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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการออกแบบงานกราฟิกดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
รุ่นที่ 1 (เสาร)์ วันที่ 24,31 สิงหาคม และ 7 กันยายน 2556 
รุ่นที่ 2 (จันทร์ อังคาร พุธ) วันที ่26-28 สิงหาคม  2556 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การออกแบบงานกราฟิก เพื่อใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นสื่อการศึกษา
ที่ส าคัญในยุคสมัยปัจจุบัน โปรแกรมที่ใชในการออกแบบงานกราฟิก ก็มีหลากหลายเชนกัน หนึ่งในความหลากหลาย
นั้นก็มีโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 รวมอยูดวย ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกแบบเวกเตอร์
ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมต้ังแต่ค าสั่งพื้นฐาน ทั้งการวาดภาพการ์ตูนจากรูปทรง
เรขาคณิตแบบง่าย ๆ จนถึงการดราฟภาพจากภาพถ่ายต้นฉบับ ตลอดจนการออกแบบโลโก้ และสื่อสิ่ งพิมพ์ เช่น 
แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีความพรอมดาน บุคลากรที่จะใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนไดเปนอยางดี ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงเห็นวาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกลาวขึ้น 
ส าหรับนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อันจะส่งผลให้สามารถผลิตงานกราฟิกได้ด้วยตนเอง และ
สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ไร้ซึ่งขีดจ ากัด 
 

2. วัตถุประสงคในการฝกอบรม 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในการออกแบบงานกราฟิก โดยการใชโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทักษะ และสามารถออกแบบงานกราฟิก ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป 

 

3. รูปแบบการฝกอบรม 
ประกอบดวยการบรรยาย การน าเสนองาน การสาธิต การอภิปราย และการฝกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์  

 

4. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
1. นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร  
2. มีพื้นความรูในการใชระบบปฏิบัติการ  Windows 
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5. ระยะเวลาในการฝกอบรม 21 ชั่วโมง    (3 วัน วันละ 7 ชั่วโมง) 
 

6. สถานที่ฝกอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด  วิทยาลัยแสงธรรม 
 

7. วิทยากร 
1. อาจารย์พิเชษฐ   รุ้งลาวัลย์   วิทยากร 

ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. นายวีระยุทธ กิจเจริญ   ผู้ช่วยวิทยากร 
3.  นางสาวสุกานดา วงศ์เพ็ญ   ผู้ช่วยวิทยากร 

 

8. การลงทะเบียน 
1.   ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000* บาท (รวมค่าวิทยากร อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารพร้อมถุงผ้า) 

* นักเรียน/นักศึกษา (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) แสดงบัตร ลดเหลือหลักสูตรละ 2,500 บาท 

2.   ผสูนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม   
      โทร. 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819  (สามารถ Download โครงการและใบสมัครได้ที่ 
      เว็บไซต ์ วิทยาลัยแสงธรรม www.saengtham.ac.th) 

 

9. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 20  คน  
 

10. ดัชนี / ตัวบงชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผูอบรมมีผลงานการฝกปฏิบัติอยางนอยคนละ 1 ชิ้นงาน 
2. ผูอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม อยใูนระดับมาก 

 

11. การประเมินผล และการติดตามผล 
1. แบบสอบถามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
2. ผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 
3. สังเกตการณระหวางการฝกอบรม 
หมายเหตุ : ผูผานการประเมินฯ จะไดรับวุฒิบัตร จากวิทยาลัยแสงธรรม 

 

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขาอบรมได้รับความรู ความเขาใจในการออกแบบงานกราฟิก โดยการใชโปรแกรม Adobe Illustrator 
CS6 
 2.  ผูเขาอบรมเกิดทักษะ และสามารถออกแบบงานกราฟิก ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป 
 

http://www.saengtham.ac.th/
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการออกแบบงานกราฟิกดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
วันที่ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันที่ 1 8.30 น. 
8.30 – 8.45 น. 
 
 
9.00  - 12.00 น. 
 
 
 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 
 
 
 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดย บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 
เริ่มต้นกับ Illustrator CS6 
- ท าความรู้จักกับโปรแกรม และรูปแบบการท างานระบบ Vector 
- ระบบการพิมพ์, ระบบสี, การตั้งค่างานเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ 
- ศึกษาการใช้งานเครื่องมือในกลุ่มวาด และกลุ่มการเลือกวัตถุ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Illustrator CS6  
- ศึกษาเครื่องมือในการปรับแต่งรูปทรง (Transform) 
- การจัดการกับสี การไล่เฉดสี จากเครื่องมือ Gradient, Blend 
- การวาดวัตถุด้วย Panel Pathfinder เพื่องานที่ต้องการความ
แม่นย า 
- การท าซ้ า (Duplicate) เพื่อความรวดเร็วและแม่นย าในการ
ออกแบบ 
Workshop : ทดลองออกแบบภาพการ์ตูนแบบง่าย ๆ ด้วยเครื่องมือ
ที่ได้เรียนรู้มา 

อ.พิเชษฐ 
และคณะ 

วันที่ 2 9.00  - 12.00 น. 
 
 
 
 
 

การใช้งานตัวอักษรให้เหมาะสมกับการออกแบบ 
- ศึกษาวิธีการจัดวางตัวอักษร การปรับต่าง และดัดแปลงตัวอักษร 
เช่น Create Outlines 
- การบังรูปภาพ ให้แสดงอยู่ในรูปทรงตามต้องการด้วยค าสั่ง 
Clipping Mask 
- การน ารูปภาพจากที่ต่าง ๆ มาใช้งานใน Illustrator 
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วันที่ เวลา กิจกรรม วิทยากร 
 
 

 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 
 

- เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเม่ือรูปภาพซ้อนบังตัวอักษร ด้วยค าสั่ง Text 
Warp 
Workshop : ออกแบบใบปลิวที่มีองค์ประกอบของภาพและตัวอักษร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การท างานของค าสั่ง Effect และการท างานด้วย Layer 
- การใส่ลูกเล่นให้กับวัตถุด้วยค าสั่ง Effect 
- การแก้ไข Effect ต่าง ๆ ด้วย Palette Appearance 
- เรียนรู้การท างานระบบ Layer เพื่อเป็นการแยกชั้นงาน 

วันที่ 3 9.00  - 12.00 น. 
 
 
 
 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 
 

การใช้งานเส้น Path และการใช้อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการออกแบบกราฟิก 
- การสร้างลวดลายต่อเนื่อง (Pattern) 
- การสร้าง Brush ในแบบต่าง ๆ เพื่อการใช้งานที่มีประสทิธิภาพ 
Workshop : ทดลอง Draft ภาพจากภาพถ่าย 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การน าผลงานออกไปใช้งานจริงในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ  
- เรียนรู้การ Export ชิ้นงานเพื่อการน าผลงานไปใช้ในสื่อต่าง ๆ กัน 
- สรุปเนื้อหา และเทคนิคเพิ่มเติม 
 - มอบวุฒิบัตร 

 

 

หมายเหตุ : ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 

 


