
 

หลักสูตร  Illustrator CC  for Techniques 

ภาพรวมของการเรียน 

สุดยอดหลักสูตรส าหรับผู้ทีต้่องการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็น Designer มืออาชีพ ด้วยการเริ่มต้นจากโปรแกรมสุด

ฮิตในวงการออกแบบนัน่คือ Adobe illustrator CC ซ่ึงนอกเหนือจากการออกแบบแล้ว illustrator CC ยังมี

จุดเด่นในด้านของการสร้างงาน Graphic แบบ Vector ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม

ต้ังแต่ค าส่ังพ้ืนฐาน จนถึงรปูแบบการท างานแบบมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน graphic ต่างๆ พร้อมด้วย

เทคนิคในการท างาน จากประสบการณ์จรงิของ Graphic Designer มืออาชีพ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 25 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 7 ครั้ง ( ครัง้ละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

 

 

พื้นฐานของผู้เรียน  

Windows  

โปรแกรมที่ใช้ 

Adobe Illustrator CC  

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการเป็น Graphic Designer หรือออกแบบ Graphic ได้ด้วยตนเอง 

 

วิทยากร 

อาจารย์ กอบกิจ จ าจด 

การศึกษา : ปรญิญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator CC2016 ได้ 

 ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้โปรแกรม Illustrator CC2016 ออกแบบงาน Graphic และ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ได้

อย่างมืออาชีพ 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล นอกเหนือจาก

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ของสถาบัน ในราคาพิเศษ ครั้งละ 200 บาท (จากราคาปกติ ครั้งละ 

300 บาท)  

ค่าอบรม 

ราคา 4,800 บาท (เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 192 บาท ) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 154 บาท )  

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 

 

 



 

Illustrator for Techniques Course Outline 

ครั้งที่ 1 เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่ การเป็น Graphic Designer  

 ท าความรู้จักกับโปรแกรม Illustrator และรูปแบบการท างานระบบ Vector 

 ศึกษาการใช้งานเครื่องมือในกลุ่มการวาด และกลุ่มการเลือกวัตถุ 

 การใช้งาน Panel Stroke และ Brushes เพ่ือปรับแต่งเส้นของวัตถุ 

 ค าส่ังเพ่ือใช้ในการจัดการวัตถุด้วย Menu > Object 

Workshop :: ทดลองวาดภาพประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐาน 

ครั้งที่ 2 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรแกรม illustrator  

 ศึกษาเครื่องมือในการปรับแต่งรูปทรง (Transform) 

 เครื่องมือในการสร้างกราฟ และ การท างานกับ Symbols 

 ศึกษาวิธีการสร้าง Symbols เพ่ิมเติมเพ่ือการท างานทีห่ลากหลาย 

 การจัดการไล่สีในวีธีต่างๆ จากเครื่องมือ Gradient , mesh,Blend 

 การวาดวัตถุด้วย Panel Pathfinder เพ่ืองานท่ีต้องการความแม่นย า 

 การปรับแต่งวัตถุให้มีความโปรง่ใสด้วย Panel Transparency 

 การท าซ ้า (Duplicate) เพ่ือความรวดเร็วและแม่นย าในการออกแบบ 

Workshop :: ทดลองออกแบบภาพประกอบด้วยเครื่องมือและ Panel ที่ได้เรียนรู้มา 

ครั้งที่ 3 

 

การใช้งานตัวอักษรให้เหมาะสมกับการออกแบบ และการประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ 

 ศึกษาวิธีใช้งานตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการออกแบบ 

 ศึกษาวิธีการปรับแต่ง และดัดแปลงตัวอักษร ในหลากหลายวิธี เช่น Create 

Outlines และ Envelope Distort 

 การบังรูปภาพ ให้แสดงอยู่ในรูปทรงตามต้องการด้วยค าส่ัง Clipping Mask 

 การเตรียมรูปภาพจากโปรแกรม Photoshop เพ่ือน ามาใช้งานใน Illustrator 

 เรียนรู้การแก้ใช้ปัญหาเม่ือรปูภาพซ้อนบังตัวอักษรด้วยค าส่ัง Text Warp 

Workshop :: ออกแบบ Presentation ที่มีองค์ประกอบของภาพและตัวอักษร 

ครั้งที่  4 การท างานของค าสั่ง Effect และการท างานด้วย Layer ใน illustrator 

 การใส่ลูกเล่นให้กับวัตถุ ด้วยค าส่ัง Effect 

 การแก้ไข Effect ต่างๆ ด้วย Panel Appearance 

 การเก็บ Effect เพ่ือน าไปใช้งานต่อกลับวัตถุช้ินอ่ืนๆ ด้วย Panel Graphic 

Styles 

 เรียนรู้การท างานระบบ Layer เพ่ือเป็นการแยกช้ันงาน 

Workshop :: Drafting รูปภาพ และใสลู่กเล่น 

ครั้งที่  5 การใช้งานเส้น Path และการใช้อุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ 



 

 ศึกษาค าส่ังส าคัญใน การจัดการกับเส้น Path เช่น การเช่ือมเส้น การจัดแนว

เส้น การแปลงเส้นเป็นวัตถุ (Join/Average/Outline Stroke/Offset 

Path/Add Anchor Point) 

 การสร้างลวดลายต่อเนื่อง( Pattern ) 

 การสร้าง Brush ในแบบต่างๆเพ่ือเพ่ิมในการใช้ด้วยตัวเอง 

 วิธีการใช้ Guide Line เพ่ือช่วยให้การออกแบบเป็นระเบียบมากข้ึน 

 การใช้งาน Smart Guide และ Snap เพ่ือการท างานท่ีแม่นย ามากข้ึน 

ครั้งที่  6 Workshop :: ออกแบบสร้างงานแบบมืออาชีพ 

 ทดลองออกแบบภาพประกอบด้วยเครื่องมือและค าส่ังต่างๆทั้งหมดที่ได้

เรียนรู้มาก 

ครั้งที่  7 การน าผลงานออกไปใช้งานจริงในรูปแบบของสื่อต่างๆ 

 เรียนรู้การ Export ช้ินงานเพ่ือการน าผลงานไปใช้งานต่อตามส่ือที่

แตกต่างกัน 

 สรุปเนื้อหาและเทคนิคเพ่ิมเติมจากวิทยากร 

ครั้งที่  8 เข้าร่วมฟังสัมมนาด้าน Design Theory รวมถึง Case Study จากวิทยากรรับเชิญผู้

มีประสบการณ์ตรง 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


