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สร้างแบนเนอร์โฆษณาด้วย Photoshop CC อย่างมืออาชีพ
Photoshop เป็นเครื่องมือการออกแบบภาพกราฟฟิ กทีท่ รงพลัง และมีผเู้ ลือกใช้
งานมากที่สุดในโลก ความสามารถของโปรแกรมมีมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นการรีทชั ตกแต่ง สร้างแบนเนอร์ โลโก้ รวมไปถึงงาน Work Art อื่น ๆ อีก
มากมาย Photoshop มาช่วยสร้างสรรค์นกั ออกแบบได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์:
o
o
o
o
o
o
o

เรียนรูเ้ ครื่องมือพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นในการสร้างแบนเนอร์
เรียนรูเ้ ครื่องมือการรีทชั ภาพอย่างง่าย
เรียนรูก้ ารกาหนดเลเยอร์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ
เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจขนาดแบนเนอร์แบบต่างๆ ทีใ่ ช้บนเว็บไซต์และมือถือ
ฝึกฝนการสร้างแบนเนอร์ภาพนิ่ง
เรียนรูเ้ ครื่องมือสร้างแอนิเมชันใน
่ Photoshop
สร้างแบนเนอร์แบบภาพเคลือ่ นไหว (Animation) ได้

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o
o

นักเรียนนักศึกษา
ครู อาจารย์ วิทยากรทีส่ นใจ
นักวิชาการ นักไอที หรือผูด้ ูและระบบ
ตลอดจนผูส้ นใจทัวไปที
่ ส่ นใจการใช้งานโปรแกรม Photoshop CC ในการออกแบบแบนเนอร์

ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o
o
o
o

ใช้งานคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานบนระบบปฎิบตั กิ ารวินโดว์ได้
เคยใช้งานโปรแกรม Photoshop มาบ้าง
ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พน้ื ฐานได้
ติดตัง้ / ลบโปรแกรมพืน้ ฐานบนระบบปฎิบตั กิ ารวินโดว์ได้
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ระยะเวลาในการอบรม:
o

6 ชัวโมง
่ (1 วัน)

ราคาคอร์สอบรม:
o

4,000 บาท / คน (ราคานี้ยงั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

วิทยากรผูส
้ อน:
o

อาจารย์สามิตร โกยม และทีมงาน

เนื้อหาการอบรม:

บทที่ 1 พืน้ ฐานการทางานกับ Photoshop CC 2018/2019
o
o
o
o
o
o
o
o

แนะนาความสามารถใหม่ๆ ใน Photoshop CC 2019
การตัง้ ค่าโปรแกรม Photoshop พืน้ ฐานก่อนเริม่ งาน
การควบคุมชิน้ งาน เช่น การเลือก เคลือ่ นย้าย ย่อ ขยาย หมุน ซูมหน้าจอ เป็นต้น
การกาหนดหน้ากระดาษ และหน่วยวัดแบบต่างๆ
การใช้งานเครื่องมือ Selection แบบต่างๆ
การใช้เครื่องมือ Clone Stamp แบบต่างๆ
การใช้เครื่องมือในการวาดรูปทรงเรขาคณิต
การแทรกภาพ Icon และรูปทรงอื่น ๆ เข้ามาร่วม

บทที่ 2 การทางานกับ Layer ใน Photoshop
o
o
o
o
o
o

รูจ้ กั Layer ใน Photoshop
การสร้าง Layer ใหม่
การจัดเรียงลาดับ Layer
การจัดกลุ่ม Layer
การล็อก Layer ไม่ให้ถูกแก้ไข
การทา Layer Mask เพื่อวางภาพซ้อนกัน
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บทที่ 3 แนะนารูปแบบของแบนเนอร์ขนาดต่าง ๆ
o
o
o

รูจ้ กั ขนาดของแบนเนอร์บนเว็บไซต์ และบนมือถือ
แนวทางการออกแบบแบนเนอร์ให้สวยงาม
การจัดวางแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสม

บทที่ 4 การสร้างแบนเนอร์แบบภาพนิ่ ง
o
o
o
o
o
o

การออกแบบแบนเนอร์ภาพนิ่ง
การวางซ้อนภาพหลาย Layer
การทาเงาสะท้อนในภาพ
การจัดตาแหน่งตัวอักษรในภาพให้สวยงาม
การกาหนดภาพพืน้ หลังในแบนเนอร์
Workshop สร้างแบนเนอร์ภาพนิ่งในการใช้งานจริง

บทที่ 5 การสร้างแบนเนอร์ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
o
o
o
o
o
o
o

รูจ้ กั เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Photoshop CC
การทางานกับ Animation timeline
การสร้างภาพแบนเนอร์เคลือ่ นไหวขนาด 728x90 ใน Photoshop
การใส่ Effect ให้กบั ข้อความ เช่นการหมุน 180 องศา หรือการพลิกกลับด้าน
การเคลื่อนไหวตามเส้น path ทีก่ าหนด
การ Export ไฟล์แบนเนอร์ Animation ทีส่ ร้างเสร็จแล้วไปใช้งาน
Workshop สร้างแบนเนอร์ Animation นาไปใช้งานจริง
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