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PPT010: การสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบ Gifographic ดว้ย PowerPoint 
 

หลกัการและเหตผุล: 
‘Gifographic’ นั้นคือ ส่วนผสมระหว่าง 3 สิง่ ไดแ้ก่ GIF, Information และ Graphic หรือจะเรียกว่ามันเป็น

ววัิฒนาการหนึ่งของ Infographic ก็ว่าได ้มีการใชภ้าพเคลือ่นไหวในการใหข้อ้มูลแทน Infographic แบบดัง้เดมิ เมื่อ

รวมกันแลว้ Gifographic จงึเป็นการแสดงขอ้มูลหรอืความรูท้ีผ่่านการสรุปย่อแลว้เป็นแผนภาพ เพือ่ใหเ้นื้อหาหรอืขอ้มลู

ทีต่อ้งการน าเสนอสามารถอ่านและเขา้ใจไดง้่าย ก าหนดลกูเลน่ใหวั้ตถ ุเพือ่ประกอบการน าเสนอใหด้นู่าสนใจ  

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงดึงเอาความสามารถทางดา้นการน าเสนอของ PowerPoint ออกมาใชอ้ย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสรา้งสไลด ์เทคนคิการตกแต่งปรับแต่งสไลด ์เทคนคิการออกแบบสไลดใ์หแ้ลดู

เป็นมืออาชพี เทคนิคการน าเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช ้Effect การก าหนดการน าเสนอแบบเล่าเรื่องดว้ย 

Transition การก าหนดลูกเล่นใหวั้ตถุดว้ย Animation แบบควบคุมทศิทาง (Motion Paths) เพือ่ดงึดูดความสนใจของ
ผูช้ม  

 
วตัถปุระสงค:์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และน าไปประยกุตใ์ชง้านจรงิได ้

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
  

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 
1. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน PowerPoint อย่างถกูวธิ ี

2. ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสือ่น าเสนอใหด้เูป็นมอือาชพีและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

1. มคีวามรูแ้ละทักษะพืน้ฐานในการใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์
2. มคีวามรูแ้ละทักษะพืน้ฐานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 
หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

1. การน าเสนออยา่งมอือาชพี ดว้ย PowerPoint ส าหรับน าเสนอขอ้มลูสมัยใหม ่

2. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 
3. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 

4. การใช ้Function ทางสถติ ิของ Excel ส าหรับวเิคราะหข์อ้มลูอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. ท าความรูจ้ัก Gifographic 

• เจาะลกึ Gifographic ทีด่ ี

• องคป์ระกอบการออกแบบทีท่ าใหด้หูนา้สนใจ 

• เครือ่งมอืเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นในงาน Gifographic 

• ขัน้ตอนออกแบบจากขอ้มลูอันซบัซอ้นในเวลาจ ากัด    

• การสรา้ง Layout ใหกั้บงาน Gifographic 

• การท ากราฟใหม้ดีดู ีstyle 

• เรยีนรูก้ารจัดการตัวอักษร (Font) และการจัดวาง 

• การใชภ้าพสญัลักษณ์ และสเีพือ่เพิม่ความน่าสนใจ 

 

2. ขัน้การผลติ (Production)  Gifographic ดว้ย โปรแกรม PowerPoint 

• การสรา้งรูปทรง (Shape) และการดัดแตง่แกไ้ข (Edit Point) 

• การจัดการวัตถ ุดว้ยการจัดล าดับชิน้งาน (Layer Order), การจัดเรยีงอัตโนมัต ิ(Auto Arrange) และ

การรวมกลุม่ (Group) 

• การสรา้งและก าหนดรูปแบบตัวอักษร และเทคนคิการฝังตัวอักษร (Embed Font) 

• เทคนคิปรับการหมนุวัตถ ุ(Rotate), การผสานวัตถเุพือ่สรา้งรูปทรง(Merge) 

• เทคนคิการเพิม่ลกูเลน่เพือ่ดงึดูดความสนใจ (Shape Effects) และการคัดลอกสจีากวัตถอุืน่ 

(Eyedropper)  

• การออกแบบภาพสญัลักษณ์ (Pictogram)  

• เทคนคิการสรา้งแผนภาพแบบรายการ (List Diagram) แบบตา่ง ๆ เพือ่การประยุกตใ์ช ้

• การสรา้งความน่าสนใจเพือ่การน าเสนอดว้ยการเคลือ่นไหว 
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• การก าหนดการน าเสนอแบบเล่าเรือ่งดว้ย Transition 

• การก าหนดลูกเลน่ใหวั้ตถดุว้ย Animation แบบควบคมุทศิทาง (Motion Paths) 

• การแทรกเสยีงและการปรับแต่ง (Sound Effect) ประกอบภาพเคลือ่นไหว  

 

3. ขัน้การสง่ออกการผลติ (Post Production) 

• การสง่ออกไฟลเ์พือ่การน าเสนอดว้ยรูปแบบวดิโีอ (Create a Video) 

• การเผยแพร่บนสือ่ออนไลน์ 

วทิยากร: 

 

อาจารยส์มทิธชิัย ไชยวงศ ์

• วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

• วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

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

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

mailto:training@nstda.or.th

