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การสร้าง Infographic ยุค Digital Content 
การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการน าขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากหรือขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนงัสือจ านวนมาก มา
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์ใหส้ามารถเล่าเร่ืองไดด้ว้ยตวัเอง ประโยชนแ์ละพลงัของ 
Infographic นั้นมีอยูม่ากมาย เพราะดว้ยแผนภาพสวยๆน้ี สามารถท าใหค้นทัว่ๆไปสามารถเขา้ถึง เขา้ใจ 
ขอ้มูลปริมาณมากๆ ดว้ยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ดว้ยขอ้มูลท่ีถูกคดักรองมาเป็นอยา่งดี ท าใหผู้อ่้าน
เขา้ใจไดง่้าย เป็นวธีิการน าเสนอขอ้มูลเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเราสามารถหยบิยกเร่ืองราวเลก็ๆ ไปจนถึง
เร่ืองราวใหญ่โตมาน าเสนอ ในมุมมองท่ีแปลกตา ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั  โดยรูปแบบ
หรือประเภทของ Infographic ตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

หลกัสูตรน้ี มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ การออกแบบและเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อน าไปใชใ้น
โปรแกรมพรีเซนเตชัน่ เช่น Photoshop เรียนรู้การจดัวาง การใชสี้ การใชต้วัอกัษร การสร้าง เทมเพลตการ
สร้างแบค็กราวน ์เพื่อใหง้านพรีเซนเตชัน่สวยงาม น่าสนใจ ทนัสมยั 

วตัถุประสงค์: 

 เขา้ใจการสร้างขอ้มูลแบบ Infographic 
 เขา้ใจรูปแบบของ Infographic 
 เรียนรู้การเตรียมขอ้มูลส าหรับ Infographic 
 เรียนรู้เร่ืองภาพกราฟฟิกท่ีมกัใชใ้น Infographic 
 เรียนรู้เร่ืองการออกแบบ Infographic 
 เขา้ใจการออกแบบ Infographic ดว้ย Adobe illustrator 
 เรียนรู้การออกแบบ Infographic ดว้ย Adobe Photoshop 
 เรียนรู้การออกแบบภาพ Infographic ดว้ยเคร่ืองมือออนไลนฟ์รี 

 



 

 

บรษิัท ไอทีจีเนียส เอน็จิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

กลุ่มเป้าหมาย: 

 นกัเรียนนกัศึกษา 
 ครู อาจารย ์วทิยากรท่ีสนใจ 
 นกัวชิาการ นกัไอที หรือผูดู้และระบบ 
 ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปท่ีสนใจสร้าง Infographic ไดเ้อง 

ความรู้พืน้ฐาน: 

 ใชง้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 
 เคยใชง้านชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชัน่ก่อนหนา้มาบา้ง 
 ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 

ราคาคอร์สอบรม: 

 ราคา 4,500 บาท (ราคาน้ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 

 อาจารยส์ามิตร โกยม 

เน้ือหาการอบรม: 

Module 1 เร่ิมต้นกบั Infographic 

 Infographic คืออะไร 
 องคป์ระกอบของ Infographic 
 ประโยชนห์ลกัของ Infographic 
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 จุดเด่นของการส่ือสารดว้ย Infographic 
 Infographic ท่ีดีเป็นแบบไหน 
 น า Infographic ไปใชก้บังานแบบไหนไดบ้า้ง 
 หาไอเดียสร้างสรรค ์Infographic ไดจ้ากไหนบา้ง 
 ตวัอยา่ง Infographic น่าสนใจ 

Module 2 รูปแบบของ Infographic 

 Infographic ท่ีมกัใชง้านกนัมีอยูห่ลายรูปแบบหลายลกัษณะ  
 Infographic อธิบายขอ้มูล 
 Infographic แจกแจงขอ้มูล 
 Infographic เปรียบเทียบขอ้มูล 
 Infographic แสดงสถิติหรือผลส ารวจ 
 Infographic แสดงล าดบัขั้นตอนของขอ้มูล 
 Infographic แสดงความเช่ือมโยงของขอ้มูล 
 Infographic แสดงขอ้มูลตามล าดบัเวลา 
 Infographic แสดงขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ 
 Infographic แบบผสมผสาน 

Module 3 การเตรียมข้อมูลส าหรับ Infographic 

 ส่วนประกอบของขอ้มูลใน Infographic 
 หวัใจของการเตรียมขอ้มูลส าหรับท า Infographic 
 เทคนิคยน่ยอ่ขอ้มูลใหส้ั้น 
 วธีิแปลงขอ้มูลธรรมดาใหเ้ป็น Infographic 
 ตวัอยา่งการแปลงขอ้มูลธรรมดาเป็น Infographic 
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Module 4 ภาพกราฟิกทีม่ักใช้ใน Infographic 

 ภาพไอคอน 
 ภาพการ์ตูน 
 ภาพสัญลกัษณ์ 
 ภาพกราฟิกทัว่ไป 
 ภาพถ่าย 
 รูปทรงเรขาคณิต 
 เส้นและลูกศร 
 ชาร์ตและไดอะแกรม 
 แผนท่ี 
 แบค็กราวด ์
 กราฟฟิกอ่ืน 

Module 5 เรียนรู้เร่ืองการออกแบบ Infographic 

 หลกัส าคญัในการออกแบบ Infographic 
 สไตลก์ารออกแบบ Infographic 
 แบบราบ (Flat) 
 เสมือนจริง (Photorealistic) 
 3 มิติ (3D) 
 เนน้โครงร่าง (Outline) 
 การเลือกใชสี้ในการออกแบบ (Infographic) 
 เขา้ใจเร่ืองภาพ Vector กบั Bitmap 
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Module 6 ออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Illustrator 

 รู้จกัโปรแกรม Adobe Illustrator ในเบ้ืองตน้ 
 สร้างไฟลใ์หม่, บนัทึกไฟลง์าน, เอก็ซ์พอร์ตไฟลง์านแบบต่างๆ 
 เร่ิมสร้างเส้นและรูปทรงต่างๆ ดว้ย Adobe Illustrator 
 กลุ่มเคร่ืองมือสร้างเส้น 
 กลุ่มเคร่ืองมือสร้างรูปทรง 
 ก าหนดสีสันใหอ้อ็บเจกตแ์ละเส้นขอบ 
 ก าหนดสีใหอ้อ็บเจกตแ์ละเส้นขอบ 
 ก าหนดสีแบบ Gradient 
 การตดั รวมวตัถุดว้ย Pathfinder และ Shape Builder tool 
 สร้างตวัอกัษรใน Adobe Illustrator 
 การใช ้Glyph 
 เทคนิคการลงสีดว้ย Live Paint 
 Workshop ต่างๆ 

Module 7 ออกแบบ กราฟ และ Effect ด้วย Adobe Illustrator 

 การสร้าง Symbol 
 การออกแบบกราฟ แบบต่างๆ 
 การใช ้Symbol ร่วมกบักราฟ 
 การใส่ Effect ส าหรับออกแบบ Infographic 
 Workshop ต่างๆ 

 

 



 

 

บรษิัท ไอทีจีเนียส เอน็จิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

Module 8 ออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Photoshop 

 รู้จกัโปรแกรม Adobe Photoshop ในเบ้ืองตน้ 
 สร้างไฟลใ์หม่, บนัทึกไฟลง์าน, เอก็ซ์พอร์ตไฟลง์านแบบต่างๆ 
 การปรับสีรูปภาพต่างๆ 
 การใชง้าน Layer 
 สร้างตวัอกัษรใน Adobe Photoshop 
 การสร้างไฟล ์Gif Animation 
 การลบภาพแบบต่างๆ 
 การลบภาพแบบละเอียด Refine Mask 
 การใช ้Layer Styles 
 การวาด Shape ใน Photoshop 
 การแกไ้ข Shape 
 การใชไ้ฟล ์Illustrator ร่วมกบั Photoshop 
 การ Save ไฟลแ์บบต่างๆ 

Module 9 ออกแบบ Infographic ด้วยเคร่ืองมือออนไลน์ฟรี 

 แนะน าเคร่ืองมือ และเวบ็ท่ีสร้างงาน Infographic ฟรี 
 เรียนรู้การออกแบบ Infographic ท่ี Piktochart 
 เรียนรู้การออกแบบ Infographic ท่ี Visual.ly 
 แนะน าเวบ็ไซตท่ี์เกบ็ Template ส าหรับสร้าง Infographic 
 การน าผลงาน Infographic แสดงผลหรือเผยแพร่บนเวบ็ 


