
 

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส าหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 
กลุ่ม 3 การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ ์

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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสาร บุคลากรกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
ในทางท่ีดี และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. จ านวนสมาชิก 43 คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา สิงหาคม  2565 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลา เทคนิค การประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ร่วมกิจกรรม 
2 การท าอินโฟกราฟิก 

(Infographic)  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์   
 

6 ชั่วโมง 
 
 

- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ประสบการณ์ 
- การตอบข้อซักถาม 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินติดตามผลการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ทุกคนในกลุ่ม
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ประสบการณ์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1 แบบประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 



 

รายชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP: Community of Practice) 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

กลุ่ม 3 การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 
รายช่ือสมาชิก 

1. นางสาวนัสดา  ทาเสนา นายสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

2. นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

3. นายสมบูรณ์  เผ่ากันทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 

4. นายพิพัฒน์  จุมปู พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 

5. นายวิฑูร  ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

6. นายสุมิตร  พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

7. นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

8. นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

9. นายณัฐชัย  ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

10. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

11. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

12. นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

13. นายวรพล  รัตนชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

14. นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

15. นางสาวปริมระพี  ศรีวิชัย นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

16. นายณัฐพล  อวัยวานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 

17. นางสาวพิมพ์มาดา สุทธะนะ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 

18. นางสาวกุลธดิา  กังสดาลไพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

19. นายจักรพงษ์  ผิวรัตน์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

20. นายจิระพงค์  ศิริพันธ์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

21. นายนัฐพงศ์  จันทร์แดง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

22. นายพิทักษ์  รัตนะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

23. นายทวิช  ค าแหง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

24. นางสาวแพรวรินทร์  เศรษฐเมือง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

25. นางสาวสุพัชรี  จ าปา นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

26. นายอรรถวุฒิ  อุปทะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 



 

รายช่ือสมาชิก (ต่อ) 

27. นางศศิธร  โสภา พนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 

28. นางณัฐชา  วรอุทัย พนักงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

29. นายวีรพล  บุญช้างเผือก พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

30. นายชูเกียรติ  ลีนา พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

31. นายดวงจันทร์  จ ายอด พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

32. นายชัชชัย  ลายแสงพงค์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

33. นายแสวง  เปาค า จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

34. นายทนงศักดิ์  นุตตะละ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

35. นายอุกฤษฎ์  จันต๊ะ จา้งเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

36. นายอนุชา  นางเมาะ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

37. นายณัฐพล  จอมใจ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

38. นายธีรพงษ์  วงค์เดือน จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

39. นายกฤษฎา  กันทะมูล จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

40. นางสาววรางคณา  ฟุ่มเฟือย จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

41. นางสาวประภัสรา  ค ามามูล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

42. นางสาวเสาวณีย์  แสนสม เจ้าพนักงานสัตวบาล (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

43. นางสาวอัมรา  สฤษฏ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่2 
กลุ่ม 3 การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ ์

วันที่   22  สิงหาคม  2565 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอินโฟกราฟิก (Infographic)  
   เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
2. เพ่ือให้บุคลากรไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณเ์กี่ยวกับการท าอินโฟกราฟิก (Infographic)  

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ขอบเขตเนื้อหา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการท าอินโฟกราฟิก (Infographic)  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

- อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ 
- Adobe Illustrator เบื้องต้น 
- Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพ้ืนฐาน 
- Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือขั้นสูง 
- Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ 
- Adobe Illustrator การจัดการกับ วัตถุและการจัดองค์ประกอบ 
- Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน 

ขั้นตอนการพัฒนา 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตามหัวข้อเนื้อหา 
2. ถอดบทเรียน 
3. ถาม-ตอบ ตามประเด็นที่สงสัย 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์หลังการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการท ากิจกรรม 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์  
2. ใช้เครื่องฉายภาพ หรือ เครื่องฉายวีดิทัศน์ (video projector) 

 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
กลุ่ม 3 การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ ์

 
ประธานกลุ่ม  

นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
รองประธานกลุ่ม  

 นางสาวนัสดา  ทาเสนา  นายสัตวแพทย์  ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 
เลขากลุ่ม  

 นายวรพล  รัตนชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
 
สมาชิกกลุ่ม 

1. นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

2. นายสมบูรณ์  เผ่ากันทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 

3. นายพิพัฒน์  จุมปู พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 

4. นายวิฑูร  ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

5. นายสุมิตร  พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

6. นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

7. นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

8. นายณัฐชัย  ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

9. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

10. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

11. นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

12. นางสาวปริมระพี  ศรีวิชัย นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

13. นายณัฐพล  อวัยวานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 

14. นางสาวพิมพ์มาดา สุทธะนะ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 

15. นางสาวกุลธดิา  กังสดาลไพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

16. นายจักรพงษ์  ผิวรัตน์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

17. นายจิระพงค์  ศิริพันธ์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

18. นายนัฐพงศ์  จันทร์แดง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
 



 

สมาชิกกลุ่ม (ต่อ) 

19. นายพิทักษ์  รัตนะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

22. นายทวิช  ค าแหง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

21. นางสาวแพรวรินทร์  เศรษฐเมือง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

22. นางสาวสุพัชรี  จ าปา นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

23. นายอรรถวุฒิ  อุปทะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

24. นางศศิธร  โสภา พนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 

25. นางณัฐชา  วรอุทัย พนักงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

26. นายวีรพล  บุญช้างเผือก พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

27. นายชูเกียรติ  ลีนา พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

28. นายดวงจันทร์  จ ายอด พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

29. นายชัชชัย  ลายแสงพงค์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

33. นายแสวง  เปาค า จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

31. นายทนงศักดิ์  นุตตะละ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

32. นายอุกฤษฎ์  จันต๊ะ จา้งเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

33. นายอนุชา  นางเมาะ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

34. นายณัฐพล  จอมใจ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

35. นายธีรพงษ์  วงค์เดือน จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

36. นายกฤษฎา  กันทะมูล จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

37. นางสาววรางคณา  ฟุ่มเฟือย จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

38. นางสาวประภัสรา  ค ามามูล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

39. นางสาวเสาวณีย์  แสนสม เจ้าพนักงานสัตวบาล (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

40. นางสาวอัมรา  สฤษฏ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยได้รับ
ความรู้จากการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างลายเส้น และการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  สามารถสร้างงานกราฟิก
พ้ืนฐานผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของผู้เรียน เนื่องจากเนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงการเรียนได้ง่าย บทเรียนสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าได้ ดี เป็นเรื่องพ้ืนฐานส าคัญของการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยกระตุ้นเรื่องการใช้สื่อได้ดี  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท าให้เกิด
ความเข้าใจการท าอินโฟกราฟิกง่ายมากข้ึน ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สามารถใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการน าเสนอเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ  
ความเข้าใจ และการจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 

2. ช่วยสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ เสริมสร้างบรรยากาศในการน าเสนองาน สามารถน าไปใช้กับ 
การสอนในพ้ืนที่ห่างไกล ช่วยแบ่งเบาภาระในการเตรียมเนื้อหาของผู้น าเสนอ ช่วยให้ผู้ฟังทบทวนความรู้เองได้ง่าย  
และน่าอ่าน  

3. การออกแบบสื่อออนไลน์มีบทบาทส าคัญในสื่อประเภทใหม่ๆ ตั้งแต่การสร้างไอคอนไปจนถึง  
การออกแบบเว็บไซต์  

4. สามารถสร้างผลงานภาพประกอบเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้ผลงาน 
5. การออกแบบภาพเคลื่อนไหว สามารถสร้างองค์ประกอบกราฟิก หรือคาแรกเตอร์ต่างๆ ได้ด ี
6. งานออกแบบกราฟิกสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การปรับขนาด และรูปแบบของ

สื่อ เริ่มตั้งแต่โลโก้ขนาดเล็กๆ บนสื่อออนไลน์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปจนถึงระบบป้าย หรือสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ 
สามารถลดเวลาในการสร้างภาพประกอบได้ 

7. ผู้ใช้งานสามารถใช้อินโฟกราฟิกเพ่ือการสร้างรายได้ น าไปต่อยอดงานด้านธุรกิจ สามารถพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นที่ยอมรับของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 

8. สามารถน าเนื้อหาที่เรียนไปสร้าง ออกแบบ หรือตกแต่งแก้ไขในรูปแบบที่แปลกใหม่ ท าให้เกิด 
ความน่าสนใจ และเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย 

9. สามารถท าโปรแกรมต่อยอดเพ่ือการน าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้น่าสนใจ 
10. สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล สร้างความหลากหลายในการถ่ายทอดความรู้ให้ง่ายต่อทุกช่วงอายุ      

และน าสมัยมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1) หลักสูตรที่เรียนเป็นคอร์สสั้นๆ อาจจะท าให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเข้าใจได้ช้า และเข้าใจได้ยาก จึงควรมีการ

ปรับเนื้อหาเนื่องจากมีความซับซ้อนมากเกินไป 
 2) มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย เห็นควรให้หน่วยงานสนับสนุนในการติดตั้งโปรแกรม 
 3) โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมท่ีเป็นความรู้ใหม่และมีความน่าสนใจมาก อีกทั้งมีความ
ซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้ต้องอาศัยความรู้ความช านาญจึงจะสามารถท าผลงานออกมาในรูปแบบ Adobe 
Illustrator ได้ จึงอยากให้องค์กรสนับสนุนบุคลากรที่มีความสนใจ  

 
 

ผู้บันทึก : นายวรพล  รัตนชมภู   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  (เลขากลุ่ม) 
 
 
 



 

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
กลุ่ม 3 การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ ์

 
 
กิจกรรมครั้งที่   2   วันที่  22  สิงหาคม  2565 

ชื่อผู้บันทึก นายวรพล  รัตนชมภู   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ขอบเขตเนื้อหา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการท าอินโฟกราฟิก (Infographic)  

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
- อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ 
- Adobe Illustrator เบื้องต้น 
- Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพ้ืนฐาน 
- Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือขั้นสูง 
- Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ 
- Adobe Illustrator การจัดการกับ วัตถุและการจัดองค์ประกอบ 
- Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน 

บันทึกสรุปบทเรียน 
 

การท าอินโฟกราฟิก (Info graphic) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ 

อินโฟกราฟิก คือ การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็น
ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจ
ง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้  โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอ
มาช่วยขยายความเข้าใจอีก 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบของอินโฟกราฟิก เป็นข้อมูล สารสนเทศ หรือ ความรู้ ที่ถูกน ามาแสดงผลในลักษณะของงานกราฟิก  
โดยถูกน ามาจัดเรียงในลักษณะของ เส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์ หรือ พิกโตแกรม เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
 
 



รูปแบบ โหมดสี ความละเอียด ชนิดของภาพ ที่นิยมใช้งาน 

Static infographics เป็นรูปแบบที่นิยมใช้งานมากที่สุด เป็นการออกแบบจากข้อมูล น ามาสร้างแผนภาพนิ่ง  
เพ่ือน าเสนอข้อมูลแบบทางเดียว(Linear) เพียงเรื่องเดียว ออกแบบได้ทั้งแบบเฟรมเดียว หรือ แยกเฟรมก็ได้  

โหมดสี จะใช้โหมด RGB (Red, Green, Blue) ประกอบด้วยสีสามสี คือ สีแดง, สีเขียว และสีน้ าเงิน ซึ่งการ
สร้างงานกราฟฟิคนั้น เราจะใช้โหมด RGB นี้เป็นหลัก โหมด RGB นี้สีจะเกิดขึ้นจากการผสมแสงสามสี ให้เกิดเป็นจุดสี 

ความละเอียด ชนิดของภาพการท าอินโฟกราฟิก ที่ใช้ส าหรับสิ่งพิมพ์ใช้ Resolution 300 Pixels/Inch 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Adobe Illustrator เบื้องต้น 

Adobe Illustrator  คือโปรแกรมด้าน Graphic Design ที่เน้นการสร้างงานจากการวาด การสร้าง
ภาพกราฟิก ผ่านจอคอมพิวเตอร์ จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ สามารถสร้างภาพลายเส้นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงาน
ออกแบบโลโก้ การออกแบบภายใน การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบโฆษณา  การวาดภาพประกอบ  การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย  ทัง้ในลักษณะการใช้งานแบบโปรแกรมเดี่ยว หรือการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Graphic Design 
อ่ืนๆ Adobe Illustrator ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือของนักออกแบบและนักวาดภาพ แทนเครื่องมือบนโต๊ะเขียนแบบ
หรือบนกระดานวาดภาพ ได้แทบท้ังหมด เพ่ือที่จะสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน 

การใช้งานกลุ่มเครื่องมือวาดเส้น : เครื่องมือในกลุ่มนี้ใช้สร้างเส้นพาธ (Path) เป็นแบบเส้นเปิด 
หมายถึงจุดปลายเส้นพาธทั้ง  2 ด้านไม่สัมผัสกัน  

- Line Tool วาดเส้นตรง 
- Arc Tool วาดเส้นโค้ง 
- Spiral Tool สร้างเส้นรูปก้นหอยที่มีลักษณะหมุนวนจากตรงกลาง 
- Rectangular Tool วาดตารางสี่เหลี่ยม 
- Polar Tool วาดตารางวงกลม 

 
 



 
การใช้งานกลุ่มเครื่องมือวาดรูปร่าง : เครื่องมือกลุ่มนี้ใช้วาดรูป

เรขาคณิต เมื่อวาดเสร็จจะปรากฏวัตถุท่ีเป็นเส้นปิด  
- Rectangle Tool วาดรูปสี่เหลี่ยม 
- Rounded Rectangle Tool วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน 
- Ellipse Tool วาดรูปวงรี วงกลม 
- Polygon Tool วาดรูปหลายเหลี่ยม 
- Star Tool วาดรูปดวงดาว 
- Flare Tool วาดแสงแฟลร์ 

 
การใช้เครื่องมือดินสอวาดภาพ : เครื่องมือกลุ่มนี้จะใช้เมาส์ลาก

ได้อิสระเหมือนใช้ดินสอวาดภาพลงในกระดาษ 
- Pencil Tool ดินสอส าหรับวาดภาพ 
- Smooth Tool ปรับเส้นให้เรียบขึ้น 
- Path Eraser Tool ลบเส้นพาธบางส่วนของเส้น 
- Join Tool ท าให้จุดแองเคอร์สองจุดเชื่อมต่อกันเป็นจุดเดียว 

 
 
Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ 
 
 
 

พาเนล Layers : ชั้นของวัตถุที่สร้างขึ้นในโปรแกรม โดยวัตถุจะ
วางซ้อนกันตามล าดับ และสามารถอยู่ใน Layer เดียวกันได้ 

 
 
 
 

การเลือกวัตถุด้วย Selection Tool : เป็นการเลือกวัตถุ 
โดยสร้างพ้ืนที่รอบวัตถุท้ังหมดที่ต้องการ ในกรณีท่ีต้องการเลือกวัตถุ 
ที่มีจ านวนมาก และอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน  
 

Direct Selection Tool จัดการวัตถุ : เป็นการเลือกวัตถุ จับวัตถุขยาย ขยับวัตถุโดยเครื่องมือนั้นมีความ
คล้ายกันแตแ่ตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่นบางเครื่องมือจะเลือกที่วัตถุทั้งชิ้น บางเครื่องมือแก้ไขเฉพาะบางจุด เพ่ือให้
เหมาะสมกับการท างาน 

 
การบิดด้วยวัตถุด้วยเครื่องมือกลุ่ม Liquify : เป็นเครื่องมือ 

ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการท าให้เส้น Stroke หรือ เส้นวาด  
เล็กลง เรียวแหลม หรือขยายใหญ่ ได้ตามความต้องการ 
 

การจัดล าดับวัตถุด้วยค าสั่ง Arrange : เป็นการจัดล าดับก่อนหลังของวัตถุที่วางซ้อนกัน 
 เพ่ือให้ภาพที่ออกมานั้นถูกต้องและสวยงาม 



 
Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน 

 
 
การ Create Outline : การแปลงตัวอักษรหรือฟอนต์

ให้กลายเป็นวัตถุ (Shape) เมื่อแปลงแล้วจะมีอิสระในการ
ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอักษรได้ทีละตัว ที่จะ
สามารถแยกชิ้นส่วนของตัวอักษรได้ คือจะเปลี่ยนจากตัวพิมพ์ที่
อยู่ในรูปของ Text ให้เป็นเส้น Vector 

 
 
 

การ Export ส าหรับงานสิ่งพิมพ์และงานบนสื่อดิจิทัล :   
ควรมีการตั้งขนาด Art work ให้เท่ากับขนาดจริง ความละเอียด 
150 ppi เป็นอย่างต่ า เลือกใช้สีที่เป็น CMYK เท่านั้น  
เนื่องจากเป็นระบบสีที่เหมาะส าหรับการพิมพ์ แล้ว Export  
เป็นไฟล์ .PDF .JPG .JPEG .JPE .TIF .Tiff หรือหากต้องการ 
แก้ไขไฟล์ภายหลังให้ Save ไฟล์เป็นนามสกุล  .AI 
 
 
 
ตัวอย่างภาพอินโฟกราฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 

กลุ่ม 3 การท าอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
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