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PPT009: PowerPoint  to Power Up New Trend หลกัสูตร การสรา้งงานพรเีซนเทช ัน่ ในยคุดจิทิลั 
 

หลกัการและเหตผุล : 

หลักสตูรนี้  PowerPoint  to Power Up New Trend หลักสตูร การงานพรเีซนเทชั่น ในยุคดจิทัิล  หลักสตูรนี้ 

เนน้เรือ่งการการสรา้งงานน าเสนอใหก้า้วไปพรอ้มกับโลกยุคปัจจุบัน อยา่งยคุดจิทัิล ทีม่กีารตดิตอ่สือ่สารกันอยา่งรวดเร็ว  

ดงึดูดและเรา้ใจผุช้ม มากกว่าการสรา้งพรีเซนเทชั่นในยุคที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จงึเนน้ใหค้วามรู ้
ทางดา้นแนวคดิ ทางการออกแบบพรเีซเทชั่นใหรู้ปแบบใหม่ ใหต้รงกับยุคสมัย  ตัง้แต่เรือ่งการการจัดวาง Layout สวย

และทันสมัย  โทนสีที่อนิเทรนด์กับโลกยุคปัจจุบัน กราฟิกและรูปภาพประกอบต่างๆที่น ามาใช ้และการเลือกใชส้ื่อ
มัลติมีเดียมาช่วยใหง้านพรีเซนเทชั่นใหน้่าสนใจและน่าติดตามยิ่งขึน้  การใชส้ัญลักษณ์ Icon ต่างๆ มาช่วยสื่อ

ความหมาย  และรวมถงึการลดทอนขอ้มูลต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการน าเสนอ เพือ่ใหก้ระชับ เขา้ใจง่าย เหมาะกับโลกยุคดิ

ตทัิลนี้  การสรา้งกราฟส าหรับแสดงสถติขิอ้มลูต่างๆ ในรูปแบบของยคุใหมท่ีด่ทัูนสมัยและดงึสนความน่าสนใจไดม้ากขึน้ 
 

และหลักสูตรนี้ เนน้การน าความรูท้างดา้นเทคโนโลยีฟีเจอรใ์หม่ๆ มาประยุกตใ์ชกั้บโปรแกรม presentations 
ยอดนยิม น่ันคอื M/S PowerPoint ซึง่ ในเวอรช์ั่นใหม่อย่าง O365/ 2016/2019 ไดม้กีารปรับปรุงเครื่องมือใหทั้นสมัย

และสะดวกขึน้อย่างมาก ออกมาใชใ้หส้ะดวก ง่ายดาย และไดผ้ลงานทางดา้นการสรา้ง Presenting หรือการน าเสนอ

ผลงานแบบเหนือขัน้ โดยการน าแนวคดิในการออกแบบพรเีซเทชัน่ทีด่ ีซึง่ความสามารถของ PowerPoint นัน้เนน้ส าหรับ
งานน าเสนอในหลากหลากรูปแบบ และในยคุดจิทัลนี้ ทีต่อ้งน าเสนอผลงานผ่านทางหนา้เว็ปไซต ์หรอืโลกโซเซยีลต่างๆ 

ออกแบบเป็นรูปแบบของไฟล ์วดิโีอ เพือ่น าไปเผยแพร่ผา่นแพลตฟอรม์ตา่งๆ เชน่ Facebook Page, Youtube, Website 
ต่างๆ  เรายังสามารถใช ้PowerPoint  สรา้งผลงานเช่น งานน าเสนอเกี่ยวสื่อการสอน, งานฝึกอบรม,งานสัมมนา, 

น าเสนอองค์กร, น าเสนอโปรเจค และ การท าอัลบัม้แสดงรูป, แนะน าผลงาน portfolio, ประชุมผลประกอบการดว้ย 
แผนภมู,ิ น าเสนอแผนงานสนิคา้, แสดงสือ่วดีโีอ ณ จุดขาย และอีน่ๆ แบบทีใ่ชง้านไดอ้ย่างเขา้ใจง่าย รวดเร็วและดทีี่สดุ 

เทคนคิพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ ทีช่ว่ยเพิม่ขดีความสามารถใหคุ้ณมากยิง่ขึน้ พรอ้มการน าไปใชร้่วมกัน กับโปรแกรมอื่นอืน่ 

อาทเิชน่ Word หรอื Excel เพือ่ใชง้านร่วมกันไดอ้กี  รวมไปถงึแนวคดิในการในการน าเสนออยา่งไดผ้ล เชน่ เทคนคิการ
พูด.. แนวคดิในการสรา้งสไลดอ์ย่างมอือาชพี.. เทคนคิการน าเสนออยา่งไรใหน้่าสนใจ.. เป็นตน้   

 

วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจถงึแนวคดิในการออกแบบพรเีซนเทชัน่แนวใหมท่ีทั่นสมัยตรงกับโลกยุค

ดจิทัิล 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถไดร้ับเทคนคิการใชง้าน PowerPoint น า Tips & Tricks & Techniques และ 

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ของ PowerPoint เพือ่น าไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเต็ม 100%สงูสดุ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับเทคนคิการน าเสนอจากเดมิใหต้รงกับยุคดจิทัิลมากขึน้และเสรมิดว้ยสือ่

มัลตมิเีดยีตา่งๆ ใหง้านน าเสนอน่าสนใจและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าผลงานจากการสรา้งงานน าเสนอ ไปเผยแพร่ในแพลตฟอรม์ตา่งๆไดม้ากมาย

ยิง่ขึน้ 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

1.  ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการสรา้งงานน าเสนอพรเีซนเทชัน่ในขัน้สงู และไดเ้ขา้ใจถงึการใชง้านไดจ้รงิ 
2.  ผูท้ีต่อ้งการน าเทคนคิขัน้สงูตา่งๆ มาสรา้งงานน าเสนอใหด้นู่าสนใจ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

3.  ผูท้ีต่อ้งการเปลีย่นงานพรเีซเทชัน่แบบเดมิๆ ใหเ้ป็นรูปแบบขอพรเีทชัน่ยคุใหมแ่บบยคุดจิทัิล 

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

1.  มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
2.  มพีืน้ฐานการใช ้Microsoft PowerPoint เบือ้งตน้ 
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เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1 แนะน าแนวคดิในการออกแบบ Presentation ใหต้รงกบัโลกยคุดจิทิลั  

• แนวคดิในการออกแบบสือ่ Presentation  ต่อการออกแบบสือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูองคก์ร 

• แนวคดิและกระบวนการในการสรา้ง Presentation ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูและดนู่าสนใจ 

• Power of Visual Communication: ความส าคัญของการคดิใหเ้ป็นภาพ 

• Visual Communication & Presentation Design ขัน้ตอนการท าสือ่ Presentation 

• Storytelling เลา่เรือ่งดว้ยภาพ 

• การออกแบบ Presentation ในสไตล ์Infographic ใหเ้ขา้กับยคุของการสือ่สารในโลกดจิทัิล 

• รูจั้กกับประเภทของงาน และไฟลง์านทีน่ าไปใช ้

• ทฤษฎใีนการเลอืกใชส้ ีการเลอืกใชฟ้้อนต ์ใหอ้นิเทรนด ์และใหต้รงกับกลุม่เป้าหมาย โดนใจผูช้ม 

• หลักการเลอืกคู่สใีหเ้ป็นพระเอกและพระรองของสไลด ์

• ทฤษฎกีารจัดวางองคป์ระกอบ และการจัดวาง Layout ใหด้งึดูดความน่าสนใจ 

• อนิโฟกราฟิก คอือะไร แลว้ใชอ้ยา่งไร มาชว่ยงานพรเีซนเทชั่นไดอ้ยา่งไร 

• การเนน้สว่นส าคัญของขอ้ความ และการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา 

• แนวคดิในการน าเสนอกราฟ แผนภมู ิเชน่ แผนภมูวิงกลม และแทง่แนวตัง้ใชเ้มือ่ไรบา้ง? 

 
Lesson 2  เร ิม่ตน้กบัการสรา้งพรเีซนเทช ัน่ 

•  สรา้งงานน าเสนอใหมจ่ากสไลดเ์ปลา่ 

•  สรา้งสไลดใ์หส้วยดว้ย Themes และ Designer Idea 

•  ดาวนโ์หลด Themes หรอื Templates เพิม่เตมิจากเว็บไซต ์

•  เคา้โครงสไลด ์(Slide Layout) 

•  การออกแบบพืน้หลังของสไลด ์เลอืก Themes สพีืน้หลังอย่างไรใหโ้ดนใจ 

•  การออกแบบพืน้หลังเป็นภาพสวยๆ  

•  การเตรยีมการจัดวาง Layout ส าหรับขอ้ความต่างๆ 

•  การออกแบบ Post Ad ส าหรับท าโฆษณา หรอืพรเีซนตข์อ้มลูดว้ย PowerPoint 

 

Lesson 3  การท างานกบัรูปภาพและการตกแตง่รปูภาพ 
• Storytelling เลา่เรือ่งดว้ยภาพ 

• การรูจ้ักกับ Picture 

• การแทรกรูปภาพจากแฟ้มขอ้มูล Picture Online / Stock Image / Icon /3D 

• การปรับแตง่รูปภาพอย่างรวดเร็ว  เชน่ ปรับส ีปรับความคมชดั ปรับกรอบภาพ 

• การใชปุ้่ มใหม ่Screen short ในการจับภาพหนา้จอ 

• การเลอืกของ Quick Shape ใหค้ณุมากมายขึน้กวา่เดมิ (NEW  2016- 2019) 

• การจัดกลุม่รูปภาพและวธิยีกเลกิกลุม่  

• การใชค้ าสัง่  Remove background  เอาพืน้หลังออก 

• การท า Photo Album เพือ่ท า Present รูปจ านวนมากๆไดภ้ายใน 1 วนิาท ี

• เทคนคิเสรมิในการตกแตง่รูปมาใชกั้บงาน  

• Workshop : การใช ้PowerPoint ท า Ad โมษณาได ้

 

Lesson 4  การใชเ้ครือ่งมอื Drawing  ในการสรา้งภาพกราฟิกใหมข่ึน้มาจาก PowerPoint 

• รูจ้ักกับ เครือ่งมอื Drawing ทีใ่ชส้ าหรับวาดงานกราฟิกตา่งๆ ดว้ยเครือ่งมอืง่ายๆอยา่ง AutoShape 

• การวาดรูปทรงตา่งๆ , และรูปรงอสิระ  และการประยุกตว์าดกราฟิก ลงสดีว้ย PowerPoint 

• เทคนคิการใชภ้าพสญัลักษณ์และสเีพือ่เพิม่ความน่าสนใจ  

• เทคนคิพืน้ฐานการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นและการปรับแตง่เครือ่งมอื   (Transform, Align)  

• การจัดล าดับวัตถ ุ(Order),  การจัดกลุม่ (Group),  การจัดเรยีงวัตถ ุ(Align)  

• การผสานรูปร่าง (Merge Shape)  New Tools  

• การแทรก SmartArt เขา้มายังสไลด ์

• การใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งกราฟ และ Symbolเทคนคิการจัดท ากราฟใหด้ดูมี ีStyle  
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 Lesson 5 การสรา้งกราฟ (Chart)  

• รูจ้ักแนวคดิและไอเดยีในการสรา้งกราฟยุคใหม ่ใหเ้ขา้กับโลกดจิทัิล 

• การสรา้งตาราง และ จัดรูปแบบตาราง 

• รูจ้ักกับกราฟรูปแบบใหม่ๆ และ New Feature ใหมข่องกราฟ 2016 -2019 

• สรา้ง และประยกุตป์รับแตง่กราฟในรูปแบบตา่งๆได ้

• การใสข่อ้มลู และค าอธบิายขอ้มลูส าคัญใหก้ราฟ 

• สรา้งกราฟน าเสนอขอ้มลูในสไตล ์Infographic  

• การน ากราฟ People Chart และ 3D Map จาก Excel มาน าเสนอกับ PowerPoint 
 

Lesson 6 เทคนคิการน าเสนอไฟล ์Multimedia Movie & Sound (ไฟลค์ลปิวดิโีอ) 

• การแทรกและควบคมุ Movie & Sound 

• เทคนคิพเิศษ การตัด Movie ออกไปบางสว่น 

• เทคนคิพเิศษ การก าหนด Bookmark ใหกั้บ Movie 

• เทคนคิพเิศษ การใสภ่าพหนา้ปกใหกั้บ Movie 
• ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเกีย่วกับ Movie 

• การแทรกวดิโีอจาก Youtube เขา้มายังสไลด ์

• การใชเ้ครือ่งมอืในการตกแตง่ วดิโีอ  ปรับแตง่ไฟลเ์สยีงและไฟลว์ดิโีอ 

 

Lesson 7 ใสลู่กเลน่ดว้ย Transition & Animations และเอฟเฟ็กตต์า่งๆ 

• การก าหนดลูกเลน่ระหว่างเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

• ชวีติเลอืกไดว้่าจะเปลีย่นสไลดต์อนคลกิเมาส ์หรอื ตัง้เวลาอัตโนมัต ิ

• การก าหนด Animation ส าหรับวัตถบุนสไลด ์(Custom Animation) 

• ลักษณะของลูกเลน่หรอื Effects ทีค่วรทราบ 

• ใสล่กูเลน่ดว้ย Animations และ Effect เอฟเฟ็กตร์ูปแบบใหม่ตา่งๆ  

• Visual effects > Morph Transition 

• การก าหนดเสยีงประกอบใหกั้บลกูเลน่ 
 

Lesson 8 การบนัทกึ และการน าเสนอ บนอนิเทอรเ์น็ต และ โซเซยีลมเีดยี 

• การบันทกึงานในรูปแบบของไฟล ์.pptx, .pdf, .jpg , .png,  .Mp4 

• การน าเสนองานนอกสถานที ่(Package for CD) 

• เขยีนงานน าเสนอลงแผน่ CD 

• เทคนคิการฝัง Font ไปกับไฟล ์Presentation เพือ่แกปั้ญหาเมือ่น าไฟลไ์ป Present  

• การน าเสนอบนอนิเทอรเ์น็ต 

• เทคนคิการน าเสนอดว้ย PowerPoint 

• ขดีเขยีนลงบนสไลด ์เพือ่เนน้บางสว่นดว้ยปากกา  

• Highlighter 
 

วทิยากร : อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกุล 

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
 



Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

3,500 บาท 3,000 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 

 
รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 

3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  
    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

