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MUL020: Advanced Adobe Photoshop CC 2020 (WorkShop)  
                ตอ่ยอดการสรา้งสรรคแ์ละตกแตง่ภาพข ัน้สูง 

หลกัการและเหตผุล: 
หลักสตูรการสรา้งสรรคแ์ละตกแตง่ภาพขัน้สงู จะเนน้การใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ มาประยุกตใ์ช ้เพือ่สรา้งสรรคภ์าพ

ตา่งๆ โดยการน าเอาความรูด้า้นการ รทัีชภาพ การตกแตง่สภีาพ และการใส ่Effect ต่างๆ มาประยุกตเ์พือ่สรา้งสรรคภ์าพ

ใหไ้ดต้อ้งตอ้งการ โดย หลักสตูรนี้จะเนน้การท างานโดยค าสั่งอัตโนมัตติ่างๆ เป็นการใชค้ าสัง่ Action  หรอืการ โหลด 
Script มาใหเ้พือ่สรา้งสรรคง์านใหง้่ายขึน้ โดยใชค้ าสัง่อัตโนมัตมิาชว่ยในการท างาน   และยังสรา้งสรรคง์านแอนเิมชนั 

เครือ่งมอื HDR ส าหรับการตกเตง่สภีาพแบบชา่งภาพมอือาชพี เครือ่งมอืในการตกแตง่ภาพ  และเครือ่งมอื MB ทีช่ว่ย 
จัดการภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว ไดอ้ยา่งง่ายดาย  เพือ่ทีจ่ะน าไปใชกั้บงานออกแบบต่างๆได ้ไมว่่าจะเป็น งานออกแบบ

โฆษณา  งานพรเีซนเทชนั งานเว็บไซท ์เป็นตน้ โดยจะเนน้การท า Workshop ในแบบตา่งๆ 

วตัถปุระสงค:์ 
1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าเอาเครือ่งมอืต่างๆ โปรแกรม Photoshop CC 2020 มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถ รวมถงึเทคนคิในการท างาน Photoshop ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ Photoshop มาประยุกตใ์ชกั้บงานดา้นงานออกแบบไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 
1.  ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการตกแตง่และสรา้งสรรคภ์าพขัน้สงู โดย Photoshop CC  

2.  ผูท้ีต่อ้งการรูจั้กเทคนคิและค าสัง่อัตโนมัตติา่งๆ เพือ่ความรวดเร็วในการตกแตง่ภาพ โดย Photoshop CC 
3.  ผูท้ต่อ้งการน าเทคนคิต่างๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ขึน้มา 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 
1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
2.  มพีืน้ฐานการใช ้โปรแกรม Adobe Photoshop เบือ้งตน้ 

เนือ้หาการอบรม: 
Lesson 1 แนะน าความรูค้วามเขา้ใจในงานออกแบบสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

• ความเขา้ใจเกีย่วกับขนาดของภาพ Resolution , DPI , PPI 

• ระบบ Color Mode , RGB , CMYK การท าหนดค่าแบบไหนเหมาะกับอะไร 

• การตัง้ค่า Document แบบละเอยีด สอนทุกชอ่ง 

• แนวคดิการจัดองคป์ระกอบ เพือ่สรา้งงาน สวยๆ แบบมอือาชพี 

• แนวคดิการก าหนดขนาด ใน Social Media ตา่งๆ ใหค้มชดั Support ทุก Social Media 

• แนวคดิการแตง่สภีาพ การจัดองคป์ระกอบ รวมภาพ 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับงานดา้น Composition โดยศกึษาจากตัวอย่างชิน้งาน 

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 2 การสรา้งสรรคภ์าพ โดยการประยกุตใ์ช ้Effect  

• 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 

• การสรา้งงาน 3D  (new cc) 
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Lesson 5  การใชค้ าส ัง่ Action และเครือ่งมอืตา่งๆในการท างานอตัโนมตัขิอง Photoshop 

• การสรา้ง Action ส าหรับการบันทกึการท างานอัตโนมัต ิ

• การโหลด Action ส าเร็จรูปเพือ่มาใชง้าน 

• การโหลด Script  ส าเร็จรูปเพือ่มาใชง้าน 

• การโหลด Brush  ส าเร็จรูปเพือ่มาใชง้าน 
Lesson 6  การท าภาพแอนมิ ัน่ 

• การเตรยีมเครือ่งมอื Timeline Video 

• การปรับมมุมองแบบ Animation Frame by Frame กับ Timeline 

• การสรา้งชิน้งานแบบ Animation Frame by Frame 

• การสรา้งชิน้งานแบบ Animation Tween เพือ่เพิม่ความ Smooth ใหกั้บงาน 

• การสรา้งชิน้งานแบบ Video Timeline 

• การ Import Media มาใชกั้บงานเชน่ รูปภาพ, วดิโีอ, เสยีง 

• การตัดตอ่ Video 

• การใช ้Effect Transition  

• การจัดล าดับบนเสน้ Timeline 

Workshop: 

• การสรา้งสรรคง์านเพือ่งานโฆษณา 

• การตัดตอ่ รทัีชภาพใหด้เูหนือธรรมชาต ิ

• การสรา้งแบบ 3D เหนือจตินาการ 

• การน าเอา Effect ต่างๆใน Photoshop มาสรา้งสรรคภ์าพ 

• การสรา้งงานกราฟิกแบบต่างๆ เพือ่ใชกั้บงานโฆษณา ประชาสมัพันธ ์ งานเว็บไซต ์

 วทิยากร: 

 

อาจารยจ์ริาวัลย ์ เพ็งกลุ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน ( 6 ชัว่โมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 7,500 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:  
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