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MUL025 : Adobe Photoshop & Illustrator - Graphic Design for Digital & Social Media   
                 การออกแบบกราฟิกดไีซน ์ส าหรบัสือ่ดจิทิลั และ โซเซยีลมเีดยี 

 
หลกัการและเหตผุล : 

 

หลักสูตร   Adobe Photoshop & Illustrator - Graphic Design for Digital & Social Media การออกแบบ
กราฟิกดไีซน์ ส าหรับสือ่ดจิทัิล และ โซเซยีลมีเดยี เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึน้มาใหเ้ขา้กับยุคดจิทัิล หรือโลกออนไลน์   

โดยเนน้งานโปรแกรมส าหรับออกแบบกราฟิก และตกแตง่ภาพ ส าหรับงานโฆษณา ประชาสมัพันธ ์จับคูร่ะหวา่งโปรแกรม 
Adobe Photoshop ส าหรับตกแต่ง รีทัช ตัดต่อภาพ ส าหรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์  และ โปรแกรม Adobe 

Illustrator เพือ่งานออกแบบกราฟิก ซึง่เป็น 2 โปรแกรมทีนั่กออกแบบมอือาชพีเลอืกใช ้

 
โดยหลักสูตรนี้ จะเนน้ใชเ้ครือ่งมอืที่จ าเป็นในการออกแบบโฆษณาส าหรับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ ์ใหใ้ช ้

ง่ายดายและคล่องมอืยิง่ขึน้ และรวบรัดการใชง้านใหง้่ายและมปีระสทิธภิาพ สามารถกลับไปใชป้ระยุกตกั์บงานออกแบบ
กราฟิกโฆษณา ประชาสมัพันธ ์ขององคก์รไดเ้ลย  และในการออกแบบภาพกราฟิกและงานกราฟิกต่างๆ ซึง่แมแ้ต่ผูท้ี่ไม่

เคยท างานดา้นออกแบบมาก่อน หรือไม่เคยใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพมาก่อนก็สามารถเรยีนได ้โดยจะปูพื้นฐานในการ

ออกแบบ ใหตั้ง้แต่ระดับเริ่มตน้ตัง้แต่เครื่องมือค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรม หลักการใชแ้นวคิดในการออกแบบ การ
ออกแบบภาพและวัตถุพืน้ฐานอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน และสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดทั้นท ีผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนรู ้

ทฤษฎกีารจัดวางวัตถ ุการใชส้ ีการเลอืกใชฟ้อนต ์น าจนิตนาการมาใสใ่นงาน ฯลฯ  โดยภายในหลักสตูรจะมกีารสรา้งงาน
ใหไ้ดฝึ้กปฏบัิตจิรงิอยู่ตลอดเวลา ไดแ้ก ่การสรา้งภาพกราฟิก ซึง่น าไปสรา้งงานโฆษณา ประชาสัมพันธไ์ดห้ลายแบบ

เชน่ Post Ad,  แบนเนอร ์(Banner), Poster, Cover Page, Logo, นามบัตร, โบรชวัร,์ แคตตาล็อก, แพ็คเกจสนิคา้, ป้าย
โฆษณาตา่งๆ และงานสือ่ประชาสมัพันธต์า่งทัง้สือ่สิง่พมิพ ์และดจิทัิล ๆ ฯลฯ 

 

วตัถปุระสงค ์: 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้แนวคดิทฤษฎใีนการออกแบบกราฟิก และเทรนด ์การออกแบบในยุคปัจจุบัน 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้การใชง้านโปรแกรมตกแตง่ภาพและตัดต่อภาพ อยา่ง Adobe Photoshop 
3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้การใชง้านโปรแกรมออกแบบกราฟิกแบบมอือาชพีอยา่ง Adobe Illustrator 

4. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถ รวมถงึเทคนคิในการท างานคูกั่นระหว่าง Adobe Photoshop & 

Illustrator เพือ่ท างานไดอ้ย่างมอือาชพีมาขึน้ 
5. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ Photoshop & Illustrator มาประยกุตใ์ชกั้บงานดา้นงานออกแบบ

กราฟิก และงานโฆษณา ประชาสมัพันธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 
1.  ผูท้ีต่อ้งการรูจั้กการใชโ้ปรแกรมการออกแบบกราฟิกแบบมอือาชพี อยา่ง Adobe Photoshop & Illustrator 

2.  ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการใช ้การแตง่ภาพ และการออกแบบกราฟิกดไีซน ์ส าหรับงานออกแบบสือ่ตา่งๆ 

3.  ผูท้ีต่อ้งการน าเทคนคิต่างๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ใหต้รงกับโลกยุคดจิทัิล และโลกออนไลน์ 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 
1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  

 

เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1 แนะน าความรูค้วามเขา้ใจในงานออกแบบสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

• แนะน าใหรู้จั้กกับชนดิของภาพ และ การน าไฟลภ์าพตา่งๆ เขา้มาใชง้าน 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับขนาดของภาพ Resolution , DPI , PPI 

• ระบบ Color Mode , RGB , CMYK การท าหนดค่าแบบไหนเหมาะกับอะไร 

• แหลง่ Load ภาพสวยๆ ฟร ีมากกวา่ 10,000 ภาพ เพือ่ท า Content คณุภาพ 

• แนวคดิการเลอืกใช ้Font (Type Face) แบบมอือาชพี ลงตัว 

• แนะน าแหลง่ Download Font คณุภาพแบบมอือาชพี และวธิกีารลง Font 

• แนวคดิการจัดองคป์ระกอบ เพือ่สรา้งงาน สวยๆ แบบมอือาชพี 

• แนวคดิการก าหนดขนาด ใน Social Media ตา่งๆ ใหค้มชดั Support ทุก Social Media 

• แนวคดิการแตง่สภีาพ การจัดองคป์ระกอบ รวมภาพ 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับงานดา้น Composition โดยศกึษาจากตัวอย่างชิน้งาน 

• การเตรยีมไฟลท์ีจ่ะน ามาใชใ้นงาน 
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Lesson 2  มารูจ้กัโปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC 2021 

• รูจั้กกับภาพรวมของการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC 2021 

• ท าความรูจ้ักกับการท างานของภาพ Graphic Design ภาพแบบ Vector, Raster 

• อธบิายภาพรวมของกราฟิกดไีซน ์ขอ้แตกตา่งของแต่ละโปรแกรม Ps ,  Ai , Id 

• รูจ้ักกับโหมดสขีอง Photoshop CC 2021 

• การบรหิารจัดการกับหนา้ตา่งในการท างาน Zoom In  Zoom Out Pan Tool   

• การใช ้Work Space Area และ Arrange Document ในการจัดเรยีงหนา้จอ 

• การสรา้งชิน้งานใหม ่และการบันทกึไฟลง์าน รวมถงึการ Export ผลงานในแบบดจิทัิล 

• การใชง้านร่วมกันระหว่าง Adobe Photoshop และ Illustrator CC 2021 
 

Lesson 3  การท างานแตง่ภาพเบือ้งตน้ ดว้ย Adobe Photoshop 

• รูจ้ักกับคณุลักษณะของภาพ ขนาดและความละเอยีดของภาพ 

• การท างานกับไฟลภ์าพใน Photoshop CC 

• การปรับแตง่ขนาดภาพดว้ย Image Size และปรับขนาดใหเ้หมาะกับสือ่ดจิทัิล 

• จัดการกับพืน้ทีก่ารท างานดว้ย Canvas Size 

• การสรา้งไฟลใ์หมใ่น Photoshop CC 

• การแกไ้ขรูปทรงของภาพดว้ย Free Transform 

• เครือ่งมอื Selection และการตัดตอ่ 

• การสรา้ง Selection ดว้ยค าสัง่ Color Range 

• ท าความรูจ้ักกับเลเยอร ์(Layers) สว่นประกอบของพาเนล Layers 

• การผสานสเีลเยอร ์(Blending Layer) ใส ่Style ใหเ้ลเยอร ์
 

Lesson 4 การปรบัแตง่ส ีและโทนใหภ้าพถา่ย 

• ตกแตง่ภาพดว้ยพาเนล ADJUSTMENTS 

• ปรับแตง่อณุหภมูสิดีว้ย Photo Filter 

• ไลโ่ทนสภีาพดว้ยค าสัง่ Gradient Map 

• แกไ้ขภาพมดืหรอืภาพยอ้นแสงใหส้วา่งดว้ย Shadows/Highlight 

• เปลีย่นภาพสเีป็นขาวด าดว้ย Desaturation หรอื Black & White 

• เปลีย่นสเีฉพาะจุดดว้ย Replace Color 
 

Lesson 5  เครือ่งมอืรทีชั ตดัตอ่ของภาพ 

• การรทัีชและแกไ้ขดว้ยความบกพร่องของภาพถา่ย 

• การปรับแตง่พืน้ผดิดว้ยเครือ่งมอืกลุม่ Stamp และ Healing 

• การลบริว้รอย แกไ้ขสว่นทีไ่ม่ตอ้งการ รทัีชแบบมอือาชพี 

• การปรับความคมชดัเฉพาะจุด Shapen 

• รทัีชภาพคนแบบละเอยีด ดว้ย Liquefy 

• การใชค้ าสัง่ใหมใ่นการลบพืน้ทีแ่ละแทนทดีว้ยรูปภาพทีต่อ้งการดว้ย Content Aware  

 
Lesson 6 สรา้งภาพกราฟิกดว้ย Filter 

• การใชง้าน Filter ใน Photoshop CC 2021   

• การใสฟิ่ลเตอรใ์หตั้วอักษร 

• การใชค้ าสัง่ Fade ฟิลเตอรล์า่สดุ 

• แกไ้ขภาพถา่ยดว้ย Lens Correction 

• เครือ่งมอืปรับแตง่การเบลอของภาพ New Blur tool (new cc) 

• เครือ่งมอืการใสแ่สงใหกั้บภาพ Lighting Effect tool (new cc) 

• การรทัีชภาพถา่ยพรอ้มปรับผวิใหนุ้่มนวล 

 
Lesson 7  รูจ้กักบัโปรแกรมออกแบบกราฟิก Adobe Illustrator  CC 2021   

• รูจั้กกับหนา้จอและสว่นประกอบตา่ง ๆ ของโปรแกรม เครือ่งมอืตา่ง ๆ ของ โปรแกรม 

• การสรา้งงานใหม ่และการก าหนดพืน้ทีท่ างาน 

• การจัดเก็บ บันทกึไฟลง์าน และการ Export ผลงาน 

• การใชเ้ครือ่งมอื Ruler, Guide และ Grid 
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Lesson 8 เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืส าหรบัการวาดรปูทรงตา่งๆ 

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

• เครือ่งมอืในการวาดกราฟิกแบบมอือาชพี Pencil Tool, Pen Tool ลกูเลน่ใหม่ๆ  (new cc) 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับการจัดการแกไ้ขภาพ 

• การเลอืกออฟเจ็กต ์, การเคลือ่นยา้ย , การลบ , Copy วัตถ ุ, Cloning, การซอ่น ตลอดจนการปรับ
ขนาดและรูปทรงตา่งๆ การใช ้ค าสัง่ในการ จัดเรยีงออฟเจ็กต ์(Align) , การหมนุ บดิ เอยีงวัตถ ุ

 
Lesson 9  ท าความรูจ้กักบัโหมดส ีและโมเดลส ี

• เตมิสใีหกั้บวัตถ,ุ เลอืกสเีสน้และพืน้ 

• เตมิสแีบบไลโ่ทนดว้ย Gradient Mesh 

• ปรับแตง่สดีว้ย Apperance 

• การใช ้Adobe Color Theme (new CC) 

• การปรับสแีบบไลร่ะดับแสงและเงา 

• การปรับแสงสแีบบ 3มติ ิ 

 

Lesson 10  การท างานกบัตวัอกัษร 

• การสรา้งตัวอักษรดว้ยเครือ่งมอื Type, การปรับแตง่  Font ตัวอักษร 

• การสรา้งขอ้ความแบบตา่งๆ ดว้ยเครือ่งมอื Type แบบตา่งๆ 

• พมิพต์ัวอักษรเป็นรูปทรง, การพมิพอั์กษรโคง้มนตามตอ้งการ 

• การน าเขา้ขอ้มลูจากภายนอก 

• การจัดการตัวอักษรในลักษณะพเิศษ โดยการใส ่Effect 

• การแปลงขอ้ความเป็นภาพ เพือ่การปรับแตง่ไดห้ลายหลายขึน้  
 

Lesson 11  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 12    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  

• 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 

 
 



Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

วทิยากร : อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกุล 

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

11,000 บาท 9,000 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 
สถานทีฝึ่กอบรม:  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 

 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์
1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  

    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  
    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

