หลักสูตร Graphic Design for Web
๑. ชื่อหลักสูตร : Graphic Design for Web
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ : สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการออกแบบและตกแตงรูปภาพมีมากมาย และการออกแบบตกแตงเว็บไซตใหสวยงานทั้ง
อีกทั้ง เรายังออกแบบโปรเตอร ไวนิ่ว สําหรับประชาสัมพันธกิจกรรม และการจัดงานตาง โดยเราสามารถสราง
ชิ้นงาน โดยใชไดหลายโปรแกรม อาทิเชน โปรแกรม PhotoScape ,InDesign ,Illustrator ,CorelDraw
และโปรแกรม Photoshop ฯลฯ จะเห็นไดวา การออกแบบ ก็เปนสวนสําคัญที่เราตางไดพบเห็นอยูในรูปแบบ
ของ การตัดตอรูปภาพ การออกแบบโฆษณาบนแผนพับ และบนเว็บไซตตางๆ ซึ่งทําใหชิ้นงานตาง ๆเกิดความ
สนใจในสิ่งที่นําเสนอ สามารถตัดแตงภาพในโอกาสตางๆ ใหออกมาอยางนาสนใจ “สวยดวย Photoshop”
คํา ๆ นี้เปนคําที่เรามักจะไดยินบอย เมื่อเห็นภาพดารานางแบบสวย ๆ หรือภาพตาง ๆ บน Social Facebook
twitter LINE หรือตามเว็บไซตตาง ๆ ภาพจะออกมาดูสวย สดใส ผิวเรียบเนียน รูปรางดูดี นั้นแหละคือผลงาน
ของ Photoshop
ภายในองคกรการศึกษาของเราก็มีความจําเปนในการใชงาน การออกแบบตกแตงภาพ หรือ ชิ้นงาน
ตางๆ ใหมีความสวยงาม และดูนาสนใจ นาชม นามอง บนเว็บไซตสวนงาน และการทําโฆษณา ในสื่อตาง ๆ ก็
ลวนแลวแตตองใชการออกแบบตกแตงทั้งนั้น
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
ออกแบบ การดีไซน ใหเกิดความสวยงาม ความนาสนใจ ซึ่งนํามาใชบนเว็บไซตของทานและบนเว็บไซตของ
สวนงาน เพื่อใหบุคลากร สามารถสรางชิ้นงานที่ออกแบบเองและสามารถนําไปใช บนเว็บไซตของสวนงาน
หรือ facebook ของสวนงาน และบนสื่อ ประชาสัมพันธ จึงไดจัดการอบรม หลักสูตร Graphic Design for
Web นี้คะ
๔.วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถ ออกแบบ ดีไซน เว็บไซตดวยตัวเองได
๔.๒ เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถสรางชิ้นงาน ที่มีความนาสนใจ และสามารถที่จะออกแบบได
อยางมืออาชีพ
๔.๓ เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสวนงานได
๕.เปาหมาย
บุคลากรสวนกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๒๕ รูป/คน

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหวาง วันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๗. ขอบขายเนื้อหาหลักสูตร
 แนะนําเกี่ยวกับ Photoshop
 แนะนําการติดตั้งโปรแกรม
 การเรียกใชงานโปรแกรม
 แนะนําสวนตาง ๆ ของโปรแกรม
 การทํางานของไฟลภาพ
 การปรับแตงภาพ
 การเลือก ภาพ การ Selection
 ปรับแตงสีและแสงเงาภาพ
 สรางเอฟเฟคตภาพ ดวย Filter
 แนะนํา เลเยอร
 ตัดตอและปรับแตงภาพ
 การใส Logo
 การใสรูปภาพ
 การตัดตอรูปภาพ
 การใสตัวอักษร และการดาวนโหลด การติดตั้ง font สวยๆ
 Workshop ทําแบนเนอร
 Workshop โบชัว
๘. การประเมินผล
๘.๑ การตอบแบบประเมินผลโครงการ
๘.๒ ผูเขารวมอบรมสามารถสราง และออกแบบชิ้นงานที่นาสนใจได
๙ . ๑ ผู เ ข า ร ว ม อ บ ร ม ผ า น ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร Graphic Design for Web
๙.๒ ผูเขารวมอบรมสามารถสรางชิ้นงาน และ สามารถนําไปใช และแนะนํา ผูอื่นในสวนงานได

กําหนดการอบรม
หลักสูตร Graphic Design for Web
ณ หองปฎิบัตกิ ารคอมพิวเตอร C๑๑๔ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังนอย
*******************
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
เวลา ๑๐.๑๕- ๑๑.๓๐ น.

ลงทะเบียน
- แนะนําเกี่ยวกับ Photoshop
- แนะนําการลงโปรแกรม
พักเบรคฉันน้ําปานะ/รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
- แนะนําเกี่ยวกับ Photoshop
- แนะนําการลงโปรแกรม
- การเรียกใชงานโปรแกรม
- แนะนําสวนตาง ๆ ของโปรแกรม

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
- แนะนํา การทํางานกับไฟลภาพ
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

- การปรับแตงภาพ
- การเลือก ภาพ การ Selection ซีเล็กชั่น
พักเบรคฉันน้ําปานะ/รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
- การใส Logo
- การใสรูปภาพ
- การตัดตอรูปภาพ

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน
- การใสตัวอักษร และการดาวนโหลด การติดตั้ง font

สวยๆ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักเบรคฉันน้ําปานะ/รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๓๐ น.
- Workshop ทําแบนเนอร

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
- Workshop ทําแบนเนอรตอ
พักเบรคฉันน้ําปานะ/รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
- Workshop โบชัว

ทําพิธีปดการอบรม

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบตอบรับการเขารวมอบรมหลักสูตร
“หลักสูตร Graphic Design for Web”
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร C๑๑๔ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
**************
ชื่อสวนงาน........................................................................................................................................
๑. ชื่อ..............................................................ฉายา/นามสกุล...................................................
ตําแหนง................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................
กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ ๔ อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓ ภายใน ๘๐๗๔, ๘๐๗๕
หรืออีเมล ITtraining@mcu.ac.th

