
 

หลักสูตร  Photoshop CC for Techniques 

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรจะเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมต้ังแต่ค าส่ังพ้ืนฐาน จนถึงรูปแบบการท างานแบบมืออาชีพ ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน graphic ต่างๆ " โดยเนน้ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการตกแต่งภาพ ตัดต่อรูปภาพ เพ่ือ

น าไปใช้ประกอบในงานกราฟิกด้านต่าง ๆ " พร้อมด้วยเทคนิคในการท างาน จากประสบการณ์จรงิของ Graphic 

Designer 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 25 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 7 ครั้ง ( ครัง้ละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน  

Windows 

โปรแกรมที่ใช้ 

Adobe Photoshop CC 

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการเป็น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ได้ด้วยตนเอง 

 

วิทยากร 

อาจารย์ ภคชาติ พุทธิปกรณ์ 

การศึกษา : ปรญิญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ และ มัณฑนศิลป์ 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

 

 

 

 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop CC ได้ 

 ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้โปรแกรม Photoshop CC ในการตกแต่งภาพ และออกแบบงาน Graphic และ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล นอกเหนือจาก

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ของสถาบัน ในราคาพิเศษ ครั้งละ 200 บาท (จากราคาปกติ ครั้งละ 

300 บาท)  

ค่าอบรม 

ราคา 4,800 บาท (เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 192 บาท) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 154 บาท )  

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

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

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 
 

 



 

Photoshop for Techniques Course Outline 

ครั้งที่ 1 เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่ การเป็น Graphic Designer  

 ทฤษฎีสีในงานดิจิตอล และจิตวิทยาของสี 

 ท าความรู้จักโปรแกรม Photoshop 

 ประเภทของไฟล์รูป และการเลือกใช้ไฟล์ส าหรับรูปภาพ 

 การเลือกใช้โปรไฟล์สีส าหรบัรูปภาพ 

 เปิดภาพและตกแต่งภาพด้วย Camera RAW 

 

ครั้งที่ 2 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรกรม Photoshop  

 ศึกษาการท างานของอุปกรณ์ใน Tool Box และ Pallete 

 การท างานของ Layer 

 การปรับขนาดภาพด้วย image Size 

 การสร้างภาพมุมกว่าง (Panorma) 

 

ครั้งที่ 3 

 

การจัดการกับ Layer  

 รู้จัก Blending Mode และ Opacity 

 รู้จักการท างานของ Brushเรียนรู้การท างานของ Mask Layer และ Channel 

 การ Save และ การ Load Alpha Channel 

 

ครั้งที่  4 การท างานในกลุ่มของ Filter  

 การปรับสีภาพด้วยค าส่ัง Adijustment 

 เรียนรู้การท างานของ Quick Mask Mode 

 ทดลองใช้ Filter Effect 

:: WorkShop 1 ::  

 

ครั้งที่  5 การท างานในกลุ่มของ Filter  

 รู้จักการท างานของการจับคู่สีในค าส่ัง Adijustment เพ่ือน าไปใช้กับการ

ตกแต่งภาพ 

 ทดลองใช้ Adijustment Layer 

:: WorkShop 2 :: ทดลองแก้ไขตกแต่งภาพถ่ายให้มคีวามสวยงามมากขึ้นแบบ

แนบเนียน 

 

ครั้งที่  6 เทคนิคในการตกแต่งภาพ  

 เรียนรู้เรื่องการปรับสกินโทน(สีผิวคน) 



 

 เทคนิคการตกแต่งภาพบุคคล 

 เทคนิคการปรับความคมชัดของภาพ (มีหลากหลายรูปแบบ) 

 

ครั้งที่  7 การสร้าง Effect ให้กับผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  

 เรียนรู้การใช้ Brush เพ่ือเอามาสร้าง Effect 

 ใช้ Pallete Patsh และ เส้น Path ก าหนดทิดทางของ Brush Effect 

:: WorkShop 3 :: การสร้างภาพแนวแฟนตาซี 

 

*** Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนั้นๆ โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 


