
สร้างอินโฟกราฟิกส์

ออกแบบให้สุดฝีมือ

เพิ่มพลังการสื่อสารให้กับองค์กร

เงินรางวัลและของรางวัลรวม

15,000 บาท

ศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ ร่วมกับ ส านักงานมหาวิทยาลัย และ สวนดุสิตโพล

ขอเชิญบุคลากร เขา้ร่วมแสดงทักษะทางการส่ือสารและการออกแบบ



โครงการประกวด Infographic Design Contest ออกแบบให้สุดฝีมือ  
สร้างอินโฟกราฟิกส์เพิ่มพลังการสื่อสารให้กับองค์กร 

 

หลักการและเหตุผล 
  
 ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลท าให้มีข้อมูลมากมาย มหาศาล (Big data) การสื่อสารที่ดีท่ามกลางข้อมูล
มากมายจึงเป็นสิ่งจ าเป็น Infographic เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่เป็นที่นิยม สามารถท าให้คนเข้าถึง 
เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมาก ด้วยแผนภาพภาพเดียว ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมา ท าให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย       
จึงเป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ในมุมมองที่ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ใน โลกปัจจุบัน โดยสร้าง
รูปแบบหรือประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
           ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนางานและพัฒนาคนให้สามารถ
ผลิตสื่อเพ่ือใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดท า 
Infographic โดยมีการอบรมไปแล้วจ านวน 2 รุ่น ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ รวมจ านวน 322 
คน และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีโครงการการจัดประกวด การออกแบบและ
จัดท า Infographic เพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร โดยเน้นการสร้างผลงานจริง เพ่ือให้ผู้ประกวด
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมายของโครงการ   
 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร  การออกแบบและจัดท า 
Infographics เพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้น าเสนอ Infographics สามารถออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานได้อย่างสวยงาม เข้าใจง่าย รวดเร็ว และ
ทันสมัยผู้เข้าประกวดสามารถเสริมภาพลักษณ์สื่อ อย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอข้อมูลข้อความที่มี
ความซับซ้อน เป็นรูปภาพให้เข้าใจได้อย่างง่าย 

2. ผู้น าเสนอ Infographics สามารถผลิตสื่อ เสริมภาพลักษณ์สื่อ อย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอข้อมูล
ข้อความที่มีความซับซ้อน เป็นรูปภาพให้เข้าใจได้อย่างง่าย 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้น าเสนอ Infographics สามารถออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานได้อย่างสวยงาม เข้าใจง่าย 
รวดเร็ว และทันสมัย 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อ เสริมภาพลักษณ์สื่อ อย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอข้อมูล
ข้อความที่มีความซับซ้อน เป็นรูปภาพให้เข้าใจได้อย่างง่าย 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน และสายวิชาการ  
 

จ านวนรับสมัคร 

จ านวน 80 คน 
 
ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ 

1. วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2564  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  
ผ่านระบบ e-Training http://sduthelink.dusit.ac.th    

2. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personnel.dusit.ac.th/  (E-Booking) 

3. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 – 16.00 น. แข่งขันการออกแบบอินโฟกราฟิกส์  
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

4. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  
ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personnel.dusit.ac.th/  (E-Booking) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sduthelink.dusit.ac.th/
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การตัดสินการประกวด 

 แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน (คะแนรเต็ม 100 คะแนน) 

1. ดึงดูดความสนใจในภาพรวม (First Impact) คะแนนประเมิน   (15 คะแนน) 

2. น าข้อมูลปฐมภูมิมาน าเสนอในการออกแบบได้อย่างครบถ้วน   (20 คะแนน) 

3. ใช้กฏออกแบบครบถ้วนทั้ง 4 ประการ      (40 คะแนน) 

3.1 กฏ 3 สี 

3.2 กฏการโฟกัส  

3.3 กฏตัว z (การมองจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา) 

3.4  กฏของการใช้พ้ืนที่ว่าง   

4. ใช้ภาพประกอบ / ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรได้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา (15 คะแนน) 

5. ความลงตัวของการจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบ        (10 คะแนน) 

 

 

คณะกรรมการตัดสิน 

1. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม   ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

2. ดร.วิโรจน์ เทพบุตร   ผู้อ านวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

 

รางวัล  

1. รางวัลชนะเลิศ      จ านวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 5,000 บาท 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 3,000 บาท 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 2,000 บาท 

4. รางวัลชมเชย (Gift voucher จากร้าน 189 Café) จ านวน 5 รางวัล   รางวัลละ 1,000 บาท 

5. ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

 

 
 

  



 

ก าหนดการ  

การประกวดออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographic Design Contest) 
วันพฤหัสบดีที ่18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 – 16.00 น. 

ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

....................................................................................... 

 

 

12.30 – 13.30 น. ประกาศโจทย์การแข่งขัน / ข้อก าหนดในการแข่งขัน  

   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ 

13.30 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ด าเนินการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 

16.00 – 17.00 น. ส่งผลงานอินโฟกราฟิกส์ (ผ่านระบบออนไลน์) 
 




