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หลักสูตรการแต่ งภาพขัน สูงด้ วยโปรแกรม PhotoShop CS4
ผู้สอน: ขจรศักดิ ทองรอด
ลักษณะของหลักสูตร:
ในหลักสูตรนี  ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้หลักทฤษฏีด้านการตกแต่งภาพขันสู
 ง โดยหนักสูตรจะเน้ นถึงการแก้ ไขภาพที(ได้ มาจากกล้ อง
ถ่ายรูป การแก้ ไขสี แต่งสี การลบจุดริ ว รอย แต่งภาพสไตล์อาร์ ต ศิลปะ แก้ ไขรูปเอียง ทําโปสการ์ ดน่ารักๆ การตัดต่อภาพ
การใช้ โปรแกรม PhotoShop วาดการ์ ตนู และลงสี (CG Painting)
หลักสูตรนีเ หมาะกับผู้เรียนระดับใด:
หลักสูตรนี ออกแบบสําหรับผู้เรี ยนที(ต้องการศึกษาหลักการทํางานโปรแกรม PhotoShop เบื องต้ นมาแล้ วบ้ าง สามารถใช้
เครื( องมือ บางชนิดได้ และมีทกั ษะด้ วยการออกแบบ
ประโยชน์ ท. ไี ด้ จากหลักสูตรนี:
หลังจากเรี ยนหลักสูตรนี  ผู้เรี ยนจะสามารถแก้ ไขภาพที(ถา่ ยแล้ วไม่สวย ไม่ถกู ใจ ตัดต่อใบหน้ าตัวเองไปใส่ภาพที(ต้องการได้
ออกแบบการ์ ดสวยๆ ในคนพิเศษ วาดการตูน และลงสีได้
รูปแบบการสอน:
หลักสูตรนี จะแบ่งเป็ น 5 หัวข้ อ โดยแบ่งเป็ นการเรี ยนภาคทฤษฏีด้วยวีดิทศั น์มลั ติมเี ดีย และภาคปฏิบตั ิ รวมทัง สิน 20
ชั.วโมง ใช้ เวลาเรียนจนจบหลักสูตร 5 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 4 ชั.วโมง โดยผู้เรียนจะได้ รับชมวีดิทศั น์มลั ติมเี ดียออนไลน์
เกี(ยวกับเนื อหาการสอนประมาณ 30 นาที จากนันจะลงมื

อปฏิบตั กิ ารด้ วยตนเอง
การประเมินผลการเรียนรู้
แบ่งเป็ นการประเมินเป็ น 5 ครัง ตามเนื อหาในแต่ละบท โดยการส่งผลงานเป็ นไฟล์ผา่ นทางระบบ เก็บผลการประเมินที(ระบบ
จัดการการเรี ยนรู้ ครัง ละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน และส่งผลงานท้ ายหลักสูตรจํานวน 1 ครัง 30 คะแนน รวมเป็ น 80
คะแนน และจะเป็ นคะแนนความสนใจ สมํ(าเสมอในการเข้ าเรียน 20 คะแนน
เกณฑ์ การประเมินเพื.อรับประกาศนียบัตร
ผู้เข้ าเรียน จะต้ องมีเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 และจะต้ องมีคะแนนงานที(ต้องส่ง ความเข้ าเรี ยน มีคะแนนจาก
ผลงานท้ ายหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จากทังหมด

100 คะแนน
เนือ หา:
สัปดาห์ ท. ี 1
1. ทบทนการใช้ งานเบื องต้ นของโปรแกรม PhotoShop CS4
- ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแ กรม
- ความเป็ นมา และความสามารถของโปรแกรม
- การกําหนดหน้ าตา ของโปรแกรม
- CS4 มีอะไรใหม่บ้าง
2. แก้ ไขสี แต่งแสงโดย Adjustments
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-

ปรับภาพโดยใช้ Level
ปรับภาพโดยใช้ Curve
ปรับภาพโดยใช้ Brightness/contrast
ปรับภาพโดยใช้ Color Balance

กิจกรรม ทําความเข้ าใจระเบียบวิธีการเรี ยน และการประเมินผล ทําความรู้จกั กับผู้สอน ผู้เรี ยน โดยการใช้ webboard
1. ผู้สอนจะบันทึก (Post) วิธีการเรียนและการประเมินผลหน้ าแรกของหลักสูตร (ไฟล์ PDF)
2. เรี ยนรู้การทํางานกับโปรแกรมในภาพรวม
3. แต่งภาพที(กําหนดแล้ วส่งผ่านทางระบบ มีคะแนน 10 คะแนน
สัปดาห์ ท. ี 2
1. แก้ ไขสี แต่งแสงโดย Adjustmentst ต่อ
- ปรับภาพโดย Shadow/highlight
- ปรับสีโดย Photo Filter
2. ลบสิง( ที(ไม่ต้องการ
- ลบริ ว รอยที(ไม่ต้องการ
- การทําภาพถ่ายให้ นา่ สนใจโดย ทําให้ เหมือนภาพที(ถา่ ยโดยใช้ การชัดตื น
- เปลีย( นสีของเสื อผ้ า
- ปรับภาพสีเฉพาะบางส่วน
กิจกรรม ผู้เรี ยนจะได้ เรียนรู้การทํางานกับการปรับแต่งสี และสิง( ที(ไม่ต้องการ และการแก้ ไขสี
1. เรี ยนรู้การปฏิบตั จิ ากวีดิทศั น์มลั ติมีเดีย และเอกสารที(ผ้ สู อนแจกผ่านทางระบบจัดการการเรี ยนรู้
2. ฝึ กปฏิบตั ิจากเครื( องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน
3. แต่งภาพที(กําหนดแล้ วส่งผ่านทางระบบ มีคะแนน 10 คะแนน
สัปดาห์ ท. ี 3
3. ตัดต่อ/เพิม( สีง( ที(ต้องการลงไปในภาพ
- ศึกษาเทคนิคการตัดต่อภาพ
- สร้ างภาพเหนือจริ ง
- ปรับสีให้ ภาพที(ตดั ต่อ
4. การวาดภาพแบบศิลปะ ใน PhotoShop
- การใช้ Brush ขันสู
 ง
- การวาดสีนํ ามัน
- การวาดสีนํ า
-
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กิจกรรม ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีการตัดต่อใบหน้ า การปรับสีให้ เหมือนกับภาพที(ตดั ต่อ
1. เรี ยนรู้การปฏิบตั จิ ากวีดิทศั น์มลั ติมีเดีย และเอกสารที(ผ้ สู อนแจกผ่านทางระบบจัดการการเรี ยนรู้
2. Download Brush จากผู ้
3. ฝึ กปฏิบตั ิจากเครื( องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน
4. ตัดต่อภาพทีก( ําหนดแล้ วส่งผ่านทางระบบ มีคะแนน 10 คะแนน
สัปดาห์ ท. ี 4
5. Workshop เทคนิคขันสูง
- แก้ไขภาพเก่า ทีชาํ รุ ด
- แก้ไขภาพเขา – ดํา เป็ นภาพสี
- ทําโปสการ์ด ส่งความสุข
- ทําโลโก้ อย่างง่าย
กิจกรรม ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีการการทํางานจริ ง
1. เรี ยนรู้การปฏิบตั จิ ากวีดิทศั น์มลั ติมีเดีย และเอกสารที(ผ้ สู อนแจกผ่านทางระบบจัดการการเรี ยนรู้
2. ฝึ กปฏิบตั ิจากเครื( องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน
3. ทํางานส่ง ทุก Workshop ส่งผู้สอนเพื(อให้ คะแนน 10 คะแนน
สัปดาห์ ท. ี 5
6. ลงสีการ์ ตนู CG Painting
- วาดการ์ ตนู เบื องต้ น
- การตัดเส้ น
- การสกรี นโทน
- ใส่ราย
- แสงเงา การเตรี ยมภาพก่อนลงสี
- เครื( องมือระบายสี
- การลงสีให้ ผิวสิง( มีชีวิต
- การลงสีเสื อผ้ า
- การทําพื นหลัง
- การประยุตก์งานจริ ง
กิจกรรม ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีการกําหนดวาดการ์ ตนู การลงสี แสงเงา โดยใช้ PhotoShop
1. เรี ยนรู้การปฏิบตั จิ ากวีดิทศั น์มลั ติมีเดีย ผ่านทางระบบจัดการการเรี ยนรู้
2. ฝึ กปฏิบตั ิจากเครื( องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ จากผู้สอน
3. จําทํางานโปสเตอร์ ที(กําหนดให้ เป็ นการ์ ตนู ขนาด A4 จํานวน 1 ภาพ เป็ นภาพที(กําหนด

