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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทนํา 

  ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาเปนอยางมาก  ทําใหขอมูลขาวสารเกิดการ

แพรกระจายอยางรวดเร็ว  เขาสูสังคมสารสนเทศและการส่ือสารอยางไรขีดจํากัด กอใหเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาประเทศอยางสมดุลและย่ังยืน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษาไดมีการเรงนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชปฏิรูปการเรียนรู โดยมุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมาในการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานทางดานการศึกษา เพ่ือใหเปนสังคม

แหงการเรียนรู ยกระดับขีดความสามารถดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับสภาพการจัดการศึกษา

มีผลมาจากปจจัยท่ีบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษา จําเปนตองมีการใชนวัตกรรมการสอนและวิธีการสอน

ท่ีหลากหลายใชส่ือการเรียนการสอนท่ีนาสนใจจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจและเขาถึงเนื้อหาความรูได

งายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  จากนโยบายและจุดเนนในการดําเนินงานของ สํานักงาน กศน. ภายใตวิสัยทัศน      

“คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับ

ชวงวัยสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกทศวรรษท่ี 21”    

โดยใหทุกภาคสวนรวมจัด สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย รวมท้ังขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน เพื่อการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยสงเสริมการจัดการเรียนรู อินโฟกราฟก (Infographic) เปน

หน่ึงในนวัตกรรมท่ีไดรับความสนใจเปนอยางย่ิง เนื่องจากสามารถชวยทําเร่ืองยากใหเปนเร่ืองงาย เปน

การนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศในลักษณะของขอมูลและกราฟกท่ีเปนลายลักษณ 

สัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ฯลฯ ท่ีออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว สามารถส่ือ     

ใหผูชมไดเขาใจความหมายของขอมูลท้ังหมดได ดูแลวเขาใจงายในเวลารวดเร็วและชัดเจน               

(จงรัก เทศนา, มมป. สสค:2555) ดังนั้น อินโฟกราฟกจึงสามารถสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูได    

เปนอยางดีโดยอางอิงจากพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย เนื่องจากมนุษยรับรูขอมูลจาก 5 แหลง     

(เห็น สัมผัส ไดยิน กล่ิน รส) งานวิจัยพบวาการมองเห็นสําคัญกวาแหลงอื่นๆ ท้ังหมด รอยละ 50       

ของสมองมนุษย ถูกใชเพ่ือการทํางานดานการมองเห็นจนสมองสามารถยอยขอมูลผานส่ิงท่ีไดรับท้ังหมด

ในทันที แตสําหรับแตสาหรับขอความนั้นสมองยอยในลักษณะเปนเสนตรง กลาวคือ เร่ิมจากตนไปทาย 

โดยเรียงกันไปตามลําดับ ซึ่งท้ังหมดนี้หมายความวา มนุษยใชเวลานานกวาในการรับทราบขอมูล       

จากขอความ ย่ิงไปกวานั้น งานวิจัยยืนยันวา รอยละ 65 ของจํานวนประชากรโดยท่ัวไปเปนผูเรียนรูจาก

การมอง (visual learners) (วรากรณ สามโกเศศ: 2556) เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรูจากการไดยิน 

การอาน เขียนและเรียนรูจากประสบการณ ดังนั้น อินโฟกราฟก จึงสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญ
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และสามารถยอยขอมูลไดรวดเร็วกวา งายตอการทําความเขาใจของผูอานทุกกลุม ท้ังนักเรียน ครูและ

บุคลากรตาง ๆ ดานการศึกษา ผูใชสามารถจดจําเนื้อหาซับซอนไดงายขึ้น เปนประโยชนในการทําซ้ํา

หรือเผยแพรขอมูล ประหยัดเวลาของผูอาน เพราะความอานงายทําใหสามารถศึกษาขอมูลยาก ๆ ไดเร็ว

ดึงดูดความสนใจไดงาย เพราะอินโฟกราฟก ประกอบดวยสีสันและลวดลายท่ีนาสนใจ (สสค: 2555) 

การประยุกตใชอินโฟกราฟก (Infographic) กับส่ือการสอน สามารถประยุกตใชเปน

เคร่ืองมือจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูไดโดยการประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

ควรคํานึงถึงบทบาทสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพเม่ือใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารและส่ือการเรียนรู ดังนี้    

1) การเพ่ิมบทบาทใหกับอินโฟกราฟกในการสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมในการเรียนรู                

2) การปรับบทบาทผูสอนใหจัดการเรียนการสอนเชิงรุก วางแผนกําหนดเนื้อหา มุงเนนเฉพาะเนื้อหา

สําคัญ เลือกวิ ธีการและออกแบบอินโฟกราฟกท่ีชวยใหการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค                    

3) การเปล่ียนบทบาทผู เรียนใหมีปฏิ สัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรน                

ซึ่ งบทบาทเหล านี้ จะช วยเพ่ิมปฏิ สัมพันธ และการมีส วนร วมระหว างผู สอนและผู เ รี ยน                     

สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี รวมท้ังชวยใหเรียนรูเนื้อหาท่ีจําเปน และแลกเปล่ียนเรียนรูจนเกิด     

การเรียนรูท่ีแทจริง อันนําไปสูการเพิ่มคุณภาพการเรียนรูในท่ีสุด 

ดั งนั้ น  สถาบันพัฒนาการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

คุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและ   

ภาคีเครือขาย เพื่อใหการดําเนินงานสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พระราชบัญญัติการศึกษา 

นโยบายของรัฐบาล รวมถึงนโยบายและจุดเนนของ สํานักงาน กศน. ในการผลักดันใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                        

จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู

และการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การพัฒนาส่ือสงเสริมการเรียนรูดวยอินโฟกราฟก” เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทัดเทียม

มาตรฐานสากลใหกาวทันโลกในยุคปจจุบันและในอนาคต 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       Start up ความรูเกี่ยวกับ Infographic 

 

 Infographic 

 
 มาจาก 

 

 

 

    Information = ขอมูล         Graphic = รูปภาพ 

 

 

 

 

 

    Infographic 

 Information หมายถึง สารสนเทศหรือขอมูลขาวสารตางๆ ไมวาจะเปนขาว          
ความเคล่ือนไหว ขอมูลความรู ไอเดีย ขอมูลสถิติ การรายงานผลตางๆ การรายงานเหตุการณหรือ
สถานการณ ฯลฯ 
 Graphic หมายถึง ภาพในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งสรางดวยคอมพิวเตอรหรือภาพท่ีแสดงผล

ผานคอมพิวเตอร รวมถึงอุปกรณท่ีคลายคลึงกัน เชน แท็บเล็ต หรือ สมารทโฟน เปนตน 

 Infographic หมายถึง การนําเสนอขอมูลสารสนเทศตางๆ โดยใชภาพกราฟกเปน

เคร่ืองมือซึ่งอินโฟกราฟกน้ีมักจะตองประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ “ขอมูล” (ตัวหนังสือ) และ 

“ภาพกราฟก” 

Chapter 1 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 องคประกอบของ Infographic 

 

 
 

 

      ขอมูล (ตัวอักษร)             ภาพกราฟก 

ขอมูลเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่ง เปนองคประกอบท่ีจะขาดไมไดในอินโฟกราฟก 

ของอินโฟกราฟก แมอินโฟกราฟกจะเนน การนําเสนอขอมูลโดยใชตัวหนังสือลวนๆ 

นําเสนอขอมูลดวยภาพกราฟก  แตไมได ไมสามารถเรียกวาอินโฟกราฟกได ภาพกราฟก 
หมายความวาจะมีแคกราฟกอยางเดียว ท่ีนํามาใชได  มีอยูหลากหลายรูปแบบ   เชน 

ตองมีขอมูลท่ีเปนตัวหนังสือประกอบดวย รูปทรงเรขาคณิต  ภาพไอคอน   ภาพการตูน  
หากมีแคกราฟกเพียงอยางเดียวก็จะไมใช ชารตหรือไดอะแกรม ภาพถาย ฯลฯ 
อินโฟกราฟก 

 

 

 ประโยชนของ Infographic 

 

 

 

 

      ดึงดูดความสนใจ             เขาใจงาย รวดเร็ว 

ชวยใหการส่ือสารขอมูลขาวสารนั้น ๆ  ชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระท่ีตองการส่ือไดงายขึ้น 
ดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายได  และรวดเร็วขึ้น เพราะขอมูลในอินโฟกราฟก 

มากขึ้น  เพราะใชภาพกราฟกเปน  มักผานการสรุป เรียบเรียงใหส้ัน กระชับ เขาใจงาย  
ตัวเลาเร่ือง เกิดความนาสนใจ แปลกตา  ส่ือสารอยางตรงไปตรงมา 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จุดเดนของการสื่อสารดวย Infographic 

 งายตอการทําความเขาใจ 

 ดึงดูดความสนใจไดมากกวา 

 ประหยัดเวลาในการศึกษาขอมูล 

 ชวยใหจดจําขอมูลไดดีกวา 

 นําไปเผยแพรตอไดงาย 

 ดูเปนมืออาชีพ นาเชื่อถือ 

 

 Infographic ท่ีดีควรเปนอยางไร 

 ขอมูลในอินโฟกราฟกตองส้ัน กระชับ ตัดทอนสวนท่ีไมจําเปนออก  

 ภาพท่ีใชทําอินโฟกราฟกตองเห็นแลวเขาใจงาย ไมซับซอน  

 อินโฟกราฟกท่ีดีตองออกแบบใหดูเรียบงายสบายตา จัดวางองคประกอบอยางลงตัว และ

ปลอยใหมีพื้นท่ีวางตามสมควร 

 

 

 ลักษณะงานท่ีใช Infographic 

 งานออกแบบเว็บไซดหรือโซเชียลเน็ตเวิรก 

 งานทีวีหรือการเผยแพรภาพรูปแบบอื่นๆ 

 งานนําเสนอ (Presentation) 

 งานออกแบบหนังสือ 

 งานออกแบบส่ิงพิมพอื่นๆ เชน แผนพับ 

โปสเตอร เปนตน 

 

 

 



โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงาน  
หลักสูตร “การพัฒนาสื่อสงเสริมการเรียนรูดวยอินโฟกราฟก” 

หนา 

6 
 

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สวนประกอบของขอมลูในทําสราง Infographic 

 ในอินโฟกราฟกมักมีสวนประกอบของขอความ ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพตัวอยางจาก http://3c4teen.org/ 

 นอกจากนี้แลวอินโฟกราฟกสามารถเพิ่มเติมขอมูลปลีกยอยอื่นๆ ไดอีก เชน คิวอารโคด, 

โลโก, ชองทางการติดตอส่ือสาร, ชื่อผูออกแบบ เปนตน 

 

 การเตรียมขอมูลสําหรบัทํา Infographic 

  ขอมูลตองถูกตอง ชัดเจนๆ   เขียนใหส้ันกระชับท่ีสุด 

  อานเขาใจงาย     เลือกใชศัพทท่ัวไป 

หัวเรื่องหรือชื่อของอินโฟกราฟก 

เนื้อความ 

ท่ีมาของขอมูล 
เครดิตผูจัดทํา 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เทคนิคการยอยขอมูลใหกระชับ 

 การท่ีจะสรางอินโฟกราฟกไดอยางมีคุณภาพ ตองมีความสามารถในการแกไขหรือ       

เรียบเรียงขอมูลท่ีไดมา เพ่ือใหขอมูลเหลานั้นส้ันลง กระชับ เขาใจ แตไมท้ิงประเด็นสําคัญๆ     

ตัดการยกตัวอยางท่ีไมจําเปนท้ิง ตัดคําฟุมเฟอยหรือคําท่ีมีความหมายซ้ําซอนท้ิง 

  

ตัวอยางเนื้อหา 

 “ท้ังนี้ ธุรกิจรานกาแฟ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ คอฟฟช็อปและคาเฟ สวนท่ีเปน   

คอฟฟช็อปเปนรานท่ีมุงขายกาแฟเปนหลัก  อาจมีเบเกอร่ีเปนสวนประกอบ โดยมีสวนแบงของ

ตลาดรอยละ 49.0 มูลคาประมาณ 8,540 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 10.0 เปนผล

มาจากคอฟฟช็อปท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังการเขามาของผูประกอบการใหม และคาเฟ ซึ่งเปนราน

กาแฟท่ีขายอาหารประเภทอื่นควบคูไปดวย มีท้ังอาหารวาง, อาหารจานหลัก โดยมีกลุมเปาหมาย 

คือ คนทํางาน นักศึกษา และครอบครัว ปจจุบันรานกาแฟประเภทคาเฟ มีสวนแบงตลาดรอยละ 

51.0 มูลคาทางตลาด 8,860 ลานบาท ของมูลคาตลาดธุรกิจกาแฟท้ังหมด” 
    ขอมูล https://www.bangkokbanksme.com/article/459 

 

ยอยขอมูล 

“ท้ังนี้ ธุรกิจรานกาแฟ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ คอฟฟช็อปและคาเฟ สวนท่ีเปน   

คอฟฟช็อปเปนรานท่ีมุงขายกาแฟเปนหลัก  อาจมีเบเกอร่ีเปนสวนประกอบ โดยมีสวนแบงของ

ตลาดรอยละ 49.0 มูลคาประมาณ 8,540 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 10.0 เปนผล

มาจากคอฟฟช็อปท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังการเขามาของผูประกอบการใหม และคาเฟ ซึ่งเปน        

รานกาแฟท่ีขายอาหารประเภทอ่ืนควบคูไปดวย มี ท้ังอาหารวาง, อาหารจานหลัก โดยมี

กลุมเปาหมาย คือ คนทํางาน นักศึกษา และครอบครัว ปจจุบันรานกาแฟประเภทคาเฟ            

มีสวนแบงตลาดรอยละ 51.0 มูลคาทางตลาด 8,860 ลานบาท ของมูลคาตลาดธุรกิจกาแฟ

ท้ังหมด” 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แปลงขอมลูใหเปน Infographic 

 หัวใจสําคัญของการแปลงขอมูลธรรมดาเปนอินโฟกราฟก คือ การแบงขอมูลนั้นออกเปน
สวนๆ เพ่ือแยกแยะเนื้อหาสําคัญๆ ไมใหตกหลนไป ในกรณีท่ีมีขอมูลจํานวนมาก ควรคัดและตัด
ยอยขอมูลท่ีท่ีสําคัญ นาสนใจ และจําเปนในการนําเสนอ เนนเนื้อไมเนนเนื้อน้ํา ดังตัวอยางขางตน
ท่ีไดยอยขอมูลมาแลวนั้น จากนั้นนํามาใสภาพกราฟก ท้ังนี้ในการออกแบบอยาลืมสวนประกอบ
ของขอมูลในทําสราง Infographic ดวย เพื่อใชในการคํานวณพื้นท่ีวางกราฟก 

ตัวอยางการแปลงขอมูลกอนนําไปทํา Infographic 

ชื่อเร่ือง : ธุรกิจรานกาแฟ 

เนื้อความ : แบงออกเปน 2 ประเภท คือ คอฟฟช็อปและคาเฟ   คอฟฟช็อปเปนรานท่ีมุงขาย

กาแฟเปนหลัก อาจมีเบเกอร่ีเปนสวนประกอบ สวนแบงของตลาดรอยละ 49.0 มูลคาประมาณ 

8,540 ลานบาท คาเฟรานกาแฟท่ีขายอาหารประเภทอื่นควบคูไปดวย มีท้ังอาหารวาง, อาหาร

จานหลัก สวนแบงตลาดรอยละ 51.0 มูลคาทางตลาด 8,860 ลานบาท 

ท่ีมา : https://www.bangkokbanksme.com/article/459 

เครดิตผูจัดทํา : E-San NFE 

 

ตัวอยางภาพอินโฟกราฟก 

 

 

เนื้อความ 

หัวเรื่องหรือชื่ออินโฟกราฟก 

ท่ีมาของขอมูล 

เครดิตผูจัดทํา 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 หลักการสําคัญในการออกแบบ Infographic 

  เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน กลุมเปาหมายเปนเด็ก อาจจะเลือกใชตัวการตูน
ท่ีมีสีสันสดใสเปนสวนประกอบ เปนตน 
  เหมาะกบัการแสดงผล กอนการออกแบบอินโฟกราฟกตองรูวาจะนําไปแสดงผลท่ีไหน 
อยางไร เชน แสดงผลผานเว็บไซด ผานสมารทโฟน จากนั้นก็ออกแบบกําหนดขนาดรูปภาพใหเหมาะสม 
  ดูงาย อานงาย เขาใจงาย ลดความซับซอนตางๆ อะไรท่ีไมจําเปนหรือไมไดชวยให
อินโฟดูนาสนใจขึ้นควรตัดท้ิงไป แตตองไมท้ิงประเด็นสําคัญๆของเนื้อหา 
  สรางความสมดุลระหวางตัวหนังสือกับภาพกราฟก คือ ควรมีสวนท่ีเปนตัวหนังสือ
และสวนท่ีเปนภาพกราฟกในปริมาณท่ีเหมาะพอดี ตัวหนังสือตองไมเยอะมากจนเกินไปหรือมีแตภาพ 
  หัวเร่ืองนาสนใจ โดดเดน ขอความท่ีคนสวนใหญจะอานกอนในอินโฟกราฟก  คือ     
หัวเร่ืองชื่อของอินโฟกราฟกนั้น  ๆเราจึงตองตั้งชื่อใหดึงดูดความสนใจ และออกแบบหัวเร่ืองใหมีขนาดใหญ   
ดูโดดเดนเปนพิเศษ 
  โฟกัสไปที่ประเด็นเดียว อินโฟกราฟกท่ีดีตองพูดถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงเร่ืองเดียว 
ถามีหลายเร่ืองควรแยกออกมาเปนหลายๆ ภาพ โดยไมพูดรวมหลายๆเร่ือง ในหนึ่งรูปภาพ  
เพราะอาจจะทําใหผูดูเกิดความสับสนของเนื้อหาอินโฟกราฟกได 
  พ้ืนที่วางใหเหมาะสม อินโฟกราฟกท่ีนาสนใจ จะตองมีรูปแบบการจัดวางท่ีเหมาะสม 
ไมควรมีอ็อบเจกตตางๆมากมายจนแนนไปหมด ควรมีเนื้อท่ีวางในอินโฟกราฟก เพื่อผูดูจะไดไมรูสึก    
อึดอันหรือแนนจนเกินไป 
  

 ความแตกตางของภาพ Vector กับ Bitmap 

 

 

 

         ภาพ Vector      ภาพ Bitmap 

คือ  ภาพท่ีเกิดจากการคํานวณทางคณิตศาสตร คือ ภาพท่ีเกิดจากจุดเล็กๆ จํานวนมากมา 
ทําใหสามารถขยายหรือซูมภาพไดโดยท่ีไมทําให เรียงตอกันเปนภาพใหญ ภาพประเภทนี้ 
ภาพแตกหรือสูญเสียคุณภาพ ภาพประเภทนี้ตอง เมื่อขยายขนาดภาพหรือซูมมากๆ จะเห็น 
สรางขึ้นจากโปรแกรมสําหรับสรางภาพเวกเตอร เปนจุดส่ีเหล่ียม ตัวอยางของภาพ Bitmap 
โดยเฉพาะ เชน Illustrator, CorelDRAW  Graphics เชน ภาพวาดหรือผานการตกแตงดวยโปรแกรม 
Suite, Inkscape ตัวอยางรูปแบบของไฟลภาพแบบ Photoshop, ภาพท่ีแคปเจอรจากหนาจอ ฯลฯ 
Vector เชน AI หรือ EPS เปนตน    รูปแบบไฟล เชน JPG, PNG, TIFF, BMP เปนตน 
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 การเลือกใชสใีนการออกแบบ 

1. เรียนรูเร่ืองทฤษฎีสี เพื่อใหรูจักเลือกใชสีอยางมีหลักเกณฑ เชน เลือกใชสีคนละเฉดสีกัน 

เลือกใชสีคูตรงขาม หรือเลือกใชสีในโทนเดียว 

 

2. เลือกโหมดสีใหถูก ถาเปนการแสดงผลผานหนาจอใหกําหนดเปน RGB แตถาจะนําไปพิมพ

ลงกระดาษหรืออื่นๆ ควรกําหนดเปน CMYK 

 

3. เรียนรูเร่ืองอิทธิพลของสีตอความรูสึก เพื่อใหสามารถเลือกใชสีของอินโฟกราฟกไดตรงกับ

วัตถุประสงค เชน ตองการส่ือสารความตื่นเตน ทาทาย ควรเลือกใชสีแดง หรือตองการ

เนนความเปนธรรมชาติ มีชีวิตชีวา ควรเลือกใชสีเขียว 

 

4. ควรใชแบ็กกราวดสีขาวหรือสีออนเปนหลัก เพราะสีขาวหรือสีโทนออนดูแลวรูสึกสบายตา

ไมอึดอัด แตหากจะเลือกใชแบ็กกราวดสีอื่นๆ ก็ควรเลือกสสีสันท่ีไมฉูดฉาดตาจนเกินไป 

เพราะอาจะเปนอุปสรรคตอการดูหรืออานอินโฟกราฟก 

 

5. อยาใชสีสันมากเกินไป การใชสีสันท่ีหลากหลายในอินโฟกราฟกสรางความนาสนใจไดก็จริง 

แตถาใชสีสันมากเกินไปโดยใหน้ําหนักแตละสีเทาๆกัน งานออกมาจะรกและไมเปนมือ

อาชีพ ทางท่ีดีควรเลือกใชสีหลักๆ อยางมาก 3 – 4 สีเทานั้น 

 

6. สีของตัวอักษรและอ็อบเจ็กตดานหลังตองตัดกัน เราตองออกแบบตัวอักษรในอินโฟกราฟก

ใหมองเห็นชัด อานงาย จึงเลือกใชสีท่ีตัดกับอ็อบเจกตท่ีอยูดานหลังหรือแบ็กกราวดอยาง

ชัดเจน 
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ใบงานท่ี 1 (Workshop Story Telline) 

คําช้ีแจง 1 : ฝกการยอยขอมูลจากโจทยท่ีไดรับ โดยอาน สรุปประเด็น และเรียงลําดับขอมูล  (5 คะแนน) 

ตัวอยางโจทย   

วิธีการใชเงิน 
1. การวางแผนระยะยาว ในอีก 10 ปขางหนา ดวยการสํารวจการใชเงินของตัวเอง จัดสัดสวนการใช

เงินใหอยูในขอบเขตท่ีวางไวหากยังไมไดก็ใหตัดคาใชจายท่ีไมจําเปนออกไปบาง 
2. จัดงบดุลคาใชจายสวนตัว ดวยการนํารายรับท้ังหมดมารวมกัน และทํารายรับรายจายเปนรายวัน 

รายเดือน แลวมาดูวาการใชจายของเราเปนบวกหรือติดลบ 
3. ออมแบบลบสิบบวกสิบ เปนวิธีการออมท่ีนิยมใชกันมาก ดวยการหักเงินรายรับ 10% มาเปน   

เงินออม หรือ หากใครท่ีชอบซ้ือของก็นิยมใชแบบบวกสิบ คือ เพ่ิมเงิน 10% ของราคาของเพ่ือใช
เปนเงินออมแทน 

4. แผนการเงินเพ่ือซ้ือรถ ไมควรผอนเกิน 15% ของรายไดครอบครัว ควรเลือกรถท่ีคุมคากับการใช
งาน และดูท่ีดอกเบี้ยต่ํา โดยศึกษาใหดีกอนตัดสินใจ 

5. แผนการเงินเพ่ือซ้ือบาน ราคาบานท่ีซ้ือไมควรเกิน 30 เทาของรายไดตอเดือนของครอบครัว และ
คาผอนบานไมควรเกิน 25-30% ของรายไดตอเดือน 

6. แผนการใชเงินเพ่ือลูกนอย รูจักวางแผนลวงหนากอนการมีลูก วาคาใชจายในการคลอดตองใชเงิน
เทาไร และรายเดือนประมาณเทาไร แลวมาดูวาคุณสามารถออมรายเดือนไดมากนอยแคไหนเพ่ือ
เก็บไวใชจายเม่ือยามมีลูก 

7. การออมเพ่ือการลงทุน แตกอนท่ีคุณจะลงทุน คุณตองม่ันใจแลววาไดกันเงินไวในสวนของ
คาใชจายกรณีฉุกเฉิน และเงินสรางหลักประกันชีวิตเรียบรอยแลว ซ่ึงประเภทของการลงทุนก็มี
มากมาย เชน กองทุนรวม หุน เงินฝาก ซ่ึงผูลงทุนตองทําความเขาใจอยางละเอียด 

ท่ีมา : www.kapook.com 
 

ยอยขอมูล 

HEAD: 

CONTENT: 

 

 

 

CRADIT: 
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       How to Design Infographic By Canva 

 

 รูจักโปรแกรม Canva 

 Canva เปนแอฟพลิเคชั่นสําหรับสรางส่ือการนําเสนอหลากหลายรูปแบบ เชน 

Presentation, Poster, Card, Resume, Certificate, Infographic เปนตน ซึ่ง Canva นั้น    

จะมีขนาดมาตรฐานใหเลือกหรือผูใชสามารถกําหนดขนาดเองได Canva ใชงานงาย สวยงาม 

สามารถแบงปนใหแกผูอ่ืนได อีกท้ังยังมีแทมเพลตสําเร็จรูปใหไดเลือกในงานออกแบบมากมาย 

สามารถใชไดท้ังแบบเว็บออนไลนบนคอมพิวเตอร หรือบนแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน แท็บเล็ต 

โดยผูตองการใชโปรแกรม Canva จะตองสมัครลงทะเบียนเปนสมาชิกเพื่อใชงานกอน 

 

 วิธีการสมัครใชงาน Canva 

1. การสมัครเขาใชงาน 

ผูใชสามารถเขาใชงานผานแอปพลิเคชัน Canva หรือผานเว็บไซต www.canva.com 

และผูใชสามารถสมัครใชงานดวยบัญชีผูใช facebook, Google mail (G-mail) หรือสมัคร     

ดวยอีเมลอื่น ๆ (ตัวอยางเปนการใชงานผานเว็บไซต และสมัครใชงานดวยอีเมล) 

 
ภาพแสดงหนาแรกของเว็บไซด Canva เพื่อสมัครลงทะเบียนเขาใชงาน 

 

Chapter 2 

คลิก : สมัครใชงานดวยอีเมล 
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สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
2.2 ส่วน Tool Bar เป็นแถบเมนูเครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบงาน ประกอบด้วย 

 แม่แบบ - เมนูแม่แบบสําเร็จรูป ท่ีใช้ในการออกแบบ ซ่ึงมใีห้เลือกมากมาย 
  โดยสามารถดัดแปลงจากรูปแบบที่เลือกได้ 

ภาพถ่าย - รูปภาพถ่ายที่สามารถนําเอาไปใช้ได้ในงานออกแบบจะมีท้ังแบบ     
  ฟรีและพรีเมี่ยมท่ีต้องชําระเงิน ซ่ึงจะมีรูป     มงกุฎใต้ภาพท่ีเลือก 

  องค์ประกอบ - ไอคอนและรูปทรงต่างๆ  
 
  ข้อความ - ข้อความท่ีต้องการเพิ่มไปยังหน้าท่ีออกแบบ 
 
  วิดีโอ  - คลิปวิดีโอส้ันๆที่ใช้ในการออกแบบ มีหลายหลายหมวดให้เลือก 
 

  พื้นหลัง  -  องค์ประกอบภาพที่อยู่ด้านหลังของงานออกแบบ มีแบบเป็น 
          สีเดียวล้วน และรูปภาพพื้นหลัง 
 

  อัพโหลด - การนําเข้ารูปภาพและวิดีโอท่ีออกแบบเข้ามาใช้ในโปรแกรม 
 
  โฟลเดอร์ - สร้างโฟลเดอร์ท่ีใช้ในการเก็บงานออกแบบเป็นหมวดหมู่ 
 
  เพิ่มเติม - การนําเข้าเช่ือมโยงแอพพลิเคช่ันและการรวมระบบมาใช้ภายในโปรแกรม 

   
 

2.3 ส่วนพื้นท่ีในการออกแบบชิ้นงาน ประกอบด้วย  
  เมนูบันทึกหรือโน้ตใส่ในช้ินงาน สามารถเพิ่มอักขระและตัวอักษรได้ถึง 2,000 ตัว 
  เมนูทําสําเนาหรือคัดลอกหน้าที่ออกแบบ 
  เมนูเครื่องหมาย + เป็นการเพิ่มหน้าใหม่ในช้ินงานท่ีออกแบบ 
   เมนูมุมมองของหน้าจอของโปรแกรม สามารถปรบัย่อและขยายมุมมองได้ 
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3. การปรับแตงงานที่ออกแบบ  

เมื่อเลือกแมแบบท่ีตองการนํามาออกแบบแลว เราสามารถปรับแตงรูปแบบท่ี

เลือกมาได (ในตัวอยางเลือกแมแบบของอินโฟกราฟก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เราสามารถปรับแตงรูปแบบได โดยการคลิกเลือกอ็อบเจ็คท่ีตองการปรับแกไข    

จะขึ้นกรอบสีฟาตรงท่ีเลือก จากตัวอยางไดทําการเลือกท่ีขอความชื่อเร่ือง จะพบเมนูเคร่ืองมือ

ตางๆดานบนเพิ่มขึ้น ดังตัวอยางภาพตัวอยางดานลางนี้ 
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ใบงานท่ี 2 (Workshop Info Content) 

คําช้ีแจง 2.1 : นําขอมูลท่ียอยแลว จากโจทยในใบงานท่ี 1 นํามาสรางและออกแบบส่ืออินโฟกราฟฟก  

        โดยใชโปรแกรม Canva ในการออกแบบช้ินงานในครั้งนี้   (5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง 2.2 : สรางอินโฟกราฟกของทาน จาํนวน 1 เรื่อง  (15 คะแนน) 
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       Canva Design School 

 Canva ฟรีเพ่ือการศึกษา 

 เปนอีกแพลตฟอรมท่ีสะดวกใชงานสําหรับโครงงานเพ่ือการเรียนรู ของ Canva ทําให

หองเรียนมีความสรางสรรคมากย่ิงขึ้น และทํางานงานออกแบบเปนเร่ืองงายสําหรับคุณและ

นักเรียน Canva for the Classroom คือ เคร่ืองมือชวยเหลือในการสงเสริมความคิดสรางสรรค

และความสามารถดาน ICT ดังนั้นเราจึงเตรียมพรอมทุกอยางไวใหคุณ เคร่ืองมือลากและวางท่ีใช

งายจะทําใหการส่ือสารดวยภาพกลายเปนเร่ืองงาย ดังนั้น ผูเรียนจึงสามารถใชเวลาในการ

ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ Canva ปรับปรุงมาเพ่ือใชงานกับ 

Chromebook ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานขามแพลตฟอรมไดเต็มรูปแบบ 

ขอแตกตางของ Canva ระหวาง แพลตฟอรมฟรีทั่วไป กบั  แพลตฟอรมเพ่ือการศึกษา 

         ฟรี เพ่ือการศึกษา 
ออกแบบและเผยแพร 
 ปรับขนาดงานออกแบบไดในคลิกเดียว     x  √ 
 สรางแมแบบกําหนดเอง และอัปโหลดโลโกและฟอนต   x  √ 

 สงออกงานออกแบบเปนภาพเคลือ่นไหว GIF หรือวิดีโอ MP4  x  √ 

การจัดการแบรนด  
 กําหนดอัตลักษณใหกับภาพของแบรนดท้ังโลโก สสีัน  

 และฟอนตดวยชุดขอมูลแบรนด     x  √ 

 ควบคุมสิ่งท่ีสมาชิกในทีมเห็น เขาถึง และ 

 อัปโหลดใน Canva ดวยการควบคุมแบรนด    x  √ 
 ปกปองแตละสวนในงานออกแบบของคุณไมใหทีม 

 แกไขดวยการล็อกแมแบบข้ันสูง     x  √ 

พ้ืนที่เก็บของ 
 ท่ีเก็บขอมูลในระบบคลาวด             1 GB  ไมจํากัด 
 โฟลเดอร       2  ไมจํากัด 
 
  

นอกจากนี้ ยังมีฟเจอรสําหรับการศึกษาอีกมากมายไมวาแมแบบท่ีสามารถใชฟรี 6 หม่ืนรายการ 
รูปภาพกวา 2 ลานรายการ ไอคอนและภาพวาดกวา 8 แสนรายการ ฟอนตมากกวา 700 แบบ (สามารถ     
อัพโหลดเขาไปเพ่ิมไดอีก)  เขาถึงเนื้อหาจาก Google Drive, Dropbox, Folders  และรวมเขากับหองเรียน
ออนไลนบน Google Classroom ไดอีกดวย 

Chapter 3 
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 วิธีการลงทะเบียนเพ่ือใชงาน Canva for Education 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือใชงาน Canva for Education 
ลงทะเบียนสถานศึกษาของคุณเพื่อปลดล็อกเคร่ืองมือมูลคาหลายรอยดอลลารสําหรับผูใช

ท่ีเปนครู ฟรีท้ังหมด โดย Canva จะมีกระบวนการ ดังนี้ 
1. กรอกแบบฟอรมดวยรายละเอียดการสอนของคุณ 
2. ทีมของ Canva จะตรวจสอบใบสมัครของคุณ 
3. คุณจะไดรับการยืนยันทางอีเมล 
4. พาท้ังหองเรียนของคุณมาดวย 

ขอกําหนดของคุณสมบัต ิ
ในการสมัครหรือถือ Canva สําหรับการสมัครสมาชิกเพ่ือการศึกษาท่ีถูกตองคุณตองเปน

อาจารยในสถาบันการศึกษาท่ีผานการรับรอง 
“ สถาบันการศึกษาท่ีผานการรับรอง” หมายถึงโรงเรียนประถมหรือมัธยมของรัฐหรือ

เอกชนท่ีไดรับการรับรองโดยหนวยงานของรัฐท่ีไดรับอนุญาตภายในรัฐบาลทองถิ่นรัฐจังหวัด
สหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลางและมีวัตถุประสงคหลักในการสอนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

“ครู” หมายถึงบุคคลธรรมดาท่ีเปนลูกจางหรือผูรับจางอิสระซึ่งทํางานในสถานศึกษาท่ี
ผานการรับรองและมีบทบาทหลักคือสอนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

เพื่อใหมีสิทธ์ิสําหรับโปรแกรม Canva for Education คุณตอง: 
1. มีบัญชี Canva ท่ีมีอยูภายใตท่ีอยูอีเมลของสถานศึกษาท่ีถูกตอง  
2. เอกสารท่ีแสดงหลักฐานของคุณสมบัติการสอนท่ีถูกตองเชน: 
 ภาพถาย /สแกนใบอนุญาต/การรับรองระบุคุณสมบัติการสอน 
 ภาพถาย / สแกนแสดงสถานะ การจางงานท่ีโรงเรียน 
 ภาพถาย / สแกนรหัสโรงเรียนของพวกเขาระบุสถานะ การสอน 

วิธีการสมัครโปรแกรมการศึกษาของ Canva 
 ในการสมัครบัญชี Canva for Education คุณตองมีบัญชี Canva ท่ีมีอยูโดยใชท่ีอยูอีเมล
ของสถานศึกษา   คุณสามารถตั้งคาหนึ่งขึ้นฟรีท่ี  www.canva.com  ทันทีท่ีคุณตั้งคาใหกลับมา
และกรอกใบสมัครท่ี https://support.canva.com/account-basics/canva-for-education/apply-canva-for-

education/?fbclid=IwAR1eezXKgDYR7OCIblqsHQ1xeMrXD2D95hWzrvCaEr5LqvMoc8PLhGiwK7I 
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 หรือไปสมัครท่ี https://www.canva.com/th_th/education/ จากนั้นเล่ือนไป กดปุม

ลงทะเบียนฟรีตอนนี้ ดังรูป 

 

 จากนั้นจะเขามายังหนารายละเอียดขั้นตอนการสมัครและขอกําหนดคุณสมบัติ เล่ือนลงมา

จะเจอสวนท่ีใหกรอกรายละเอียดการสมัคร ท้ังนี้ผูสมัครจะตองเตรียมเอกสารตามขอกําหนด

คุณสมบัติท่ีไดบอกใหเรียบรอยกอน เพราะเนื่องจากตอนกรอกรายละเอียดจะตองไดแนบไฟล

เอกสารดังกลาว โดยรายละเอียดการกรอกจะมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ปุมนี ้
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 เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลว ทีม Canva ของจะตรวจสอบขอมูลนี้ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ
หนึ่งสัปดาห จากนั้นคุณจะไดรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสําหรับ Canva for Education       
ไดสําหรับสิทธ์ิเขาถึงสําหรับคุณและหองเรียนของคุณ 
 

สวนนี้ใหกรอกความตองการใช Canva  

กับผูเรียนของคุณอยางไร (ภาษาอังกฤษ) 

สวนนี้ใหเลือกไฟลเอกสารแนบท่ีเปนรูปภาพ 

จํานวน 1 ไฟล ตามขอกําหนดคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอย 

คลิกที่ปุมนี ้
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 การสรางหองเรียนออนไลน Canva for the Classroom 

 ใน Canva เพื่อการศึกษาจะมีเมนูดานซายมือท่ีแตกตางจากรุนฟรี คือ งานในหองเรียน 

และสรางชั้นเรียน ในสวนแรกท่ีเราจะสรางนั้นก็คือ สรางชั้นเรียน โดยใหไปท่ีเมนูดานซาย คลิกท่ี 

สรางชั้นเรียน ซึ่งเราสามารถสรางชั้นเรียนได 3 วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 การสรางชั้นเรียนดวยการแชรลิงคคําเชิญ ไปท่ี สรางชั้นเรียน>> รับลิงคคําเชิญ>> 

จากนั้นสงลิงคนี้ใหกับผูเรียน 

 

 

 

 

 เมื่อมีการตอบรับคําเชิญ จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมา คือ ทีมของคุณ ดังภาพดานลางนี้ 

 

    

เมื่อสรางชั้นเรียนแลว เมนูดานซายจะเปล่ียนชื่อจากสรางชั้นเรียนเปนทีมของคุณ          

ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงชื่อทีมใหมได หรือเปล่ียนแปลงรูปภาพ แบนเนอร และเพ่ิมสมาชิกไดโดย

ไปท่ี จุด 3 จุด ดานบนของหนาทีมของคุณ 

 

1 

2 

หากตองการเปล่ียนช่ือทีม ใหคลิกเขามา

ท่ีนี่ แลวทําการแกไขช่ือทีมของคุณ 

แกไขเพ่ิมเติม 

คลิกที่นี่ 
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วิธีท่ี 2 การสรางชั้นเรียนดวยการนําเขาหองเรียนท่ีสรางไวใน Google Classroom ได 

โดยการคลิกท่ี นําเขา Google Classroom เมื่อกดนําเขาจะปรากฏหองเรียนท่ีสรางไว ใหทําการ

กดเลือกหองเรียนท่ีตองการจะนําเขามา จากนั้นกดปุมนําเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้น รายชื่อผูเรียนท่ีอยูในหอง Google Classroom จะถูกเชิญเขาในหองเรียน Canva 

วิธีท่ี 3 การสรางชั้นเรียนดวยการสงคําเชิญทางอีเมล ดังนั้น ครูผูสอนจะตองทราบอีเมล

ของผูเรียนอยูแลว จากนั้นนําอีเมลของผูเรียนมากรอกใสในชองดังกลาว เราสามารถกรอกไดคร้ัง

เดียวหลายๆอีเมล ดวยการกดท่ี +เพิ่มคําเชิญอื่นๆ จะปรากฏชองใหกรอกอีเมลเพิ่ม จากนั้นกดปุม

สงคําเชิญ เพื่อทําการสงคําเชิญไปทางอีเมล 
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       การเผยแพรส่ือในชองทางตางๆ 

การเผยแพรสื่อผานเว็บไซด  

เว็บไซต (อังกฤษ: website, web site หรือ site) หมายถึง หนาเว็บเพจหลาย

หนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร 

โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตท่ีเก็บไวท่ีชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซต

โดยท่ัวไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกันบางเว็บไซตจําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและ

เสียคาบริการเพ่ือท่ีจะดูขอมูล ในเว็บไซตนั้น ซึ่งไดแกขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย 

หรือขอมูลส่ือตาง ๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ ตั้งแตสรางเว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับ

เว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตาง ๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยท่ัวไปนิยมเรียกดูผานซอฟตแวรใน

ลักษณะของเว็บเบราวเซอร (ท่ีมา : https://th.wikipedia.org)  

 ประโยชนของเว็บไซต 

1. ชวยสงเสริมศักยภาพการแขงขันในดานประชาสัมพันธ 

2. ชวยสรางภาพลักษณท่ีดี และความทันสมัย ความนาเชื่อถือ ใหกับองคกร บริษัท  

    และธุรกิจตาง ๆ 

3. ชวยเผยแพรขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย และ 

   ชวยลดคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

4. เขาถึงกลุมลูกคาไดมากย่ิงขึ้น 

5. ประหยัดคาใชจาย เขาถึงมากกวา 
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 การเผยแพรสื่อทาง Website 

1. การเผยแพรส่ือทาง Website ดวย Cava ใหกดปุมแชร > เลือกมุม > เลือกแชรลิงค

ไป มุมมอง จากนั้นกดคัดลอกลิงค เพื่อนํา URL ไปใสในหนาเว็บไซด 

 
 

 

 

 

 

2. การเผยแพรส่ือทาง Website ดวย Cava จากวิธีการดาวนโหลดรูปภาพ ภาพจะถูก

เก็บไวท่ีคลังดาวนโหลด  

 

1. กดปุมแชร 

2. กดปุมมุมมอง 

3. เลือกแชรลิงกไป มุมมอง 

4. คัดลอกลิงค ไปใสหนาเว็บ 

1. กดปุมดาวนโหลด 

2. เลือกประเภทไฟล JPG 

3. ปรับความละเอียดไฟล JPG 

4. กดปุมดาวนโหลด 
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 การเผยแพรสื่อดวย QR Code  

 คิวอารโคด (QR Code : Quick Response) เปนบารโคดสองมิติชนิดหนึ่ง ท่ี
ประกอบดวยมอดูลสีดําเรียงตัวกัน มีสัณฐานส่ีเหล่ียม มีพ้ืนหลังสีขาว พัฒนามาจาก บารโคด โดย
บริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเปนบริษัทในเครือของโตโยตา ประเทศญี่ปุน คิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1994 และ
ไดจดทะเบียนลิขสิทธ์ิชื่อ "QR Code” แลว ผูคิดคนท่ีพัฒนาคิวอารโคดมุงเนนใหสามารถถูกอาน
ไดอยางรวดเร็ว โดยการอานคิวอารโคด นิยมใชกับโทรศัพทมือถือ รุนท่ีมีกลองถายภาพ และ
สามารถติดตั้งซอฟแวร เพิ่มเติมได 
 

 ประโยชนของคิวอารโคด (QR Code) 

1. สามารถนํา QR Code มาประยุกต ใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน เก็บขอมูล URL ของเว็บไซด, 

ขอความ, เบอรโทรศัพท และขอมูลท่ีเปนตัวอักษรไดอีกมากมาย 

2. QR Code เปนเทคโนโลยีท่ีออกแบบมาใหสามารถบรรจุขอมูลได และสามารถถอดรหัสได แม

ภาพบารโคดบางสวนมีความเสียหาย 

3. การเก็บ URL ของเว็บไซด เพราะ URL โดยปกติแลวจะเปนอะไรท่ีจดจําไดยาก เพราะยาวและ

บางอันจะซับซอนมาก ขนาดจอยังทําไมได แตดวย QR Code แคยกมือถือแสกน QR Code ท่ี

พบตามผลิตภัณฑตางๆ มือถือจะลิงคเขาเว็บเพจท่ี QR Code นั้น ๆ  บันทึกขอมูลอยูโดยอัตโนมัติ 

และดวยปจจุบันเทคโนโลยีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 4G ของคายมือถือตางๆ เริ่มนําเขามาใช

บริการทําใหเราสามารถเขาอินเทอรเน็ตบนมือถือไดอยางรวดเร็วและทุกๆท่ีท่ีตองการ 

4. ประหยัดพ้ืนท่ีในการโฆษณา ซ่ึงเราสามารถนําเอาขอมูลหรือ URL ของเว็บไซดแปลงเปน        

QR Code ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพียงแคสี่เหลี่ยมเล็กๆ เทานั้น 

5. สามารถออกแบบใหมีความสวยงามไดหลากหลาย   

การเผยแพรสื่อดวย QR Code ฟรี 

 การสรางสื่อ QR Code ดวย Canva 

1. เขาไปสรางระบบ QR Code ท่ีเว็บไซด Canva ไปหนาออกแบบงาน จากนั้นไปท่ี

เพิ่มเติม 

 

 

 

 
1 

2 
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2. เลือกเมนู รหัส QR Code  กอบบ้ีลิงค URL วางในชองวาง จากนั้นกดปุมสรางรหัส 

QR Code  

 
 

3. หลังจากกดปุมสรางรหัส QR Code แลว ระบบจะสราง QR Code ในหนาเอกสาร 

จากนั้นใหกดปุมดาวนโหลดรูปภาพ เลือกประเภทรูปภาพ 

 

 

 

 

 

คัดลอก URL ของคุณ ใสในชอง 3 

กดปุมสราง QR Code 4 

กดดาวนโหลด QR code 5 

เลือกประเภท PNG 6 

เลือกพ้ืนหลังโปรง 7 

กดปุมดาวนโหลด 8 
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การสรางส่ือ QR Code ดวยเว็บฟรี 

 1. เขาสูเว็บไซดการสราง QR Code URL นี้ https://qrcode.in.th/index.php  

 

 

 

2. คัดลอก URL ของส่ือท่ีจะสรางเปนคิวอารโคดลงในชองใส URL จากนั้นกดปุมสราง 

OR Code  

 

 

 

 

 

3. จากนั้นกดปุม ดาวนโหลด ระบบจะ Save รูปภาพเปน QR Code เก็บไวท่ีคลัง

ดาวนโหลดในคอมพิวเตอร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดลอก URL ของคุณ ใสในชอง 1 

กดปุมสราง QR Code 2 

กดดาวนโหลด QR code 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล  ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวประภาพร  สุพรรณ รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูเช่ียวชาญ 

 ดร.สมโภช  ทองน้ําเท่ียง  อาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 นายนฤพล  สายวิลัย  ครู โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม 
 นางสาวนลีวรรณ  บญุประสงค ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวสกุลตรา  ขอสุข  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เขียน/เรียบเรียง/บรรณาธิการ 

 นางสาวอภิญญา  พลอาสา ครู สถาบนั กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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แบบทดสอบกอน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง : กรุณาตอบคําถามและเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด  จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 

1. ขอใดคือความหมายท่ีถูกตองท่ีสุด ของ อินโฟกราฟก (Infographic) ?  

 ก. การนําขอมูลหรือความรูท่ีซับซอนมาสรุปเปนสารสนเทศในลักษณะภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  

       ทําใหผูชมเขาใจไดงาย 

 ข. การออกแบบภาพใหสวยงามนาติดตาม 

 ค. การตกแตงภาพใหมีลักษณะเคลื่อนไหวได 

 ง. การทําภาพเชิงสามมิติ เพ่ือดึงดูดความสนใจ 

2. ขอใด ไมใช ขอมูลท่ีเหมาะสําหรับนําไปสรางอินโฟกราฟก? 

 ก. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ข. โฆษณา/ใหขอมูล 

 ค. การรณรงค/เตือน 

 ง. ขาวโคมลอย 

3. อินโฟกราฟกมาจากการผสมระหวางคําใดบาง? 

 ก. Info + Graphic 

 ข. Informal + Graphic 

 ค. Informant + Graphic 

 ง. Information + Graphic 

4. หัวใจสําคัญในการเตรียมขอมูลสําหรับทําอินโฟกราฟก คืออะไร? 

 ก. ขนาดของอินโฟกราฟก 

 ข. สีสันหลากหลายสวยงาม 

 ค. แหลงท่ีมาท่ีนาเชื่อถือ 

 ง. ขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน 

5. ข้ันตอนแรกในกระบวนการผลิตอินโฟกราฟก คือข้ันตอนใด? 

 ก. ศึกษาขอมูลท่ีจะนํามาทําอินโฟกราฟก 

 ข. กําหนดเรื่องท่ีจะนําเสนอ / เลือกหัวขอ 

 ค. รางชิ้นงานและออกแบบ 

 ง. ตรวจสอบและเผยแพรผลงาน 
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แบบทดสอบกอน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง : กรุณาตอบคําถามและเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด  จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 

6. เหตุใดตองนําขอมูลมาวิเคราะห และยอยขอมูลกอนนําไปสรางอินโฟกราฟก?  

 ก. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือท่ีสุดและสามารถนําไปใชงานตอไดงาย 

 ข. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีนอยท่ีสุดและสามารถนําไปใชงานตอไดงาย 

 ค. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมากท่ีสุดและสามารถนําไปใชงานตอไดงาย 

 ง. เพ่ือใหไดเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญและเปนประโยชนใหสามารถนําไปใชงานตอไดงาย 

7. เทคนิคในการยนยอ/ยอยขอมูลใหสั้นกระชับ ตองอาศัยความสามารถดานใดมากท่ีสุด? 

 ก. ดานการจัดวางองคประกอบ 

 ข. ดานการตัดตอรูปภาพท่ีนํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหา 

 ค. ดานการคนหาแหลงขอมูลท่ีถูกตอง 

 ง. ดานการเรียบเรียงหรือแกไขขอมูล 

8. ชนิดภาพใดเม่ือทําการขยายภาพแลว ภาพไมแตกลาย? 

 ก. JPEG 

 ข. GIF 

 ค. VECTOR 

 ง. BITMAP 

9. อินโฟกราฟกชวยในการสงเสริมการเรียนรูไดอยางไร ? 

 ก. กระตุนใหผูเรียนเกิดความนาสนใจในบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 ข. ผูเรียนทําความเขาใจในเนื้อหาไดงายข้ึน 

 ค. ผูเรียนสามารถจดจําเนื้อหาซับซอนไดงายข้ึน และประหยัดเวลา 

 ง. ถูกทุกขอ 

10. ในการประยุกตใชอินโฟกราฟกในการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงสิ่งใดสําคัญท่ีสุด? 

 ก. ความสวยงาน นาสนใจของอินโฟกราฟก 

 ข. การสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมในการเรียนรู 

 ค. วัตถุประสงคของสื่ออินโฟกราฟก 

 ง. ถูกท้ังขอ ข และ ค 

 

 



โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงาน  
หลักสูตร “การพัฒนาสื่อสงเสริมการเรียนรูดวยอินโฟกราฟก” 

หนา 

35 
 

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แบบทดสอบกอน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง : กรุณาตอบคําถามและเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด  จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 

11. สวนประกอบสําคัญของการสรางอินโฟกราฟกคืออะไร ?  

 ก. เนื้อหาท่ีกระชับสั้น 

 ข. รูปภาพไอคอนท่ีนํามาสรางอินโฟกราฟก  

 ค. แหลงท่ีมาของขอมูลและผูจัด 

 ง. ขนาดของอินโฟกราฟก 

12. ขอใดคือหัวใจสําคัญในการแปลงขอมูลธรรมดาใหเปนอินโฟกราฟก? 

 ก. ตัดเนื้อหาสําคัญออก 

 ข. คํานวณพ้ืนท่ีในการวางรูปอินโฟกราฟก 

 ค. การแบงขอมูลออกเปนสวนๆ เนนเฉพาะเนื้อหาสําคัญ 

 ง. ภาพท่ีนํามาใสในอินโฟกราฟกควรมีสัมพันธกับเนื้อหา 

13. การเลือกใชสีท่ีแสดงถึงความรูตื่นเตนทาทาย ควรเลือกสีใด? 

 ก. สีขาว 

 ข. สีเขียว 

 ค. สีชมพู 

 ง. สีแดง 

14. หลักการใชสีในการออกแบบอินโฟกราฟก ควรใชสีไมเกินก่ีสี? 

 ก. 10 สีข้ึนไป 

 ข. 7 – 8 ส ี

 ค. 5 – 6 ส ี

 ง. 3 - 4 ส ี

15. ขอใด ไมใช เครื่องมือสําหรับออกแบบอินโฟกราฟก? 

 ก. Photoshop 

 ข. Illustrator 

 ค. CANVA 

 ง. Adobe Acrobat 

 

 

 



โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงาน  
หลักสูตร “การพัฒนาสื่อสงเสริมการเรียนรูดวยอินโฟกราฟก” 
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แบบทดสอบกอน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง : กรุณาตอบคําถามและเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด  จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 

16. ขอใดคือจุดเดนของการออกแบบอินโฟกราฟกดวย Canva ?  

 ก. ลบภาพพ้ืนหลังของรูปภาพได 

 ข. มีรูปภาพใชในการออกแบบท่ีหลากหลาย งาย ประหยัดเวลา  

 ค. ไมมีระบบอินเทอรเน็ตก็สามารถออกแบบได 

 ง. ดัดแปลง แกไขรูปภาพเฉพาะจุดได 

17. อินโฟกราฟกจัดเปนสื่อการเรียนรูประเภทใด? 

 ก. สื่อบุคคล 

 ข. สื่อวีดิทัศน 

 ค. สื่อสิ่งพิมพ 

 ง. สื่อกิจกรรม 

18. คิวอารโคด มีแหลงกําหนดมาจากประเทศใด? 

 ก. สหรัฐอเมริกา 

 ข. จีน 

 ค. เกาหลี 

 ง. ญี่ปุน 

19. เครื่องมือท่ีสามารถอานคิวอารโคดได คือเครื่องมือชนิดใด? 

 ก. โทรศัพทสมารทโฟนท่ีมีกลองถายภาพ 

 ข. ไอพอด 

 ค. สแกนเนอร 

 ง. โนตบุก 

20. การสรางอินโฟกราฟกทําใหเกิดทักษะใดในการเรียนรู? 

 ก. ทักษะในการประมวลผลความรู 

 ข. ทักษะการออกแบบ 

 ค. ทักษะความคิดสรางสรรค 

 ง. ถูกทุกขอ 

 

 



สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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