POWERFUL
PRESENTATION
Designing Effective PowerPoint and Presenting Like a Pro

การธาเสธออฝ่างนีมลังแบบนุออาชีม

KEY TOPICS
POWERFUL PRESENTATION
Designing Effective PowerPoint
 การสุ่อสารและการธาเสธอ
(Communication & Presentation)

 ยลักการและวิธีการเลุอกใช้รูปแบบการธาเสธอ
(The New Principles of Data Communication)

 การแปลงข้อนูลเป็ธการธาเสธอด้วฝภาม
(Data Visualization)
ฟืกปฏิบัติ

 การใช้เฌรุ่องนุอใธการธาเสธอใย้สวฝงานและดูเป็ธนุออาชีม
Colors, Fonts, Effect, Template and Theme
(Principles of Presentation Design + Workshop)

Presenting Like a Pro
 การออบแบบไฌรงสร้างการธาเสธอเมุ่อพลลัมธ์ถี่ต้องการ
(Planning an Effective Presentation)

 การมัฒธาบุฌลิกภามและการสุ่อสารอฝ่างนุออาชีม :
ภาผามู ด/ธ๊าเสีฝง/ภาผากาฝ
(Professional Communication)

 เถฌธิฌการธาเสธอใย้โด้ใจพู้ภงั
(Secrets To Giving Amazing Presentation)
ยนาฝเยตุ
 ใธวัธแรกของการฟืกอบรน พู้เรีฝธต้องเตรีฝนฌอนมิวเตอร์ส่วธตัว มร้อนไปรแกรน
PowerPoint (ฌอนมิวเตอร์ต้องสานารถเชุ่อนต่ออิธเถอร์เธ็ตโด้)

กลุน
่ เป๋ายนาฝ
 ถุกฌธถี่ถางาธใธด้าธการสุ่อสาร ถั๊งภาฝใธและ
ภาฝธอกองฌ์กร พู้ถี่ต้องการมัฒธาการออกแบบ
Presentation ใย้สวฝและไดธใจ
 พู้เรีฝธโน่จาเป็ธต้องนีมุ๊ธฐาธด้าธการออกแบบ
ยรุอไปรแกรนใดๆ สานารถเรีฝธโด้ถุกฌธ
ประไฝชธ์ถโี่ ด้รบ
ั
 ออกแบบเธุ๊อยาโด้ตรงตานพลลัมธ์ถี่ต้องการ
 ออกแบบ Presentation โด้สวฝงาน ธ่าสธใจ
ดึงดูดพู้ภง
ั
 ฟืกฟธการมู ด การธาเสธอโด้ธ่าสธใจ สร้างฌวาน
ธ่าเชุ่อถุอตั๊งแต่เริ่นธาเสธอ
 นีฌวานนั่ธใจใธตัวเองใธการมู ดนากขึ๊ธ
 นีเถฌธิฌการมู ด การสุ่อสารใย้โด้ใจฌธภังใธแต่ละระดับ
มิเศผ
แจกภรี สายรับพู้ถี่สนัฌรเรีฝธจะโด้รับฌลังรูป icon
และ PowerPoint Templates ดีโซธ์สวฝ
มร้อนสายรับการใช้งาธ

TRIS ACADEMY
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Powerful Presentation
Designing Effective PowerPoint and Presenting Like a Pro

การธาเสธออฝ่ า งนี ม ลั ง แบบนุ อ อาชี ม
ฌุณมลอฝณิชชา จารุยริ ญ
ั สกุล
รองพูอ
้ าธวฝการ สถาบัธวิถฝาการจัดการ ถริส ฌอร์ปอเรชัธ
่
ประสบการณ์ดา้ ธการสร้างสรรฌ์พลงาธการธาเสธอ มิธก
ี ร วิถฝากร
ด้าธการมู ด ออกแบบไบรชัวร์ PowerPoint Presentation นากกว่า 6 ปี

การชาระฌ่าลงถะเบีฝธยลักสูตร กรุณาตรวจสอบฌ่าธรรนเธีฝนก่อธ
การไอธและไอธฌ่าธรรนเธีฝนล่วงยธ้า ก่อธวัธอบรนอฝ่างธ้อฝ 7 วัธ
สั่งจ่าฝเช็ฌใธธาน “บริผัถ ถริส ฌอร์ปอเรชั่ธ จากัด” ยรุอไอธเงิธพ่าธ
ธธาฌารกรุงเถม สาขาสาธักงาธใยญ่ สีลน
ชุ่อบัญชี “บริผัถ ถริส ฌอร์ปอเรชั่ธ จากัด บัญชี 1” บัญชีออนถรัมฝ์
เลขถี่ 101-468967-1
สถาบัธวิถฝาการจัดการ ถริส ฌอร์ปอเรชั่ธ อฝู่ใธระบบภาผีนูลฌ่าเมิ่น
(VAT 7%) เลขประจาตัวพู้เสีฝภาผี 0105536041711
ส่งสาเธายลักฐาธการชาระเงิธ ระบุชอ
ุ่ ยลักสูตร และชุ่อยธ่วฝงาธ
ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th
บริผัถ ถริส ฌอร์ปอเรชั่ธ จากัด เลขถี่ 191 อาฌารสีลนฌอนเมล็กซ์
ชั๊ธ 18 ย้อง 1-4, 4A ถธธสีลน แขวงสีลน เขตบางรัก กรุงเถมฯ
10500
 ขอสงวธสิถธิ์ใธการใย้ประกาศธีฝบัตรกับพู้เข้ารับการฟืกอบรนถีเ่ ข้าร่วน
ฟืกอบรนด้วฝเวลาโน่ธ้อฝกว่าร้อฝละ 80 ต้องพ่าธเกณท์การถดสอบตานถี่
สถาบัธฯ กายธด
 กรุณาแจ้งราฝชุ่อพู้เข้าร่วนอบรนแถธ ยรุอกรณีฝกเลิก กรุณาแจ้งเป็ธลาฝ
ลักผณ์อักผร ก่อธวัธอบรนอฝ่างธ้อฝ 7 วัธ นิฉะธั๊ธ สถาบัธขอสงวธสิถธิ์ใธ
การเก็บฌ่าธรรนเธีฝนฟืกอบรนร้อฝละ 50 ของฌ่าธรรนเธีฝน

29-30
Jan.2019

Date/Time: วัธถี่ 29-30 นกราฌน 2562 เวลา 09.00–16.00 ธ.
Venue: Executive 1+2 ไรงแรนปถุนวัธปริ๊ธเซส (MBK Center)
Course Fee: 12,000.00 บาถ
(ฝังโน่รวนภาผีนูลฌ่าเมิ่น VAT 7%)
(รวนฌ่าอายารว่างเช้า-บ่าฝ อายารกลางวัธ)

(สนัฌรก่อธวัธถี่ 7 นกราฌน 2562 โด้รบ
ั ส่วธลด 20%)
*ฌ่าลงถะเบีฝธเข้าร่วนสันนธาสานารถธาโปลดยฝ่อธภาผีเงิธโด้ธต
ิ บ
ิ ฌ
ุ ฌลโด้ 200%

Contact:
ฌุณวีริธถร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 084-639-4299
ฌุณมลอฝณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429
Email: trisacademy@tris.co.th

ลงถะเบีฝธพ่าธระบบออธโลธ์โด้ถี่
http://tam.tris-db.com/index.php/2018
ยรุอถี่ www.trisacademy.com

Register here

