
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพ 

................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 
ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล  การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้

และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน  โดยเฉพาะสื่อด้วย InfoGraphics ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็น
การน าข้อมูลจ านวนมหาศาล น ามาออกแบบและสร้างสรรค์ ท าให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อออกมาในลักษณะของ
ภาพกราฟิกท่ีนอกจากจะสวยงามแล้วยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  เหมาะส าหรับผู้ ใช้งานในยุคไอทีที่ต้องการ
เข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด   ดังนั้น  หากสามารถน าความรู้ต่างๆ  มาสื่อสารในรูปแบบ
InfoGraphics ได้ก็จะช่วยให้บุคคลทั่วไป สามารถ เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจ ากัด  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม 
หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพ  ที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ เพราะ
เป็นการน าเสนอภาพรวมเก่ียวกับการออกแบบ  InfoGraphics   ทั้งในเชิงแนวความคิดและการประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการสร้างสื่อ InfoGraphics จากโปรแกรมพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ในส านักงานเพ่ือใช้ตกแต่ง  จัดการ
ภาพที่จะน ามาใช้ประกอบในการสร้าง Infographics  เพ่ือความง่ายและลดทอนความซับซ้อนของเนื้อหาอันจะท า
ให้ผู้อ่านสามารถจดจ าและเข้าใจประเด็นรายละเอียดของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย   ตลอดจนการใช้เครื่องมือจาก
เว็บไซตท์ี่สามารถสร้าง InfoGraphics ได้อย่างสวยงาม และรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ ความเข้าใจแนวคิด ขั้นตอนการสร้างสรรค์สื่อภาพแทน
ข้อมูลด้วย InfoGraphics 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพ่ือน าเสนอเป็น
ภาพ InfoGraphics ไดอ้ย่างรวดเร็ว และสวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

3.1  มีความรู้ พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint และเคยผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร Microsoft Powerpoint ไม่ว่าจะเป็นระดับใด 

3.2  เ ป็นผู้ทีร่ับผิดชอบต้องท าข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน 
 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  จ านวน 3 วัน  
 

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่จาก สพข. 1-12 และ หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 40 ราย 

 
6. วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยายภาคทฤษฎี การสาธิต และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม 
 
 
 



2 
 
 

7. สถานที่ในการฝึกอบรม 
  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
8. หลักสูตรการฝึกอบรม   
  

วันที่  28 พฤศจิกายน 2559     
 
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00- 10.00 น. บรรยาย 

 รู้จักกับ InfoGraphics  
o จุดเด่นและประโยชน์ของ  InfoGraphics  
o การประยุกต์ใช้ InfoGraphics  

10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ 
 สรุปและทบทวนการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  

(เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ InfoGraphics )   
o การสร้างและจัดการสไลด์  
o สร้างสไลด์จากแม่แบบที่มีในเครื่อง  
o ก าหนดขนาดสไลด์ใหม่  
o เพ่ิมสไลด์แผ่นใหม่  
o รู้จักกับเค้าโครงสไลด์และตัวยึด 
o วิธีย้ายหรือจัดล าดับสไลด์ใหม่ 
o การลบแผ่นสไลด์  
o การซ่อนสไลด์  
o ย่อ/ขยายการแสดงสไลด์  

13.00 – 16.30 น.  สรุปและทบทวนการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
(เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ InfoGraphics )  (ต่อ) 
o คัดลอกสไลด์  
o การท างานกับข้อความในสไลด์  
o ใส่ข้อความในตัวยึด  
o เลือกข้อความ  
o ลบข้อความ  
o คัดลอกหรือย้ายข้อความ   
o การใส่ค าหรือข้อความในสไลด์  
o การตกแต่งข้อความ  
o ปรับข้อความให้พอดีกับตัวยึด  
o คัดลอกรูปแบบของข้อความ 
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วันที่  29 พฤศจิกายน 2559  
    
เวลาการอบรม รายละเอียด 

09.00- 10.00 น. บรรยายการแนวคิดในการออกแบบ InfoGraphics  
10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ 

 การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์  
o เพ่ิมลวดลายและสีสันให้งานน าเสนอเหมือนอย่างมืออาชีพ  
o โครงร่างสี (Color Scheme)  
o เปลี่ยนพื้นหลังให้มีลวดลาย  
o การใส่รูปภาพในรูปทรงกราฟิก 

13.00-16.30 น.  การประยุกต์ใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ในการสร้าง InfoGraphics  
o แถบเครื่องมือวาดรูป  
o การใช้รูปส าเร็จของ รูปทรงกราฟิก (SmartArt)  
o การประยุกต์ใช้รูปทรงกราฟิกแบบต่างๆ  
o การปรับแต่งลักษณะรูปทรงกราฟิก 
o การใส่รูปภาพในรูปทรงกราฟิก  

 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559     
 
เวลาการอบรม รายละเอียด 

09.00 - 10.00 น. บรรยายแนวคิดการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนออกเป็น  InfoGraphics  

10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ 
 การวาดภาพกราฟิกเพื่อน าเสนอผลงานแบบ InfoGraphics  

o วาดรูปทรงส าเร็จ (Shape) การปรับแต่งรูปทรงจุดปรับรอบๆ ภาพ  
o ก๊อปปี้รูปทรง  วาดรูปทรงซ้อนกัน  
o ก าหนดสไตล์ให้รูปทรง  
o หมุนรูปทรง  พลิกรูปซ้าย/ขวา หรือ บน/ล่าง  ปรับขนาดรูปทรง  
o ย้ายกราฟิก  การเลือกกราฟิก  

13.00 – 16.30 น.  การวาดภาพกราฟิกเพื่อน าเสนอผลงานแบบ InfoGraphics  (ต่อ) 
o ใส่ข้อความในรูปทรง  เส้นตาราง และเส้นบอกแนว  
o วาดรูปแนบเส้นบอกแนว  
o อธิบายภาพด้วย Callout  
o ปรับแต่งเส้นโยงค าบรรยาย  
o เทคนิควาดรูปทรง ใส่เงาและเอฟเฟ็คต์แบบ 3 มิติ  
o จัดระเบียบให้รูปวาด จัดล าดับกราฟิกท่ีซ้อนกัน  
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หมายเหตุ :   1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- รอบเช้า     เวลา 10.30 – 10.45 น.   
- รอบบ่าย    เวลา 14.30 – 14.45 น. 

  2. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
 

9. วิทยากรในการฝึกอบรม 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
11.1 นางสาวอริศรา พึ่งพา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  
11.2 นายฉัตรชัย  เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
11.3 นางสาวนิจพร  บุญช่วย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

 

11. ที่ปรึกษาโครงการ 
12.1   นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
12.2   นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  
 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถออกแบบ  InfoGraphics ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการ

จัดการเนื้อหาและสิ่งที่ต้องการน าเสนอ 
13.2 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  InfoGraphics และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------------------------------- 


