
 

หลักสูตร InfoGraphic Design 

ภาพรวมของการเรียน 

ในยุคปัจจุบันส่ือที่เข้าถึงผู้รบัสารได้ง่ายและรวดเร็ว คือส่ือในรูปแบบของ InfoGraphic เพราะท าให้คนอ่านเข้าใจ

ง่ายด้วยภาพ เพราะมีวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราว

ทีมีปริมาณข้อมูลมากๆมาน าเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจง่าย โดยหลักสูตร Illustrator for 

InfoGraphic สอนต้ังแต่กระบวนการเครื่องมือเบ้ืองต้นที่ใช้ในการออกแบบ การเลือก front ให้เข้ากับช้ินงาน 

จนถึงกระบวนการเลือก น าภาพการ์ตูนมาช่วยในเรื่องการออกแบบ การสร้าง style กับช้ินงานให้มีความน่าสนใจ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 14 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 4 ครั้ง ( ครัง้ละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

พื้นฐานของผู้เรียน  

ใช้งาน Computer พ้ืนฐานเบ้ืองต้นได้ 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

โปรแกรม Illustrator CC 

วิทยากร 

อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกลู (อาจารย์ แก้ม)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร Professional WebDesign , Computer Arts & Graphic Design,Photoshop 

,Illustrator,Indesign, InfoGraphic  

 

 

 

 

 

 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเบ้ืองต้นในการเขียนโปรแกรม ด้วย Illustrator CC 

 ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Illustrator CC สร้างสรรค์งาน ที่ช่วยส่ือสารออกไปเป็น

ภาพ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้จบหลักสูตรสามารถออกแบบงาน InfoGraphic ในรปูแบบทีน่่าสนใจ 

 สามารถออกแบบงาน InfoGraphic ได้ทัง้บนเว็บไซต์และ Facebook 

 

ค่าอบรม 

ราคา 4,800  บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 343 บาท ) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 254 บาท) 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 



 

InfoGraphic Design Course Outline 

ครั้งที่  

1 

เรียนรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ InfoGraphic  

 มารู้จัก InfoGraphic ข้ันพ้ืนฐาน  

 รู้จักแหล่งที่มาของงาน infoGraphic  

 ออกแบบงาน infoGraphic อย่างไรให้ดูหน้าสนใจ  

 ทฤษฏีที่น ามาใช้ในการออกแบบ InfoGraphic ให้สวยงาม  

 ฝึกสรุปย่อบทความเพ่ือน ามาใช้ในงานออกแบบ InfoGraphic  

 เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการออกแบบ InfoGraphic  

Workshop ครั้งที่ 1 :: วาดโครงออกแบบงาน infographic เบื้องต้น 

ครั้งที่  

2 

เรียนรู้เครื่องมือ illustrator เบื้องต้นเพื่องาน InfoGraphic  

 รู้จักเครื่องมือ illustrator พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในงานออกแบบ  

 วิธีการเลือกสีเพ่ือใช้ในงานออกแบบ  

 เรียนรู้วิธีการออกแบบ Character เพ่ือน ามาใช้ในงาน InfoGraphic  

 คิดการ์ตูนในแบบฉบับของตัวเองในงาน InfoGraphic  

Workshop ครั้งที่ 2 :: ออกแบบการ์ตูน Character เพื่อใช้ในงาน InfoGraphic 

ครั้งที่  

3 

เรียนรู้เครื่องมือเพื่อสร้างตัวหนังสือและกราฟเพื่อใช้ในงาน InfoGraphic  

 เรียนรู้การจัดวาง text ข้อความต่างๆ  

 การเลือก Font ให้เข้ากับงาน InfoGraphic  

 การสร้างกราฟ Graph tool  

 การท ากราฟแบบ 3มิติ ให้สวยงาม  

Workshop ครั้งที่ 3 :: ทดลองสร้าง Graph เพื่อใช้ในงาน InfoGraphic 

ครั้งที่ 4 วิธีการเตรียมไฟล์เพื่อ Print ส าหรับ Website และ Facebook  

 เรียนรู้ความเข้าใจงาน InfoGraphic Print และ Web  

 การเตรียมไฟล์เพ่ือ Print  

 การเตรียมไฟล์เพ่ือ Web  

 ความแตกต่างของการใช้บน  Web กับ Facebook  

Workshop ครั้งที่ 4 :: ออกแบบงาน InfoGraphic จริงและพรีเซนต์ไอเดียในการท างาน 

 

 


