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PPT009: การนาเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สาหร ับนาเสนอข้อมูลสม ัยใหม่
หล ักการและเหตุผล:
ปั จจุบันการนาเสนอข ้อมูลสมัยใหม่จะเป็ นการนาข ้อมูลสารสนเทศมานาเสนอในลักษณะรูปภาพเพื่อใช ้ในการ
นาเสนอหรือทีเ่ รียกว่า Infographic ซึง่ คนส่วนใหญ่มักนิยมใช ้โปรแกรมกราฟิ กเฉพาะด ้านในการออกแบบ แต่ในความ
เป็ นจริงแล ้วโปรแกรม PowerPoint มีเครือ
่ งมือและคาสัง่ ทีน
่ ามาประยุกต์ใช ้ได ้ เช่น SmartArt, Shape, Picture, Table,
Chart เป็ นต ้น
ดังนัน
้ หลักสูตรนี้จงึ ดึงเอาความสามารถทางด ้านการนาเสนอของ PowerPoint ออกมาใช ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ไม่วา่ จะเป็ นเทคนิคการสร ้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ การออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Pictogram) เทคนิค
การสร ้างแผนภาพแบบรายการ (List Diagram) เทคนิคการออกแบบสไลด์ให ้แลดูเป็ นมืออาชีพ เทคนิคการนาเสนอที่
น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช ้ Effect ประกอบการนาเสนอให ้ดูน่าสนใจ เพือ
่ ดึงดูดความสนใจของผู ้ชม
ว ัตถุประสงค :
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถใช ้งาน PowerPoint ได ้อย่างถูกต ้อง และนาไปประยุกต์ใช ้งานจริงได ้
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช ้งานได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
1. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้การใช ้งาน PowerPoint อย่างถูกวิธี
่ นาเสนอให ้ดูเป็ นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างสือ
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม:
1. มีความรู ้และทักษะพืน
้ ฐานในการใช ้งานเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
2. มีความรู ้และทักษะพืน
้ ฐานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. ออกแบบ Motion Graphic นาเสนอด ้วย PowerPoint สาหรับธุรกิจท่องเทีย
่ ว
2. การใช ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
3. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
ั
้ หาการอบรมสมมนา:
เนือ
1. การออกแบบ Presentation Infographic ด ้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint
• การสร ้างต ้นแบบเพือ
่ การนาเสนอ (Master)
• เทคนิคการเลือกชุดสี Color Scheme
• การออกแบบโครงร่างสไลด์เพือ
่ การจัดวาง (Layout)
• การออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Pictogram)
2. เครือ
่ งมือสาหรับออกแบบ Infographic Presentation
• การสร ้างรูปทรง (Shape)และการดัดแต่งแก ้ไข (Edit Point)
้ งาน(Layer Order), การจัดเรียงอัตโนมัต ิ (Auto Arrange) และการ
• การจัดการวัตถุ ด ้วยการจัดลาดับชิน
รวมกลุม
่ (Group)
• เทคนิคปรับการหมุนวัตถุ(Rotate), การผสานวัตถุเพือ
่ สร ้างรูปทรง(Merge)
• เทคนิคการเพิม
่ ลูกเล่นเพือ
่ ดึงดูดความสนใจ(Shape Effects) และการคัดลอกสีจากวัตถุอน
ื่
(Eyedropper)
• การสร ้างและกาหนดรูปแบบตัวอักษร และเทคนิคการฝั งตัวอักษร (Embed Font)
3. เทคนิคการสร ้างแผนภาพแบบรายการ (List Diagram) แบบต่าง ๆ เพือ
่ การประยุกต์ใช ้
• การสร ้าง Smart Art ด ้วยตนเอง
• เทคนิคพิเศษ การแปลง Text ไปเป็ น SmartArt
• รายละเอียดเกีย
่ วกับ Smart Art ทีน
่ ่าสนใจ
• การแปลง Smart Art ไปเป็ น Text
• การแปลง SmartArt ไปเป็ น Shape
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่ สาร
4. การจัดการองค์ประกอบกราฟิ กเพือ
่ การสือ
• การทางานกับไฟล์รูปภาพ
• เทคนิคพิเศษ การปรับแต่ง ปรับแก ้รูปภาพ
• ขัน
้ ตอนการสร ้างตารางบน PowerPoint
• ขัน
้ ตอนการสร ้างกราฟบน PowerPoint
5. การสร ้างความน่าสนใจเพือ
่ การนาเสนอด ้วยการเคลือ
่ นไหว
• การกาหนดการนาเสนอแบบเล่าเรือ
่ งด ้วย Transition
• การกาหนดลูกเล่นให ้วัตถุด ้วย Animation และเทคนิคการควบคุมภาพเคลือ
่ นไหว (Trigger)
วิทยากร:
อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม: ท่านละ 3,500 บาท (ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว)
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม:
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.career4future.com
E-mail:
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