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หลักสูตรการแต่งภาพขั �นสูงด้วยโปรแกรม PhotoShop CS4 

ผู้สอน: ขจรศกัดิ	 ทองรอด 

ลักษณะของหลักสูตร: 
ในหลกัสตูรนี � ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้หลกัทฤษฏีด้านการตกแตง่ภาพขั �นสงู โดยหนกัสตูรจะเน้นถึงการแก้ไขภาพที(ได้มาจากกล้อง
ถ่ายรูป การแก้ไขส ีแตง่ส ีการลบจดุริ �วรอย แตง่ภาพสไตล์อาร์ต ศลิปะ แก้ไขรูปเอียง ทําโปสการ์ดนา่รักๆ  การตดัตอ่ภาพ 
การใช้โปรแกรม PhotoShop วาดการ์ตนู และลงส ี(CG Painting) 

หลักสูตรนี �เหมาะกับผู้เรียนระดับใด: 
หลกัสตูรนี �ออกแบบสาํหรับผู้ เรียนที(ต้องการศกึษาหลกัการทํางานโปรแกรม PhotoShop เบื �องต้นมาแล้วบ้าง สามารถใช้
เครื(องมือ บางชนิดได้ และมีทกัษะด้วยการออกแบบ   

ประโยชน์ที.ได้จากหลกัสตูรนี �: 
หลงัจากเรียนหลกัสตูรนี � ผู้ เรียนจะสามารถแก้ไขภาพที(ถา่ยแล้วไมส่วย ไมถ่กูใจ ตดัตอ่ใบหน้าตวัเองไปใสภ่าพที(ต้องการได้
ออกแบบการ์ดสวยๆ ในคนพิเศษ วาดการตนู และลงสไีด้ 

รูปแบบการสอน: 

หลกัสตูรนี �จะแบง่เป็น 5 หวัข้อ  โดยแบง่เป็นการเรียนภาคทฤษฏีด้วยวีดิทศัน์มลัติมเีดีย  และภาคปฏิบตัิ  รวมทั �งสิ �น 20 

ชั.วโมง ใช้เวลาเรียนจนจบหลกัสูตร 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั.วโมง โดยผู้ เรียนจะได้รับชมวดีิทศัน์มลัติมเีดยีออนไลน์
เกี(ยวกบัเนื �อหาการสอนประมาณ 30 นาที  จากนั �นจะลงมือปฏิบตักิารด้วยตนเอง 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

แบง่เป็นการประเมินเป็น 5 ครั �งตามเนื �อหาในแตล่ะบท โดยการสง่ผลงานเป็นไฟล์ผา่นทางระบบ เก็บผลการประเมินที(ระบบ
จดัการการเรียนรู้ ครั �งละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน และสง่ผลงานท้ายหลกัสตูรจํานวน 1 ครั �ง 30 คะแนน รวมเป็น 80 
คะแนน และจะเป็นคะแนนความสนใจ สมํ(าเสมอในการเข้าเรียน 20 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินเพื.อรับประกาศนียบตัร 

ผู้ เข้าเรียน จะต้องมีเวลาในการเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  และจะต้องมคีะแนนงานที(ต้องสง่ ความเข้าเรียน มคีะแนนจาก
ผลงานท้ายหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 80 คะแนน จากทั �งหมด 100 คะแนน 

เนื �อหา: 

สัปดาห์ที. 1 

1. ทบทนการใช้งานเบื �องต้นของโปรแกรม PhotoShop CS4 
- สว่นประกอบตา่งๆ ของโปรแ กรม 
- ความเป็นมา และความสามารถของโปรแกรม 
- การกําหนดหน้าตา ของโปรแกรม  
- CS4 มีอะไรใหมบ้่าง 

2. แก้ไขส ีแตง่แสงโดย Adjustments 
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- ปรับภาพโดยใช้ Level 
- ปรับภาพโดยใช้ Curve 
- ปรับภาพโดยใช้ Brightness/contrast 
- ปรับภาพโดยใช้ Color Balance 
 

กิจกรรม ทําความเข้าใจระเบียบวิธีการเรียน และการประเมินผล ทําความรู้จกักบัผู้สอน ผู้ เรียน โดยการใช้ webboard   
1. ผู้สอนจะบนัทกึ (Post) วิธีการเรียนและการประเมินผลหน้าแรกของหลกัสตูร (ไฟล์ PDF) 
2. เรียนรู้การทํางานกบัโปรแกรมในภาพรวม 
3. แตง่ภาพที(กําหนดแล้วสง่ผา่นทางระบบ มีคะแนน 10 คะแนน 

 

สัปดาห์ที. 2 
1. แก้ไขส ีแตง่แสงโดย Adjustmentst ตอ่  

- ปรับภาพโดย Shadow/highlight 
- ปรับสโีดย Photo Filter 

2. ลบสิ(งที(ไมต้่องการ 
- ลบริ �วรอยที(ไมต้่องการ 
- การทําภาพถ่ายให้นา่สนใจโดย ทําให้เหมือนภาพที(ถา่ยโดยใช้การชดัตื �น 
- เปลี(ยนสขีองเสื �อผ้า 
- ปรับภาพสเีฉพาะบางสว่น 

 

กิจกรรม  ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้การทํางานกบัการปรับแตง่ส ีและสิ(งที(ไมต้่องการ และการแก้ไขส ี
1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี  และเอกสารที(ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื(องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน  
3. แตง่ภาพที(กําหนดแล้วสง่ผา่นทางระบบ มีคะแนน 10 คะแนน 
 

สัปดาห์ที. 3 
3. ตดัตอ่/เพิ(มสี(งที(ต้องการลงไปในภาพ  

- ศกึษาเทคนิคการตดัตอ่ภาพ  
- สร้างภาพเหนือจริง 
- ปรับสใีห้ภาพที(ตดัตอ่ 

4. การวาดภาพแบบศิลปะ ใน PhotoShop 
- การใช้  Brush ขั �นสงู  
- การวาดสนํี �ามนั 
- การวาดสนํี �า 
-  
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กิจกรรม  ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการตดัตอ่ใบหน้า การปรับสใีห้เหมือนกบัภาพที(ตดัตอ่  
1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี  และเอกสารที(ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 

2. Download Brush จากผู ้
3. ฝึกปฏิบตัิจากเครื(องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน  
4. ตดัตอ่ภาพที(กําหนดแล้วสง่ผา่นทางระบบ มีคะแนน 10 คะแนน 

 

สัปดาห์ที. 4  

5. Workshop เทคนิคขั�นสูง 

- แกไ้ขภาพเก่า ที�ชาํรุด 
- แกไ้ขภาพเขา – ดาํ เป็นภาพสี 
- ทาํโปสการ์ด ส่งความสุข 
- ทําโลโก้ อยา่งงา่ย 

กิจกรรม  ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการการทํางานจริง 
1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี  และเอกสารที(ผู้สอนแจกผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื(องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน  
3. ทํางานสง่ ทกุ Workshop สง่ผู้สอนเพื(อให้คะแนน 10 คะแนน 

 

สัปดาห์ที. 5 
6. ลงสกีาร์ตนู CG Painting 

- วาดการ์ตนูเบื �องต้น 
- การตดัเส้น 
- การสกรีนโทน  
- ใสร่าย 
- แสงเงา การเตรียมภาพก่อนลงส ี
- เครื(องมือระบายส ี
- การลงสใีห้ผิวสิ(งมีชีวิต 
- การลงสเีสื �อผ้า 
- การทําพื �นหลงั 
- การประยตุก์งานจริง 

 

กิจกรรม  ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการกําหนดวาดการ์ตนู การลงส ีแสงเงา โดยใช้ PhotoShop 
1. เรียนรู้การปฏิบตัจิากวีดิทศัน์มลัติมีเดยี  ผา่นทางระบบจดัการการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบตัิจากเครื(องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน  
3. จําทํางานโปสเตอร์ที(กําหนดให้เป็นการ์ตนู ขนาด A4 จํานวน 1 ภาพ เป็นภาพที(กําหนด 

 


