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MUL022 : การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint  
 
หลกัการและเหตผุล : 

หลกัสตูร การออกแบบสรา้งสรรคง์านกราฟิกและงานแอนเิมชัน่ แบบง่ายๆ ดว้ย PowerPoint โดยหลกัสตูรนีจ้ะ

เนน้ ความสามารถของโปรแกรม PowerPoint ทีส่ามารถใชเ้ครือ่งมอืงา่ยๆของ PowerPoint น ามาสรา้งสรรคง์าน
ออกแบบกราฟิก รูปภาพ ภาพประกอบตา่งๆ  โดยนอกเหนือจากการสรา้ง Presentation ปกตแิลว้ ผูเ้รยีนยังสามารถ

เลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการตกแตง่รูป และวาดรูป เพือ่มาออกแบบชิน้งานออกมาใหม้ดีไีซน ์มากกวา่การสรา้งพรเีซนชัน่
ทัว่ไป โดยใชค้วามสามารถของเครือ่งมอืตา่งๆ ของ PowerPoint เชน่ เครือ่งมอืในการตกแตง่ภาพ โดยไมต่อ้งใช ้

โปรแกรม Photoshop หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชว้าดรูปกราฟิก โดยไมต่อ้งใช ้โปรแกรม Illustrator และยังสามารถใชเ้ครือ่งมอื

ในการจัดการตกแตง่ไฟลว์ดิโีอ โดยไมต่อ้งใชโ้ปรแกรมตัดวดิโีอ อยา่ง After Effect  โดยจะมกีารประยกุตก์ารน าขอ้มูล
ตา่งๆ หรอืความรู ้รูปภาพมาสรุป ในรูปแบบของรูปภาพ Graphic ในลกัษณะของภาพนิง่ และภาพเคลือ่นไหว Animation  

เพือ่สามารถสือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายของขอ้มลูไดง้า่ย ชดัเจน รวดเร็ว ไดใ้นตัวเอง และเพือ่ใชใ้นงานประชาสมัพันธ์
ขา่วสารตา่งๆ เพือ่ความเขา้ใจของผูรั้บสือ่ ทัง้สือ่ส าหรับงานสิง่พมิพ ์สือ่อนไลน์ และโซเซยีลตา่งๆ เพือ่สือ่สารส าหรับ

ภายในองคแ์ละนอกองคก์ร โดยสามารถสรา้งสรรคไ์ดโ้ดยผา่นโปรแกรมงา่ยๆ อยา่ง Microsoft PowerPoint โดยการน า
เครือ่งมอืงา่ยๆ จาก PowerPoint มาใหส้รา้งสรรคง์านออกแบบรูปกราฟิกและพรเีซเซนชัน่ใหม้ดีไีซน ์ โดยผูเ้รยีนไม่

จ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานไดโ้ปรแกรมกราฟิกมาแตอ่ย่างใด  และจะไดรู้จ้ักแนวทางและทฤษฎใีนการสรา้งสรรคง์านออกแบบ

ไดอ้ยา่งง่ายทีส่ดุ 
 

วตัถปุระสงค ์: 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บความรู ้และสามารถ ของ PowerPoint อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมจะสามารถสรา้งและออกแบบภาพกราฟิกไดแ้ละงานดไีซน์และงานแอนเิมชัน่ 

อยา่งง่ายๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืของ PowerPoint 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ PowerPoint  มาประยุกตใ์ชก้บังานดา้นงานออกแบบกราฟิก และ

งานแอนเิมชัน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 
1.  ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสรรคง์านกราฟิกดไีซนแ์ละงานแอนเิมชัน่ อยา่งง่ายๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืของ PowerPoint 

2.  ผูท้ีส่นใจการออกแบบและการสรา้งสรรคก์ราฟิกเพือ่ใชส้ือ่สารทั่วไป และสือ่ออนไลน ์ 

3.  ผูท้ต่อ้งการน าเทคนคิตา่งๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ขึน้มา 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 
1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
 

เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1 แนะน าโปรแกรมและท าความเขา้ใจกบั ภาพและกราฟิก  

 แนะน าโปรแกรมและท าความเขา้ใจ Picture และ Graphic  

 ความส าคัญของสือ่ Graphic  ตอ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูองคก์ร 

 แนวคดิและกระบวนการในการสรา้งสรรคง์านกราฟิก และดไีซน์ 

 รูจั้กกับประเภทของงาน และไฟลง์านทีน่ าไปใช ้

 ทฤษฎใีนการเลอืกใชส้ ีการเลอืกใชฟ้้อนต ์ 

 ทฤษฎกีารจัดวางองคป์ระกอบ และการจัดวาง Layout 

Lesson 2 การตกแตง่รูปอยา่งงา่ยๆ  ดว้ยเครือ่งมอืของ PowerPoint 
   การท างานกบัขอ้ความ รูปภาพ รูปวาดตา่งๆ 

   การจัดวางขอ้ความร่วมกบัรูปภาพ 

   การเคลือ่นยา้ยรูปภาพ 

   การใชเ้ครือ่งมอืในการตกแตง่รูปภาพ 

   การครอบรูปภาพตามรูปรงตา่งๆตอ้งการ  

   การใชค้ าสัง่  Remove background  ตดัเอาพืน้หลงัออก 

   การแกปั้ญหาสขีองภาพ ท าใหภ้าพคมชดัและสดขึน้ 

   การก าหนดใหรู้ปภาพกลับสูส่ภาพเดมิเหมอืนกอ่นการปรับแตง่ 

   การใสข่อ้ความอธบิายรูปภาพ 

   การวาดและการปรับแตง่ ดัดแปลงรูปภาพ 

   แตง่ภาพดว้ยเอฟเฟ็คตต์า่งๆ 
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 Lesson 3  การใชเ้ครือ่งมอืในการวาดรูปทรงตา่งๆ ส าหรบัการวาดรูป Graphic 

   การวาดรูปทรงตา่งๆ , และรูปรงอสิระ  และการประยุกตว์าดกราฟิก 

   เทคนคิการใชภ้าพสญัลักษณ์และสเีพือ่เพิม่ความน่าสนใจ  

   เทคนคิพืน้ฐานการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นและการปรับแตง่เครือ่งมอื  

   เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอืในการปรับแตง่รูปทรง (Transform, Align)  

   เทคนคิการจัดการไลส่ใีนวธิตีา่งๆ จากเครือ่งมอื Gradient  

   เทคนคิการจัดกลุม่วตัถ ุ 

   เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอื Merge Shape 

   เทคนคิการปรับแตง่วตัถใุหม้คีวามโปร่งใสดว้ย Set Transparence 

   เทคนคิการท าซ ้ า (Duplicate) เพือ่ความรวดเร็วและแมน่ย าในการออกแบบ  

   เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งกราฟ และ Symbols  

   เทคนคิการจัดท ากราฟใหด้ดูมี ีStyle เหมาะสมกับวตัถุประสงคข์องงาน  

   เทคนคิวธิกีารสรา้ง Symbols เพิม่เตมิเพือ่การท างานทีห่ลากหลาย 

   เทคนคิการบนัทกึงาน ส าหรับน ารูปกราฟิกไปใช ้

 
Lesson 4  เทคนคิเกีย่วกบัการจดัการไฟลว์ดิโีอ  

  การแทรกไฟลว์ดิโีอ, การแทรกไฟลว์ดิโีอจาก Youtube 

  การปรับแตง่วดิโีอ (การเปลีย่นส,ี การครอปตดับางสว่น)  

  การเปลีย่นรูปรงของวดิโีอ เพือ่วดิโีอเลน่อยูใ่นรูปทรงตา่งๆ 

  การตดัตอ่ Trim วดิโีอ   

  การสรา้งปุ่ มในการคอนโทรลวดิโีอ 

  เทคนกิาร Present วดิโีอ 

  การแทรกไฟลเ์สยีงส าหรับประกอบ 

 
Lesson 5  เทคนคิเกีย่วกบัการน าเสนอ Chart 

  การสรา้ง Chart และการแกไ้ขมลูใน Chart  

  การประยกุตส์รา้งกราฟในรูปแบบ Graphic 

  การปรับแตง่รูปแบบของ Chart  

  การใส ่Effect ใหก้บั Chart  

  เทคนกิาร Present ขอ้มลูเกีย่วกับกราฟ 

 
Lesson 6 การเพิม่ลูกเลน่การเคลือ่นไหว Effect & Animation 

   ใสล่กูเลน่ดว้ย Animations และเอฟเฟ็กตต์า่งๆ เพือ่ให ้Infographic น่าสนใจมากขึน้ 

   ลกัษณะของลกูเลน่หรอื Effects ทีค่วรทราบ 

   การก าหนดลกูเลน่ระหวา่งเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

   การก าหนด Animation ส าหรับวตัถบุนสไลด ์(Custom Animation) 

   การก าหนดเสยีงประกอบใหก้ับลกูเลน่ 

   การก าหนดใหเ้คลือ่นไหวตามเสน้ทาง 

   การสรา้งปุ่ มค าสัง่ส าหรับเลน่ Effects (Triggers) 

   การก าหนด Effects เพิม่เตมิส าหรับขอ้ความ 

   การก าหนด Effects ส าหรับ Chart ไดอะแกรม SmartArt 

   การประยกุตท์ า Motion Graphic 

 

Workshop: 
  สรา้งสรรคแ์ละวาดรูปกราฟฟิกแบบตา่งๆ  

  ตกแตง่ ตดัตอ่ภาพ โดยน าหลายๆ ภาพมารวมเป็นรูปเดยีว เพือ่สรา้งสรรคภ์าพใหม่ๆ  

  การวาดรูปและตกแตง่รูป เพือ่จัดวางดไีซน ์ Layout สวยๆ ใหก้บัพรเีซนเทชัน่  

  ออกแบบภาพและกราฟิก ส าหรับท า Ad โฆษณาบนโซเซยีล 

  การสรา้งภาพแอนเิมชัน่ Animation 

  การออกแบบไตเติล้รายการ หรอื ไตเติล้วดิโีอ 

  ประยุกตส์รา้งงานออกแบบตา่ง ๆ 
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 วทิยากร : 

 

อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกลุ 

 วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วนั ( 18 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 10,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

 

 

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
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