
 
 

ชื่อโครงการ   
 

การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  
 ในยุค Digital content ที่เต็มไปด้วยการสื่อสารออนไลน์โดยใช้ภาพหรือกราฟิกในการ บ่งชี้ถึงข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของคนในปัจจุบัน Infographic 
จึงเป็นเครื่องมือทีน่ ามาใช้จัดการข้อมูลซับซ้อนมหาศาลให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนจะอ่านได้อย่างสนุกสนาน 

 อินโฟกราฟิก (Infographic) ได้รับความนิยมและเริ่มพบเห็นกันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่าย
สังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป ซึ่งการสร้างอินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็น
ตัวหนังสือจ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตนเอง โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามา
สรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ให้แสดงออกมาเป็นภาพ ท าให้ช่วยลดการอธิบายเพ่ิมเติม โดยสามารถเข้าใจและ
จดจ าได้ในเวลาที่จ ากัด 

ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยนโยบายการให้การบริการวิชาการจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการจัดฝึกอบบรมและเผยแพร่ความรู้เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้น่าสนใจอย่างมืออาชีพ ดังนั้นฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมงานวิจัย ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการการออกแบบ Infographic เพ่ือ
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในขึ้น เพ่ือให้สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
งานในหน้าที่การท างานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  



2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟ
กราฟิก  

2.2 เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือน าไปประยุกต์ใน
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมงานวิจัย ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4. คณะที่ปรึกษา 

1.  ผศ.ชาญชัย  กุศลจิตกรณ์  ผู้อ านวยการส านักฯ 
2.  ผศ.ดร.ชูพันธุ ์ รัตนโภคา  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
5. คณะกรรมการด าเนินการ 

1.  ดร.สุธิดา  ชัยชมชื่น  ประธานกรรมการ 
2.  นายวัชร    พิชยนันท์  กรรมการ 
3.  นางสาวธัญนันท์ กระดาษ   กรรมการ 
4.  นายเตมีย์   ช่วยชูวงศ ์  กรรมการ 
5. นายกนก     บุญพันธ์จันที  กรรมการ 
6. นรินทร์  บุญปิง   กรรมการ 
7. นายอนุชิต  ชาบ าเหน็จ  กรรมการและเลขานุการ 

 
6. วิทยากรและผู้ช่วยประจ าหลักสูตร 

1. นายนรินทร์   บุญปิง 
2. นายศรัญญู    บุญประสพ 
 

7. จ านวนผู้เข้าอบรม 
      นักศึกษาและบุคลากรภายใน จ านวน 30 คน   
 
8. ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าฝึกอบรม 
       -  
 
 



9. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
วันที่ 16 มิถุนายน เวลา 9.00-16.00 น. 
 

10. สถานทีฝึ่กอบรม 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 4 ห้อง 406  ตึกอเนกประสงค์ 
 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมีความรู้และความเข้าใจในการสร้าง Infographic   
12.2 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าฝึกอบรมการสร้าง Infographic สามารถน าเทคนิคต่างๆ ที่ได้จาก

การอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการฝึกอบรม 

 

 การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  
ณ  ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 
8.00-8.45 น. ลงทะเบียน 1. นายนรินทร์ บุญปิง 

2. นายศรัญญู บุญประสพ 
 

 

8.45-9.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
9.00-10.30 น.  เริ่มต้นกับ Infographic  

- Infographic คืออะไร 
- ประโยชน์ของ Infographic 
- จุดเด่นของการสื่อสารด้วย Infographic 
- Infographic ที่ดีเป็นแบบไหน 

10.30-10.45 น. พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. - รูปแบบของ Infographic 

- การเตรียมข้อมูลส าหรับ Infographic 
- ภาพกราฟิกท่ีมักใช้ใน Infographic 
- เรียนรู้เรื่องการออกแบบ 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 1. นายนรินทร์ บุญปิง 

2. นายศรัญญู บุญประสพ 
 

13.00-14.30 น. การสร้าง Infographic ด้วย Piktochart 
- รู้จักโปรแกรม Piktochart  
- การสร้างและบันทึกไฟล์ 
- การสร้างเส้นและรูปทรงต่างๆ 
- ก าหนดสีสันให้อ๊อบเจกต์และเส้นขอบ 
- สร้างตัวอักษร 

14.30-14.45 น. พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง 



14.45-16.00 น. - ปฏิบัติแบบฝึกหัดออกแบบ Infographic เพ่ือสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

16.00-16.15 น. พิธีปิดการฝึกอบรม  
 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


