หลักสูตร Light room for Photography
ภาพรวมการเรียน
สาหรับผู้ที่ต้องการต่อยอด การทางานสาหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และต้ องปรับรูปภาพเพื่อนาไปใช้ ในงาน
ลักษณะต่างๆ โดยในเนื อ้ หาการเรี ยน จะเริ่ ม จากการจัดการไฟล์ รูปภาพต่างๆ และปรั บแต่ง รู ปภาพด้ ว ย
โปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom จากนัน้ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้การใช้ งานโปรแกรม Adobe Photoshop
สาหรับการปรับแต่งภาพ และ รูปแบบการบันทึกเพื่อนาไปใช้ งานประเภท ต่างๆ ตามประเภทงานของผู้ใช้ แต่ละ
คน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน หลักสูตร 7 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ เรี ยน ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานผู้เรี ยน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Lightroom , Adobe Photoshop
เหมาะสาหรับ ผู้ต้องการเรี ยนรู้เทคนิคการปรับแต่งรูปภาพ อย่างมืออาชีพ
วิทยากร
อาจารย์ โฆษิต ศรี รัตนโนภาส การศึกษา : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนนั ทา
ค่ าเรียน
ราคา 2,800 บาท *** เฉพาะนักเรี ยนเก่าของสถาบันลดเหลือ 2,520 บาท
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรี ยนในหลักสูตรแล้ ว ไม่สามารถยกเลิก หรื อคืนค่าอบรมได้
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4.ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่เน็ตดีไซน์ทกุ สาขา
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง
โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Light room for Photography (Course Outline)
ครั้งที่ 1

การใช้ ง านโปรแกรม Adobe Lightroom เพื่ อ การจั ด เก็ บ และแก้ ไขรู ป ภาพ
 ศึก ษาลัก ษณะของไฟล์ ภ าพถ่ า ยแต่ ล ะประเภท
 ศึก ษาเรื่ อ ง Color Profile
 การใช้ Adobe Bridge เพื่ อ จัด การข้ อ มูล ภาพ
 รู้ จัก Metadata ของภาพถ่ า ยเพื่ อ การแก้ ไขให้ เ หมาะสม
 การใช้ Lightroom แก้ ไขความสว่ า งหรื อ แสงของภาพ
 การใช้ Lightroom แก้ ไข ปรั บ แต่ง โทนสี ข องภาพ
 เรี ย นรู้ เทคนิ ค Retouch โดยใช้ Lightroom
 ทดลองสร้ าง Photo Web Gallery ด้ ว ย Lightroom

ครั้งที่ 2

การใช้ ง านโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่ อ การตกแต่ ง
 เทคนิ ค การใช้ Photoshop เพื่ อ Retouch ภาพถ่ า ย
 เทคนิ ค การแก้ ไข แสงและสี เ ฉพาะบางส่ ว นของภาพ
 การแก้ ไขเรื่ อ ง Noise ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ
 การปรั บ ภาพให้ มี ค วามคมชัด มากขึ น้
 การ Save ไฟล์ ภ าพในรู ป แบบต่า งๆ ให้ เ หมาะสมกั บ งาน
***หมายเหตุ รอบเรี ย น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม

