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หลกัการและเหตผุล : 

       หลักสตูรนี้ เป็นหลักสตูรทางดา้นการ Presenting หรอืการน าเสนอผลงานแบบเหนือขัน้ โดยการน าโปรแกรม 

presentations ยอดนิยม น่ันคอื M/S PowerPoint O365/ 2016/2019  ซึง่มีการปรับปรุงขึน้อย่างมาก ตัง้แต่ในอดีต
จนถงึปัจจุบัน สามารถน าประยุกตใ์ชใ้นกจิการ งานตา่งๆ ไดม้ากมาย เชน่ ท าสือ่การสอน, การท าอัลบัม้แสดงรูป, แนะน า

ผลงาน portfolio, ประชมุผลประกอบการดว้ย แผนภมู,ิ น าเสนอแผนงานสนิคา้, แสดงสือ่วดีโีอ ณจุดขาย และอืน่ ๆ แบบ
ทีใ่ชง้านไดอ้ย่างเขา้ใจง่าย รวดเร็วและดทีีส่ดุ เทคนคิพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ ทีช่ว่ยเพิม่ขดีความสามารถใหคุ้ณมากยิง่ขึน้ 

พรอ้มการน าไปใชร้่วมกัน กับอปุกรณ์ Hardware เชน่เครือ่งฉายภาพโปรเจ็คเตอร ์รวมไปถงึแนวคดิในการในการน าเสนอ

อย่างไดผ้ล เช่น เทคนิคการพูด.. แนวคดิในการสรา้งสไลด์อย่างมืออาชพี.. วธิีการวางตัวของผูบ้รรยายและผูช้่วย.. 
การน าเสนออยา่งไรใหน้่าสนใจ.. เป็นตน้ 

 

วตัถปุระสงค ์: 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และแนวคดิในการสรา้งงานน าเสนอ Presentation 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรู้จ้ักเครือ่งมอืต่างๆ โปรแกรม PowerPoint เพือ่ใชง้านไดอ้ย่างสะดวกง่ายดาย 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ PowerPoint มาประยกุตใ์ชกั้บงานน าเสนอไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

• ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการสรา้งงานน าเสนอพรเีซนเทชันตัง้แตพ่ืน้ฐานจนถงึการใชง้านไดจ้รงิ 

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งงานน านเสนอใหด้นู่าสนใจและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

• มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เบือ้งตน้ 

• มพีืน้ฐานการใช ้Microsoft Office เบือ้งตน้ 

 

เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1: Getting started and customized PowerPoint O365 /2016 - 2019 

• รูจ้ักกับโปรแกรม PowerPoint  

• New Feature ใหม่ๆ  ของ  PowerPoint 2016 -2019 

• Tell Me คณุสมบัตใิหมท่ีช่ว่ยแนะน าวธิกีารใชง้าน Office (NEW  2016 -2019) 

• Smart Lookup ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเว็บดว้ย Bing   (NEW 2016 -2019) 

• Simplified sharing การบันท าไฟล ์ลงบน OneDrive และตอ้งการเชญิบคุคลอืน่ในทมีเพือ่เขา้ร่วมแกไ้ข

เอกสารได ้(NEW 2016 -2019) 

• History เพือ่ใหค้ณุใชด้ปูระวัตกิารแกไ้ขเอกสารหรอืยอ้นกลับไปยังเวอรช์นัร่าง (NEW 2016 -2019) 

• ระบบ Collaboration ทีด่กีวา่เดมิมาก ๆ (NEW 2016 -2019) 

Lesson 2:  มมุมองและการสรา้งงานน าเสนออยา่งงา่ย 

• มมุมองในการใชง้าน 

• มมุมองส าหรับตน้แบบต่างๆ  

• การเปลีย่นมมุมอง 

• วธิสีรา้งงานน าเสนอใน PowerPoint     

• เริม่ตน้สรา้งงานน าเสนอดว้ย Template (แมแ่บบ) 

• New Themes ธมีใหม่ๆ  มากมาย  (NEW  2016-2019) 

• เริม่ตน้น าเสนองาน 

• การบันทกึงานทีส่รา้งขึน้มา เป็น .pptx, .pdf, .jpg , .png,  .Mp4 

• เก็บบันทกึไฟลไ์วบ้น OneDrive, (NEW  2016-2019) 

• เปิดงานน าเสนอเกา่มาแกไ้ขปรับปรุ Slide Zoom อยากเห็นอะไรก็ขยายตรงนัน้ 

• มมุมองแบบ Presenter View 

• Ribbon Search สามารถคน้หาวธิใีชง้านและอืน่ๆได ้(NEW  2016-2019) 

 
 

PPT011: Basic Microsoft PowerPoint 365/ 2016-2019 for Effective Presentation 

เพือ่กา้วเขา้สูโ่ลกยคุดจิทิลั 
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Lesson 3:  เร ิม่ตน้กบัการสรา้งสไลด ์

•  รูปแบบการสรา้งสไลดเ์พือ่น าเสนอ 

•  ชดุรูปแบบใหมข่องธมีทีส่วยงาม 

•  สรา้งงานน าเสนอใหมจ่ากสไลดเ์ปลา่ 

•  จัดการกับแผน่สไลด ์

•  สรา้งสไลดใ์หส้วยดว้ย Themes 

•  ดาวนโ์หลด Themes หรอื Templates เพิม่เตมิจากเว็บไซต ์

•  การพมิพข์อ้ความลงสไลด ์

•  เคา้โครงสไลด ์(Slide Layout) 

•  การออกแบบพืน้หลังของสไลด ์

•  การออกแบบพืน้หลังจากแมแ่บบ 

•  การออกแบบพืน้หลังโดยการก าหนดเอง 

•  การออกแบบพืน้หลัง โดยดงึจากชดุ Theme  ส าเร็จรูปจากแหลง่อืน่ๆ  

Lesson 4:  การท างานกบัรปูภาพและการตกแตง่รปูภาพ 

•  การรูจ้ักกับ Picture 

•  การแทรกรูปภาพจากแฟ้มขอ้มลู / Stock Image / Icon 

•  การเครือ่งมอืปรับแตง่รูปภาพอยา่งรวดเร็ว 

•  การใชปุ้่ มใหม ่Screen short ในการจับภาพหนา้จอ 

•  ตัวเลอืกของ Quick Shape ใหค้ณุมากมายขึน้กวา่เดมิ (NEW  2016) 

•  การลบพืน้หลังของรูปออก Remove Blackground 

•  ยอ่ภาพดว้ย Compress Picture 

•  เทคนคิเสรมิในการตกแตง่รูปมาใชกั้บงาน 

•  การวาดรูป Autoshape ส าหรับท ากราฟิก 

•  รวมวัตถดุว้ย Merge Shapes 

•  จัดแนวและชอ่งวา่งระหว่างวัตถเุทา่ๆกัน 

•  หลอดดูดสใีหม่ส าหรับการจับคูส่ ี

Lesson 5: การท างานกบัตารางและแผนภูม ิ(Table & Chart)  

•  การสรา้งตารางและจัดรูปแบบตารางเบือ้งตน้ 

•  การท างานกับตาราง Excel 

•  การน าตาราง Excel ทีส่รา้งเสร็จแลว้มาใชร้่วมกับ PowerPoint 

•  การแทรกแผนภมูชินดิตา่งๆ 

•  การปรับตกแตง่แผนภมู ิ

Lesson 6:  เพิม่เตมิแผนผงัใหส้ไลดด์ว้ย SmartArt 

•   การแทรก SmartArt เขา้มายังสไลด ์

•   การพมิพข์อ้ความใน SmartArt 

•   การแปลงขอ้ความใหเ้ป็น SmartArt 

•   การเพิม่รูปทรง (Shape) ใน SmartArt 

•   จัดรูปแบบให ้SmartArt ดว้ย SmartArt Style 

•   การเปลีย่นแปลงรูปทรงใน SmartArt 

Lesson 7:  เพิม่เสนห่ใ์หส้ไลดด์ว้ยการใสเ่สยีง และวดิโีอ 

•   การแทรกไฟลเ์สยีง และวดิโีอ 

•   ก าหนดค่าเริม่ตน้ไฟลเ์สยีง  และวดิโีอ 

•   ก าหนดขนาดไฟลเ์สยีงสงูสดุทีจ่ะอนุญาตใหฝั้งตัว ลงใน PowerPoint 

•   การแทรกวดิโีอจาก Youtube เขา้มายังสไลด ์

•   การใชเ้ครือ่งมอืในการตกแต่ง วดิโีอ  ปรับแตง่ไฟลเ์สยีงและไฟลว์ดิโีอ 

Lesson 8:  ใสลู่กเลน่ดว้ย Animations และเอฟเฟ็กตต์า่งๆ 

•   ลักษณะของลกูเลน่หรอื Effects ทีค่วรทราบ 

•   การก าหนดลูกเลน่ระหว่างเปลีย่นแผน่สไลด ์(Slide transition) 

•   การก าหนด Slide Transition 

•   การก าหนด Animation ส าหรับวัตถบุนสไลด ์(Custom Animation) 

•   การก าหนดเสยีงประกอบใหกั้บลกูเลน่ 

•   การก าหนดใหเ้คลือ่นไหวตามเสน้ทาง 

•   การลบลูกเลน่ออกจากวัตถุ 

•   การปรับปรุงเสน้ทางการเคลือ่นไหว 
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Topic 9:  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: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

7,500 บาท 6,900 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  
 

 

https://zoom.us/join
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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 
 


