
 
 

 

  

หลักสูตร Adobe Photoshop Advanced 

ภาพรวมการเรียน 

หลกัสูตร ที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเจาะลึกทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั ผู้ เรียนจะได้ใช้เคร่ืองมือเพื่อตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เช่น Retouching ,การตัดต่อภาพ 
รวมถึงเทคนิคการซ้อนภาพขัน้สงู เพื่อใช้ในงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนภาคปฏิบติัจะควบคู่ไปกบัแนวคิด
การออกแบบ , Corporate Identity, Packaging Design 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 17.5 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 5 ครัง้ (ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 

พืน้ฐานผู้เรียน ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร Computer Art and Graphic Design หรือเคยใช้งานโปรแกรม 
Adobe Photoshop ในการออกแบบงานกราฟฟิกมาแล้ว  

หมายเหต ุ:: หากเร่ิมเรียนในหลกัสตูรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 

โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop 

เหมาะส าหรับ Graphic Designer, ผู้ที่สนใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

วิทยากร  

อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์, อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล, อาจารย์ มาลิสา ลือกายา,  

อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ, อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล, อาจารย์ พรทพิย์ พลับจุ้ย 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced 

ประสบการณ์การสอนที่ NetDesign นาน 16 ปี 
 

 

 

 



 
 

 

  

 

ค่าเรียน  

ราคา 6,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท  

 

วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบญัชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  

เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  

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

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

4.ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา 
Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Adobe Photoshop Advanced (Course Outline) 

ครัง้ท่ี 1 วิธีการจัดการภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และฝึกเทคนิคการตัดต่อภาพชัน้สูง 

• เร่ิมต้นการใช้งานเคร่ืองมือ Selection, Pen Tool เพื่อการตดัต่อภาพ 
• ฝึกการใช้เคร่ืองมือ Masks, Channels และค าสัง่ Color Range 
• ฝึกใช้ระบบ Quick Mask เพือ่สร้าง Selection 
• การ Selection ด้วยค าสัง่และเคร่ืองมือหลายๆ ประเภทร่วมกนั เพื่อความเหมาะสม

ของรูปภาพ 
• Workshop: ตดัต่อภาพ ตามแนวคิดที่ก าหนดให้ในห้องเรียน 

ครัง้ท่ี 2 

 

วิธีการปรับแต่งภาพชัน้สูง และสร้างภาพให้เสมือนจริง 

• ใช้คณุสมบติัของ Layers, Transparency และ Blending Mode ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

• เรียนรู้การใช้งาน Layer Adjustment ในการปรับแต่งแสงและสี โดยรักษาภาพ
ต้นฉบบัเดิมไว้ 

• เรียนรู้การซ่อนภาพด้วย Clipping Layer เพื่อการแสดงผล Layer ตามพืน้ที่ที่
ต้องการ 

• เพิ่มมิติ ด้วยการสร้างความตืน้-ลกึ จดัแสงให้กบัภาพ (Depth and Lighting) ด้วย 
Layer Blending 

ครัง้ท่ี  3 เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง Photo Effect 

• การผสมผสานเคร่ืองมือและค าสัง่ต่างๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งใบหน้า 
• ผสมผสานค าสัง่ Filter เพื่อเพิ่มลกูเลน่ และสร้างความเหนือจริงให้กบัภาพ เช่น การ

สร้างฝน, หิมะ, ควนั, ไฟ และ สร้างแสงพิเศษต่างๆ เป็นต้น 
• Workshop: (1) ฝึกการ Retouch ภาพแฟชัน่ (2) ฝึกการสร้างภาพเหนือจริง 



 
 

 

  

ครัง้ท่ี  4 เทคนิคการสร้าง Brush ให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบต่างๆ 

• เรียนรู้วิธีการสร้าง Brush และปรับตัง้ค่าหวัแปรงในรูปแบบต่างๆ 
• การใช้ Path ควบคู่กบัเคร่ืองมือต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพการใช้งานร่วมกบั

ระหว่างโปรแกรม Photoshop และ Illustrator 
• การน า Vector จากโปรแกรม Illustrator เข้ามาใช้ใน Photoshop ในรูปแบบของ 

Smart Object 

 

 

 

 

 

ครัง้ท่ี  5 ฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Photoshop ชัน้สูง (Workshop) 

• เรียนรู้และฝึกสร้างงานจริงด้วยเทคนิค Photoshop Advanced 
 

*** หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


