
 

กำหนดการอบรมทดสอบสมรรถนะด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Adobe Certified Profession (ACP) 

หลักสูตร Adobe Illustrator CC 2021 

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

เวลา รายการ 

08:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน 

- ตรวจอุณหภูมิ 

- ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หาเช้ือ โควิด-19  

09:00 - 10:30 น. 

 

หลักการการใช<งาน และคุณลักษณะใหมAของโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2021 

การเตรียมโครงการ เพ่ืองานกราฟYก 

- รูJจักกับชนิดของภาพกราฟRก โมเดลสี (Color Model) 

- ไฟล]นามสกุลของภาพกราฟRกแบบต_าง  ๆ 

- ชนิดของไฟล]ภาพ เช_น ไฟล]ภาพ Raster และ ไฟล]ภาพ Vector 

- หลักการออกแบบ (Principles of Design) 

10.30 – 10.45 น. ******* พักรับประทานอาหารว_าง ******* 

10.45 – 12.00 น. การใช<งานโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2021 

- พ้ืนท่ีทำงานของโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2021 

- กลุ_มเคร่ืองมือต_าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2021 

- การกำหนดค_าคุณสมบัติของเคร่ืองมือต_าง ๆ 

- การใชJงาน Panel ต_าง ๆ 

12.00 – 13.00 น. ******* พักรับประทานอาหารกลางวัน ******* 

13.00 – 14.30 น. แนะนำเคร่ืองมือในโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2021 

- การวาดรูปโดยใชJรูปทรงสำเร็จ Shapes 

- การใชJเคร่ืองมือ Selection tools ต_าง ๆ 

- การจัดวัตถุต_าง ๆ โดยใชJ Align Panel 

- การจัดลำดับวัตถุต_าง ๆ โดยใชJ Layer Panel 

การใช<งานเลเยอร[ (Layer) 

- เรียนรูJการทำงานของภาพในลักษณะของเลเยอร] 

- การใชJงาน Layer Panel 

- การซ_อน และสรJางเลเยอร] 

- การลบเลเยอร] การเปล่ียนช่ือเลเยอร] 

14.30 – 14.45 น. ******* พักรับประทานอาหารว_าง ******* 



เวลา รายการ 

14.45 – 16.30 น. การใช< Brush 

- การสรJางหัวแปรง (Brush) ข้ึนมาใชJงาน 

การวาดภาพ และตกแตAงภาพ 

- การใชJเคร่ืองมือ Blend Tool 

- การใชJเคร่ืองมือ Reflect Tool 

- ทำการแปลงไฟล]เป�นรูปภาพงาน (Export File) 

 

   

  



 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 

เวลา รายการ 

08:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน 

- ตรวจอุณหภูมิ 

09:00 - 10:30 น. 

 

การวาดรูปทรงเรขาคณิต 

- การวาดรูปทรงเรขาคณิตอย_างง_าย 

- การใชJเคร่ืองมือ Pen Tool สำหรับวาดภาพ 

- การใชJ Library รูปทรงสำเร็จมาตกแต_งอย_างง_าย 

การใสAสีวัตถุ 

- การใส_สีวัตถุอย_างง_าย โดยใชJ Paint Bucket 

- การใส_สดJวย Eyedropper 

- การใชJเคร่ืองมือไล_เฉดสี (Gradient Tool) 

การสร<าง และใช<งานตัวอักษร 

- การสรJางขJอความดJวย Type Tool 

- การสรJาง และปรับแต_งขJอความ 

- การสรJางตัวอักษรในแนวนอน และแนวต้ัง 

10.30 – 10.45 น. ******* พักรับประทานอาหารว_าง ******* 

10.45 – 12.00 น. การใช< Effect ในโปรแกรม 

- การใชJ Effect 

- การใชJ Filter 

- การใชJ Style 

การส่ังพิมพ[งาน และการสAงออกไฟล[งาน (Export File) 

- การเตรียมรูปภาพ เพ่ือการส_งออกใหJเป�นรูปภาพท่ีใชJกับเว็บไซต] การพิมพ] 

และวิดีโอ 

- การส_งออก หรือการบันทึกภาพดิจิทัลเป�นรูปแบบไฟลต_าง ๆ 

12.00 – 13.00 น. ******* พักรับประทานอาหารกลางวัน ******* 

13.00 – 14.30 น. ทบทวนเน้ือหาเพ่ือเตรียมสอบ Adobe Certified Professional in Graphic Design 

and Illustration Using Adobe Illustrator 2021) 

- แนะนำการสอบ 

- การลงทะเบียนสอบ 

14.30 – 14.45 น. ******* พักรับประทานอาหารว_าง ******* 

14.45 – 16.30 น. ทบทวนเน้ือหาเพ่ือเตรียมสอบ Adobe Certified Professional in Graphic Design 

and Illustration Using Adobe Illustrator 2021 

- ทบทวนฝ�กปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพรJอมในการสอบ 



เวลา รายการ 

การสอบ Adobe Certified Professional Adobe Illustrator 2021 

 

**ระยะเวลาของการอบรมแต_ละหัวขJออาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม** 


