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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น าเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation” 
 

 
หลักการและเหตุผล:   

ปัจจุบัน เป็นยุคที่สังคมออนไลน์ก ำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลำย ท ำให้ในแต่ล่ะช่วงเวลำของผู้คนมีสิ่งเร้ำและ
สิ่งที่ต้องสนใจและให้ควำมส ำคัญอยู่เป็นจ ำนวนมำก กำรจะน ำเสนอสิ่งใดให้เป็นที่สนใจจึงเป็นเรื่องยำก กำรใช้ภำพ
หรือวีดีโอในสื่อน ำเสนอ (presentation) อำจไม่เพียงพอที่จะดึงควำมสนใจของคนจำกสิ่งที่ก ำลังสนใจได้ กำร
สื่อสำรที่ต้องกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจึงเป็นควำมท้ำทำยส ำหรับผู้ที่ต้องกำรสร้ำงกำรสื่อสำรให้ได้ผล ไม่ว่ำจะเป็น
นักธุรกิจ นักกำรตลำด ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ ที่ต้องกำรเกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อยู่เพียงแค่
กำรท ำให้คนสนใจและรับฟังในสิ่งที่ก ำลังน ำเสนอ แต่ยังต้องท ำหน้ำที่สร้ำงกำรจดจ ำและภำพลักษณ์ที่ดีไปพร้อมๆ 
กัน ดังนั้น กำรวิเครำะห์ผู้ฟัง เนื้อหำที่จะน ำเสนอ กำรวำงแผน กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยภำพ วีดีโอ กำรจัดวำง
องค์ประกอบ กำรจัดวำงต ำแหน่ง กำรใช้สี กำรใช้ตัวอักษร ในสื่อน ำเสนออย่ำงมีคุณภำพ จะช่วยท ำให้กำรน ำเสนอ
ด้วยสื่อน ำเสนอ (Presentation) มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ช่วยสร้ำงควำมน่ำสนใจ ได้ผล คุ้มค่ำกับเวลำทั้งผู้ฟังและ  
ผู้น ำเสนอ  

กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอมีหลำกหลำยวิธี กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยวิธี Infographic เป็นเทคนิคที่ปัจจุบันได้รับ
กำรยอมรับและมีกำรน ำไปใช้ในวงกำรต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำกเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่สำมำรถน ำเสนอ
ข้อมูลที่มีปริมำณมำก เช่น บทควำม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ำยต่อกำรมองเห็นและท ำควำมเข้ำใจ 
สำมำรถน ำไปเผยแพร่ผ่ำนช่องต่ำงๆ ได้หลำกหลำย ดังนั้นโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนอ
อะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic Presentation” จึงเป็นโครงกำรอบรมที่มีควำมประสงค์ที่จะท ำให้กำรสร้ำงสื่อ
น ำเสนอ (Presentation) เป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ ลดเวลำกำรท ำงำน ได้สื่อน ำเสนอที่สวยงำม ดึงดูดควำมสนใจ 
สำมำรถน ำไปใช้สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผู้ชมมองเห็ เข้ำใจ และจดจ ำได้ง่ำย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
กำรน ำไปประยุกต์ใช้งำน ทั้งในแง่กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ กำรขำย กำรสร้ำงก ำลังใจของทีมงำน กำรเรียน
กำรสอน กำรน ำเสนอรำยงำนผลของแผนกำรผลกำรด ำเนินงำน กำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตกำรท ำงำน ผ่ำนช่อง
ทำงกำรน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำย สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram, Line, 
Youtube) อันจะเป็นผลดีต่อกำรปฏิบัติงำน และเพ่ิมคุณภำพในกำรท ำงำนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกอบรม ได้รับควำมรู้ แนวคิด วิธีกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอ ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนมำกให้
สวยงำม น่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย โดยกำรแปลงข้อมูลให้เป็นกรำฟิกและกรำฟ ด้วยวิธี infographic 

2.  เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยวิธี Infographic 
ในรูปแบบ Presentation 

3. เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกอบรม ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  
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หัวข้อการบรรยาย 
1. กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยเทคนิค Infographic 

1.1. กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
1.2. กำรวิเครำะห์ผู้ฟัง (ลูกค้ำ นักเรียน ผู้อนุมัติ พนักงำน ฯลฯ) 
1.3. กำรน ำเสนอด้วยภำพและเรื่องเล่ำ (Story telling) 
1.4. workshop 

2. เทคนิคกำรสร้ำงสื่อน ำเสนออย่ำงง่ำย สวยงำม และรวดเร็ว 
2.1. เทคนิคกำรวำงต ำแหน่งวัตถุในสื่อน ำเสนอ 
2.2. ภำพประกอบใช้อย่ำงไร 
2.3. เทคนิคกำรใช้สีอย่ำงไร 
2.4. ตัวอักษรใช้อย่ำงไร ท ำอย่ำงไรเปลี่ยนเครื่องแล้วตัวหนังสือไม่เพ้ียน 
2.5. workshop 

3. กำรพัฒนำสื่อน ำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้โดดเด่นด้วย Infographic 
3.1. กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ Drawing เพ่ือกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอแบบ Infographic Presentation 
3.2. กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือกำรสร้ำงรูปแบบกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอแบบ Visual Communication 
3.3. workshop 

4. กำรใช้งำนวีดีโอและ Youtube วีดีโอในสื่อน ำเสนอ 
4.1. กำรใช้วีดีโอและ Youtube วีดีโอ 
4.2. เทคนิคกำรใช้แอนิเมชั่นในสื่อน ำเสนอ 
4.3. workshop 

5. ฝึกปฏิบัติติจริง 2 วัน ทั้งเนื้อหำ (Content) และกำรออกแบบ (design) 
 
เงื่อนไข: 

1. ผู้เข้ำอบรมเตรียม มือถือที่สำมำรถติดตั้ง application และมีสำยสัญญำณส ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ Google account (gmail.com 
account) 

2. กรณี มีผู้สมัครเข้ำร่วมอบรมไม่ถึงจ ำนวน 20 คน ขอยกเลิกกำรจัดอบรม และคืนเงินค่ำลงทะเบียน
ให้กับผู้สมัครเข้ำร่วมอบรมทั้งหมด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้รับกำรฝึกอบรม ได้รับควำมรู้ แนวคิด วิธีกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอ ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนมำกให้สวยงำม 
น่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย โดยกำรแปลงข้อมูลให้เป็นกรำฟิกและกรำฟ ด้วยวิธี infographic 

2.  ผู้รับกำรฝึกอบรมสำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยวิธี Infographic ในรูปแบบ Presentation  
3. ผู้รับกำรฝึกอบรม ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  และสำมำรถ

น ำไปแก้ไขปัญหำได้จริง 
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กลุ่มเป้าหมาย  
1. นักขำย และนักกำรตลำด ส ำหรับกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรให้ได้ผล 
2. นักวิเครำะห์ฯ นักวำงแผน นักวิชำกำร ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูล 
3. ครู อำจำรย์ ส ำหรับจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
4. ผู้บริหำร ส ำหรับกำรสร้ำงสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 
5. ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับข้อมูล 
จ ำนวน 40 คน 

 
คณะวิทยากร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร คณะบริหำรศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประกอบด้วย 

1. อำจำรย์ ดร.จักริน วชิรเมธิน 
2. อำจำรย์ดุสิต  ศรีสร้อย  http://dusit.bus.ubu.ac.th 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่ 11-12 พฤษภำคม 2562 (12 ชั่วโมง) 
 
สถานที่ด าเนินโครงการ 

ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี 
 
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา  

1.  ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ 3,700 บำท (สำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) ต่อคน (อำหำรกลำงวัน 2 มื้อ อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ พร้อมกระเป๋ำเอกสำร) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
และค่าที่พัก 

2.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนตำมข้อ 1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก และค่ำยำนพำหนะ ในกำรเดินทำงไป เข้ำร่วม
สัมมนำสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รำยละเอียดแจ้งตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/      
ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2555 

3.  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงำนของรัฐอ่ืน สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

4. ค่ำลงทะเบียนที่ช ำระเรียบร้อยแล้ว หำกผู้สมัครเข้ำร่วมสัมมนำขอถอนคืนด้วยประกำรใด  ๆ  
ก็ตำม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนำไม่น้อยกว่ำ 5 วัน (ภำยในวันจันทร์ที ่ 6 พฤษภำคม 2562) 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จะหักค่ำใช้จ่ำยไว้รำยละ 500 บำท และหำกแจ้งถอนคืนเกินกว่ำก ำหนดเวลำดังกล่ำว         
ทำงมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำกำรคืนค่ำลงทะเบียนและหำกประสงค์จะเปลี่ยนบุคคล
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำแทน จะต้องแจ้งให้ คณะบริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันสัมมนำ  
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน เช่นกัน  
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การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม 
 ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับใบประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำก คณะบริหำร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทั้งนี้จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำทั้งหมด  
 
ช่องทางการสมัคร 

โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic 
presentation” สำมำรถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com หรือ สมัครออนไลน์ที่ 
https://goo.gl/forms/8cZKiRADZgwUcs7C3 

สอบถำมเพ่ิมเติมติดต่อ คุณมนัสดำรัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 094-2826077 / 045-353811 
สำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอียดกำรอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th 

 

วิธีการช าระเงิน  ท่านละ 3,700 บาท (สำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
 

           ช ำระโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชี 
           ธนำคำร : ธนาคารไทยพาณิชย์ 
           ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะบรหิารศาสตร์ ) 
           เลขที่บัญชี : 869 - 300131 - 6 
 ***โดยผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรียกเก็บเอง*** 
 
 

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายัง  
            E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ท่ี  
           คุณมนัสดารัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 094-2826077 / 045-353811 
 

  

mailto:Ubar.bus2018@gmail.com%20หรือ
https://goo.gl/forms/8cZKiRADZgwUcs7C3
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ก าหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น าเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation” 

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

****************************************** 
 

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.    เทรนด์และแนวโน้มกำรออกแบบกำรน ำเสนอรำยงำน presentation ปี 2019 
10.30 – 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00 น. กำรเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลพร้อมน ำเสนอ หรือกำรจัดท ำรำยงำนอย่ำงมืออำชีพ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น. เทคนิคกำรเลือกตัวหนังสือ รูปภำพ สี กำรจัดวำงต ำแหน่งองค์ประกอบ ขนำด 

อัตรำส่วนสไลด์ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.    เทคนิค กำรเขียนรูปวำด แอนิเมชั่น  
10.30 – 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

10.45 – 12.00 น. เทคนิคกำรน ำเสนอข้อมูลด้วย “กรำฟ” อย่ำง smart เห็นชัด เข้ำใจง่ำย  
12.00 – 13.00 น. สื่อสำร ตรงประเด็น ด้วยวิธี Data Visualizations และฝกึปฏิบัติ 
13.00 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
14.30 – 14.45 น. ฝึกปฏิบัติ กำรท ำสไลด์ให้ตื่นตำด้วย Youtube และวีดีโอ 
14.45 – 16.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 

****************************************** 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดอบรม 

หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น าเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation” 
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 

ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

1. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................... สกุล................................................. ....... 
ต ำแหน่ง................................................................หน่วยงำน.............................................. ................ 
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล์....................................... .............................. 
กำรรับประทำนอำหำร  (  )  ปกติ  (  )  มังสวิรัติ  (  )  อำหำรอิสลำม (  )  แพ้...............................  

2. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................... สกุล................................... ..................... 
ต ำแหน่ง................................................................หน่วยงำน.............................................. ................ 
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล์................. .................................................... 
กำรรับประทำนอำหำร  (  )  ปกติ  (  )  มังสวิรัติ  (  )  อำหำรอิสลำม (  )  แพ้...............................  

3. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................... สกุล............. ........................................... 
ต ำแหน่ง................................................................หน่วยงำน.............................................. ................ 
เบอร์โทรศัพท์........................................................อี เมล์.....................................................................  
กำรรับประทำนอำหำร  (  )  ปกติ  (  )  มังสวิรัติ  (  )  อำหำรอิสลำม (  )  แพ้...............................  
 
ต้องกำรให้ออกใบเสร็จในนำม............................................................................................................ 
ที่อยู่.................................................................... ................................................................................ 

 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,700 บาท (สำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
โดยช ำระผ่ำน (1) ธนำคำร ณ ที่ท ำกำรธนำคำร หรือ (2) ตู้ ATM หรือ (3) ธนำคำรออนไลน์ (NetBanking) 
ชื่อบัญชี : มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ( คณะบริหำรศำสตร์ ) 
เลขที่บัญชี : 869 - 300131 – 6  (ธนำคำรไทยพำณิชย์) 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th 

ส่งใบสมัครได้ที่  E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com  
สอบถำมเพ่ิมเติมติดต่อ คุณมนัสดำรัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 094-2826077 / 045-353811 
 
 
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านออนไลน์ได้ที่                                 
https://goo.gl/forms/aUaqWAd0K6iuK7bk1            

http://www.bus.ubu.ac.th/
https://goo.gl/forms/aUaqWAd0K6iuK7bk1

