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ภาพรวมของหลกัสูตรนี ้

 หลกัสตูรนี้เป็นหลกัสตูรเดยีวทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรม ไดด้งึเอาความสามารถทางดา้นการน าเสนอของ 
PowerPoint ออกมาใชอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ โดยประกอบไปดว้ยเนื้อหาหลกัๆ ดงันี้  

1) เทคนคิการน าเสนอดว้ย PowerPoint ในแง่มุมทีห่ลากหลาย อาท ิ“หัวขอ้” “SmartArt” “Shape”

“Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie” ซึง่ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ และ
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ!

2) หลกัการและแนวทางการใช ้PowerPoint อย่างถกูตอ้ง
3) เทคนคิการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืบน PowerPoint อย่างมปีระสทิธภิาพ

ลกัษณะการฝีกอบรม 
 บรรยาย

 สาธติ

 ปฏบิัต ิ
 Workshop

ระยะเวลาอบรม 

จ านวน 1 วัน (6 ชัว่โมง)  อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. 

หลกัการและเหตผุล 
โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Microsoft PowerPoint หรอื 

PowerPoint เป็นโปรแกรมทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นการน าเสนอ (Presentation) ตา่งๆ เชน่ “หัวขอ้” 

“SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie”  เป็นตน้ 
เนื่องจากยังมผีูใ้ชง้าน PowerPoint หลายตอ่หลายคนทีย่ังเขา้ใจและใชง้านในลกัษณะเหมอืน

เครือ่งพมิพด์ดีธรรมดา หรอืคดัลอกขอ้มูลจากทีอ่ืน่แลว้น ามาวาง (ใชง้านความสามารถทีแ่ทจ้รงิของ 
PowerPoint ไม่ถงึ 10%) ใชง้านเหมอืนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา  ท าใหก้ารน าเสนอไม่มคีวามน่าสนใจ 
ไม่ดเูป็นมอือาชพี และทีส่ าคญัคอืท าใหก้ารน าเสนอไม่ประสบความส าเร็จ ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายเป็นอย่างมาก 

เพราะความสามารถทีแ่ทจ้รงิของ PowerPoint มมีากเกนิค าบรรยาย 
     ดงันัน้หลกัสตูรนี้จงึเป็นหลกัสตูรเดยีวทีจ่ะดงึเอาความสามารถทางดา้นการน าเสนอของ PowerPoint 

ออกมาใชอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนคิการสรา้งสไลด ์เทคนคิการตกแตง่ปรับแตง่สไลด ์
เทคนคิการออกแบบสไลดใ์หแ้ลดเูป็นมอือาชพี เทคนคิการน าเสนอทีน่่าสนใจ เทคนคิการเลอืกใช ้Effect 
ประกอบการน าเสนอใหด้นู่าสนใจ เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูช้ม และท าใหเ้นือ้หาตราตรงึอยู่ในหัวใจของ

ผูช้มไดอ้ย่างไม่มวีันลมื  

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจหลกัการใช ้PowerPoint ทีถ่กูตอ้ง และสามารถน าความรูไ้ป
ใชไ้ดต้ลอดชวีติ โดยไม่ตอ้งยดึตดิกบัเวอรช์นั

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ซึง่จะชว่ยใหม้ชีวีติการท างานทีด่ี

ข ึน้ เร็วข ึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างแน่นอน!
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการน าเสนอทีป่ระกอบไปดว้ยสือ่มัลตมิเีดยีตา่งๆ เชน่

ขอ้ความ รูปภาพ กราฟ เสยีง วดิโีอ Flash Youtube เป็นตน้
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการใชง้านร่วมกนัระหวา่ง PowerPoint กบั Word,

PowerPoint กบั Excel
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับ Tips & Tricks และคยีล์ดัทีน่่าใช ้อกีมากมาย

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพือ่น าไปประยุกตใ์ชง้านจรงิ
ไดท้นัที

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรูจ้ักเครือ่งมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้รงิ
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดน้ าเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ไปปรบัใชไ้ดจ้รงิ (สามารถน าเสนอ

ผลงานดว้ย PowerPoint ไดอ้ย่างโดดเดน่ เป็นมอือาชพีแทจ้รงิและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ!)
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรูจ้ักเครือ่งมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint
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 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืส าหรับการน าเสนอไดอ้ยา่งดเูป็นมอือาชพี 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน า Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพเต็ม 100% 
 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 
 คนทีใ่ช ้PowerPoint ทัง้มอืใหม่และมอืเกา่ ทีย่ังถนัดใชง้าน PowerPoint เพยีงแค ่“คดัลอกแลว้

วาง” หรอื “ใชม้อืมากกว่าเครือ่งมอื” 
 ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน PowerPoint อย่างถกูวธิ ี(ไม่ใชใ่ชง้าน PowerPoint อย่างเครือ่ง

พมิพด์ดี หรอืคดัลอกแลว้วาง) 
 ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครื่องมอืทเีด็ด ทีช่ว่ยใหง้านน าเสนอเป็นเรือ่งทีง่่าย ดงึดดูผูช้ม และดเูป็นมอื

อาชพีมากขึน้ถงึมากทีส่ดุ 
 ผูท้ีต่อ้งการประยกุตใ์ชง้าน PowerPoint อย่างเต็มประสทิธภิาพ  

 ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสือ่น าเสนอใหด้เูป็นมอือาชพีและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ! 

 
 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจหลกัการใช ้PowerPoint ทีถ่กูตอ้ง และสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด ้
ตลอดชวีติ โดยไม่ตอ้งยดึตดิกบัเวอรช์นั 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ซึง่จะชว่ยใหม้ชีวีติการท างานทีด่ขี ึน้ เร็ว
ข ึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างแน่นอน! 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการน าเสนอทีป่ระกอบไปดว้ยสือ่มัลตมิเีดยีตา่งๆ เชน่ ขอ้ความ 
รูปภาพ กราฟ เสยีง วดิโีอ Flash Youtube เป็นตน้ 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการใชง้านรว่มกนัระหว่าง PowerPoint กบั Word, PowerPoint 

กบั Excel  
 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับ Tips & Tricks และคยีล์ดัทีน่่าใช ้อกีมากมาย 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพือ่น าไปประยุกตใ์ชง้านจรงิไดท้นัท ี
 ผูเ้ขา้รับการอบรมรูจ้ักเครือ่งมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้รงิ 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้ าเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ไปปรบัใชไ้ดจ้รงิ (สามารถน าเสนอผลงาน

ดว้ย PowerPoint ไดอ้ย่างโดดเดน่ เป็นมอือาชพีแทจ้รงิและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ!) 
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Part 1 : เทคนคิการเตรยีมความพรอ้ม เพือ่ผลลพัธท์ ีด่กีวา่ 
 

 Slide Layout & Slide Master ตน้แบบสไลด ์หัวใจส าคัญของ PowerPoint 

 ตัวอยา่ง Slide Layout & Slide Master 
 ความสมัพันธร์ะหวา่ง Layout กับ Master  

 การออกแบบและทดสอบการใชง้าน Slide Master 

 การเตรยีมพรอ้มเนื้อหาตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นคา่เริม่ตน้ 
 การเก็บ Slide Master เพือ่สะดวกส าหรับการเรยีกใชง้านในครัง้ตอ่ๆ ไป 

 การก าหนด Slide Master ทีใ่ชบ่อ่ยทีส่ดุ เป็นคา่เริม่ตน้ทกุครัง้ตอนสรา้งไฟลใ์หม ่

 
Part 2 : เทคนคิการท างานกบัเนือ้หาตา่งๆ 
 

 เทคนคิการพมิพ ์Outline แบบดว่นๆ 

 เทคนคิการแปลง Outline ไปเป็น Smart Art แบบดว่นๆ 
 เทคนคิการท างานกับรปูทรงตา่งๆ (Shapes) 

 เทคนคิการท างานกับรปูภาพ 

 เทคนคิการท างานกับตาราง (Table) 

 เทคนคิการท างานกับกราฟ (Chart) 
 

Part 3 : เทคนคิการน าเสนอ แบบจดัเต็ม 
 

 เทคนคิการน าเสนอ และคยีล์ัดทีน่่าสนใจ 

 เทคนคิการใชค้ าสัง่ควบคมุการเปลีย่นสไลด ์(Slide Transition) 

 เทคนคิการท าภาพเคลือ่นไหว (Animation) 
 เทคนคิการน าเสนอ Movie (ไฟลค์ลปิวดิโีอ) 

 เทคนคิการน าเสนอ Photo Album & Sound 

 เทคนคิการน าเสนอแบบโตต้อบ (Link & Action) 

 
Part 4: เทคนคิ Tips & Tricks อืน่ๆ ทีน่า่สนใจอกีคบัค ัง่ 

 รวมคยีล์ัด 

 Tips & Tricks เกีย่วกับการคดัลอก (Copy) 

 Tips & Tricks เกีย่วกับฟอนต ์

 Tips & Tricks เกีย่วกับรปูภาพ 
 Tips & Tricks การใชง้านรว่มกนักับผูอ้ืน่ 

 Tips & Tricks การสง่ออกไฟล ์PowerPoint 
 
 
--- 

เนื้อหาดังกลา่วอาจจะมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
พัฒนาเนื้อหาหลักสตูรโดย อ.สมเกยีรต ิชว่ยมาก  “เตมิเต็ม ตรงประเดน็ ตอ่ยอดไดช้วัร”์ 
 


