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หลกัการและเหตผุล : 

หลักสตูรนี้  PowerPoint To Power UP New Trend into The Digital การสรา้งสรรคส์ือ่พรเีซนเทชันแนวใหม่

ทันสมัย เพือ่กา้วเขา้สูโ่ลกยคุดจิทัิลหลักสตูรนี้ เนน้เรือ่งการการสรา้งงานพรเีซนเทชันแนวใหม่ๆ ใหก้า้วไปพรอ้มกับโลก
ยคุดจิทัิล ทีม่กีารตดิตอ่สือ่สารกันอย่างรวดเร็ว  จงึตอ้งดงึดดูและเรา้ใจผูช้ม โดยการเพิม่พลังในการสือ่สารใหผู้ช้มเขา้ใจ

ไดภ้ายใน 5 วนิาท ี  และเป็นมากกว่าการสรา้งพรเีซนเทชันในยุคเกา่ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ดังนัน้หลักสตูรนี้จงึเนน้ให ้
ความรูท้างดา้นแนวคดิ ทางการออกแบบพรเีซเทชันใหรู้ปแบบใหม่ๆ Update Trends ใหต้รงกับยุคสมัยดจิทัิล และเพือ่

พัฒนาผูบ้รหิารระดับกลางในองค์กรภาครัฐดา้นดจิทัิล และอีกความสามารถทางดา้นการสรา้ง Presenting หรือการ

น าเสนอผลงานแบบเหนือขัน้ โดยการน าแนวคดิในการออกแบบพรเีซเทชันทีด่ ีใหถู้กใจผูบ้รหิาร หรอืผูช้ม และแนะน า
แนวคดิการน าความรูด้า้น Data Visualization มาชว่ยเพิม่พลังในการเล่าเรื่องและสือ่สาร มาประยุกตใ์ชกั้บการสรา้งพรี

เซนเทชัน แนวคดิในการน าเสนอขอ้มูล โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเนน้ตัง้แต่เรื่องของการออกแบบ จัดวาง Layout 
สวยๆและดูทันสมัยเขา้กับโลกยุคปัจจุบัน   ทัง้การเลอืกใชโ้ทนส ี การเลอืกใชฟ้อนต ์การจัดวาง Layout ใหดู้ทันสมัย

เขา้กับโลกยุคดจิทัิล และเทรนดท์ีเ่ปลีย่นไป  รวมถงึการเลอืกใชรู้ปกราฟิกและรูปภาพประกอบต่างๆทีน่ ามาใช ้และการ

เลอืกใชส้ือ่มัลตมิเีดยี เชน่ วดิโีอ หรอื ไฟลเ์สยีงต่างๆ มาชว่ยใหง้านพรเีซนเทชันใหน้่าสนใจ และน่าตดิตามยิง่ขึน้  และ
รวมถงึการใชส้ัญลักษณ์ Icon ต่างๆ มาช่วยสือ่ความหมาย  การลดทอนขอ้มูลต่างๆ ที่น ามาใชใ้นการน าเสนอ เพื่อให ้

กระชับ เขา้ใจง่าย เหมาะกับโลกยุคดจิทัิลนี้  และการสรา้งกราฟแนวใหม่ เนน้ส าหรับแสดงสถติขิอ้มูลต่างๆ ในรูปแบบ
ใหม่ๆ  ทีด่ทัูนสมัยและดงึสนความน่าสนใจ  และเขา้ใจง่ายไดม้ากขึน้ 

และหลักสูตรนี้ จะพาผูเ้รียนไปรูจ้ักกับเทคโนโลยีฟีเจอร์ใหม่ๆ และ Tip & Trick ของ PowerPoint เพื่อให ้
สามารถสรา้งงานน าเสนอไดง้านแค่ปลายนิ้ว  มาประยุกต์ใชกั้บโปรแกรม Presentations ยอดนิยม น่ันคือ M/S 

PowerPoint ซึง่ ในเวอรช์ัน่ใหม่อย่าง O365/ 2016/2019 ไดม้กีารปรับปรุงเครือ่งมอืใหทั้นสมัยและสะดวกขึน้อย่างมาก 

ออกมาใชใ้หส้ะดวก ง่ายดาย และไดผ้ลงานทางดา้นการสรา้ง Presenting หรอืการน าเสนอผลงานแบบเหนือขัน้  รวมถงึ 
(Tips & Tricks) ในการสรา้งงานน าเสนอ โดยการน าแนวคิดในการออกแบบพรีเซเทชันที่ดี ซึง่ความสามารถของ 

PowerPoint นัน้เนน้ส าหรับงานน าเสนอในหลากหลากรูปแบบ และในยคุดจิทัิลนี้ ทีต่อ้งน าเสนอผลงานผ่านทางหนา้เว็ป
ไซต์ หรือโลกโซเซียลต่างๆ ออกแบบเป็นรูปแบบของไฟล์ วิดีโอ เพื่อน าไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น 

Facebook Page, Youtube, Website ต่างๆ  เรายังสามารถใช ้PowerPoint  สรา้งผลงานเชน่ งานน าเสนอเกีย่วสือ่การ

สอน, งานฝึกอบรม,งานสัมมนา, น าเสนอองคก์ร, น าเสนอโปรเจค และ การท าอัลบัม้แสดงรูป, แนะน าผลงาน portfolio, 
ประชมุผลประกอบการดว้ย แผนภมู,ิ น าเสนอแผนงานสนิคา้, แสดงสือ่วดีโีอ ณ จุดขาย และอืน่ ๆ แบบทีใ่ชง้านไดอ้ย่าง

เขา้ใจง่าย รวดเร็วและดทีีส่ดุ เทคนคิพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ ทีช่ว่ยเพิม่ขดีความสามารถใหค้ณุมากยิง่ขึน้ พรอ้มการน าไปใช ้

ร่วมกัน กับโปรแกรมอืน่อืน่ อาทเิชน่ Word หรอื Excel เพือ่ใชง้านร่วมกันไดอ้กี  รวมไปถงึแนวคดิในการในการน าเสนอ

อย่างไดผ้ล เช่น เทคนิคการพูด.. แนวคดิในการสรา้งสไลดอ์ย่างมืออาชพี.. เทคนิคการน าเสนออย่างไรใหน้่าสนใจ.. 
เป็นตน้   

 

วตัถปุระสงค ์: 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจถงึแนวคดิในการออกแบบพรเีซนเทชนัแนวใหมท่ีทั่นสมัย 
ตรงกับโลกยุคดจิทัิล 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถไดร้ับเทคนคิการใชง้าน PowerPoint น า Tips & Tricks & Techniques  

และ เทคโนโลยใีหม่ๆ  ของ PowerPoint เพือ่น าไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเต็ม 100%สงูสดุ 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการน าเสนอจากเดมิใหต้รงกับยุคดจิทัิลมากขึน้และเสรมิดว้ย 
สือ่มัลตมิเีดยีต่างๆ ใหง้านน าเสนอน่าสนใจและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าผลงานจากการสรา้งงานน าเสนอ ไปเผยแพร่ในแพลตฟอรม์ตา่งๆ  

ไดม้ากมายยิง่ขึน้  

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

• ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการสรา้งงานน าเสนอพรเีซนเทชันในขัน้สงู และไดเ้ขา้ใจถงึการใชง้านไดจ้รงิ 

• ผูท้ีต่อ้งการน าเทคนคิขัน้สงูต่างๆ มาสรา้งงานน าเสนอใหด้นู่าสนใจ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

• ผูท้ีต่อ้งการ Update Trend ใหม่ๆ ในการสรา้งสรรคพ์รเีซนเทชนั และเปลีย่นงานพรเีซเทชนัแบบเดมิ ๆ  

ใหเ้ป็นรูปแบบของพรเีทชนัยคุดจิทัิล 

• ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรู ้เทคโนโลยฟีีเจอรใ์หม่ๆ  และ Tip & Trick ของ PowerPoint เพือ่ใหส้ามารถสรา้งงาน
น าเสนอไดง้านแค่ปลายนิว้ 

 
 

 

PPT009: PowerPoint to Power Up New Trend into The Digital  

การสรา้งสรรคส์ือ่พรเีซนเทชนัแนวใหมท่นัสมยั เพือ่กา้วเขา้สูโ่ลกยคุดจิทิลั 

เพือ่กา้วเขา้สูโ่ลกยคุดจิทิลั 
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ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

• มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เบือ้งตน้ 

• มพีืน้ฐานการใช ้Microsoft PowerPoint เบือ้งตน้ 
 

เนือ้หาการอบรม : 
Lesson 1:  แนะน าแนวคดิในการออกแบบ Presentation ใหต้รงกบัโลกยคุดจิทิลั  

• แนวคดิในการออกแบบสือ่ Presentation  ต่อการออกแบบสือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูองคก์ร 

• แนวคดิและกระบวนการในการสรา้ง Presentation ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูและดนู่าสนใจ 

• Power of Visual Communication: ความส าคัญของการคดิใหเ้ป็นภาพ 

• Visual Communication & Presentation Design ขัน้ตอนการท าสือ่ Presentation 

• Storytelling เลา่เรือ่งดว้ยภาพ 

• การออกแบบ Presentation ในสไตล ์Infographic ใหเ้ขา้กับยคุของการสือ่สารในโลกดจิทัิล 

• รูจั้กกับประเภทของงาน และไฟลง์านทีน่ าไปใช ้

• ทฤษฎใีนการเลอืกใชส้ ีการเลอืกใชฟ้้อนต ์ใหอ้นิเทรนด ์และใหต้รงกับกลุม่เป้าหมาย โดนใจผูช้ม 

• กฎการใชส้ ี60 : 30 :10 การใชส้เีพือ่เนน้ใจความส าคัญ 

• หลักการเลอืกคู่สใีหเ้ป็นพระเอกและพระรองของสไลด ์

• ทฤษฎกีารจัดวางองคป์ระกอบ และการจัดวาง Layout ใหด้งึดูดความน่าสนใจ 

• อนิโฟกราฟิก คอือะไร แลว้ใชอ้ยา่งไร มาชว่ยงานพรเีซนเทชันไดอ้ยา่งไร 

• การเนน้สว่นส าคัญของขอ้ความ และการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา 

• จัดพืน้ทีส่ไลดใ์หอ้่านง่าย 

• การน าเสนอขอ้มลูดา้นสถติ ิเชน่การน าเสนอกราฟรูปแบบใหม่ๆ  ดูทันสมัย ตอบโจทย ์เขา้ใจง่าย 

ภายใน 5 วนิาท ี

• แนวคดิในการน าเสนอกราฟ แผนภมู ิเชน่ แผนภมูวิงกลม และแทง่แนวตัง้ใชเ้มือ่ไรบา้ง 

 
Lesson 2:  แนะน า New Feature เทคโนโลยใีหม่ๆ ของ PowerPoint 2016 – 2019 /O365 

• รูจ้ักการน าเสนอและความสามารถใหมข่อง PowerPoint 2019 

• มมุมองและการสรา้งงานน าเสนออย่างง่าย (View) 

• วธิสีรา้งงานน าเสนอดว้ย Template (แมแ่บบ) ใน PowerPoint 2019  

• การบันทกึงานทีใ่นรูปแบบของ 2003,2019, PDF, WMV , MP4 

• การใช ้Slide Zoom ในขณะทีน่ าเสนอผลงาน 

• ชดุรูปแบบใหมข่องธมีทีส่วยงาม (Template) และการออกแบบโดย Ai Idea Design 

• การแทรกไฟลค์ลปิวดิโีอจาก (YouTube) 

• การใชเ้ครือ่งเมอืดดูตัวอยา่งส ี(Eye Dropper) 

• การใช ้เสน้บอกแนวอัจฉรยิะ  (Smart Guide) 

• รวมวัตถดุว้ย (Merge Shapes) 

• Insert 3D models to see all angles 

• เทคนคิเสรมิเครือ่งมอืในการตกแตง่รูป 2019 (Easier background removal) 

• ใสล่กูเลน่ดว้ย Animations และ Effect เอฟเฟ็กตร์ูปแบบใหม่ตา่งๆ Visual effects > Morph Transition 

• การก าหนดลูกเลน่ระหว่างเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

• เทคนคิการน าเสนอผลงาน (Public) 

• Present Online ปรับปรุงใหม ่สมารถน าเสนอสไลดแ์บบออนไลน์ไดด้กีว่าเดมิ Zoom in สามารถชมุเขา้-ออก 

 
Lesson 3:  เร ิม่ตน้กบัการสรา้งพรเีซนเทชนั 

•  สรา้งงานน าเสนอใหมจ่ากสไลดเ์ปลา่ 

•  สรา้งสไลดใ์หส้วยดว้ย Themes และ Designer Idea 

•  ดาวนโ์หลด Themes หรอื Templates เพิม่เตมิจากเว็บไซต ์

•  เคา้โครงสไลด ์(Slide Layout) 

•  การออกแบบพืน้หลังของสไลด ์เลอืก Themes สพีืน้หลังอย่างไรใหโ้ดนใจ 

•  การออกแบบพืน้หลังเป็นภาพสวยๆ  

•  การเตรยีมการจัดวาง Layout ส าหรับขอ้ความต่างๆ 

•  การออกแบบ Post Ad ส าหรับท าโฆษณา หรอืพรเีซนตข์อ้มลูดว้ย PowerPoint 
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Lesson 4:  การท างานกบัรปูภาพและการตกแตง่รปูภาพ 

• Storytelling เลา่เรือ่งดว้ยภาพ 

• การรูจ้ักกับ Picture 

• การแทรกรูปภาพจากแฟ้มขอ้มูล Picture Online / Stock Image / Icon /3D 

• การปรับแตง่รูปภาพอย่างรวดเร็ว  เชน่ ปรับส ีปรับความคมชดั ปรับกรอบภาพ 

• การใชปุ้่ มใหม ่Screen short ในการจับภาพหนา้จอ 

• การเลอืกของ Quick Shape ใหค้ณุมากมายขึน้กวา่เดมิ (NEW  2016- 2019) 

• การจัดกลุม่รูปภาพและวธิยีกเลกิกลุม่  

• การใชค้ าสัง่  Remove background  เอาพืน้หลังออก 

• การท า Photo Album เพือ่ท า Present รูปจ านวนมากๆไดภ้ายใน 1 วนิาท ี

• เทคนคิเสรมิในการตกแตง่รูปมาใชกั้บงาน  

• Workshop : การใช ้PowerPoint ท า Ad โมษณาได ้

 
Lesson 5:  การใชเ้ครือ่งมอื Drawing  ในการสรา้งภาพกราฟิกใหมข่ึน้มาจาก PowerPoint 

• รูจ้ักกับ เครือ่งมอื Drawing ทีใ่ชส้ าหรับวาดงานกราฟิกตา่งๆ ดว้ยเครือ่งมอืง่ายๆอยา่ง AutoShape 

• การวาดรูปทรงตา่งๆ , และรูปรงอสิระ  และการประยุกตว์าดกราฟิก ลงสดีว้ย PowerPoint 

• เทคนคิการใชภ้าพสญัลักษณ์และสเีพือ่เพิม่ความน่าสนใจ  

• เทคนคิพืน้ฐานการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นและการปรับแตง่เครือ่งมอื   (Transform, Align)  

• การจัดล าดับวัตถ ุ(Order),  การจัดกลุม่ (Group),  การจัดเรยีงวัตถ ุ(Align)  

• การผสานรูปร่าง (Merge Shape)  New Tools  

• การแทรก SmartArt เขา้มายังสไลด ์

• การใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งกราฟ และ Symbolเทคนคิการจัดท ากราฟใหด้ดูมี ีStyle  

• Workshop : สรา้ง Presentation สไตล ์Infographic ได ้   
 

Lesson 6:  การสรา้งกราฟ (Chart) แบบใหม่ๆ  ทนัสมยั เขา้ใจงา่ย 

• รูจ้ักแนวคดิและไอเดยีในการสรา้งกราฟยุคใหม ่ใหเ้ขา้กับโลกดจิทัิล 

• การสรา้งตาราง และ จัดรูปแบบตาราง 

• รูจ้ักกับกราฟรูปแบบใหม่ๆ และ New Feature ใหมข่องกราฟ 2016 -2019 

• สรา้ง และประยกุตป์รับแตง่กราฟในรูปแบบตา่งๆได ้

• การใสข่อ้มลู และค าอธบิายขอ้มลูส าคัญใหก้ราฟ 

• สรา้งกราฟน าเสนอขอ้มลูในสไตล ์Infographic  

• การน ากราฟ People Chart และ 3D Map จาก Excel มาน าเสนอกับ PowerPoint 
 

Lesson 7:  เทคนคิการน าเสนอ Photo Album & Sound 

• การสรา้ง Photo Album 

• การใสเ่พลง ประกอบ Photo Album 

• การน าเสนอ Photo Album ใหว้นลปูไปเรือ่ย ๆ 

• ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเกีย่วกับ Sound 
 

Lesson 8:  เทคนคิการน าเสนอไฟล ์Multimedia Movie & Sound (ไฟลค์ลปิวดิโีอ) 

• การแทรกและควบคมุ Movie & Sound 

• เทคนคิพเิศษ การตัด Movie ออกไปบางสว่น 

• เทคนคิพเิศษ การก าหนด Bookmark ใหกั้บ Movie 

• เทคนคิพเิศษ การใสภ่าพหนา้ปกใหกั้บ Movie 

• ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเกีย่วกับ Movie 

• การแทรกวดิโีอจาก Youtube เขา้มายังสไลด ์

• การใชเ้ครือ่งมอืในการตกแตง่ วดิโีอ  ปรับแตง่ไฟลเ์สยีงและไฟลว์ดิโีอ 

 
Lesson 9:  เทคนคิการสรา้งงานน าเสนอแบบ Interactive (Link & Action) เพือ่โตต้อบกบัผูช้มได ้

• รูจั้กเครือ่งมอืส าหรับสรา้งการโตต้อบ Interactive 

• การสรา้งปุ่ มโตต้อบอัตโนมัต ิ(Action Button) 

• การสรา้ง Link ไปยังสไลดต์า่งๆ ดว้ยตนเอง 

• การสรา้ง Link ไปเปิดเว็บไซต ์

• การสรา้ง Link ไปเปิดไฟลป์ระกอบอืน่ๆ เชน่ Word, Excel, Movie 

• การสรา้งปุ่ มไปเปิดโปรแกรมอืน่ๆ เชน่ โปรแกรมเครือ่งคดิเลข 
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Lesson 10:  การท าใหพ้รเีซนเทชนัมชีวีติดว้ย การใสลู่กเลน่ดว้ย Transition & Animations  
และเอฟเฟกตต์า่งๆ 

• การก าหนดลูกเลน่ระหว่างเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

• ชวีติเลอืกไดว้่าจะเปลีย่นสไลดต์อนคลกิเมาส ์หรอื ตัง้เวลาอัตโนมัต ิ

• การก าหนด Animation ส าหรับวัตถบุนสไลด ์(Custom Animation) 

• ลักษณะของลูกเลน่หรอื Effects ทีค่วรทราบ 

• ใสล่กูเลน่ดว้ย Animations และ Effect เอฟเฟกตร์ูปแบบใหม่ตา่งๆ  

• Visual effects > Morph Transition 

• การก าหนดเสยีงประกอบใหกั้บลกูเลน่ 

 
Lesson 11:  การบนัทกึ และการน าเสนอ บนอนิเทอรเ์น็ต และ โซเซยีลมเีดยี และสือ่ดจิทิลั 

• การบันทกึงานในรูปแบบของไฟล ์.pptx, .pdf, .jpg , .png,  .Mp4 

• การน าเสนองานนอกสถานที ่(Package for CD) 

• เขยีนงานน าเสนอลงแผน่ CD 

• เทคนคิการฝัง Font ไปกับไฟล ์Presentation เพือ่แกปั้ญหาเมือ่น าไฟลไ์ป Present  

• การน าเสนอบนอนิเทอรเ์น็ต 

• เทคนคิการน าเสนอดว้ย PowerPoint 

• ขดีเขยีนลงบนสไลด ์เพือ่เนน้บางสว่นดว้ยปากกา  

• Highlighter 

 

วทิยากร : อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกุล 

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคา Onsite ราคา Online 

7,500 บาท 6,900 บาท 

 
* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  
เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

* เฉพาะหลกัสูตรนี ้=>[รหสั CU6501060056] ไดข้ึน้ทะเบยีนบัญชรีายชือ่หลักสตูรทีไ่ดร้ับการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สดช.) โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถสบืคน้ รับทราบถงึ
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หลักสตูรตา่งๆ ของสถาบันอบรมทีไ่ดร้ับการรับรอง และเลอืกพจิารณาในการสง่บคุลากรมาเขา้รับการอบรม เพือ่พัฒนา

ทักษะดจิทัิลของขา้ราชการและบคุลากรภาครัฐ ไดท้ี ่https://tacc.onde.go.th/  
 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

พรอ้มฝึกปฏบัิตสิรา้งผลงานจรงิ (Workshops)  

2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 
 

https://tacc.onde.go.th/
https://zoom.us/join

