
 

 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง  
“การใช้โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ Inkscape” รุ่นที่ 1 

วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล: 
            Inkscape เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Adobe Illustrator หรือ Corel Draw ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้วาดภาพแบบ 
เว็คเตอร์ หรือภาพที่ประกอบไปด้วยรูปวาดที่สามารถดัดเส้นได้ Inkscape เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เราสามารถ   
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และประหยัดได้มาก เพราะโปรแกรมวาดภาพ
แบบเว็คเตอร์นั้นมีราคาสูง 
            ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า การทำสื่อเช่น โปสเตอร์, ใบปลิว, วาดการ์ตูน โดยเฉพาะการทำอินโฟกราฟิก เป็นที่นิยมมาก
ในยุคปัจจุบัน และ Inkscape ก็เหมาะกับงานนี้มาก สามารถทำจบได้ในโปรแกรมเดียว ( แต่ถ้าต้องการเก่งขึ้นไปอีกแนะนำให้ใช้ 
Gimp ร่วมด้วย) 
 
หนดะไฟพ ำ 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:     
-  ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
1. เข้าใจการใช้งาน Inkscape ในภาพรวม 
2. สามารถใช้เครื่องมือที่สำคัญของ Inkscape ได้ 
3. เข้าใจกระบวนการในการวาดภาพแบบเว็คเตอร์ 
4. สามารถวาดภาพโดยใช้ Inkscape ได้ 
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กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

08.30 – 09.00 
09:00 – 16:00 

 

เข้าห้อง ZOOM 
1. แนะนำ Inkscape 
   1.1 รู้จักกับภาพเว็คเตอร์ และ บิตแม็พ 
2. หน้าจอ Inkscape 
   2.1ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอ Inkcape 
   2.2การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
   2.3 โหมดการแสดงผล 
   2.4 เส้นไกด ์
   2.5การซูม และ การเลื่อนหน้าจอ 
3. การวาดรูปวาดเรขาคณิตและการแปลงเป็นเส้นพาธ 

 
คุณวสันต์ คุณดิลกเศวต 
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   3.1การวาดรูปวาดเลขาคณิต (สี่เหลี่ยม,วงรี วงกลม, รูปหลายเหลี่ยม รูปหลายแฉก,  
     รูปก้นหอย) 
   3.2การแปลงรูปร่างเรขาคณิตเป็นเส้นพาธ 
4. การตกแต่งเส้นขอบและพื้นหลัง โดยใช้จานสี 
   4.1การใส่สีพ้ืน  
   4.2การใส่เส้นขอบ 
5.การคัดลอก, การตัด, การวาง, การวางแบบพิเศษ และ การทำซ้ำ 
   5.1คำสั่งคัดลอก, ตัด, วาง, วางแบบพิเศษ และการทำซ้ำ 
   5.2การคัดลอกและวางรูปแบบหรือขนาด 
6.การเลือกรูปวาดโดยใช้เม้าส์ และ คีย์บอร์ด 
7.การจัดกลุ่มรูปวาด 
7.1การสร้างและการบริหารจัดการกลุ่ม 
8.ลำดับชั้นของรูปวาด 
   8.1 Z-order 
   8.2 เลเยอร์ 
9.การเรียงและการกระจาย 
   9.1การเรียง (Align) 
   9.2การกระจาย (Distribute) 
10.การแปรรูปรูปวาด (ย้าย, ย่อขยาย, หมุน, เฉือน, พลิก) 
   10.1การใช้เม้าส์, คีบอร์ด และคีย์ลัดในการแปรรูปรูปวาด 
11.การตกแต่งพื้นหลังและเส้นขอบ โดยใช้หน้าต่าง Fill and Stroke 
   11.1การตกแต่งพ้ืนหลัง 
       ก.สีเดียว 
       ข.แพทเทิร์น 
       ค.เกรเดี้ยนต์ (แบบตรง, รัศมี และ ตะแกรง) 
   11.2การตกแต่งเส้นขอบ 
12. พาธ (พาธเป็นหัวใจสำคัญของการวาดภาพเว็คเตอร์) 
    12.1ชนิดของพาธ และ โครงสร้างพื้นฐานของพาธ 
    12.2การวาดพาธ โดยใช้ Pencil tool 
    12.3การวาดพาธโดยใช้ Pen tool หรือ Bezier tool 
    12.4การวาดพาธโดยใช้ Caligraphy tool (ปากกาหัวตัด) 
13.การปรับแต่งพาธ 
    13.1การใช้ Node tool ปรับแต่งพา 
14.การพิมพ์และการจัดการข้อความ 
    14.1การพิมพ์ และ การปรับแต่งข้อความ 
    14.2การวางข้อความบนเส้นพาธ 
    14.3การแปลงข้อความเป็นพาธ 
15.การนำเข้าภาพ Bitmap มาใช้งานใน Inkscape 
    15.1การนำเข้าภาพ Bitmap แบบ Link หรือแบบ Embed 
    15.2การเปลี่ยนจาก Link เป็น Embed 
    15.3การทำ Clipping ภาพ Bimap 
16.การส่งออกเป็นภาพ Bitmap 



 

 

   
  

17. เวิร์คช็อป : เส้นและระบายสี ตามภาพ Bitmap ที่กำหนดให ้
 
หมายเหตุ 1 : เนื้อหาอาจถูกสลับย้ายวัน ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ 2 : แนวทางการสอน 
วันแรก จะเป็นเน้นอธิบายการใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆที่สำคัญของ Inkscape ซ่ึง
ระหว่างอธิบาย จะให้ปฏิบัติ 
ตาม ผลที่คาดหวังในวันแรก ก็คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและ
คำสั่งต่างๆที่สำคัญ และสามารถวาดรูป 
วาดอย่างง่ายได้ 
วันที่ 2 จะให้ผู้เข้าอบรมทำเวิร์คช็อปตามโจทย์ โดยวิทยากรจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างที
ละข้ันตอน และคอยดูให้ผู้เข้า 
อบรมปฏิบัติตาม ผลที่คาดหวังในวันที่ 2 ก็คือ ผู้เข้าอบรมสามารถวาดรูปวาดแบบ
เว็คเตอร์ที่มีความซับซ้อนปานกลางได้ 
 
***หมายเหตุ โครงร่างหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   

** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
    12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

วิทยากร: 
คุณวสันต์  คุณดิลกเศวต 

 
 
 

 
 

นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps 
และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script 

 

 

 

 
สแกน QR Code  
เพื่อสมัครอบรม 

  



 

 

   
  

-ใบสมัคร- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การใช้โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ Inkscape” รุ่นที่ 1 

วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

  จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................................ 

เลขที่ .................. หมู่ที่ ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ................................................................... 

ถนน......................................... ตำบล/แขวง ....................................................อำเภอ/เขต ........................................................................... 

จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์............................................................................ 

โทรสาร ...................................................................................... E-mail : ...................................................................................................... 

ผู้ประสานงานโดย ................................................................... โทรศัพท์   .................................................................................................... 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ............................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา  ............................................................. 
 

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................................................... 

2)  ชื่อ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................................................... 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3%) 

 ชำระก่อนวนัที่ 3 มีนาคม 2565 ชำระหลังวนัที่ 3 มีนาคม 2565 

  ค่าลงทะเบียน 2,000  บาท/ท่าน 2,400  บาท/ท่าน 
 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน คืนเงนิให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบยีน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน คืนเงนิให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   7 วัน คืนเงนิให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนคา่ลงทะเบยีน 
 

การชำระเงิน 

โอนเงิน    เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์        เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เขา้อบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662 E-mail : saranrat@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 12 หน่วย 
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