Graphic design and Publishing
ืE สงิE พิมพ์
ออกแบบกราฟิ กและการผลิตสอ

วิทยากร: อาจารย์สเุ ทพ โลหณุ ต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
E วชาญด ้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ผู ้เชีย
และทีป
E รึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช ้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Y นํ าทัEวประเทศ
งานกราฟิ กในสถาบันฝึ กอบรมชัน

22 มกราคม 2561
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
E ัดสัมมนาอาจเปลีย
E นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืE สงิE พิมพ์ (Graphic design and Publishing) ไม่ใชเ่ รือ
สร ้างสรรค์งานกราฟิ กและการออกแบบและการผลิตสอ
E ง
ืE สงิE พิมพ์
ยากเลยสําหรับมือใหม่ด ้วยวิธก
ี ารเรียนรู ้แบบ Workshop จะทําให ้คุณเข ้าใจถึงองค์ประกอบการออกแบบสอ
รวมถึงการใช ้เครือ
E งมือทีจ
E ําเป็ นในแต่ละโปรแกรมเพือ
E นํ ามาประยุกต์ใช ้งานกับองค์กร
้ อ
เนือ
Y หาจะเน ้นการใชเครื
E งมือจากโปรแกรม Photoshop, Illustrator โดยเริม
E ตังY แต่การแนะนํ าเครือ
E งมือทีจ
E ําเป็ น
ิY งานอย่าง การ์ดอวยพร, นามบัตร, แฮนด์บล
สาํ หรับการออกแบบงานกราฟิ กไปจนถึงการสร ้างชน
ิ , แผ่นพับ และการ
ี ภายในระยะเวลาอันสน
ัY
จัดทําโปสเตอร์ ได ้อย่างมืออาชพ
ว ัตถุประสงค์:
ืE สงิE พิมพ์ใน
1. เพือ
E ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไE ด ้รับการถ่ายทอดนํ ามาพัฒนางานกราฟิ กและสอ
ิ
รูปแบบต่างๆ ตามทีอ
E งค์กรต ้องการได ้อย่างมีประสทธิภาพ
ืE สงิE พิมพ์และออกแบบงานกราฟิ ก พร ้อมแนะนํ า
2. เพือ
E ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถเข ้าใจถึงกระบวนการผลิตสอ
Y
ิ
เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาชนงานในแต่ละแบบจากประสบการณ์จริง
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ืE สงิE พิมพ์
เรียนรู ้ความสาํ คัญและแนวคิดการออกแบบสอ
้ อ
เรียนรู ้และทําความเข ้าใจการประยุกต์ใชเครื
E งมือกราฟิ กด ้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator
ืE สงิE พิมพ์ Workshop การสร ้างแฮนด์บล
เรียนรู ้วิธก
ี ารจัดเตรียมข ้อมูลและการผลิตสอ
ิ
E สิงE พิมพ์ Workshop การสร ้างนามบัตรและการ์ดอวยพร
เรียนรู ้วิธก
ี ารจัดเตรียมข ้อมูลและการผลิตสือ
ืE สงิE พิมพ์ Workshop การสร ้างแผ่นพับและโปสเตอร์
เรียนรู ้วิธก
ี ารจัดเตรียมข ้อมูลและการผลิตสอ
ืE สงิE พิมพ์
เก็บตกปั ญหาการออกแบบกราฟิ กและการผลิตสอ
สรุปคําถาม-คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 22
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 7
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

มกราคม 2560

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีY
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีE 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีE 014-2-63503-8
E บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงE แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีE จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีE 0-2615-4479
ืE บริษัท เบอร์ตด
E หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังE จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงE แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีE จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
E า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไE ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
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

E สิงE พิมพ์
อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัEวไป, ทักษะเฉพาะทาง, ออกแบบ, กราฟิ ก, การผลิต, สือ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

