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Workshop “เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ” (Professional Presentation Technique) 
 

 

วิทยากร :      อาจารย์ จีรพร   กิตติวมิล    ที�ปรึกษาด้านการขายและการตลาด  

อดีตผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัทสามารถเทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

 

วนัที�   �   พฤษภาคม  ����   เวลา ��.�� – ��.�� น. 

ณ ห้อง ��� ชั �น � อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) 

อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    สวทช.   จงัหวดัปทมุธานี 
 

 

กิจกรรมที�  1   ให้แตล่ะกลุม่เลอืกขนมกลุม่ละ  � ชิ �น  และให้นําเสนอเพื�อให้เพื�อนต้องการมาซื �อขนมของเรา 

                         -  ใหเ้วลานําเสนอ กลุ่มละ � นาที 

                         -   เกณฑ์การใหค้ะแนน :  ท่าทาง นํ�าเสียง สายตา เนื�อหาสาระของสิ�งที�นําเสนอ 

 
ผลการนําเสนอ 

กลุ่ม 1      เลย์ โนริสาหร่าย :  นําเสนอความอร่อย และ กินแล้วอ้วนน้อยกวา่ผลติภณัฑ์อื�น ราคา 20 บาท  

กลุ่ม 2      เลย์แม็กซ์ :   สาํหรับวยัรุ่นที�ต้องการความสะใจ มีแผน่เคี �ยวสะใจ มีรสซีฟู๊ ด ราคา 25 บาท  

กลุ่ม 3      โดโซะ :  ขนมรูปแบบใหม่ ทําจากข้าวญี�ปุ่ นอบกรอบ รสกลมกลอ่ม ชิ �นพอดีคํา แบ่งทานได้ เก็บไว้ได้นาน มี

การแจกผลติภณัฑ์ให้ชิม ราคา 20 บาท จําหนา่ยทั�วประเทศ 

กลุ่ม  4     เลย์ รสหอยเชลล์ผัดกระเทียม : มาจากบริษัทเลย์ นําเสนอรสหอยเซลล์กระเทียม คดั “หอย” เชลล์คณุภาพ 

ผลติภณัฑ์คดัสรรมาดีที�สดุ อร่อยที�สดุให้จกัรวาล ราคา �,��� บาทคุ้มคา่กบัความเยี�ยมยอด 

กลุ่ม 5      เลย์ แซลมอนครีมชีส : มนัฝรั�งเต็มๆลกูคดัจากไร่ เลือกแซลมอนและชีสที�ดีที�สดุจากแหลง่ผลิต กินแล้วจะ

สวยเหมือนญ่าญ่าและหลอ่เหมือน ณเดช ลดราคาจาก �� บาท เหลอื � บาท จําหนา่ยแล้วทั�วประเทศ 

กลุ่ม 6      ป๊อกกี� : (แสดงละคร) กลบัมาจากญี�ปุ่ น ได้ไอโฟนมาจากป๊อกกี � โฆษณาสนิค้า 

กลุ่ม 7      เลย์ รสออริจินัล : โยนห่อขนมเลย์มาจากนอกเวที อธิบายสรรพคุณเลย์ ให้ผู้ ชายกับผู้หญิงมาแสดง

เป็นญ่าญ่าและ ณเดช ให้ผู้หญิงป้อนให้ แล้วสมัภาษณ์ความรู้สกึ  

กลุ่ม 8      กูลิโกะเพส : ทกุคนเบื�อหรือไมก่บัการต้องถือขนม กลูโิกะเพส สามารถเอาใสก่ระเป๋ากางเกง สามารถกินได้ทกุ

ที  ขณะเดิน หรือแอบกินในห้องเรียน อาจจะไมอ่ร่อยเทา่ไร แตกิ่นกนัตาย ให้พลงังานที�ต้องการ 

กลุ่ม 9      เลย์แม็กซ์  :  เป็นตวัแทนมาจากบริษัทเลย์ เบื�อไหมกับเลย์รูปแบบเดิมๆ ขอนําเสนอเลย์แม๊กซ์ อธิบาย

สว่นผสม รสซี�โครงหมอูเมริกา พอเข้าปากแล้วละอองกลิ�นจะกระจายไปทั�วปาก ผิวสมัผสัเหมือนเคี �ยวซี�โครงหมจูริงๆ  

กลุ่ม 10     โดโซะ  รสสวีททิวลี� : “อร่อย” (ทําเสยีง) ได้รสชาติเหมือนไปญี�ปุ่ น  
 

อาจารย์  :  สิ�งที�พวกเรานําเสนอมีทั �งสิ�งที�ควรทํา  และไม่ควรทํา (do and don’t )  เราจะเรียนรู้ว่าการนําเสนออย่างมือ

อาชีพต้องทําอยา่งไร  และไมค่วรทําอะไร 
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1.  ทาํไมต้องมีการนําเสนอ  

1) เพื�อสมัภาษณ์งาน 

2) เพื�อสมัมนา ศกึษาตอ่ 

3) เพื�อการสอน 

4) เพื�อการทํางาน 

5) นําเสนอผลงานให้กบัผู้บริหาร 

6) อื�นๆ การหาเสยีง บริการทางสงัคม เช่น การเทศน์ของพระ(ต้องใช้เทคนิคการนําเสนอสงูมาก) 

2.  สิ�งที�ต้องคาํนึงถงึในการนําเสนอ 

1) ใครคือผู้ฟัง  ให้มั�นใจวา่รู้รายละเอียดของผู้ ฟังเป็นอยา่งดี  

ผู้ ฟังสนใจอะไร อะไรคือสิ�งที�ต้องการ ต้องการข้อมูลอะไร ความคาดหวงัอะไรจากผู้ นําเสนอ ผู้ ฟังจะ

ได้รับประโยชน์อะไร วิเคราะห์ผู้ ฟังเพื�อสร้างเค้าโครงเรื�องให้มีการนําเสนอเหมาะสมกบัผู้ ฟัง 

2) จุดมุ่งหมาย  แจกแจงจดุมุง่หมาย 

(1) การสอน 

(2) การกระตุ้น 

(3) ทบทวน 

(4) สร้างความประทบัใจ 

(5) เพื�อความบนัเทิง 

(6) ต้องการให้เขาหลบั 
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3) เนื �อหา  

(1) วางเค้าโครงเรื�องที�จะนําเสนอ 

 ต้องการนําเสนอเรื�องอะไร 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไข คืออะไร 

 

4) วางแผนเพื�อการนําเสนอ 

(1) ผู้ ฟังคือใคร  

(2) เหตผุลที�จะต้องมานําเสนอให้กบักลุม่ผู้ ฟังนั �นๆ 

(3) ระยะเวลาในการนําเสนอ (มีการพกัเบรกกี�โมง ต้องรู้เพื�อจะได้จดัการเวลาได้อยา่งเหมาะสม) 

(4) เราจะนําเสนอเรื�องราวอะไร และอยา่งไร  

(5) สถานที� 

(6) รูปแบบการนําเสนอ ( เกม/ การแตง่กาย อื�นๆ) 

3. ทักษะการนําเสนอ 

1) ฝึกฝน  สี�ตีนยงัรู้พลาด นกัปราชญ์ยงัรู้พลั �ง  ป้องกนัความผิดพลาดในขณะนําเสนอ 

2) มาก่อนเวลา เพื�อเตรียมตวัให้พร้อมก่อนการนําเสนอ 

3) แตง่กายสภุาพ สะอาดตา 

(1) ชาย  เอาพวงกญุแจออก เพราะอาจจะสง่เสียงดงัรบกวน ดึงความสนใจ หรือทําให้ไม่ได้ยินเสียง

นาฬิกา  / การใส่ของในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปทําให้ดูไม่ดี เอาฝากไว้ที�เพื�อนหรือเก็บไว้ใน

กระเป๋าก่อน / แวน่ตาเช็ดให้สะอาด 

(2) หญิง  ใส่ส้นสงูอาจพลาดพลั �งหกล้มได้ ควรใสร่องเท้าหุ้มส้น หรือ ส้นตึก / ตุ้มหู อย่าใสอนัใหญ่

เกินไปเพราะจะเกี�ยวผม / รวบผมให้สวยงามดเูป็นมืออาชีพ 

4) เตรียมสไลด์ให้เสร็จลว่งหน้า  ควรเสร็จก่อนอย่างน้อย 1 วนั หรืออย่างน้อยที�สดุ 1 คืนเพื�อจะได้มีเวลา

พกัผอ่นได้อยา่งเต็มที�ไร้กงัวล  

4. การจัดทาํสไลด์นําเสนอ 

1) เตรียมเค้าโครงเรื�องที�จะนําเสนอ 

(1) การจดัเตรียมสไลด์เพื�อนําเสนอ thumb rule – 1 นาที / 1 สไลด์ 

(2) สไลด์ที� 1 ชื�อ ตําแหนง่ ประวตัิยอ่ของผู้ นําเสนอ 

(3) สไลด์ที� 2-3 หวัข้อเรื�อง เหตแุละผลในการนําเสนอเรื�องนั �นๆ 

(4) สไลด์ตอ่ไป เนื �อหาซึ�งประกอบด้วย 

a. ทําเรื�องอะไร (เกมชื�ออะไร / สิ�งที�ทําคืออะไร/ ชื�อทีม) 

b. ผลลพัธ์ที�ได้คืออะไร 

c. บทสรุปที�เป็นหวัใจสําคัญที�ต้องการให้ผู้ ฟังรับรู้และจําได้ (สิ�งนี �เป็นหวัใจสําคัญของการ

นําเสนอได้ดี หากเป็นเรื�อง IT ก็น่าจะเป็นเรื�องว่า มันน่าสนใจอย่างไร user friendly 

อยา่งไร) 
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2) การจัดทาํสไลด์นําเสนอ 

(1) ใช้การสื�อสารด้วยรูปภาพ  กราฟ  หรือแผนภมูิ เพราะง่ายต่อความเข้าใจ  ง่ายต่อการจดจํา และ

ง่ายตอ่การดงึดดูความสนใจ 

(2) ใช้ตวัหนงัสอื และตวัเลขอยา่งเหมาะสม   เช่น  อธิบายเหตผุลวา่ทําไมถึงเลอืกทําแอปพลเิคชั�นบน

Iphone ก็นําจํานวนของผู้ใช้และรายได้ในการดาวน์โหลดเปรียบเทียบกบั android มาแสดง 

(3) ใช้ตัวหนังสือสว่างบนพื �นเข้ม หรือ ตัวหนังสือเข้มบนพื �นสว่าง 

(4) ใช้ขนาดตวัหนงัสือให้เหมาะสมและชดัเจน ควรอยู่ระหว่าง �� - �� pt  ตวัหนงัสือที�เล็กเกินไป

มองเห็นได้ยาก 

(5) ห า จุ ด เ ชื� อ ม โ ย ง ข้ อ มูลแ ต่ ละ ส ไล ด์ ทั �ง ก่ อ น แ ละ ห ลัง  เ นื �อ ห า ไม่ ก ร ะ โด ด ไป ม า  เ ช่ น  

วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข  ผลที�คาดวา่จะได้รับ   

(6) ใช้สทีี�แตกตา่งกนัสาํหรับหวัข้อที�ต้องการเน้น ใช้ตวัหนงัสอืหนา บาง และสญัลกัษณ์สลบักนั 

(7) ใช้รูปแบบที�เข้าใจง่าย แตน่า่สนใจ  เช่น  การใช้แผนภาพ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี �  

(8) มีบทสรุปส่งท้ายน่าติดตาม เช่น “ ถ้าสามารถปรับปรุงได้ตามที�เสนอ จะทําให้บริษัทมีรายได้

เพิ�มขึ �นเทา่ตวั”  

5. สื�อสารอย่างไรให้น่าสนใจ 

1) การยนื หนัหน้าให้ผู้ ฟัง ไมบิ่ดตวัไปมา  

2) การสื�อสารด้วยทา่ทีที�เป็นมิตร (อยา่งถกูกลุม่เป้าหมาย) 

3) เมื�อต้องการชี �ตําแหนง่  ไมใ่ช่นิ �วมือชี �  ให้ใช้การผายมือแทน 

4) การแต่งตัว 

5) สีหน้า 

6) การสื�อสารด้วยสายตา สบตากบัผู้ ฟัง แตไ่มถ่ึงกบัจ้องหน้า กวาดสายตาไปรรอบๆ  

7) หาตําแหน่งยืนที�เหมาะสม ยืนเหมือนเดินจงกลม ปลายเท้าแยกออกจากกนั 1-1 ½ ฝ่ามือ ยืนให้สมดลุ  ไม่

ไขว้ขาไปมา เปลี�ยนหัวข้อให้ขยบัเท้า 1 ครั �ง เพื�อเตือนตวัเองอย่ายืนนิ�งเป็นหุ่น  ยืนให้เป็นธรรมชาติ มี

ความสขุอยูก่บัสิ�งที�ทํา  

8)  หลกีเลี�ยงจดุที�จะทําให้ลื�น สะดดุล้มได้  

9) โยนคําถาม และเว้นช่วงให้ผู้ ฟังคิดหรือตอบบ้าง 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน
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10)   นํ �าเสียง กําหนดโทนเสยีง อยา่พดูนํ �าเสยีงโทนเดียวกนัตลอด อย่าพดูแผ่วเกินไป หรือพดูดงัเหมือนตะโกน

เสยีง 

11)    มจีงัหวะของการพดู เช่น หยดุ หรือลากเสยีงยาวขึ �น  

12)    พดูช้า เน้นเสยีงในหวัข้อที�สาํคญั 

 

 
การนําเสนอที�น่าสนใจ มีส่วนประกอบของการใช้ภาษา ท่าทางที�ดีเป็นสําคญั 

6. ทักษะอื�นๆที�ต้องใส่ใจ  

1) เส้นผมบงัภเูขา (ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ �นได้) เช่น resolution ของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ  กบัของโปรเจคเตอร์ไม่

ตรงกนั 

2) ควรจะใช้เครื� องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เพราะเวลาย้ายไฟล์ไปใส่โปรแกรมอื�น หรือเวอร์ชั�นอื�น การจัด

หน้ากระดาษจะเคลื�อนไปด้วย  กรณีต้องใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ อื�น  ตรวจสอบวา่แฟ้มการนําเสนออยูค่รบทกุสไลด์ 

ขนาดของตวัหนงัสือไม่ล้นจอ  หรือเล็กเกินไป  ทดสอบความชดัเจนสวยงามของแผ่นสไลด์เมื�อฉายบนหน้าจอ 

เช่น ขนาดตวัหนงัสอื ความละเอียดของภาพ ขนาดของตวัหนงัสอืในจดุเน้น  

3) สถานที�ในการนําเสนอ  ความสวา่งของห้อง ตาํแหนง่ของอปุกรณ์ หรือสวิชต์ตา่งๆ 

4) ตรวจสอบระบบเสยีง ระบบไฟฟ้า ทดสอบไมค์ก่อน ก่อนการนําเสนอให้เรียบร้อย 

5) ให้ความสาํคญักบัการนําเสนอหน้าเวที  เหมือนอยา่งเช่น สตีฟ จ๊อบส์ ใสใ่จในการนําเสนอผลติภณัฑ์ของ Apple 

6) ทกุคนมีความประหมา่ไมม่ากก็น้อย  เมื�อขึ �นนําเสนอจงตั �งหลกัให้มั�นคง  ตั �งหลกัให้มั�นทําใจให้ตรง(มีสมาธิ) มี

ชยัไปกวา่ครึ�ง 

7) ทําสมาธิ อาณาปานสติ ก่อนนําเสนอทําสมาธิก่อนสกั 5 นาที จะช่วยลดความกงัวล ช่วยให้แก้ปัญหาได้อยา่งมี

สติ  

8) ก่อนนําเสนอไมค่วรดื�มนํ �าเย็น เพราะจะทําให้เกิดอาการสั�น เนื�องจากร่างกายหนาว  และเมื�อตื�นเต้นก็ยิ�งจะให้มี

อาการสั�นมากขึ �นอีก 

9) อยา่รับประทานอาหารมากเกินไปก่อนนําเสนอ เพราะจะทําให้รู้สกึแนน่ท้อง  ไมส่บายตวัได้ 

10)  ถ้าเป็นทีมให้ไปพร้อมกนั คยุเป็นทีมให้พลงักนั มาก่อน �� - �� นาที เป็นอยา่งน้อย  
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7. การนําเสนอที�มีประสิทธิผล 

1) การแสดงออกทางบุคลิกของผู้นําเสนอ 

(1) กระฉบักระเฉง 

(2) กระตือรือร้น 

(3) กระชุ่มกระชวย (ใช้นํ �าเสยีงนา่สนใจ) 

(4) เป็นตวัของตวัเอง (แตรู้่กาลเทศะ) 

(5) พดูคยุกบัผู้ ฟัง ไมใ่ช่พดูตอ่หน้าผู้ ฟัง พดูให้เหมือนเราคยุอยูก่บัเขา ให้เขาอยูก่บัเรา ทําให้เป็น  

two-way-communication ผู้ ฟังอาจไมไ่ด้พดูโต้ตอบแตม่ีสายตาที�กําลงัสนใจอยู ่

2) ลาํดับการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) บทนํา (1-2 นาที ) ต้องนา่สนใจ ดงึดดูใจ เช่น ช็อก ตลก ตั �งคาํถาม เลา่เรื�อง นิทาน หรือความเป็น

จริงและข้อมลู จะทําให้นา่ติดตาม ทั �งนี �ให้ดตูามความเหมาะสม 

(2) เนื �อหา / โครงการหรือสิ�งที�นําเสนอ  (4-5 นาที) ทําอะไรได้บ้าง ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้อยา่งไร 

มีประโยชน์อะไร มี feature อะไรบ้าง 

(3) บทสรุป (1-2 นาที) ต้องรวบรวมจดุเดน่ใจความสาํคญั เช่น แอปพลเิคชั�นนี �คนจะเอามาใช้เพราะ

อะไร (ต้องพดูตามสิ�งที�เป็นจริง หรือจากที�ศกึษาวเิคราะห์มาแล้ว อยา่คดิเอาเอง) 

(4) ข้อเสนอแนะ  

(5) 1 นาที สาํหรับถามตอบ 

3) เตรียมพร้อม  สื�ออปุกรณ์  / ไวท์บอร์ด / คูม่ือประกอบการนําเสนอ / Powerpoint  

8. การรับมือกับคาํถาม 

1) แจกแจงคาํถาม  ทวนคําถาม  เพื�อให้ผู้ ฟังได้ยินทั�วถงึกนั เพื�อเช็คความเข้าใจของเราเองอีกครั �ง  หรือเพื�อ

ยืดเวลาในการหาคาํตอบของเราเอง 

2) อยา่สบัสนในคาํถาม ถ้ามีหลากคําถามควรแบง่คําถามออกเป็นข้อๆ แล้วคอ่ยๆตอบ 

3) คณุไมใ่ช่พหสูตู ผู้รอบรู้ทกุเรื�อง ถ้าไมแ่นใ่จ ให้บอกวา่ขออนญุาตกลบัไปเป็นการบ้าน หรือศกึษาข้อมลู

เพิ�มเติม 

4) อยา่กลวัที�จะตอบวา่ไมท่ราบ ดีกวา่ทีจะอกึอกัตอบไมไ่ด้ 

5) ให้ความสนใจและพร้อมที�จะตอบตลอดเวลา ยินดีที�จะรับข้อซกัถาม 

6) บางครั �งคาํถามตา่งๆ สามารถนําคณุไปสูก่ารเป็นจดุเดน่ในการนําเสนอครั �งนั �น  ถ้าตอบได้ดี  

7) ให้คิดไว้เสมอวา่ มีคาํถามจากผู้ฟังจํานวนมาก ดีกวา่ไมเ่ลย 

8) ให้ตอบคาํถามเป็นทีละคน  ไมแ่ยง่กนัตอบ 

 

9. สิ�งที�ควรทาํและไม่ควรทาํ 

1) ควรทาํ รู้จกัการใช้ตวัช่วยตามโอกาสให้เหมาะสม 

(1) พดูอยา่งมีอารมณ์ขนั  

(2) ใช้รูปภาพ / ใช้ภาพเคลื�อนไหว 
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(3) การโยนคาํถาม 

(4) จั�วหวัให้นา่ในใจ คนฟังจะสนกุตาม 

(5) ฝึกฝน ฝึกฝนและฝึกฝน !!! 

(6) ผอ่นคลาย ใช้ความตงึเครียดให้เป็นประโยชน์ รู้สกึตื�นตวั 

(7) หายใจลกึๆ ไปอยา่งช้าๆ ไมต้่องรีบ 

(8) ให้กระเป๋าและมือวา่งเสมอ 

(9) ใช้ pointer ชี �ไปที�จอภาพเทา่นั �น 

(10) ใช้ภาษาทา่ทางชว่ยในการนําเสนอประเด็นที�สาํคญั 

(11) ใช้ตาํแหนง่การยืนที�เหมาะสม 

(12) ใช้การเดินไปมาในจงัหวะที�เหมาะสม 

(13) มองหน้า สบตาผู้ ฟังขณะนําเสนอมากกวา่มองที�สไลด์ 

(14) ใช้เสยีงที�มีโทนเสยีงที�แตกตา่ง  มสีงู - ตํ�า เบา - ดงั 

2) ไม่ควรทาํ 

(1) อยา่เป็นนกแก้วนกขนุทอง ไมส่นใจคนฟัง 

(2) อา่นจากสไลด์  ใช้สไลด์เป็นแนวทางเทา่นั �น 

(3) ใช้ pointer หมนุไปมา หรือชี �ไปที�ผู้ ฟัง 

(4) โยกตวัไปมา บิดตวัเขินอาย 

10. 3 ช หัวใจสาํคัญของความสาํเร็จในการนําเสนอ 

 

 

1) ความเชื�อมั�น ความเชื�อมั�นจะเกิดขึ �นเมื�อผู้ นําเสนอเชื�อมั�นในข้อมลูที�ตนเองนําเสนอ รู้จริงในสิ�งที�นําเสนอ 

2) ความชดัเจน  ความชดัเจนในข้อมลูที�นําเสนอจะเกิดขึ �นได้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ นําเสนอโดยตรง 

100% ผู้ นําเสนอไมส่ามารถพดูได้วา่ “ฉนันําเสนอได้ชดัเจน แตผู่้ ฟังตา่งหากที�ไมเ่ข้าใจ” ถ้าผู้ ฟังไมเ่ข้าใจ 

นั�นคือความผิดพลาดของผู้ นําเสนอ 

 

ความเชื�อมั�น 
Credibility

ความชัดเจน Clarity

ความเชื�อถือ 
Conviction
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3) ความเชื�อถอื ความเชื�อถือจะเกิดขึ �นได้กบัผู้ ฟัง โดย 

(1) ผู้ นําเสนอมีความรู้จริง ในสิ�งที�กําลงันําเสนอ  และปัญหาของผู้ ฟัง 

(2) มีความเชื�อมั�นในข้อมลูที�นําเสนอ 

(3) ข้อมลูมีความสอดคล้องตอ่เนื�องกนั 

11. บทสรุป  

1) เนื �อหาในการนําเสนอที�ดีต้องตอ่เนื�องไปในทิศทางเดียวกนั 

2) ต้องฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน เทคนิคในการนําเสนอเป็นเรื�องของทกัษะ 

3) จําไว้เสมอวา่ผู้ ฟังต้องการเห็นคณุสามารถนําเสนอได้สาํเร็จ  

4) ใช้แหลง่ข้อมลูสาํหรับการอ้างอิง เช่น หนงัสอื เว็บไซต์  

5) ใครก็สามารถเรียนรู้เป็นผู้นําเสนอที�ดไีด้ 

 

 

กิจกรรมที� �   ออกแบบคําพดูสื�อถึงโครงการ  สั �นกระชบัได้ใจความ (Slogan) 

 

ผลการทาํกิจกรรม 

 เกมมอนสเตอร์แลนด์เกม....เกม RPG รูปแบบใหมบ่นมือถือของคณุ  

 Scan to buy อยูที่�ไหนก็ซื �อได้ 

 สนกุสนานไปกบัการทําอาหารไทย.... บนเกม บญุอิ�มริมรั�ว 

 เรียนรู้ ทดสอบ เรียนรู้แลป็ขนาดใหญ่ด้วย ZombiO  

 Easy phone for blind การใช้ smart phone เป็นเรื�องงา่ยๆสาํหรับผู้ พิการทางสายตา 

 Scavenger Hero รวมพลงักําจดัขยะพิทกัษ์โลก 

 เรียนรู้ด้วยความสนกุรูปแบบใหมก่บั Jack finds the treasure 
 
 

 

กิจกรรมที� �    เตรียม Power Point การนําเสนอผลงานการตัดสนิรอบที� �  (อาจารย์คอยให้คําปรึกษา  และ 
Coaching)  
 

 




