หลักสูตร illustrator for Techniques
ภาพรวมการเรียน
สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องกำรเตรี ยมตัวเข้ ำสูก่ ำรเป็ น Designer มืออำชีพ ด้ วยกำรเริ่มต้ นจำกโปรแกรม
สุดฮิตในวงกำรออกแบบนัน่ คือ Adobe illustrator ซึง่ นอกเหนือจำกกำรออกแบบแล้ ว Illustrator ยังมีจดุ เด่นใน
ด้ ำนของกำรสร้ ำงงำน Graphic แบบ Vector ในหลักสูตร ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้วิธีกำรใช้ งำนโปรแกรมตังแต่
้ คำสัง่
พื ้นฐำน จนถึงรูปแบบกำรทำงำนแบบมืออำชีพ ในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำน graphic ต่ำงๆ พร้ อมด้ วยเทคนิคใน
กำรทำงำน จำกประสบกำรณ์จริงของ Graphic Designer มืออำชีพ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน หลักสูตร 24 ชัว่ โมง 30 นำที เรี ยนทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานผู้เรี ยน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator
เหมาะสาหรับ ท่ำนที่ต้องกำรเป็ น Graphic Designer หรื อออกแบบ Graphic ได้ ด้วยตนเอง
วิทยากร
อำจำรย์ มำลิสำ ลือกำยำ
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ค่ าเรียน
รำคำ 5,800 บำท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 237 บำท )
รำคำควบคุมโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
เฉพำะนักเรี ยนเก่ำของสถำบันลดเหลือ 4,800 บำท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 196 บำท)
*** หมำยเหตุ :: หำกเริ่มเรี ยนในหลักสูตรแล้ ว ไม่สำมำรถยกเลิก หรื อคืนค่ำอบรมได้

วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4.ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่เน็ตดีไซน์ทกุ สำขำ
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง
โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

illustrator for Techniques (Course Outline)
ครัง้ ที่ 1

เริ่มต้ นปูพื ้นฐำนสู่ กำรเป็ น Graphic Designer
•
•
•
•
•

ครัง้ ที่ 2

รู้จกั อุปกรณ์ตำ่ งๆ ในโปรแกรม illustrator
•
•
•
•
•
•
•
•

ครัง้ ที่ 3

ทำควำมรู้จกั กับโปรแกรม Illustrator และรูปแบบกำรทำงำนระบบ Vector
ศึกษำกำรใช้ งำนเครื่ องมือในกลุม่ กำรวำด และกลุม่ กำรเลือกวัตถุ
กำรใช้ งำน Panel Stroke และ Brushes เพื่อปรับแต่งเส้ นของวัตถุ
คำสัง่ เพื่อใช้ ในกำรจัดกำรวัตถุด้วย Menu > Object
Workshop: ทดลองวำดภำพประกอบด้ วยเครื่ องมือพื ้นฐำน

ศึกษำเครื่ องมือในกำรปรับแต่งรูปทรง (Transform)
เครื่ องมือในกำรสร้ ำงกรำฟ และ กำรทำงำนกับ Symbols
ศึกษำวิธีกำรสร้ ำง Symbols เพิ่มเติมเพื่อกำรทำงำนที่หลำกหลำย
กำรจัดกำรไล่สีในวีธีตำ่ งๆ จำกเครื่ องมือ Gradient , mesh,Blend
กำรวำดวัตถุด้วย Panel Pathfinder เพื่องำนที่ต้องกำรควำมแม่นยำ
กำรปรับแต่งวัตถุให้ มีควำมโปร่งใสด้ วย Panel Transparency
กำรทำซ ้ำ (Duplicate) เพื่อควำมรวดเร็ วและแม่นยำในกำรออกแบบ
Workshop: ทดลองออกแบบภำพประกอบด้ วยเครื่ องมือและ Panel ที่ได้ เรี ยนรู้มำ

กำรใช้ งำนตัวอักษรให้ เหมำะสมกับกำรออกแบบ และกำรประยุกต์ใช้ ในลักษณะต่ำงๆ
• ศึกษำวิธีใช้ งำนตัวอักษรในรูปแบบต่ำงๆ ให้ เหมำะสมกับกำรออกแบบ
• ศึกษำวิธีกำรปรับแต่ง และดัดแปลงตัวอักษร ในหลำกหลำยวิธี เช่น Create
Outlines และ Envelope Distort
• กำรบังรูปภำพ ให้ แสดงอยูใ่ นรูปทรงตำมต้ องกำรด้ วยคำสัง่ Clipping Mask
• กำรเตรี ยมรูปภำพจำกโปรแกรม Photoshop เพื่อนำมำใช้ งำนใน Illustrator
• เรี ยนรู้กำรแก้ ใช้ ปัญหำเมื่อรูปภำพซ้ อนบังตัวอักษรด้ วยคำสัง่ Text Warp
• Workshop: ออกแบบ Presentation ที่มีองค์ประกอบของภำพและตัวอักษร

ครัง้ ที่ 4

กำรทำงำนของคำสัง่ Effect และกำรทำงำนด้ วย Layer ใน illustrator

ครัง้ ที่ 5

• กำรใส่ลกู เล่นให้ กบั วัตถุ ด้ วยคำสัง่ Effect
• กำรแก้ ไข Effect ต่ำงๆ ด้ วย Panel Appearance
• กำรเก็บ Effect เพื่อนำไปใช้ งำนต่อกลับวัตถุชิ ้นอื่นๆ ด้ วย Panel Graphic Styles
• เรี ยนรู้กำรทำงำนระบบ Layer เพื่อเป็ นกำรแยกชันงำน
้
• Workshop: Drafting รูปภำพ และใส่ลกู เล่น
กำรใช้ งำนเส้ น Path และกำรใช้ อปุ กรณ์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรออกแบบ
• ศึกษำคำสัง่ สำคัญใน กำรจัดกำรกับเส้ น Path เช่น กำรเชื่อมเส้ น กำรจัดแนวเส้ น
กำรแปลงเส้ นเป็ นวัตถุ (Join/Average/Outline Stroke/Offset Path/Add Anchor
Point)
• กำรสร้ ำงลวดลำยต่อเนื่อง( Pattern )
• กำรสร้ ำง Brush ในแบบต่ำงๆเพื่อเพิ่มในกำรใช้ ด้วยตัวเอง
• วิธีกำรใช้ Guide Line เพื่อช่วยให้ กำรออกแบบเป็ นระเบียบมำกขึ ้น
• กำรใช้ งำน Smart Guide และ Snap เพื่อกำรทำงำนที่แม่นยำมำกขึ ้น

ครัง้ ที่ 6

Workshop: ออกแบบสร้ ำงงำนแบบมืออำชีพ
•

ครัง้ ที่ 7

ทดลองออกแบบภำพประกอบด้ วยเครื่ องมือและคำสัง่ ต่ำงๆทังหมดที
้
่ได้ เรี ยนรู้มำก

กำรนำผลงำนออกไปใช้ งำนจริงในรูปแบบของสื่อต่ำงๆ
• เรี ยนรู้กำร Export ชิ ้นงำนเพื่อกำรนำผลงำนไปใช้ งำนต่อตำมสื่อที่แตกต่ำงกัน
• สรุปเนื ้อหำและเทคนิคเพิ่มเติมจำกวิทยำกร

*** หมำยเหตุ รอบเรียน อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม

