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PowerPoint Advanced for Effective Presentation 
อบรมวันศุกร์ที ่29 มิถุนายน 2561 / ณ Arize Hotel สุขุมวิท 26 **สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 

  

 

วิทยากร  อาจารยส์มเกียรติ ช่วยมาก 

นักพฒันาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม 

 Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พืน้ฐานจนถงึขั้นสูงสุด 

รับประกนัคณุภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office  Specialist Certified 

 และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์” 

 

สมคัร 3 ทา่น ลดเหลือเพียงทา่นละ  3,300 บาทเท่านั้น  
(จากราคาปกตทิ่านละ 3,900 บาท) 

 

ภาพรวมการสัมมนา 

        หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรเดียวทีจ่ะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการน าเสนอของ 
PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเน้ือหาหลักๆ ดังน้ี  
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    1. เทคนิคการน าเสนอดว้ย PowerPoint ในแง่มุมท่ีหลากหลาย อาทิ “หวัขอ้” “SmartArt” “Shape” “Picture” 
“Table” “Chart” “Sound” “Movie” ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! 
      2. หลกัการและแนวทางการใช ้PowerPoint อยา่งถูกตอ้ง 
      3. เทคนิคการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือบน PowerPoint อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือท่ีเรียกกนัวา่ Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมท่ี
มีความโดดเด่นทางดา้นการน าเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หวัขอ้” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” 
“Sound” “Movie”  เป็นตน้ 
              เน่ืองจากยงัมีผูใ้ชง้าน PowerPoint หลายต่อหลายคนท่ียงัเขา้ใจและใชง้านในลกัษณะเหมือนเคร่ืองพิมพดี์ดธรรมดา 
หรือคดัลอกขอ้มลูจากท่ีอ่ืนแลว้น ามาวาง (ใชง้านความสามารถท่ีแทจ้ริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใชง้านเหมือนเป็น
แผน่ใส/กระดาษธรรมดา ท าใหก้ารน าเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และท่ีส าคญัคือท าใหก้ารน าเสนอไม่
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายเป็นอยา่งมาก เพราะความสามารถท่ีแทจ้ริงของ PowerPoint มีมากเกินค าบรรยาย 
          ดงัน้ัน หลักสูตรน้ีจงึเป็นหลักสูตรเดยีวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการน าเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดเูป็น
มืออาชีพ เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการน าเสนอให้ดนู่าสนใจ เพือ่ดงึดูดความสนใจ
ของผู้ชม และท าให้เน้ือหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจหลกัการใช ้ PowerPoint ท่ีถกูตอ้ง และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดต้ลอดชีวิต 

โดยไม่ตอ้งยึดติดกบัเวอร์ชนั 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเทคนิคการใชง้าน PowerPoint ซ่ึงจะช่วยใหมี้ชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน เร็วข้ึน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน อยา่งแน่นอน! 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเทคนิคการน าเสนอท่ีประกอบไปดว้ยส่ือมลัติมีเดียต่างๆ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ 

กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นตน้ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเทคนิคการใชง้านร่วมกนัระหวา่ง PowerPoint กบั Word, PowerPoint กบั Excel 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บ Tips & Tricks และคียล์ดัท่ีน่าใช ้อีกมากมาย 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชง้านจริงไดท้นัที 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรู้จกัเคร่ืองมือเดด็ๆ ใน PowerPoint และสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้ริง 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดน้ าเทคนิคการใชง้าน PowerPoint ไปปรับใชไ้ดจ้ริง (สามารถน าเสนอผลงานดว้ย 

PowerPoint ไดอ้ยา่งโดดเด่น เป็นมืออาชีพแทจ้ริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!) 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรู้จกัเคร่ืองมือเดด็ๆ ใน PowerPoint 
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 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือส าหรับการน าเสนอไดอ้ยา่งดูเป็นมืออาชีพ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน า Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ 

100% 

 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 คนท่ีใช ้PowerPoint ทั้งมือใหม่และมือเก่า ท่ียงัถนดัใชง้าน PowerPoint เพียงแค่ “คดัลอกแลว้วาง” หรือ “ใช้
มือมากกวา่เคร่ืองมือ” 
 ผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้การใชง้าน PowerPoint อยา่งถูกวธีิ (ไม่ใช่ใชง้าน PowerPoint อยา่งเคร่ืองพิมพดี์ด หรือ
คดัลอกแลว้วาง) 
 ผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้เคร่ืองมือทีเด็ด ท่ีช่วยใหง้านน าเสนอเป็นเร่ืองท่ีง่าย ดึงดูดผูช้ม และดูเป็นมืออาชีพมากข้ึน
ถึงมากท่ีสุด 
 ผูท่ี้ตอ้งการประยกุตใ์ชง้าน PowerPoint อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 ผูท่ี้ตอ้งการสร้างส่ือน าเสนอใหดู้เป็นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! 

 
หัวข้อการอบรม 
Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อม เพือ่ผลลพัธ์ทีด่ีกว่า 
            Chapter 1 : เน้ือหาโดยรวมของคอร์ส 
            Chapter 2 : รู้จกั PowerPoint ในภาพรวม 
            Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ตน้แบบสไลด ์หวัใจส าคญัของ PowerPoint 
                               3.1  ตวัอยา่ง Slide Layout & Slide Master 
                               3.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง Layout กบั Master 
                               3.3  Master มีก่ีชนิด 
                               3.4  การออกแบบและทดสอบการใชง้าน Slide Master 
                               3.5  การเตรียมพร้อมเน้ือหาต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นค่าเร่ิมตน้ 
                               3.6  การเก็บ Slide Master เพื่อสะดวกส าหรับการเรียกใชง้านในคร้ังต่อๆ ไป 
                               3.7  การก าหนด Slide Master ท่ีใช่บ่อยท่ีสุด เป็นค่าเร่ิมตน้ทุกคร้ังตอนสร้างไฟลใ์หม่ 
                               3.8  สรุปเร่ือง Layout & Master 
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Part 2: เทคนิคการท างานกบัเนือ้หาต่างๆ 
            Chapter 4 : เทคนิคการท างานกบัหวัขอ้และยอ่หนา้ 
            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: เทคนิคการน าเสนอ แบบจัดเต็ม 
           Chapter 10 : เทคนิคการน าเสนอ (Slide Show) 
           Chapter 11 : เทคนิคการใชค้  าสั่งควบคุมการเปล่ียนสไลด ์(Slide Transition) 
           Chapter 12: เทคนิคการท าภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
           Chapter 13: เทคนิคการน าเสนอ Photo Album & Sound 
           Chapter 14: เทคนิคการน าเสนอ Movie (ไฟลค์ลิปวดีิโอ) 
           Chapter 15: เทคนิคพิเศษ การน าเสนอ Flash Movie & Youtube 
           Chapter 16: เทคนิคการน าเสนอแบบโตต้อบ (Link & Action) 
 
Part 4: เทคนิค Tips & Tricks อืน่ๆ ที่น่าสนใจอกีคับคั่ง 
          Chapter 17 : รวมคียล์ดั 
          Chapter 18 : Tips & Tricks เก่ียวกบัการคดัลอก (Copy) 
          Chapter 19 : Tips & Tricks เก่ียวกบัฟอนต ์
          Chapter 20 : Tips & Tricks เก่ียวกบัรูปภาพ 
          Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนิคท่ีมืออาชีพใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
          Chapter 22 : Tips & Tricks การใชง้านร่วมกนักบัผูอ่ื้น 
          Chapter 23 : Tips & Tricks การส่งออกไฟล ์PowerPoint 
 
หมายเหตุ :    ผู้เข้าอบรมน า Notebook เข้าร่วมอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึน้ไป 
ระยะเวลาการฝึกอบรม     1 วัน  : 09.00-16.00 น.   
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารวา่ง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวฒิุบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน  

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน / ท่านละ 3,300 231 99 3,432 

 

รายละเอียดหลกัสูตรอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมไดท่ี้น่ี  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

 
ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 
 
Tel :   คณุจิว๋  0896060444 , 0906450992,  Line : hrdzenter 
          คณุพลอย  0897737091 
  
www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter 
 
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ตอ้งกำรจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภำยในองคก์ร   
 
ตดิตอ่คณุจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter   คณุพลอย  089 773 7091 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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