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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น าเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”  
 

 
หลักการและเหตุผล:   

ปัจจุบัน เป็นยุคที่สังคมออนไลน์ก ำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลำย ท ำให้ในแต่ล่ะช่วงเวลำของผู้คนมีสิ่งเร้ำและ
สิ่งที่ต้องสนใจและให้ควำมส ำคัญอยู่เป็นจ ำนวนมำก กำรจะน ำเสนอสิ่งใดให้เป็นที่สนใจจึงเป็นเรื่องยำก กำรใช้ภำพ
หรือวีดีโอในสื่อน ำเสนอ (presentation) อำจไม่เพียงพอที่จะดึงควำมสนใจของคนจำกสิ่งที่ก ำลังสนใจได้ กำร
สื่อสำรที่ต้องกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจึงเป็นควำมท้ำทำยส ำหรับผู้ที่ต้องกำรสร้ำงกำรสื่อสำรให้ได้ผล ไม่ว่ำจะเป็น
นักธุรกิจ นักกำรตลำด ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ ที่ต้องกำรเกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อยู่เพียงแค่
กำรท ำให้คนสนใจและรับฟังในสิ่งที่ก ำลังน ำเสนอ แต่ยังต้องท ำหน้ำที่สร้ำงกำรจดจ ำและภำพลักษณ์ที่ดีไปพร้อมๆ 
กัน ดังนั้น กำรวิเครำะห์ผู้ฟัง เนื้อหำที่จะน ำเสนอ กำรวำงแผน กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยภำพ วีดีโอ กำรจัดวำง
องค์ประกอบ กำรจัดวำงต ำแหน่ง กำรใช้สี กำรใช้ตัวอักษร ในสื่อน ำเสนออย่ำงมีคุณภำพ จะช่วยท ำให้กำรน ำเสนอ
ด้วยสื่อน ำเสนอ (Presentation) มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ช่วยสร้ำงควำมน่ำสนใจ ได้ผล คุ้มค่ำกับเวลำทั้งผู้ฟังและ  
ผู้น ำเสนอ  

กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอมีหลำกหลำยวิธี กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยวิธี Infographic เป็นเทคนิคท่ีปัจจุบันได้รับ
กำรยอมรับและมีกำรน ำไปใช้ในวงกำรต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำกเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่สำมำรถน ำเสนอ
ข้อมูลที่มีปริมำณมำก เช่น บทควำม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ำยต่อกำรมองเห็นและท ำควำมเข้ำใจ 
สำมำรถน ำไปเผยแพร่ผ่ำนช่องต่ำงๆ ได้หลำกหลำย ดังนั้นโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนอ
อะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic Presentation” จึงเป็นโครงกำรอบรมที่มีควำมประสงค์ที่จะท ำให้กำรสร้ำงสื่อ
น ำเสนอ (Presentation) เป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ ลดเวลำกำรท ำงำน ได้สื่อน ำเสนอที่สวยงำม ดึงดูดควำมสนใจ 
สำมำรถน ำไปใช้สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผู้ชมมองเห็ เข้ำใจ และจดจ ำได้ง่ำย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
กำรน ำไปประยุกต์ใช้งำน ทั้งในแง่กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ กำรขำย กำรสร้ำงก ำลังใจของทีมงำน กำรเรียน
กำรสอน กำรน ำเสนอรำยงำนผลของแผนกำรผลกำรด ำเนินงำน กำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตกำรท ำงำน ผ่ำนช่อง
ทำงกำรน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำย สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram, Line, 
Youtube) อันจะเป็นผลดีต่อกำรปฏิบัติงำน และเพ่ิมคุณภำพในกำรท ำงำนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกอบรม ได้รับควำมรู้ แนวคิด วิธีกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอ ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนมำกให้
สวยงำม น่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย ด้วยวิธี infographic 

2. เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยวิธี Infographic ใน
รูปแบบ Presentation ส ำหรบักำรน ำเสนอ กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
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3. เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกอบรม ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
สร้ำงสื่อน ำเสนอด้วยวิธี InfoGraphic 

 
หัวข้อการบรรยาย 
20 ก.ค 62 
08.00-09.00 น. แนวคิดการออกแบบสื่อน าเสนออินโฟกราฟิกด้วยเทคนิค Audiences centric 

 กลยุทธ์กำรประยุคใช้วิธี InfoGraphic เพ่ือสร้ำงสื่อน ำเสนอ ส ำหรับกำรน ำเสนอ กำรสื่อสำร กำร
ประชำสัมพันธ์ 

 เทคนิคกำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ด้วยวิธีโน้มน้ำวและจูงใจ 

 เทคนิคกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอให้สอดคล้องกับผู้ฟัง เมื่อผู้ฟังกำรน ำเสนอมีเวลำจ ำกัด สร้ำง presentation 
อย่ำงไรให้ ดึงดูด น่ำสนใจ ตรงประเด็น เข้ำใจง่ำย และได้ผล 

 Storyboarding, Case Study + Workshop 
 
09.00-10.00 น. การออกแบบด้วยวิธี Digital Layout & Design 

 วิเครำะห์และออกแบบ เปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งยำก ซับซ้อน วุ่นวำย ให้เป็นระเบียบ ขับเน้นข้อมูลที่่ส ำคัญให้
โดดเด่น 

 ประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์ (Composition) จัดองค์ประกอบข้อมูลในสื่อน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
แผนงำน รำยละเอียด ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ กำรเปรียบเทียบ 

 เทคนิคกำรท ำให้ผู้ฟังมองเห็นภำพ เข้ำใจได้เร็วขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
10.00-11.00 น. เล่าเรื่องด้วยภาพ ด้วยเทคนิคการสร้างสื่อแบบ Visual Thinking 

 กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรรับรู้ด้วยภำพสร้ำงสื่อน ำเสนอ InfoGraphic 

 กำรใช้ ภำพ สี รูปวำด ตัวอักษร เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรสื่อสำรในสื่อน ำเสนอ 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
11.00-12.00 น.เทคนิคการใช้ตัวษร รูปภาพ วีดีโอ (Text, Picture, Video) 

 เทคนิคกำรเลือกใช้แบบตัวอักษร รูปภำพ และวีดีโอ 

 เทคนิคกำรแทรกรูปภำพและวีดีโอลงในสื่อน ำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 

 ท ำอย่ำงไรให้ภำพประกอบกับตัวอักษรไม่รบกวนซึ่งกันและกัน 

 หนึ่งสไลด์แทรกวีดีโอมำกกว่ำ 1 เรื่อง และให้แสดงผลอัตโนมัติพร้อมกันได้อย่ำงไร 

 กำรใช้วีดีโอและ youtube อย่ำงมืออำชีพ 
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 เรียนรู้วิธีสร้ำงสไลด์ในสไตล์ multimedia dashboard 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00-14.00 น. ตัวช่วยสร้าง InfoGraphic 

 กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือทำงด้ำนกรำฟิกเพ่ือจัดกำรภำพประกอบแบบ ภำพประกอบ, ภำพวำด, Vector, 
วีดีโอ 

 แหล่งข้อมูลภำพประกอบ 

 ควำมรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์กำรใช้ภำพประกอบจำกอินเตอร์เน็ต 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
14.00-16.30 น. ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก Adobe Photoshop 

 ใช้ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทำงด้ำนกรำฟิก Adobe Photoshop เพ่ือจัดกำรภำพประกอบในสื่อ 
InfoGraphic 

 เครื่องมือที่ส ำคัญในโปรแกรม 

 กำรใช้เครื่องมือไดคัทภำพ เพ่ือสร้ำงภำพประกอบ 

 กำรเปลี่ยนสีและโทนของภำพประกอบ 

 พ้ืนฐำนกำร Re-Touch เพ่ือลบจุดบกพร่องในประกอบ 

 พ้ืนฐำนกำรใช้ตัวอักษร 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint+Photoshop 
 
21 ก.ค 62 
09.00-11.00 น. ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิก Vector, Adobe Illustrator 

 ใช้ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทำงด้ำนกรำฟิก Adobe Illustrator เพ่ือจัดกำรภำพประกอบในสื่อ 
InfoGraphic 

 เครื่องมือที่ส ำคัญในโปรแกรม 

 กำรใช้เครื่องมือไดคัทภำพ เพ่ือสร้ำงภำพประกอบ 

 กำรเปลี่ยนสีและโทนของภำพประกอบ 

 พ้ืนฐำนกำร Re-Touch เพ่ือลบจุดบกพร่องในประกอบ 

 พ้ืนฐำนกำรใช้ตัวอักษร 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint+Adobe Illustrator 
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11.00-12.00 น. เทคนิคการท าสื่อน าเสนอด้วยวิธี Story Telling 

 กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยวิธี Storytelling 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00-14.30 น. การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ 

 เทคนิคกำรสร้ำงและน ำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟอย่ำงมืออำชีพ 

 กรำฟเพ่ือกำรเปรียบเทียบ 

 กรำฟเพ่ือกำรแจกแจงองค์ประกอบ 

 กรำฟเพ่ือแสดงแนวโน้ม 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
13.00-14.30 น. กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟ 

 เทคนิคกำรสร้ำงและน ำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟอย่ำงมืออำชีพ 

 กรำฟเพ่ือกำรเปรียบเทียบ 

 กรำฟเพ่ือกำรแจกแจงองค์ประกอบ 

 กรำฟเพ่ือแสดงแนวโน้ม 

 Case Study + Workshop กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint 
 
14.30-15.00 น. กำรเผยแพร่สื่อ InfoGraphic Presentation 

 ข้อควรระวังส ำหรับกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอ InfoGraphic กำรเผยแพร่ 

 กำรเผยแพร่และน ำเสนอ InfoGraphic Presentation 

 กำรเผยแพร่และน ำเสนอ InfoGraphic Presentation ด้วยกำรใช้สื่อน ำเสนอแบบ multimedia และ
วีดีโอ 

 กำรน ำเสนอด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัลออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube 

 กรำฟเพ่ือแสดงแนวโน้ม 

 Case Study + Workshop 
 
15.30-16.00 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อ InfoGraphic ด้วยแนวคิด Productivity 
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 วิธีเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสร้ำงสื่อน ำเสนอแบบ InfoGraphic ท ำน้อยได้มำก ด้วยเครื่องมือส ำหรับช่วย
สร้ำงสื่อน ำเสนออินโฟกรำฟิก เพื่อลดเวลำท ำงำน เพิ่มคุณภำพและผลผลิต 

 วิธีปรับแต่งและประยุกต์ใช้ ธีม, template จำกเว็บไซต์เพ่ือกำรใช้งำนจริง 

 ประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือบริหำรจัดกำรงำนผลิตสื่อ InfoGraphic 

 กรำฟเพ่ือแสดงแนวโน้ม 

 Case Study + Workshop 
 
16.00-16.30 น. 

 กิจกรรมถำม-ตอบ 

 กิจกรรมถำม-ตอบ มอบประกำศนียบัตร ปิดกำรอบรม  
 
* เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
เงื่อนไข: 

1. ผู้เข้ำอบรมเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ Google account 
(gmail.com account) และควรมีคุณสมบัติขั้นต่ ำ และติดตั้งซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ ไว้ล่วงหน้ำก่อนเข้ำ
ร่วมกำรอบรม ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (สำมำรถใช้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงได้ แต่แนะน ำให้ใช้ตำมรำยกำร) 

o ควรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรเป็น Window 10 หรือ Window 7 เป็นอย่ำงต่ ำ 
o ควรติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013 เป็นอย่ำงต่ ำ เวอร์ชั่นที่แนะน ำคือเวอร์ชั่น 

2016 
o ติดตั้งโปรแกรม Winzip 

2. โปรแกรมเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่แนะน ำให้ติดตั้ง เนื่องจำกจะมีกำรแนะน ำวิธีใช้งำนประกอบกำรท ำกรณีศึกษำ 
o Adobe Illustrator เวอร์ชั่น CS6 เป็นต้นไป (download เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีได้ที่ 

adobe.com) 
o Adobe Photoshop เวอร์ชั่น CS6 เป็นต้นไป (download เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรีได้ที่ 

adobe.com) 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. นักขำย และนักกำรตลำด ส ำหรับกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรให้ได้ผล 
2. นักวิเครำะห์ฯ นักวำงแผน นักวิชำกำร ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูล 
3. ครู อำจำรย์ ส ำหรับจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
4. ผู้บริหำร ส ำหรับกำรสร้ำงสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 
5. ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับข้อมูล 

จ ำนวน 40 คน 
คณะวิทยำกร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร คณะบริหำรศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประกอบด้วย 

1. อำจำรย์ ดร.จักริน วชิรเมธิน 
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2. อำจำรย์ดุสิต  ศรีสร้อย  http://dusit.bus.ubu.ac.th 
 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
วันที่ 20-21 กรกฎำคม 2562 (12 ชั่วโมง) 

 
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 

ณ โรงแรมอัลวำเรซ (Alvarez Hotel) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
เว็บไซต์  http://www.alvarezburiram.com/ 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ  

1.  ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ 3,700 บำท (สำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) ต่อคน (อำหำรกลำงวัน 2 มื้อ อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ พร้อมกระเป๋ำเอกสำร) **ไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำร
และค่ำที่พัก 

2.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนตำมข้อ 1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก และค่ำยำนพำหนะ ในกำรเดินทำงไป เข้ำ
ร่วมสัมมนำสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รำยละเอียดแจ้งตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 
413 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2555 

3.  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล) สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงำนของรัฐอ่ืน สำมำรถเบิกจ่ำย
ได้ตำมระเบียบของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

4. ค่ำลงทะเบียนที่ช ำระเรียบร้อยแล้ว หำกผู้สมัครเข้ำร่วมสัมมนำขอถอนคืนด้วยประกำรใด ๆ  
ก็ตำม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนำไม่น้อยกว่ำ 5 วัน (ภำยในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎำคม 2562) 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จะหักค่ำใช้จ่ำยไว้รำยละ 500 บำท และหำกแจ้งถอนคืนเกินกว่ำก ำหนดเวลำดังกล่ำว         
ทำงมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำกำรคืนค่ำลงทะเบียนและหำกประสงค์จะเปลี่ยนบุคคล
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำแทน จะต้องแจ้งให้ คณะบริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันสัมมนำ  
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน เช่นกัน  
 
 
กำรมีสิทธิ์รับใบรับรองกำรฝึกอบรม 
 ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับใบประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำก คณะ
บริหำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทั้งนี้จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำ
ทั้งหมด  
 
ช่องทำงกำรสมัคร 

โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic 
presentation” สำมำรถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com หรือ สมัครออนไลน์
ที่ https://goo.gl/forms/8cZKiRADZgwUcs7C3 

สอบถำมเพ่ิมเติมติดต่อ คุณมนัสดำรัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 066-1494465 / 045-353811 

about:blank
https://goo.gl/forms/8cZKiRADZgwUcs7C3
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สำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอียดกำรอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th 
 
วิธีกำรช ำระเงิน  ท่ำนละ 3,700 บำท (สำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
 
           ช ำระโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชี 
           ธนำคำร : ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
           ชื่อบัญชี : มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (คณะบริหำรศำสตร์ ) 
           เลขที่บัญชี : 869 - 300131 - 6 
 ***โดยผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรียกเก็บเอง*** 
 
 
หมำยเหตุ กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและหน่วยงำน มำยัง  
            E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่ำนสำมำรถตรวจสอบหลักฐำนกำรโอนเงินได้ที่  
           คุณมนัสดำรัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 066-1494465 / 045-353811 
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ก ำหนดกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation” รุ่น 2 

ระหว่ำงวันที่ 20-21 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
ณ โรงแรมอัลวำเรซ (Alvarez Hotel) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

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

วันเสำร์ที่ 20 กรกฎำคม 2562 
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.    เทรนด์และแนวโน้มกำรออกแบบกำรน ำเสนอรำยงำน presentation ปี 2019 
10.30 – 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00 น. กำรเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลพร้อมน ำเสนอ หรือกำรจัดท ำรำยงำนอย่ำงมืออำชีพ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น. เทคนิคกำรเลือกตัวหนังสือ รูปภำพ สี กำรจัดวำงต ำแหน่งองค์ประกอบ ขนำด 

อัตรำส่วนสไลด์ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

วันอำทิตย์ที่ 21 กรกฎำคม 2562 
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.    เทคนิค กำรเขียนรูปวำด แอนิเมชั่น  
10.30 – 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

10.45 – 12.00 น. เทคนิคกำรน ำเสนอข้อมูลด้วย “กรำฟ” อย่ำง smart เห็นชัด เข้ำใจง่ำย  
12.00 – 13.00 น. สื่อสำร ตรงประเด็น ด้วยวิธี Data Visualizations และฝึกปฏิบัติ 
13.00 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
14.30 – 14.45 น. ฝึกปฏิบัติ กำรท ำสไลด์ให้ตื่นตำด้วย Youtube และวีดีโอ 
14.45 – 16.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 
****************************************** 
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ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรจัดอบรม 

หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation” รุ่น 2 
ระหว่ำงวันที่ 20-21 กรกฎำคม พ.ศ.2562 

ณ โรงแรมอัลวำเรซ (Alvarez Hotel) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
 

1. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................... สกุล........................................................ 
ต ำแหน่ง................................................................หนว่ยงำน.............................................................. 
เบอร์โทรศัพท.์.......................................................อีเมล์..................................................................... 
กำรรับประทำนอำหำร  (  )  ปกติ  (  )  มังสวิรัติ  (  )  อำหำรอิสลำม (  )  แพ้...............................  

2. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................... สกุล........................................................ 
ต ำแหน่ง................................................................หนว่ยงำน.............................................................. 
เบอร์โทรศัพท.์.......................................................อีเมล์..................................................................... 
กำรรับประทำนอำหำร  (  )  ปกติ  (  )  มังสวิรัติ  (  )  อำหำรอิสลำม (  )  แพ้...............................  

3. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................... สกุล........................................................ 
ต ำแหน่ง................................................................หนว่ยงำน.............................................................. 
เบอร์โทรศัพท.์.......................................................อีเมล์..................................................................... 
กำรรับประทำนอำหำร  (  )  ปกติ  (  )  มังสวิรัติ  (  )  อำหำรอิสลำม (  )  แพ้...............................  
 
ต้องกำรให้ออกใบเสร็จในนำม............................................................................................................ 
ที่อยู่.................................................................................................................................................... 

กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 3,700 บำท (สำมพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
โดยช ำระผ่ำน (1) ธนำคำร ณ ที่ท ำกำรธนำคำร หรือ (2) ตู้ ATM หรือ (3) ธนำคำรออนไลน์ (NetBanking) 
ชื่อบัญชี : มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ( คณะบริหำรศำสตร์ ) 
เลขที่บัญชี : 869 - 300131 – 6  (ธนำคำรไทยพำณิชย์) 

สำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอียดกำรอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th 

ส่งใบสมัครได้ที่  E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com  
สอบถำมเพ่ิมเติมติดต่อ คุณมนัสดำรัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 094-2826077 / 045-353811 
 
 
สำมำรถสมัครเข้ำร่วมอบรมผ่ำนออนไลน์ได้ที่                                 
https://goo.gl/forms/aUaqWAd0K6iuK7bk1            
 

http://www.bus.ubu.ac.th/
https://goo.gl/forms/aUaqWAd0K6iuK7bk1


Page 10 of 12 

 

รำยละเอียดของ โรงแรมอัลวำเรซ (Alvarez Hotel) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
เว็ปไซต์ http://www.alvarezburiram.com/ 
Phone Number +66 (0) 44-611-555-7 
รำคำห้องพัก   

- โรงแรมอัลวำเรซ (อำคำรใหม่) 
ห้องพักเดี่ยว (DELUXE ROOM) รำคำ 1,200 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำ 
ห้องพักคู่ (DELUXE ROOM) รำคำ 1,200 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำ 

- โรงแรมเทพนคร (อำคำรเก่ำ) 
ห้องพักเดี่ยว (DELUXE ROOM) รำคำ 1,000 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำ 
ห้องพักคู่ (DELUXE ROOM) รำคำ 1,000 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำ 

หำกต้องกำรที่พัก โปรดกรอกแบบฟอร์มกำรจองห้องพัก ส่งและติดต่อกับโรงแรมโดยตรง 
แผนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alvarezburiram.com/
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แบบฟอร์มกำรจองห้องพักโรงแรมอัลวำเรซ 

ระหว่ำงวันที่  19-22 กรกฎำคม 2562 
ชื่อผู้ประสำนงำน................................................................นำมสกุล............................................................ 
หน่วยงำน / จังหวัด.....................................................................................................................................  
เลขที.่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ต ำบล............................อ ำเภอ..................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................................E-mail :...............................................  
โทรศัพท.์.......................................................โทรสำร..................................มือถือ...................................... 

ห้องพักเดี่ยว (DELUXE ROOM) รำคำ 1,200 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำจ ำนวน.............ห้อง 
ห้องพักคู่(DELUXE ROOM) รำคำ 1,200 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำจ ำนวน....................ห้อง 

ชื่อผู้เข้ำพัก.................................................................................................................................................. 
เข้ำพักวันที่................................................................เวลำ................................น.  
ออกวันที่...................................................................เวลำ.................................น.  
           *******   หมำยเหตุเนื่องด้วยในช่วงเวลำดังกล่ำวห้องพักโรงแรมค่อนข้ำงแน่น   ********** 
1.รบกวนให้โทรเช็คห้องก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งค่ะ 
2.กรณีเช็คห้องว่ำงภำยในวันเดียวกันแล้วรบกวนช ำระค่ำมัดจ ำมำก่อนห้องละ 1 คืน 
3.ผู้เข้ำพักจะได้รับกำรยืนยันกำรจองก็ต่อเมื่อท่ำนได้ส่งใบส ำเนำกำรโอนเงินกลับมำที่โรงแรมเท่ำนั้น 
  / กรณีกำรยืนยันกำรส ำรองห้องพักรบกวนโอนเงินภำยใน ………………….  
4.หลังจำกส่งแฟกซ์แล้วรบกวนโทรเช็คกับเจ้ำหน้ำที่โรงแรมทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบเอกสำรของท่ำนภำยในวัน
เดียวกัน 
   โปรดส่งแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มจองห้องพักและเขียนชื่อ-สกุลให้ชัดเจน 
   ส่งกลับมำที่แฟกซ์หมำยเลข 044 611 557  

***กรณียกเลิกห้องพักทำงโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนมัดจ ำห้องพักค่ะ**** 
กรุณำยืนยันกำรจองห้องพักโดยติดต่อเบอร์โทร 044 611 555 

***** Sales of Groups  :  คุณติ๊กเบอร์โทร 088-586-3477 ****** 
 
 
 

 

 

 

 

บัญชีในกำรโอนเงิน: ชื่อบัญชีบริษัทบุรีรัมย์เทพนครจำกัดธนำคำรกรุงไทยจำกัด (สำขำบุรีรัมย์)  
ออมทรัพย์เลขท่ีบัญชี 308–0-26240-9  
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แบบฟอร์มกำรจองห้องพักโรงแรมเทพนคร 

ระหว่ำงวันที่  19-22 กรกฎำคม 2562 
 

ชื่อผู้ประสำนงำน................................................................นำมสกุล......................................................... 
หน่วยงำน / จังหวัด..................................................................................................................................... 
เลขที.่..........ตรอก/ซอย.........................ถนน............................ต ำบล............................อ ำเภอ.................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................................E-mail :...............................................  
โทรศัพท.์.......................................................โทรสำร..................................มือถือ....................................... 

ห้องพักเดี่ยว (DELUXE ROOM) รำคำ 1,000 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำจ ำนวน.............ห้อง 
ห้องพักคู่(DELUXE ROOM) รำคำ 1,000 บำท / ห้อง / คืนรวมอำหำรเช้ำจ ำนวน....................ห้อง 
 

ชื่อผู้เข้ำพัก
.................................................................................................................................................................. 
เข้ำพักวันที่................................................................เวลำ................................น.  
ออกวันที่...................................................................เวลำ.................................น.  
           *******   หมำยเหตุเนื่องด้วยในช่วงเวลำดังกล่ำวห้องพักโรงแรมค่อนข้ำงแน่น   ********** 
1.รบกวนให้โทรเช็คห้องก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งค่ะ 
2.กรณีเช็คห้องว่ำงภำยในวันเดียวกันแล้วรบกวนช ำระค่ำมัดจ ำมำก่อนห้องละ 1 คืน 
3.ผู้เข้ำพักจะได้รับกำรยืนยันกำรจองก็ต่อเมื่อท่ำนได้ส่งใบส ำเนำกำรโอนเงินกลับมำที่โรงแรมเท่ำนั้น 
  / กรณีกำรยืนยันกำรส ำรองห้องพักรบกวนโอนเงินภำยใน …………………….. 
4.หลังจำกส่งแฟกซ์แล้วรบกวนโทรเช็คกับเจ้ำหน้ำที่โรงแรมทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบเอกสำรของท่ำนภำยในวัน
เดียวกัน 
   โปรดส่งแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มจองห้องพักและเขียนชื่อ-สกุลให้ชัดเจน 
   ส่งกลับมำที่แฟกซ์หมำยเลข 044 611 557  

***กรณียกเลิกห้องพักทำงโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนมัดจ ำห้องพักค่ะ**** 
กรุณำยืนยันกำรจองห้องพักโดยติดต่อเบอร์โทร 044 611 555 

***** Sales of Groups  :  คุณติ๊กเบอร์โทร 088-586-3477 ****** 

 

 

  
บัญชีในกำรโอนเงิน: ชื่อบัญชีบริษัทบุรีรัมย์เทพนครจำกัดธนำคำรกรุงไทยจำกัด (สำขำบุรีรัมย์)  
ออมทรัพย์เลขท่ีบัญชี 308–0-26240-9  
 


