
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   

 

 
 

 
หลกัการและเหตผุล : 

 

ในปัจจุบัน ในยคุของโลกดจิทัิล นอกจากการออกแบบภาพและกราฟิกสวยๆ แลว้ ภาพเคลือ่นไหวยังมสีว่นช่วย
ใหง้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ์ในโลกยุคใหม่ ยุคของโลกดจิติอล และโลกออนไลน์นั้นดูน่าสนใจมากขึน้ ดังนั้น 

หลักสูตรการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ  ดว้ย PowerPoint จึงตอบโจทย์ผูข้องที่ตอ้งการใช ้

โปรแกรมทีช่ว่ยในการออกแบบสือ่โฆษณา และกราฟิกสวยๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืง่าย ๆ ไม่ซับซอ้น จากโปรแกรมทีห่ลายๆ

คนรูจ้ักเป็นอย่างด ีนัน้คอื PowerPoint  ซึง่โปรแกรม PowerPoint ในเวอร์ชั่นใหม่ๆ ไดพ้ัฒนาเครื่องมือในการใชง้าน 

ง่ายและสะดวกขึน้ พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ  และตกแต่งภาพ และเครื่องมือในการวาดกราฟิก มาให ้
เทยีบเท่า โปรแกรมออกแบบงานกราฟิกแบบมืออาชพีอย่าง Illustrator ไดเ้ลย  รวมถงึการน าไฟลม์ัลตมิเีดยีต่างๆ มา

ชว่ยเสรมิใหง้านออกแบบสือ่มคีวามน่าสนใจและตอบโจทยม์าขึน้   

การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบง่ายๆ  ดว้ย PowerPoint จะเนน้หลัการออกแบบสื่อโฆษณา 

ประชาสัมพันธ ์ทัง้สือ่โฆษณาแบบภาพนิ่ง Infographic, Poster,  Banner,  Post Ad ดว้ย และภาพเคลือ่นไหว อย่าง 

Flash News แบบ Ad Animation และยัง Export ผลงานส าหรับน าไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ทัง้ในโลกดจิทัิล และโลก
ออนไลน์ อาทิ เช่น Website, IG, Facebook Page, Line, Youtube  โดยเนน้ใชเ้ครื่องมือง่ายๆจาก โปรแกรม 

PowerPoint โดยจะเพิม่แนวคดิในการออกแบบ Ad, การเลือกใชส้ี และฟอนต์ และการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให ้
สวยงาม และดงึดูดความน่าสนใจได ้ โดยเนน้การใชเ้ครื่องมือง่ายๆ มาประยุกตใ์ช ้เพื่อสรา้งสรรคภ์าพต่างๆ โดยการ

น าเอาความรูเ้กีย่วกับการแกปั้ญหาภาพ การตกแต่งสภีาพ และการตัดต่อภาพ มาประยุกตเ์พือ่สรา้งสรรคภ์าพใหไ้ดต้าม
ตอ้งการ และออกแบบกราฟิกสวยไดอ้ีกดว้ย เพื่อที่จะน าไปใชกั้บงานออกแบบต่างๆได ้ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ

โฆษณา ประชาสัมพันธ ์สนิคา้หรอืบรกิาร, งานน าเสนอโปรเจคใหม่, งานพรเีซนเทชัน และน าเสนอผ่าน เว็ปไซต ์และ

โลกออนไลน์ และโซเซยีลต่าง เป็นตน้  โดยผูเ้รยีนไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานไดโ้ปรแกรมกราฟิกมาแต่อย่างใด  และจะได ้
รูจ้ักแนวทางและทฤษฎใีนการสรา้งสรรคง์านออกแบบไดอ้ย่างง่ายทีส่ดุ 

 
วตัถปุระสงค ์: 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และแนวคดิในการออกแบบกราฟิกงานโฆษณา ประชาสมัพันธ ์ 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะรูจ้ักเครือ่งง่ายๆ จาก PowerPoint ทีม่าชว่ยสรา้งสรรคง์านออกแบบโฆษณา 

ประชาสมัพันธ ์ไดอ้ยา่สะดวก ง่ายได ้ 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ PowerPoint มาประยกุตใ์ชกั้บงานดา้นงานออกแบบไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

• ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการออกแบบสือ่โฆษณา ประชาสัมพันธ ์โดยเลอืกใชเ้ครือ่งมอืง่ายๆ  
จากโปรแกรม PowerPoint 

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสือ่ประชาสมัพันธ ์ใหด้นู่าสนใจมากขึน้ เพือ่เผยแพร่ผลงานในโลกยคุดจิทัิล  

และโลกออนไลน์ได ้

• ผูท้ีต่อ้งการเลอืกใชโ้ปรแกรมง่ายๆ อย่าง PowerPoint มาชว่ยออกแบบงาน เพือ่ประหยัดเวลา  
ลดความซบัซอ้นในการใชเ้ครือ่งมอื  

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

• มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เบือ้งตน้  

• มพีืน้ฐานการใช ้โปรแกรม Microsoft Office เบือ้งตน้ 
 

เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1:  แนะน าความรูค้วามเขา้ใจในงานออกแบบสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

• แนะน า ประเภทของภาพ ทีน่ ามาใชกั้บงานออกแบบกราฟิก และสือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์

• รูจ้ักกับประเภทของงาน Graphic & Infographics & Digital Media เพือ่ใชส้ าหรับสรา้งสือ่ 

• แนะน าแนวคดิและความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับงานออกแบบ  และแนวทางการน าเสนองานผา่นโซเชยีล หรอื

เผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ 

• แนะน าแหลง่ Load ภาพสวยๆ ฟร ีมากกวา่ 10,000 ภาพ เพือ่ท า Content คณุภาพ 

• แนวคดิการเลอืกใช ้Font (Type Face) แบบมอือาชพี ลงตัว 

• แนะน าแหลง่ Download Font คณุภาพแบบมอือาชพี และวธิกีารลง Font 

• แนวคดิการจัดองคป์ระกอบ จัดเลยเ์อาท ์เพือ่สรา้งงาน สวยๆ แบบมอือาชพี 

MUL026: การท าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธอ์อนไลนแ์บบงา่ยๆ  ดว้ย PowerPoint 
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• แนวคดิการก าหนดขนาด ใน Social Media ตา่งๆ ใหค้มชดั Support ทุก Social Media 

• แนวคดิการแตง่สภีาพ การจัดองคป์ระกอบ รวมภาพ 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับงานดา้น Composition โดยศกึษาจากตัวอย่างชิน้งาน 

• การเตรยีมไฟลท์ีจ่ะน ามาใชใ้นงาน 

Lesson 2:  การตกแตง่รปูอยา่งงา่ยๆ ดว้ยเครือ่งมอืของ PowerPoint 

•  การท างานกับขอ้ความ รูปภาพ รูปวาดตา่งๆ 

•  การจัดวางขอ้ความร่วมกับรูปภาพ 

•  การเคลือ่นยา้ยรูปภาพ 

•  การใชเ้ครือ่งมอืในการตกแตง่รูปภาพ 

•  การครอบรูปภาพตามรูปรงต่างๆตอ้งการ  

•  การใชค้ าสัง่  Remove background  ตัดเอาพืน้หลังออก 

•  การแกปั้ญหาสขีองภาพ ท าใหภ้าพคมชดัและสดขึน้ 

•  การก าหนดใหรู้ปภาพกลับสูส่ภาพเดมิเหมอืนกอ่นการปรับแตง่ 

•  การใสข่อ้ความอธบิายรูปภาพ 

•  การวาดและการปรับแตง่ ดัดแปลงรูปภาพ 

•  แตง่ภาพดว้ยเอฟเฟกตต์่างๆ 

Lesson 3:  การใชเ้ครือ่งมอืในการวาดรปูทรงตา่งๆ ส าหรบังานสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

• การวาดรูป รูปร่าง รูปทรง ลงสดีว้ย PowerPoint  

• การวาดรูปทรงตา่งๆ , และรูปรงอสิระ  และการประยุกตว์าดกราฟิก  

• เทคนคิการใชภ้าพสญัลักษณ์และสเีพือ่เพิม่ความน่าสนใจ  

• เทคนคิพืน้ฐานการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นและการปรับแตง่เครือ่งมอื   (Transform, Align)  

• เทคนคิการจัดกลุม่วัตถ ุ 

• เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอื Merge Shape  

• เทคนคิการปรับแตง่วัตถใุหม้คีวามโปร่งใสดว้ย Set Transparence  

• การใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งกราฟ และ Symbolเทคนคิการจัดท ากราฟใหด้ดูมี ีStyle  

• เทคนคิการบันทกึงาน ส าหรับน ารูปกราฟิกไปใช ้ 

• การสรา้งรูปวาด  

• การจัดล าดับวัตถ ุ(Order)  

• การจัดกลุม่ (Group)   

• การผสานรูปร่าง (Merge Shape)   

• การจัดเรยีงวัตถ ุ(Align)   

Lesson 4:  เทคนคิเพิม่ความนา่สนใจ โดยแทรกไฟลม์ลัตเิดยี วดิโีอ และเสยีง 

• การแทรกไฟลว์ดิโีอ และการปรับแตง่วดิโีอ (การเปลีย่นส,ี การครอปตัดบางสว่น)  

• การเปลีย่นรูปรงของวดิโีอ เพือ่วดิโีอเลน่อยูใ่นรูปทรงตา่งๆ  

• การตัดตอ่ Trim วดิโีอ  

• การสรา้งปุ่ มในการคอนโทรลวดิโีอ  

• เทคนคิการ Present วดิโีอ  

• การแทรกไฟลเ์สยีงส าหรับประกอบ  

• การแทรกไฟลเ์สยีงใหกั้บทุกสไลด ์ 

Lesson 5:  การใสลู่กเลน่ดว้ย Animations และเอฟเฟกตต์า่งๆ เพือ่ให ้Motion Graphic & Digital Media 
นา่สนใจมากขึน้ 

•  ลักษณะของลกูเลน่ Transition & Animation หรอื Effects ทีค่วรทราบ 

•  การก าหนดลูกเลน่ระหว่างเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

•  การก าหนด Animation ส าหรับวัตถบุนสไลด ์(Custom Animation) 

•  การก าหนดเสยีงประกอบใหกั้บลกูเลน่ 

•  การก าหนดใหเ้คลือ่นไหวตามเสน้ทาง 

Lesson 6:  การ Export งานส าหรบัน าไปเผยแพรใ่นสือ่ตา่งๆ ท ัง้ในโลกดจิทิลั และโลกออนไลน ์ 

• การบันทกึงาน PowerPoint เป็น ไฟล ์รูปภาพ  .jpg .png .gif เพือ่เผยแพร่ใน โลกโซเซยีล และโลก
ออนไลน ์อาทเิชน่ Website, IG, Facebook Page, Line  

• การบันทกึงานในรูปแบบของไฟลว์ดิโีอ  .wmv , mp4  เพือ่เผยแพร่ใน โลกโซเซยีล อยา่ง Youtube 

• การน าเสนองานนอกสถานที ่(Package for CD)  และ Package to Folder 

• เทคนคิการฝัง Font ไปกับไฟล ์Presentation เพือ่แกปั้ญหาเมือ่น าไฟลไ์ป เปิดไฟลเ์ครือ่งอืน่  

• การน าเสนอบนอนิเทอรเ์น็ต 
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วทิยากร : อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกุล 

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคา Onsite ราคา Online 

4,000 บาท 3,700 บาท 

 
* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 
* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  
เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  
พรอ้มฝึกปฏบัิตสิรา้งผลงานจรงิ (Workshops)  

2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) 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: training@nstda.or.th 

 

https://zoom.us/join

