หลักสูตร Photoshop for Basic Design
ภาพรวมของการเรียน
เรียนรูข้ นั้ ตอนการออกแบบงาน โดยใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตัง้ แต่ทฤษฎีศิลปะ
และการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ ( Composition ), การจัดรูปแบบ
ตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ ฐานเบือ้ งต้นได้)
โปรแกรมทีใ่ ช้
Adobe Photoshop CC,
เหมาะสาหรับ
ท่านที่ตอ้ งการ ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ในการทางานในรูปแบบต่างๆ
วิทยากร
อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกลู
อาจารย์ประจาหลักสูตร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, illustrator,
Indesign, InfoGraphic
อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์
อาจารย์ประจาหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced
อาจารย์ สวง เนินใหม่
อาจารย์ประจาหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced
อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ
อาจารย์ประจากลุม่ หลักสูตร Web Design, Graphic Design
อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก กาลัง
ศึกษา: ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
Adobe Photoshop (Beginning)
พืน้ ฐานศิลปะของหลักการออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Photoshop
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หลักการออกแบบและทฤษฎีการออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ
คุณสมบัติของงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ
เข้าใจหลักการทางานของโปรแกรม Photoshop สาหรับงาน Graphic Design
Selection (พืน้ ฐานการเลือกพืน้ ที่เพื่อใช้ในการทางาน)
การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ (การใช้สี, การใช้ตวั อักษร)
เริ่มเรียนรู้การทางานเบือ้ งต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop
การเลือกมุมมองภาพ, การใช้งานแถบเครื่องมือ, การใช้งานเมนู, การใชงานเครื่องมือ
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะการ Crop รูปภาพ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจคาสั่ง Selections แนะนาเครื่องมือที่สามารถสร้าง Selection Tool รูจ้ กั
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างและตกแต่งภาพ
การใช้งาน Layer เพื่อการซ้อนภาพ เช่น การสร้างและลบ Layer, การเลือกและแสดง
Layer,การเรียงลาดับ Layer, การกาหนดค่า Opacity และการกาหนดโหมดของ Layer,
การลิงค์ Layer การใช้งาน Selections
รูจ้ กั การบันทึกงานเป็ นสกุลต่างๆ เช่น .psd .jpg เป็ นต้น
เริ่มการตกแต่ง (Retouch) และเตรียมรู ปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop
การใส่ค่า Gradient ให้กบั Layer, การเพิ่มตัวอักษร , การใช้งาน Layer Styles
รูจ้ กั อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างและตกแต่งภาพ เช่น Brush tool
รูจ้ กั การ Retouch ภาพเบือ้ งต้น เช่น ลบริว้ รอยต่างๆ
เริ่มการปรับแต่งองค์ประกอบ แสง สี ภาพ การใส่ filter และการใช้ Path ด้วย
Adobe Photoshop
การใช้ เมนู Image เช่น Adjustment , Image size
การใส่ Filter เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กบั ภาพ
วิธีสร้าง Path ด้วย Pen Tool
เรียนรูว้ ิธีใช้ Mask Layer เบือ้ งต้น

*** หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

