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 หลักสตูรนี้เป็นหลักสตูรเดยีวท่ีจะช่วยใหผู้้เขา้อบรม ไดด้ึงเอาความสามารถทางด้านการน าเสนอของ 

PowerPoint ออกมาใช้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ดงันี ้ 

1) เทคนิคการน าเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มมุที่หลากหลาย อาทิ “หัวข้อ” “SmartArt” 

“Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie” ซ่ึงผู้เขา้อบรมสามารถ

น าไปประยกุตใ์ช้ไดจ้รงิ และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด! 

2) หลักการและแนวทางการใช้ PowerPoint อย่างถูกต้อง 

3) เทคนิคการประยกุตใ์ช้เครื่องไม้เครื่องมอืบน PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รปูแบบการอบรม 

LEARNING BY PRACTCE  

 

 บรรยาย 

 สาธิต 

 ปฏิบตั ิ

 ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบตัิลงโปรแกรม Powerpoint 

version 2010 ขึ้นไป (recommend) 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที่เรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ 

PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านการน าเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” 

“SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie”  เป็นต้น 



เนื่องจากยงัมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเขา้ใจและใช้งานในลักษณะเหมือน

เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรอืคัดลอกข้อมูลจากที่อ่ืนแลว้น ามาวาง (ใช้งานความสามารถท่ีแท้จริงของ 

PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเปน็แผ่นใส/กระดาษธรรมดา  ท าใหก้ารน าเสนอไม่มีความ

น่าสนใจ ไม่ดูเปน็มืออาชีพ และที่ส าคัญคือท าให้การน าเสนอไม่ประสบความส าเรจ็ ซ่ึงเป็นที่น่าเสียดายเป็น

อย่างมาก เพราะความสามารถท่ีแท้จรงิของ PowerPoint มีมากเกินค าบรรยาย 

     ดังนั้นหลักสตูรนีจ้ึงเปน็หลักสตูรเดียวท่ีจะดงึเอาความสามารถทางด้านการน าเสนอของ 

PowerPoint ออกมาใช้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่ง

ปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเปน็มืออาชีพ เทคนิคการน าเสนอที่นา่สนใจ เทคนิคการ

เลือกใช้ Effect ประกอบการน าเสนอให้ดนู่าสนใจ เพ่ือดงึดูดความสนใจของผู้ชม และท าให้เนื้อหาตรา

ตรงึอยู่ในหัวใจของผูช้มได้อย่างไมม่ีวันลืม  

 

วตัถปุระสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถน า

ความรู้ไปใช้ไดต้ลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดตดิกบัเวอรช์ัน 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซ่ึงจะช่วยใหม้ีชีวิตการท างานที่

ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยา่งแน่นอน! 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้รับเทคนิคการน าเสนอท่ีประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น 

ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสยีง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกนัระหวา่ง PowerPoint กบั Word, 

PowerPoint กับ Excel  

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัดที่น่าใช้ อกีมากมาย 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปประยุกตใ์ชง้าน

จรงิได้ทันที 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมรูจ้กัเครื่องมือเดด็ๆ ใน PowerPoint และสามารถน าไปปรบัใช้ได้จริง 



 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมไดน้ าเทคนิคการใชง้าน PowerPoint ไปปรับใช้ได้จริง (สามารถน าเสนอ

ผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น เปน็มืออาชพีแท้จรงิและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด!) 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมรูจ้กัเครื่องมือเดด็ๆ ใน PowerPoint 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่าง

ถูกต้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือส าหรับการน าเสนอได้อย่างดูเป็นมืออาชีพ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมน า Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเต็ม 100% 

 

หลักสตูรนี้เหมาะส าหรบั 

 คนท่ีใช้ PowerPoint ทั้งมอืใหม่และมือเกา่ ท่ียังถนดัใชง้าน PowerPoint เพียงแค่ “คัดลอกแล้ว

วาง” หรือ “ใช้มือมากกว่าเครื่องมอื” 

 ผู้ท่ีต้องการเรียนรู้การใชง้าน PowerPoint อย่างถูกวิธ ี(ไม่ใช่ใชง้าน PowerPoint อย่างเครื่อง

พิมพ์ดีด หรือคัดลอกแล้ววาง) 

 ผู้ท่ีต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ด ที่ช่วยใหง้านน าเสนอเป็นเรื่องที่งา่ย ดึงดูดผู้ชม และดูเป็นมือ

อาชีพมากขึ้นถึงมากที่สุด 

 ผู้ท่ีต้องการประยุกต์ใชง้าน PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 ผู้ท่ีต้องการสร้างสื่อน าเสนอให้ดูเปน็มืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! 

 

ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ไป

ใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไมต่้องยึดติดกับเวอร์ชัน 

 ผู้เข้ารับการอบรมจะไดร้ับเทคนิคการใชง้าน PowerPoint ซ่ึงจะช่วยใหม้ีชีวิตการท างานที่ดขีึ้น 

เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างแน่นอน! 



 ผู้เข้ารับการอบรมจะไดร้ับเทคนิคการน าเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมเีดียต่างๆ เชน่ ข้อความ 

รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นตน้ 

 ผู้เข้ารับการอบรมจะไดร้ับเทคนิคการใชง้านร่วมกันระหวา่ง PowerPoint กบั Word, 

PowerPoint กับ Excel  

 ผู้เข้ารับการอบรมจะไดร้ับ Tips & Tricks และคีย์ลัดที่น่าใช้ อกีมากมาย 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานจรงิได้

ทันที 

 ผู้เข้ารับการอบรมรูจ้ักเครื่องมือเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถน าไปปรบัใช้ไดจ้ริง 

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรูแ้ละดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 ผู้เข้ารับการอบรมได้น าเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรับใช้ไดจ้รงิ (สามารถน าเสนอ

ผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น เปน็มืออาชพีแท้จรงิและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด!) 

 

เนือ้หาการอบรม 

 

Part 1: เทคนคิการเตรยีมความพรอ้ม เพือ่ผลลพัธ์ทีด่กีวา่ 

Chapter 1 : เนื้อหาโดยรวมของคอร์ส  

Chapter 2 : รู้จกั PowerPoint ในภาพรวม 

 

Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด์ หัวใจส าคัญของ PowerPoint 

2.1 ตัวอย่าง Slide Layout & Slide Master 

2.2 ความสัมพันธร์ะหว่าง Layout กบั Master  

2.3 Master มีกี่ชนิด 

2.4 การออกแบบและทดสอบการใชง้าน Slide Master 

2.5 การเตรียมพร้อมเนื้อหาต่างๆ เพ่ือใช้เป็นคา่เริม่ต้น 

2.6 การเกบ็ Slide Master เพื่อสะดวกส าหรบัการเรยีกใช้งานในครัง้ต่อๆ ไป 



2.7 การก าหนด Slide Master ที่ใช่บ่อยทีสุ่ด เป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งตอนสรา้งไฟล์ใหม่ 

2.8 สรุปเรือ่ง Layout & Master 

 

Part 2: เทคนคิการท างานกบัเนือ้หาตา่งๆ 

Chapter 4 : เทคนิคการท างานกบัหัวข้อและย่อหน้า 

Chapter 5 : เทคนิคการท างานกบั Smart Art 

Chapter 6 : เทคนิคการท างานกบัรูปทรงต่างๆ (Shapes) 

Chapter 7 : เทคนิคการท างานกบัรูปภาพ 

Chapter 8 : เทคนิคการท างานกบัตาราง (Table) 

Chapter 9 : เทคนิคการท างานกบักราฟ (Chart) 

 

Part 3: เทคนคิการน าเสนอ แบบจดัเตม็ 

Chapter 10 : เทคนิคการน าเสนอ (Slide Show) 

Chapter 11 : เทคนิคการใชค้ าสั่งควบคุมการเปล่ียนสไลด์ (Slide Transition) 

Chapter 12: เทคนิคการท าภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

Chapter 13: เทคนิคการน าเสนอ Photo Album & Sound 

Chapter 14: เทคนิคการน าเสนอ Movie (ไฟล์คลิปวิดีโอ) 

Chapter 15: เทคนิคพิเศษ การน าเสนอ Flash Movie & Youtube 

Chapter 16: เทคนิคการน าเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action) 

 



Part 4: เทคนคิ Tips & Tricks อืน่ๆ ทีน่า่สนใจอกีมากมาย 

Chapter 17 : รวมคีย์ลัด 

Chapter 18 : Tips & Tricks เกี่ยวกับการคัดลอก (Copy) 

Chapter 19 : Tips & Tricks เกี่ยวกับฟอนต ์

Chapter 20 : Tips & Tricks เกี่ยวกับรูปภาพ 

Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนิคท่ีมืออาชีพให้ความส าคัญเปน็อยา่งยิง่ 

Chapter 22 : Tips & Tricks การใช้งานร่วมกนักบัผู้อืน่ 

Chapter 23 : Tips & Tricks การสง่ออกไฟล์ PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 


