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PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          การเรยีนรูแ้นวทางและหลักการท า Image Processingเบือ้งตน้ดว้ยภาษา Python เพือ่เรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจ

เกีย่วกับวธิปีระมวลเกีย่วกับรูปภาพ แยกสว่นประกอบ จ าแนกสว่นต่าง ๆ แบง่กลุม่ เพือ่น าผลทีไ่ดจ้ากการประมวลผลไปสู่

การวเิคราะหผ์ลตามแบบทีต่อ้งการต่อไป โดยใช ้OpenCV library ในการท า Image Processing ซึง่เป็นทีน่ยิม 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูแ้นวคดิและกระบวนการของ Image Processing ดว้ยภาษา Python 

• เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการเขยีนโปรแกรมภาษา Python กับ OpenCV 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Programmer   

• นักวเิคราะหร์ะบบ   

• ผูส้นใจท่ัวไป  

  
ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มมีคีวามรูพ้ืน้ฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบฐานขอ้มลู และรูปภาพ 

 
เนือ้หาหลกัสูตร: 

• Introduction OpenCV? 

• Explanation of Images attributes 

• Color Spaces - BW vs Grey vs RGB 

• Install OpenCV 

• Applying Geometric Transformations to Images 

• Installing OpenCV-Python 

• OpenCV -Image Processing 

• Reading, displaying, and saving images 

• Image color spaces 

• Image translation 

• Image rotation 

• Image scaling 

• Affine transformations 

• Projective transformations 

• Image warping 

• Detecting Edges and Applying Image Filters 

• 2D convolution 

• Blurring 

• Edge detection 

• Motion blur 

• Sharpening 

• Embossing 

• Erosion and dilation 

• Creating a vignette filter 

• Enhancing the contrast in an image 

• Cartoonizing an Image 

• Accessing the webcam 

• Keyboard inputs 

• Mouse inputs 

• Interacting with a live video stream 

• Cartoonizing an image 

• Detecting and Tracking Different Body Parts 

• Using Haar cascades to detect things 

• What are integral images? 
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• Detecting and tracking faces 

• Extracting Features from an Image 

• Detecting Shapes and Segmenting an Image 

 
วทิยากร: 

 

อาจารย ์วเิชยีร ยงรัตนกจิ  

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 13,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** 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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