
 
เลขที่....................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล  กลุ่มบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์ ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางปภาดา น้อยค ายาง ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ            ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอัมพร ขาวบาง ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห์  พันศิริพัฒน์           ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร ต าแหน่ง ต าแหน่ง  :   ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาววรุณพรรณ พองพรม ต าแหน่ง  :   พนักงานเข้าเล่ม (บ๒) 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวจันทิรา จีนะวงค์  ต าแหน่ง  :   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ห้องสมุดองครักษ์ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ห้องสมุดองครักษ์ 
ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวเจณจิรา มั่นคง  ต าแหน่ง  :   ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน  : ห้องสมุดองครักษ์ 
ชื่อหลักสูตร การฝึกอบรมในหัวข้อ “การสร้างอินโฟกราฟิกเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” 
วันเดือนปี 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.  
สถานที่จัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยงานผู้จัด งานบริการการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ 
ค่าใช้จ่าย ไม่มี    มี  

เบิกจ่ายจากงบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

ได้รับ   ไม่ได้รับ  เนื่องจาก.................................................................. ......... 
ไม่มี 



 
สรุปสาระส าคัญ 
การอบรมในหัวข้อ“การสร้างอินโฟกราฟิกเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และได้ลงมือฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ชิ้นงานผ่านโปรแกรม PowerPoint วิทยากรโดย นายสุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ นักสื่อสารองค์กร จากส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร (PRSWU) โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
การสื่อสาร คือ การท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตรงกัน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communication 
การสื่อสาร ประกอบด้วย 
 

 
 

       
                      ผู้ส่งสาร                                                ผู้รับสาร                                       
 
Infographic คืออะไร? 

         
Info = Information  / Graphic = Graphic ซึ่งก็คือ Data (ข้อมูล) + Design (การออกแบบ) โดยเปรียบเทียบ 
Infographic เหมือนกับอาหารที่ต้องมีส่วนผสม และรายละเอียดต่างๆ  

 
 

ข้อความ 
 

ช่องทาง 
 

ตอบกลับ 



 
History of Infographic 
- ยุคมนุษย์โครมันยอง (Cro-Magnon Man) ราว 30,000 ปีก่อนคริสกาล: มีการวาดภาพบนผนังถ้ า 

 
 
- ยุคชาวอียิปต์โบราณ (Egyptians) ราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล: มีการวาดรูปต่างๆ บนผนัง, พีระมิด 

 
 

- ยุค 1875 (Florence Nightingale) : มีการสรุปข้อมูลการเสียชีวิตของทหารในยุคนั้น เป็นแผนภาพชื่อว่า Nightingale 
Rose Diagram 

 
 
ขั้นตอนการท า Infographic 
1. เลือกเรื่อง (ที่จะท า): เช่น เรื่องท่ีน่าสนใจ เรื่องที่เป็นกระแส เรื่องที่ใครควรรู้ หรือเรื่องทีไ่ด้มอบหมายมา โดยพิจารณาว่า
เรื่องท่ีจะน าเสนอเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด 
2. ท าความเข้าใจกับเนื้อหา: ในการท าอินฟกราฟิก สิ่งหนึ่งที่ต้องท าเป็นอันดับแรก คือ ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เรา
ก าลังท า 
3. ศึกษาข้อมูลและจัดหมวดหมู่: การศึกษาข้อมูลและจับใจความส าคัญ ของข้อมูลทั้งหมด โดยข้อมูลที่ได้ มีแหล่งอ้างอิงที่
ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
 



 
4. เตรียมเนื้อหาและข้อมูล: จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มา โดยจับใจความส าคัญ และสรุปข้อมูลให้กระชับ แยกประเด็นส าคัญๆ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการล าดับเรื่อง จากนั้นจึงแปลงเนื้อหาที่ได้เป็นภาพหรือสัญลักษณ์ โดยแบ่งเป็นส่วนหัวเรื่อง กลางเรื่อง และ
ท้ายเรื่อง 

 
 

5. ออกแบบ ร่างและจัดวาง: ร่างภาพและจัดวางเนื้อหาที่ได้คิดไว้คร่าวๆ น าภาพที่ร่างไว้ไปออกแบบในโปรแกรมกราฟิก
ต่อไป เช่น โปรแกรม adobe photoshop, adobe illustrator, PowerPoint  
6. ตรวจสอบและเผยแพร่: เมื่อออกแบบด้วยโปรแกรมเสร็จจะได้ อินโฟกราฟิก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา 
ตัวอักษรให้รอบคอบอีกครั้งก่อนน าไปเผยแพร่ เพราะหากงานถูกเผยแพร่ออกไปแล้วอาจท าให้เสียความน่าเชื่อถือได้ 
 
Layout Infographic 
1. List Layout: เหมาะกับข้ันตอนต่างๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

      
 

 
 
 
 
 



 
2. Article Layout: เหมาะกับบทความ เนื้อหาที่มีข้อมูลจ านวนมาก น ามาแบ่งเป็นส่วนบทน า เนื้อหา และสรุป 

      
 

3. Comparison Layout: การเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง 

 
 

4. Structure Layout: แจกแจงเนื้อหา รายละเอียด มีการแตกโครงสร้างออกไป หรือเป็น Flow Chart 

      
 



 
5. Timeline Layout: รายละเอียดตามช่วงเวลา เช่น ประวัติ โดยเรียงเนื้อของช่วงเวลาหาจากบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา 

 
 

6 วิธีสร้างสรรค์ ให้ Infographic โดนใจ 
1. ทิ้งสิ่งเดิมๆ ที่น่าเบื่อ หันมาลองสิ่งใหม่ๆ 
จุดไฟให้กับตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน  
5 เว็บไซต์แนะน า เติมไฟในการพรีเซนฯ 
1) pinterest.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมไว้ครบทั้งศิลปะ งานออกแบบ ไลฟ์สไตล์ และภาพถ่าย 
2) dribble.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานระดับพรีเมี่ยม สามารถสมัครสมาชิกเพ่ือแชร์ผลานของเราได้ 
3) huaban.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมศิลปะ งานออกแบบ ไลฟ์สไตล์ และภาพถ่ายในเวอร์ชั่นจีน 
4) awwwards.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานการอกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในโลก 
5) creativebloq.com เป็นเว็บไซต์ update ข่าวสารงานออกแบบและศิลปะได้อย่างรวดเร็ว 
 
2. ลองเล่นกับสีสัน ระวังสีที่ควรหลีกเลี่ยง 
สีและการรับรู้ : การเลือกใช้สีควรเลือกสีที่อ่านง่าย ไม่ปวดตาจนอ่านไม่ออก หลีกเลี่ยงการใช้สีที่อ่านยากๆ มองไม่เห็น 

       
 

เว็บไซต์แนะน าแนวสี : color.adobe.com, coolors.co 
 
 
 
 
 
 



 
3. การเลือก font ที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
เลือก font ที่ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะสม อย่าใช้ฟอนต์หลายตระกูล เล่นกับฟอนต์ โดยปรับขนาดเล็ก-ใหญ่ และการใช้สี 

 
 

5 เว็บไซต์ Font ที่ต้องรู้ไว้ 
1) Dafont.com: เว็บไซต์ที่มีฟอนต์จ านวนมาก ซึ่งมีการจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถหา font ที่เหมาะกับงานได้อย่าง
รวดเร็ว font ส่วนใหญ่แจกให้ฟรีส าหรับการน าไปใช้ส่วนตัว 
2) Font Squirrel.com: เว็บไซต์ที่มี font แจกฟรี สามารถน าไปใช้ทางการค้าได้หมด 
3) CreativeMarket.com: เวบ็ไซต์นี้แจกและขาย item ส าหรับงานกราฟิก รวมทั้ง font ด้วย ซึ่งจะมี fint น ามาแจกฟรี
หมุนเวียนไปในแต่ละสัปดาห์ 
4) Medialoot.com: เว็บไซต์นี้มีแต่ font ดีๆ สวยๆ ราคาถูก และแจกฟรีก็มีเช่นกัน 
5) f0nt.com: เว็บไซต์นี้มี font ไทยสวยๆ แจกให้ใช้ และมีแบบให้จ่ายเงินด้วย 
 
4. ใช้ภาพแทนข้อความ 
ภาพท าให้เกิดความน่าสนใจ 
4 เว็บไซต์รูปดีที่ควรต้องไปโดน 
1) pexels.com: เว็บไซต์นี้ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วในการค้นหารูปด้วยการพิมพ์ Keyword ในช่องค้นหา เหมาะส าหรับคน
ที่ใช้รูปด่วน 
2) unsplash.com: เว็บไซต์นี้ให้ภาพวิวทิวทัศน์เป็นส่วนใหญ่ เป็นเว็บไซต์หลักๆ ที่มีคนเข้ามาโหลดใช้มากที่สุด 
3) pixabay.com: เว็บไซต์นี้มีรูปให้เลือกจ านวนมาก โดยประมาณ 300,000 กว่ารูป โดยส่วนมากเป็นภาพที่น าไปใช้ในงาน
โฆษณา 
4) lifeofpix.com: เว็บไซต์นี้มีรูปที่สื่อและแสดงอารมณ์ของภาพ และแจกฟรี 
 
*Pictogram : พิกโตแกรม คือ การใช้ภาพแทนค าพูด หรือข้อความ ซึ่งช่วยประหยัดเนื้อที่และเวลา 
**อ้างอิงรูป (Credit) ถ้าเอารูปจากเว็บไซต์อ่ืนมาใช้ อย่าลืมให้เครดิตเจ้าของภาพ 
 
 
 



 
5. ลองใส่ลูกเล่น (Chart-infographic) 

 
 

6. จัดวางรูปแบบ (Layout) 
- การแบ่งแนวนอน: แบ่ง 2 ส่วนเพื่อแยกข้อมูลให้เห็นชัดเจน 

 
 

- การแบ่งแนวตั้ง: ท าให้แบ่งรูปภาพแยกกับข้อความ 

 
 

- แบ่งเป็น 3 ส่วน: โดยจะเน้นหลักในส่วนตรงกลาง 

 
 



 
- แบ่งเป็นตัว T บน 

 
 
- แบ่งเป็นหลายๆ ส่วน 

 
 
 
Workshop 
Microsoft PowerPoint รื้อฟ้ืน เบสิค พาวเวอร์พ้อย  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. วิธีการเลือกขนาดของสไลด์ที่ต้องการ 
ไปที่ Design >> Slide Size >> Custom Slide Size 

 
 
2. ปรับเลือกขนาดตามท่ีต้องการ หรือเลือกขนาดเพ่ิมเติมจากขนาดที่ก าหนดมาให้แล้ว 

 
 
3. การน ารูปภาพมาใช้โดยตัดพื้นหลังของภาพออกไป 
ดับเบ้ิลคลิกคลิกที่รูปภาพที่ต้องการ เลือก Remove Background 

 
 



 
เลือกที่  และกด 
   
 

    
 
4. การใส่ Guideline แบ่งซ้ายและขวา หรือ บนและล่าง เพ่ือช่วยในการจัดวาง Layout 
คลิกขวาที่พ้ืนที่ว่าง เลือก Grid and Guide และเลือก Add Vertical Guide (แบ่งซ้ายขวา) หรือ Add Horizontal Guide 
(แบ่งบนล่าง) 

 
 

    
 

5. การ Save แนะน าให้เลือก Save ไฟล์งานเป็น .PNG เพ่ือเหมาะส าหรับน าผลงานไปสั่งพิมพ์หรือลงชื่อประชาสัมพันธ์
ตามช่องทางต่างๆ 
 




