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MUL014 : Adobe Photoshop CC 2020 การสรา้งสรรคแ์ละตกแตง่ภาพอยา่งมอือาชพี  
 

หลกัการและเหตผุล: 
ปัจจุบันงานออกแบบสรา้งสรรคก์ราฟิกดไีซน์  คงหลกีนี้โปรแกรมยอดนยิม อย่าง Adobe Photoshop ไปไม่ได ้

ดว้ยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโปรแกรม อยา่งเวอรช์ัน CC 2020 ท าใหง้านสรา้งสรรคแ์ละงานตกแตง่ภาพ เป็นเรือ่งที่

ง่ายดายและผลงานออกมาสวยงามแบบมอือาชพี หลักสตูรนี้จงึจะไดเ้นน้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสรา้งสรรคง์านตกแต่งภาพ 
และ เครือ่งมอืใหม่ๆทีพ่ัฒนาขึน้มาใหม่ในเวอรช์ัน CC 2020 พรอ้มประยุกต ์ท า Workshop ต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็น งานตัด

ตอ่รทัีชภาพ งานปรับแสงสขีองภาพ งาน Drawing & Painting  และยังสรา้งสรรคง์านแอนเิมชนั เครือ่งมอื HDR ส าหรับ
การตกเต่งสีภาพแบบช่างภาพมืออาชพี เครื่องมือในการตกแต่งภาพ และเครื่องมือ MB ที่ช่วย จัดการภาพไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ไดอ้ย่างง่ายดาย  เพือ่ทีจ่ะน าไปใชกั้บงานออกแบบต่างๆได ้ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบโฆษณา  งานพรเีซนเท

ชนั งานเว็บไซท ์เป็นตน้ 
 

วตัถปุระสงค:์ 
1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถใหม่ๆ -ของโปรแกรม Photoshop CC 2020 

2   ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถ รวมถงึเทคนคิในการท างาน Photoshop  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรู้จั้กกับการใชเ้ครือ่งมอืในตกแตง่ภาพและการออกแบบงานกราฟิกไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

1.  ผูท้ีต่อ้งการรูจ้ักกับเครือ่งมอืและความสามารถใหม่ๆ  ของ Photoshop CC 2020 
2.  ผูท้ีต่อ้งการรูจ้ักเทคนคิและแนวคดิในการออกแบบตกแตง่ภาพ โดย Photoshop 2020 

3.  ผูท้ต่อ้งการน าเทคนคิต่างๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ขึน้มา 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
 

เนือ้หาการอบรม: 

Lesson 1 แนะน าความรูค้วามเขา้ใจในงานออกแบบสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

• ความเขา้ใจเกีย่วกับขนาดของภาพ Resolution , DPI , PPI 

• ระบบ Color Mode , RGB , CMYK การท าหนดค่าแบบไหนเหมาะกับอะไร 

• การตัง้ค่า Document แบบละเอยีด สอนทุกชอ่ง 

• การใช ้Template Photoshop คณุสมบัตจิาก Version ล่าสดุ 

• แหลง่ Load ภาพสวยๆ ฟร ีมากกวา่ 10,000 ภาพ เพือ่ท า Content คณุภาพ 

• แนวคดิการเลอืกใช ้Font (Type Face) แบบมอือาชพี ลงตัว 
• แนะน าแหลง่ Download Font คณุภาพแบบมอือาชพี และวธิกีารลง Font 

• แนวคดิการจัดองคป์ระกอบ เพือ่สรา้งงาน สวยๆ แบบมอือาชพี 

• วแินวคดิการก าหนดขนาด ใน Social Media ต่างๆ ใหค้มชัด Support ทกุ Social Media 

• แนวคดิการแตง่สภีาพ การจัดองคป์ระกอบ รวมภาพ 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับงานดา้น Composition โดยศกึษาจากตัวอย่างชิน้งาน 

• การเตรยีมไฟลท์ีจ่ะน ามาใชใ้นงาน 

 

 
Lesson 2  New Feature Photoshop CC 2020 

• เริม่ตน้รูจ้ักกับโปรแกรม Phoshop CC 2020 

• ฟีเจอรใ์หมข่อง Adobe Photoshop CC 2020  

• รูจั้กกับสว่นประกอบของหนา้จอ และเครือ่งมอืตา่ง ๆ ของโปรแกรม 

• รูจ้ักกับชนดิของภาพ และนามสกลุของภาพแบบตา่งๆ  

• รูจั้กกับโหมดสขีอง Photoshop CC 2016 

• Artboard ท าใหก้ารออกแบบง่ายขึน้ ยิง่เมือ่ใชร้่วมกับ SmartObject (new cc) 

• การจัดการกับหนา้ตา่งในการท างาน Zoom In  Zoom Out Pan Tool   

• การใช ้Work Space Area และ Arrange Document ในการจัดเรยีงหนา้จอ 

• การใช ้โปรแกรม Bridge และ Mini Bridge ในการจัดการรูปภาพ 

• การสรา้งชิน้งานใหม ่และการบันทกึไฟลง์าน 

• การเปิดไฟลภ์าพพรอ้มกันหลายไฟลไ์วใ้นไฟลเ์ดยีวดว้ย Load file into stack 
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Lesson 3  การท างานกบัภาพเบือ้งตน้ 

• รูจ้ักกับคณุลักษณะของภาพ ขนาดและความละเอยีดของภาพ 

• การท างานกับไฟลภ์าพใน Photoshop CC 

• การดงึภาพจากกลอ้งดจิติอลและสแกนเนอร ์

• การปรับแตง่ขนาดภาพดว้ย Image Size 

• จัดการกับพืน้ทีก่ารท างานดว้ย Canvas Size 

• การสรา้งไฟลใ์หมใ่น Photoshop CC 

• การแกไ้ขรูปทรงของภาพดว้ย Free Transform 

• การใชค้ าสัง่ใหมใ่นการบดิรูปทรง รูปร่างอย่าง Puppet Warp (new cc) 
 

Lesson 4 เครือ่งมอื Selection และการตดัตอ่ 

• รูจ้ักกับ Selection 

• ขัน้ตอนการสรา้ง Selection ดว้ยเครือ่งมอืพืน้ฐาน 

• การท างานกับ Selection 

• การสรา้ง Selection แบบรูปทรงพืน้ฐาน 

• การสรา้ง Selection แบบรูปทรงอสิระ 

• การสรา้ง Selection ดว้ยกลุม่เครือ่งมอืการเลอืกส ี

• การสรา้งและปรับแตง่ Selection ในโหมด Quick Mask 

• สรา้ง Selection ดว้ย Layer Mask 

• การสรา้ง Selection ดว้ยค าสัง่ Color Range 

•  
Lesson 5  เครือ่งมอืรทีชัและดดับดิรปูทรง 

• การปรับแตง่ขนาดพืน้ทีข่องภาพ 

• การรทัีชและแกไ้ขดว้ยความบกพร่องของภาพถา่ย 

• การปรับแตง่พืน้ผดิดว้ยเครือ่งมอืกลุม่ Stamp และ Healing 

• การปรับแตง่ภาพทีภ่าพมาแบบ ตาแดง Red Eye 

• การลบริว้รอย แกไ้ขสว่นทีไ่ม่ตอ้งการ รทัีชแบบมอือาชพี 

• การปรับความคมชดัเฉพาะจุด Shapen 

• รทัีชภาพคนแบบละเอยีด ดว้ย Liquefy 

• การใชค้ าสัง่ใหมใ่นการบดิรูปทรง รูปร่างอย่าง Puppet Warp (new cc) 

• การใชค้ าสัง่ใหมใ่นการลบพืน้ทีแ่ละแทนทดีว้ยรูปภาพทีต่อ้งการดว้ย Content Aware  

• การใชค้ าสัง่ใหมใ่นการปรับขนาดรูปทรงและยังคงรักษาสัดสว่นไวอ้ยา่งดดีว้ย ดว้ย Content Aware 

Scale (new cc) 

• spot Healing ท างานเร็วขึน้มาก ดว้ยพลังของ Mercury Graphics Engine ทีใ่ชก้ารด์จอชว่ยเร่ง
ความเร็ว (new cc) 

• การสรา้งภาพแบบพาโรนามา ดว้ย Auto Align Layer  

 

Lesson 6 เครือ่งมอืการระบายสใีน Photoshop (Painting) 

• การระบายส ี(Painting) 

• รูจั้กกับเครือ่งมอืการระบายส ี

• โทนสโีปรแกรม Color theme  (new cc) 

• การไลโ่ทนสแีละการเทสใีหภ้าพ 

• วาดภาพและระบายส ี

• การใชง้านเครือ่งมอืกลุม่การลบ 

• ใชง้านเครือ่งมอืระบายสพีเิศษ Busch Mix (new cc) 

• เตมิสแีละ Pattern ใหภ้าพ ดว้ยค าสัง่ Fill 

• การสรา้งเสน้ขอบดว้ยค าสัง่ Stoke 

• แตง่หนา้แตง่ตาใหส้วยขึน้ 

• ใชง้าน Pattern อย่างมอือาชพี 

• สรา้งเอฟเฟ็กตใ์หฉ้ากหลังดว้ย Brush Tool  
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Lesson 7  การวาดภาพ (Drawing) 

• เครือ่งมอืในการวาดรูป ดร๊าฟงานแบบมอือาชพี 

• การพมิพข์อ้ความ หรอืตัวอักษร  Text Tools 

• การใสส่ไตลใ์หกั้บขอ้ความ  

• รูจั้กกับเครือ่งมอืวาดรูปทรงและสรา้งเสน้แบบ Vector 

• การก าหนดคณุสมบัตขิองเสน้พาธ 

• การวาดรูปทรงดว้ยกลุม่เครือ่งมอื Shape Tool 

• วาดรูปทรงอสิระดว้ย Pen Tool 

• การปรับแตง่เสน้พาธ 

• การใชง้านพาเนล PATHS 

• การดราฟตภ์าพถา่ย 
 

 Lesson 8 ท างานกบัขอ้ความ และตวัอกัษร 

• ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับประเภทของฟอนต ์(Font Type) 

• เครือ่งมอืส าหรับการสรา้งตัวอักษร 

• การพมิพต์ัวอักษรดว้ยเครือ่งมอื Horizontal Type Tool 

• ภาษาไทยและการแกไ้ขวรรณยุกตล์อยใน PhotoshopCC 

• การปรับแตง่ตัวอักษรและย่อหนา้ 

• สรา้งขอ้ความแนวตัง้ดว้ย Vertical Type Tool 

• สรา้งขอ้ความแบบ Mask 

• การประยกุตใ์ชง้านตัวอักษรแบบตา่งๆ 
 

Lesson 9 การปรบัแตง่ส ีและโทนใหภ้าพถา่ย 

• ตรวจสอบภาพถา่ยดว้ย Histogram 

• ตกแตง่ภาพดว้ยพาเนล ADJUSTMENTS 

• ปรับแตง่อณุหภมูสิดีว้ย Photo Filter 

• ผสมสใีหภ้าพดว้ย Channel Mixer 

• สลับสใีหภ้าพดว้ยค าสัง่ Invert 

• ลดทอนระดังสเีป็นภาพขาวด าดว้ยค าสัง่ Threshold 

• ไลโ่ทนสภีาพดว้ยค าสัง่ Gradient Map 

•  เพิม่ความอิม่ตัวใหม้สีดีว้ยค าสั่ง Selective Color 

•  แกไ้ขภาพมดืหรอืภาพยอ้นแสงใหส้วา่งดว้ย Shadows/Highlight 

• ปรับแตง่โทนภาพดว้ย Variations 

• เปลีย่นภาพสเีป็นขาวด าดว้ย Desaturation 

• เปลีย่นสใีหภ้าพโดยยดึคา่สจีากภาพอืน่ดว้ยค าสัง่ Match Color 

• เปลีย่นสเีฉพาะจุดดว้ย Replace Color 
 

Lesson 10 ใชง้านและตกแตง่ภาพดว้ยเลเยอร ์(Layers) 

• ท าความรูจ้ักกับเลเยอร ์(Layers) สว่นประกอบของพาเนล Layers 

• การจัดการเบือ้งตน้กับเลเยอร ์เลอืกเลเยอรใ์นการท างาน (Active Layer) 

• Layer Style ใสเ่อฟเฟกซอ้นได ้(new cc) 

• การผสานสเีลเยอร ์(Blending Layer) ใส ่Style ใหเ้ลเยอร ์

• ก าหนดความโปร่งใสของภาพ 

• ซอ่นขอบเขตภาพดว้ย Clipping Mask 

• AutoBlend Layers 

•  สรา้งภาพถา่ยแบบต่อเนื่อง 

•  ตกแตง่ภาพดว้ย Blending 

 
Lesson 11 สรา้งภาพกราฟิกดว้ย Filter 

• รูจ้ักกับ Filter Gallery 

• รูจ้ักกับ Smart Filter 

• การใชง้าน Filter ใน Photoshop CC 2020   

• การใสฟิ่ลเตอรใ์หตั้วอักษร 

• การใชค้ าสัง่ Fade ฟิลเตอรล์า่สดุ 

• แกไ้ขภาพถา่ยดว้ย Lens Correction 
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• ลด Noise ใหภ้าพถา่ยดว้ย Reduce Noi 

• เครือ่งมอืปรับแตง่การเบลอของภาพ New Blur tool (new cc) 

• เครือ่งมอืแกไ้ขภาพมมุกวา้ง Adaptive Wide Angle (new cc) 

• เครือ่งมอืการใสแ่สงใหกั้บภาพ Lighting Effect tool (new cc) 

• เพิม่-ลดระยะของภาพดว้ย Content-Aware Scale (new cc) 

• Dehaze ลดและเพิม่หมอกในภาพแบบ RAW (new cc) 

• การบดิและตัดรูปทรงดว้ย Liquify 

• การรทัีชภาพถา่ยแบบมติสิมจรงิดว้ย Vanishing Point 

• การต่อภาพพาโนรามา 

• การรทัีชภาพถา่ยพรอ้มปรับผวิใหนุ้่มนวล 

• การตกแตง่งาน 3D  (new cc) 

 
Workshop: 

• การตกแตง่ภาพ แบบมอือาชพี 

• การตัดตอ่ รทัีชภาพใหด้เูหนือธรรมชาต ิ

• การสรา้งตัวอักษรแบบสไตลต์่างๆ 

• การสรา้งแบบ 3D เหนือจตินาการ 

• การสรา้งงานกราฟิกแบบต่างๆ เพือ่ใชกั้บงานโฆษณา ประชาสมัพันธ ์ งานเว็บไซต ์

 
วทิยากร : 

 

อาจารยจ์ริาวัลย ์ เพ็งกลุ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วัน ( 18 ชัว่โมง) 
 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 10,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

