
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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Graphic design and Publishing 
ออกแบบกราฟิกและการผลติสืEอสิEงพมิพ ์

 
วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  
ผูเ้ชีEยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีEปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร ์

งานกราฟิกในสถาบันฝึกอบรมชั YนนําทัEวประเทศ 

 
18 มกราคม 2563 
09.00 - 16.00 น.  

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีEจัดสมัมนาอาจเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 สรา้งสรรคง์านกราฟิกและการออกแบบและการผลติสืEอสิEงพมิพ ์ (Graphic design and Publishing) ไมใ่ชเ่รืEอง
ยากเลยสําหรับมอืใหมด่ว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้บบ Workshop จะทําใหคุ้ณเขา้ใจถงึองคป์ระกอบการออกแบบสืEอสิEงพมิพ ์
รวมถงึการใชเ้ครืEองมอืทีEจําเป็นในแต่ละโปรแกรมเพืEอนํามาประยกุตใ์ชง้านกบัองคก์ร  
 เนืYอหาจะเนน้การใชเ้ครืEองมอืจากโปรแกรม Photoshop, Illustrator โดยเริEมตั Yงแต่การแนะนําเครืEองมอืทีEจําเป็น
สําหรับการออกแบบงานกราฟิกไปจนถงึการสรา้งชิYนงานอย่าง การด์อวยพร, นามบัตร, แฮนดบ์ลิ, แผน่พับ และการ
จัดทําโปสเตอร ์ไดอ้ย่างมอือาชพีภายในระยะเวลาอันสั Yน 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 

1. เพืEอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีEไดรั้บการถ่ายทอดนํามาพัฒนางานกราฟิกและสืEอสิEงพมิพใ์น
รูปแบบต่างๆ ตามทีEองคก์รตอ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืEอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจถงึกระบวนการผลติสืEอสิEงพมิพแ์ละออกแบบงานกราฟิก พรอ้มแนะนํา
เทคนคิการแกไ้ขปัญหาชิYนงานในแต่ละแบบจากประสบการณ์จรงิ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. เรยีนรูค้วามสําคัญและแนวคดิการออกแบบสืEอสิEงพมิพ ์
2. เรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจการประยกุตใ์ชเ้ครืEองมอืกราฟิกดว้ยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator 
3. เรยีนรูว้ธิกีารจัดเตรยีมขอ้มลูและการผลติสืEอสิEงพมิพ ์Workshop การสรา้งแฮนดบ์ลิ 
4. เรยีนรูว้ธิกีารจัดเตรยีมขอ้มลูและการผลติสืEอสิEงพมิพ ์Workshop การสรา้งนามบตัรและการด์อวยพร 
5. เรยีนรูว้ธิกีารจัดเตรยีมขอ้มลูและการผลติสืEอสิEงพมิพ ์Workshop การสรา้งแผน่พับและโปสเตอร ์
6. เก็บตกปัญหาการออกแบบกราฟิกและการผลติสืEอสิEงพมิพ ์
7. สรุปคําถาม-คําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 18 มกราคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 3 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีY 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีE 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีE 014-2-63503-8 

          ชืEอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีE 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืEอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืEอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัEงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
3.  หัก ณ ทีEจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีEไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
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อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัEวไป, ทักษะ, เฉพาะทาง, ออกแบบ, กราฟิก, ผลติสืEอสิEงพมิพ ์


