหน่ง ฯลฯ 

• การแปลง Symbol เป็นลายเสน้ท่ัวๆไป รวมถงึการแปลงวัตถุลายเสน้ปกตใิหเ้ป็น Symbol  

• การสรา้งกรอบชิน้งานดว้ย Graphic Style  

• ทดลองสรา้งชิน้งาน 

• การสรา้งชิน้งานโดยประยกุตจ์าการใช ้Filter และ Effect 

• ออกแบบชิน้งาน 3 มติ ิ

Lesson 10    การสรา้งค าส ัง่กบั Object 

• การก าหนดขอบเขตงาน ดว้ย Crop mask 

• การน าเขา้รูปภาพ Bitmap แลว้แปลงเป็นภาพ Vector 

• เทคนคิการแปลงภาพบติแมพ ใหก้ลายเป็นลายเสน้พาธ ดว้ยค าสัง่ Live Trace  

• ทดลองสรา้งชิน้งานดว้ยค าสัง่ตา่ง ๆ  

• ทดลองออกแบบ Brochure ดว้ย Crop mask และการใช ้Text link และ Text wrap และมาออกแบบ 

Brochure เพือ่ใชใ้นการโปรโมทชิน้งานแบบมอือาชพี...  

• เทคนคิการแปลงภาพบติแมพ ใหก้ลายเป็นลายเสน้พาธ ดว้ยค าสัง่ Live Trace  

• เทคนคิการท าภาพแบบโปร่งใส และเทคนคิในการจัดวางภาพไวกั้บกลุม่ขอ้ความ  
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• การใส ่Effect และการใช ้Filter ดว้ยเมนูยอ่ย ๆ อกีมากมาย ในเมนูบาร ์ 

• เทคนคิการท าภาพ 3D และเทคนคิท าภาพเสมอืนการแรเงาภาพดว้ยดนิสอ ดว้ย Scribble  

• การ Output เพือ่ใชง้านตา่งๆ 

• การ Save ไฟล ์ตน้ฉบับ 

• การ Save ไฟล ์PDF ส าหรับโรงพมิพ ์

• การ Save ไฟล ์ภาพ Bitmap ส าหรับงานท่ัวไป , Social Network 

• สามารถ Export SVG Code ทีร่องรับการท างานเว็บแบบ Responsive 
 

Workshop: ออกแบบลายเสน้แบบ ART, การสรา้ง Brochure, Logo, Banner, Card, Magazine, Advertise 
Paper โดยการลงท างานจรงิดว้ยตนเอง  

• ออกแบบโลโก ้

• สรา้งนามบัตร 

• สรา้งตัวอักษรและพืน้รูปภาพ 

• ออกแบบแผน่พับโบวช์วัร ์

• ออกแบบปกหนังสอื 

• ออกแบบแพ็คเกจ 

• ออกแบบแพ็คเกจ 3 มติ ิ 

• ออกแบบฉลากสนิคา้ 

• อืน่ๆ ทีน่่าสนใจ 

 

 วทิยากร : 

 

อาจารยจ์ริาวัลย ์ เพ็งกลุ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วัน ( 18 ชัว่โมง) 

 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 10,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

mailto:training@nstda.or.th

