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หัวข้ออบรม: 

 ภาพเวกเตอรค์ืออะไร 

- แนะน ำเวกเตอรส์ต็อคหนึ่งใน Digital Content ท่ีสำมำรถท ำเงินไดจ้ำกกำรท ำงำนท่ีบำ้น 

- วิธีกำรซือ้ -  ขำยภำพเวกเตอร ์และกำรน ำไปใชง้ำน 

 ท าความรู้จักกับผู้ซือ้ภาพ ใครคือลูกค้า? 

- แนวโนม้ในกำรเขำ้มำซือ้ภำพ 

- เรตรำคำท่ีผูข้ำยควรทรำบ 

 เตรียมตัวสู่การเป็นเวกตอรส์ตอ็กเกอร ์

- ปรบัทศันะคต ิเขำ้ใจโมเดลธุรกิจขำยเวกเตอรอ์อนไลน ์

- โปรแกรมสรำ้งงำนเวกเตอร ์(ฟรีและเสียเงิน) 

- ท ำควำมรูจ้กักบัเว็บเอเจนซ่ีแตล่ะแหง่ 

 วิธีพัฒนาไอเดยีในงานเวคเตอร ์

- มองงำนกรำฟฟิกประเภทเวกเตอรใ์หข้ำดจำกงำนภำพถ่ำย 

 ท าภาพอย่างไรให้โดนใจตลาด Keywords อีกหน่ึงกุญแจสู่ความส าเร็จ 

- ศกึษำ Trendและเทคนิคท่ีเหมำะกบังำนแตล่ะประเภท 

- Content is the king สรำ้งคอนเทน้ทใ์หน้ำ่สนใจ 

- หำจดุขำยในพอรต์งำนตวัเอง เพื่อดงึดดูลกูคำ้ 

 ข้อควรระวังในการสร้างสรรคผ์ลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ 

- Inspired or Plagiarism 

- กำรดรำฟ (ลอกลำย) ภำพจำกอินเตอรเ์น็ท 

- Keyword ท่ีถกูมองว่ำเป็นสแปม 

- กำรขโมยงำนผูอ่ื้นมำขำย 
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 Workshop 

- สรำ้ง Flat Icon จำกหวัขอ้ท่ีก ำหนดให ้(ถำ้ยงัไมมี่โปรแกรมใหว้ำดมือ) 

-  วิเคำระหพ์อรต์งำนเวกเตอรส์  ำหรบัมือใหมพ่รอ้มแนวทำงในกำรพฒันำปรบัปรุงพอรต์นัน้ๆ 

 
รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 80% 

 ระดมควำมคิด 20% 

 
 

วันที ่28 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.  
อบรมผำ่นระบบออนไลน ์

 
อัตรา 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
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ประวัตวิิทยากร: จักรินทร ์เนียมกลาง  

การศึกษา 

 ปรญิญาตรี วิศกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาโท ภาษาองักฤษเชิงอาชีพเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ(หลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ)  

สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณก์ารท างาน 

 Graphic Designer :  มากกวา่ 10 ปี 

 Vector Stocker : 5 ปี 10 เดือน 

รายละเอียดและหลักการท างาน 

 มีภาพ Vector จ านวน 1,500 ภาพ โดยสง่เว็บ Microstock และ Macrostock รวมกนัจ านวน 10 แหง่ ซึ่ง
ปรมิาณภาพท่ีมีในเว็บแตล่ะแหง่ไมเ่ทา่กนัขึน้กบัการพิจารณาการผา่นไปขายจากทางแตล่ะเว็บ เชน่ 
ShutterStock มีจ  านวน 1,500 ภาพ, Freepik มีจ  านวน 1,000 ภาพ 

 เป็น Vector Creator สายคณุภาพ คือ ใสใ่จรายละเอียดและใหค้วามส าคญักบัไอเดียงานมากกวา่ท าเพ่ือสง่
จ านวนมากๆ (ระยะเวลาเกือบ 6 ปี กบัภาพจ านวน 1,500 ภาพ จดัวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัพอรต์อ่ืนๆ 
โดยทั่วไป) 

 พฒันาเชิงเทคนิคควบคูไ่ปกบัพฒันาเชิงไอเดียเพ่ือยกระดบัพอรต์งานไปในทกุๆปี 

ความส าเร็จทีผ่่านมา 

 ท ารายไดท้ะลหุลกัลา้นบาทกบัเว็บ ShutterStock เม่ือปลายปี 2563 ท่ีผ่านมา  

 มีจ  านวนโหลดกวา่ 2 แสนโหลดและมีผูต้ิดตาม 1,500 คน ท่ีเว็บ Freepik (รายไดท่ี้เป็นจ านวนเงินท่ีน่ีใกลจ้ะ
ทะลหุลกัลา้นบาทเชน่กนั คาดวา่จะเป็นชว่งปลายปี) 

 ไดร้บัการพิจารณาใหผ้่านไปขายภาพ Vector ท่ีเว็บ GraphicRiver ในเครือ Envato ซึ่งเป็นเว็บคณุภาพสงูท่ี
ไมร่บังานง่ายๆ (มีภาพผา่นเขา้ไปขายจ านวน 300 กวา่ภาพจากการสง่ไปใหพ้ิจารณาจ านวน  1,500 ภาพ) 
และเคยไดร้บัเลือกเป็น Author of the week ท่ีเว็บแหง่นี ้(มีรูปและลิงกพ์อรต์งานขึน้โชวท่ี์หนา้แรกของเว็บ
เป็นเวลา 1 สปัดาห)์ 

 บอ่ยครัง้ท่ีงานถกูซือ้ดว้ยราคาสงู (เรตราคาของการโหลดขึน้อยู่กบัการใชง้าน) เพ่ือใชเ้ป็นหนา้ปกหนงัสือ, 
นิตยสาร ทัง้แบบ e-book และแบบรูปเลม่ รวมถึงเป็นโปสเตอรโ์ฆษณา 
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ตัวอย่างผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse 

ลงทะเบียนออนไลน ์ www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส าหรบันิติบคุคล) 6 

ผลงานเว็บ Shutterstock 

 

ผลงานเว็บ freepik 

 

ผลงานเว็บ GraphicRiver 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู ่ดังนี้
กรุณาส่งถงึ: วรำงคณำ ไชยเผือก

บรษัิท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)
1854 ชัน้ 6 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต้

เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

เมื่อไดร้บัใบหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ทีมงำนจะ
ด ำเนินกำรจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหท้ำงไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณำช ำระทนัทีหลงัจำกยนืยนัจดัอบรม 
(เจำ้หนำ้ที่จะแจง้ใหท้รำบทำงอีเมล)

2. กรุณำออกใบหกัภำษี ณ ที่จ่ำยเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช ำระเงิน

3. ใบเสรจ็จะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช ำระเงิน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ำยอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,173 บาท

อตัรำ 3,900 บำท + 
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 273 บำท นิต

บิุค
คล 4,056 บาท

อตัรำ 3,900 บำท +
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 273 บำท  -
ภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % 117 บำท

การช าระค่าอบรม 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภำยใน 7 วนัท ำกำร ทำงบรษัิทจะคดิคำ่อบรมในอตัรำเต็มของคำ่อบรม  
• หำกไมส่ำมำรถเขำ้อบรมได ้สำมำรถเปลีย่นผูเ้ขำ้อบรมเป็นทำ่นอืน่แทนได  ้


