การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรางสรรคภาพสวยดวยโปรแกรม Photoshop ”
วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2547
*************************************************************

1. โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรางสรรคภาพสวยดวยโปรแกรม
Photoshop”

2. หลักการและเหตุผล
ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ไมวาจะเปนขอมูลเพื่อการนําเสนอ หรือ
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา สวนประกอบหนึ่งที่ทําใหสื่อนั้นนาสนใจ และ
ผูศึกษาสามารถทําความเขาใจในเนื้อหา ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว คือภาพประกอบ แต
กอนที่จะนําภาพเหลานั้นมาประกอบบทเรียนได จะตองมีการสแกนหรือตกแตงภาพนั้นๆ
ใหถูกตองสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ดังนั้น ผูที่ตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการนําเสนอจึงควรมีความรูในดานการตกแตงภาพ เพื่อจักไดภาพ
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสงผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. เพื่อใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพได
2. เลือกประเภทของภาพที่จะนําเสนอประกอบบทเรียนตางๆ ได
3. ออกแบบจัดทําภาพประกอบบทเรียนได
4. หัวขอการประชุม
1. การศึกษาพืน้ ฐานการตกแตงภาพในคอมพิวเตอร
2. การใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ
3. ปฏิบัติการตกแตงภาพเพื่อใชประกอบสือ่ คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
5. วิธีการประชุม
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร, เครื่อง/1 คน
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6. คุณสมบัตผิ เู ขาประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
1. เปนอาจารยและเจาหนาที่ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มีความรูการใชโปรแกรม Windows 95 / Window 98
7. จํานวนผูเขารวมประชุม
จํานวน 40 คน
8. ระยะเวลา

12 ชั่วโมง
วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2547 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

9. สถานที่

หองปฏิบัติการหนวยคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8

10. การประเมินผล
- สังเกตุจากการประชุม
- ผลการตอบแบบสอบถาม
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณาจารยและเจาหนาที่ของคณะฯ ไดรบั ความรูและมีความสามารถในการใชโปรแกรม
Photoshop เพื่อตกแตงภาพ
2. สามารถนําภาพไปประกอบสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาได อยางเหมาะสม
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. วิทยากร
- อาจารย ภุชงค โรจนแสงรัตน
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรางสรรคภาพสวยดวยโปรแกรม Photoshop”
วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2547
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
*********************************************************************************************

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2547
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

10.30 น. – 12.00 น.

13.00 น. – 14.30 น.

14.30 น. – 16.00 น.
วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2547
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

10.30 น. – 12.00 น.

ลงทะเบียน
การศึกษาพื้นฐานในการตกแตงภาพในคอมพิวเตอร
- Introduction to Photoshop
- Working with Selections
- Intro to Layer
เรียนรูการใช Layer
- การใชงาน Layer
- การสราง Layer ใหม
- การลบ Layer
- การแกไขปรับแตง Layer
เรียนรูการสรางตัวอักษร
- Text in Photoshop
- Mode for difference working
เรียนรูการใชเครื่องมือตางๆ

ลงทะเบียน
การใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ
- การใช Mode
- การใช Adjust Image
- ฯลฯ
การใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ (ตอ)
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13.00 น. – 14.30 น.

14.30 น. – 16.00 น.

การปรับแตงสีของภาพ
- การใชคําสั่ง Color Balance
- การปรับแตงระดับของสี
- การปรับแตงภาพดวยคําสั่ง Hue/Saturation
- การใชคําสั่ง Replace Color
- การใชคําสั่ง Variations
- การใชคําสั่ง Brightness/Contrast
Photoshop Graphic
- Vector Graphic
- Advance Layer
- Layout Style
- Work with Scanner and Printer

