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หลักสูตร Effective Presentation by Power Point 
 วนัท่ี 18 กมุภาพันธ์ 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit  Hotel  สุขุมวิท  4-6  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

Promotion  สมัคร 3 ท่าน  เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาปกติท่านละ  2,900 บาท) 

          
วิทยากร : อาจารย์สมเกยีรติ  ช่วยมาก 

พฒันาหลักสูตรดีมีสาระ  “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์” 
 

ภาพรวมการสัมมนา 

        หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรเดียวทีจ่ะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการน าเสนอของ PowerPoint 

ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเน้ือหาหลักๆ ดังน้ี  
     1. เทคนิคการน าเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มมุท่ีหลากหลาย อาทิ “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” 
“Table” “Chart” “Sound” “Movie” ซ่ึงผู้ เข้าอบรมสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! 
      2. หลักการและแนวทางการใช้ PowerPoint อย่างถกูต้อง 
      3. เทคนิคการประยกุต์ใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือบน PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล 
 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือท่ีเรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมท่ีมี
ความโดดเด่นทางด้านการน าเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” 
“Sound” “Movie”  เป็นต้น 
              เน่ืองจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนท่ียังเข้าใจและใช้งานในลกัษณะเหมือนเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา 
หรือคัดลอกข้อมลูจากท่ีอ่ืนแล้วน ามาวาง (ใช้งานความสามารถท่ีแท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็น
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แผ่นใส/กระดาษธรรมดา ท าให้การน าเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และท่ีส าคัญคือท าให้การน าเสนอไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถท่ีแท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินค าบรรยาย 
          ดงัน้ัน หลักสูตรน้ีจึงเป็นหลักสูตรเดยีวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการน าเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดเูป็น
มืออาชีพ เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการน าเสนอให้ดนู่าสนใจ เพือ่ดงึดดูความสนใจ
ของผู้ชม และท าให้เน้ือหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลกัการใช้ PowerPoint ท่ีถกูต้อง และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชัน 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซ่ึงจะช่วยให้มีชีวิตการท างานท่ีดีขึน้ เร็วขึน้ มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างแน่นอน! 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการน าเสนอท่ีประกอบไปด้วยส่ือมลัติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ 

กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลดัท่ีน่าใช้ อีกมากมาย 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถกูต้อง เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้งานจริงได้ทันที 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมรู้จักเคร่ืองมือเดด็ๆ ใน PowerPoint และสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้น าเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรับใช้ได้จริง (สามารถน าเสนอผลงานด้วย 

PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น เป็นมืออาชีพแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!) 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมรู้จักเคร่ืองมือเดด็ๆ ใน PowerPoint 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างถกูต้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถประยกุต์ใช้เคร่ืองมือส าหรับการน าเสนอได้อย่างดูเป็นมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมน า Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเตม็ 

100% 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คนท่ีใช้ PowerPoint ท้ังมือใหม่และมือเก่า ท่ียงัถนัดใช้งาน PowerPoint เพียงแค่ “คัดลอกแล้ววาง” หรือ “ใช้
มือมากกว่าเคร่ืองมือ” 
 ผู้ท่ีต้องการเรียนรู้การใช้งาน PowerPoint อย่างถกูวิธี (ไม่ใช่ใช้งาน PowerPoint อย่างเคร่ืองพิมพ์ดีด หรือ
คัดลอกแล้ววาง) 
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 ผู้ ท่ีต้องการเรียนรู้เคร่ืองมือทีเดด็ ท่ีช่วยให้งานน าเสนอเป็นเร่ืองท่ีง่าย ดึงดูดผู้ชม และดูเป็นมืออาชีพมากขึน้ถึง
มากท่ีสุด 
 ผู้ท่ีต้องการประยกุต์ใช้งาน PowerPoint อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 ผู้ท่ีต้องการสร้างส่ือน าเสนอให้ดูเป็นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! 

 
หัวข้อการอบรม 

Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อม เพือ่ผลลัพธ์ทีด่ีกว่า 
            Chapter 1 : เนือ้หาโดยรวมของคอร์ส 
            Chapter 2 : รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม 
            Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด์ หัวใจส าคัญของ PowerPoint 
                               3.1  ตัวอย่าง Slide Layout & Slide Master 
                               3.2  ความสัมพันธ์ระหว่าง Layout กับ Master 
                               3.3  Master มีก่ีชนิด 
                               3.4  การออกแบบและทดสอบการใช้งาน Slide Master 
                               3.5  การเตรียมพร้อมเนือ้หาต่างๆ เพ่ือใช้เป็นค่าเร่ิมต้น 
                               3.6  การเกบ็ Slide Master เพ่ือสะดวกส าหรับการเรียกใช้งานในคร้ังต่อๆ ไป 
                               3.7  การก าหนด Slide Master ท่ีใช่บ่อยท่ีสุด เป็นค่าเร่ิมต้นทุกคร้ังตอนสร้างไฟล์ใหม่ 
                               3.8  สรุปเร่ือง Layout & Master 
Part 2: เทคนิคการท างานกบัเน้ือหาต่างๆ 
            Chapter 4 : เทคนิคการท างานกับหัวข้อและย่อหน้า 
            Chapter 5 : เทคนิคการท างานกับ Smart Art 
            Chapter 6 : เทคนิคการท างานกับรูปทรงต่างๆ (Shapes) 
            Chapter 7 : เทคนิคการท างานกับรูปภาพ 
            Chapter 8 : เทคนิคการท างานกับตาราง (Table) 
            Chapter 9 : เทคนิคการท างานกับกราฟ (Chart) 
Part 3: เทคนิคการน าเสนอ แบบจัดเต็ม 
           Chapter 10 : เทคนิคการน าเสนอ (Slide Show) 
           Chapter 11 : เทคนิคการใช้ค าส่ังควบคุมการเปล่ียนสไลด์ (Slide Transition) 
           Chapter 12: เทคนิคการท าภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
           Chapter 13: เทคนิคการน าเสนอ Photo Album & Sound 
           Chapter 14: เทคนิคการน าเสนอ Movie (ไฟล์คลิปวิดีโอ) 
           Chapter 15: เทคนิคพิเศษ การน าเสนอ Flash Movie & Youtube 
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           Chapter 16: เทคนิคการน าเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action) 
Part 4: เทคนิค Tips & Tricks อ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีกคับคั่ง 
          Chapter 17 : รวมคีย์ลัด 
          Chapter 18 : Tips & Tricks เก่ียวกับการคัดลอก (Copy) 
          Chapter 19 : Tips & Tricks เก่ียวกับฟอนต์ 
          Chapter 20 : Tips & Tricks เก่ียวกับรูปภาพ 
          Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนิคท่ีมืออาชีพให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง 
          Chapter 22 : Tips & Tricks การใช้งานร่วมกันกับผู้ อ่ืน 
          Chapter 23 : Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoint 
 
หมายเหตุ :    ผู้เข้าอบรมน า Notebook เข้าร่วมอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป 
ระยะเวลาการฝึกอบรม     1 วนั  : 09.00-16.00 น.   

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  3.900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 


