
 

กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร  

“Infographic Presentation Design เพ่ิมพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. 

และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
อบรม Online ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting 

 

วันที่ 1 

เวลา หัวข้อ 

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

09.15 – 10.30 น. 

บรรยาย & Workshop 

• การนำเสนอที่ดีเป็นอย่างไร 

• ทำความเข้าใจและรู้ถึงความสำคญัของ Infographic และ Presentation 

• แนวทางการนำ Infographic มาใช้กับงาน Presentation 
 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พักเบรค (15 นาที) 

10.45 - 12.00 น. 

บรรยาย & Workshop 

• เทคนคิการเลา่เรื่องให้น่าสนใจและขัน้ตอนการทำ Infographic presentation ให้สื่อสารอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 

13.00 - 14.30 น. 

บรรยาย & Workshop 

• ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจกับเนื้อหา ร่างและสเก็ตออกมาเป็นภาพที่จะใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พักเบรค (15 นาที) 

14.45 - 16.00 น. 

บรรยาย & Workshop 

• หลักการออกแบบให้สวยงามด้วยองค์ประกอบศิลป ์
 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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วันที่ 2 

เวลา หัวข้อ 

09.00 – 10.30 น. 

บรรยาย 

• ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอ Idea & Concept จาก Draft slide และวทิยากรให้คำแนะนำ 
 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พักเบรค (15 นาที) 

10.45 - 12.00 น. 

บรรยาย & Workshop 

• เครื่องมือท่ีใช้ในการทำ Infographic presentation จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

โดย คณุสมิทธิชัย ไชยวงศ ์
วิทยากรอิสระด้าน Infographic design 

พักรับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 

13.00 - 14.30 น. 

บรรยาย & Workshop 

• เทคนิคในการออกแบบ Infographic presentation แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
 

โดย คณุสมิทธิชัย ไชยวงศ ์
วิทยากรอิสระด้าน Infographic design 

พักเบรค (15 นาที) 

14.45 - 16.00 น. 
 Workshop 

• ผู้เข้าฝึกอบรมนำ Draft slide มาออกแบบในโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
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วันที่ 3 

เวลา หัวข้อ 

09.00 – 10.30 น. 

บรรยาย & Workshop 

• ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอผลงานการออกแบบและวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อการ
พัฒนาและต่อยอดผลงาน 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พักเบรค (15 นาที) 

10.45 - 12.00 น. 

บรรยาย & Workshop 

• ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอผลงานการออกแบบและวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อการ
พัฒนาและต่อยอดผลงาน (ต่อ) 

• ถามตอบ 
 

โดย คณุทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

**ร่างก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมและความจ าเป็น โดยยงัคงเนื้อหาและสาระส าคญัของการอบรมไว้ 


