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สถานทีอ
่ บรม
ึ ษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชัน
้ 9 (อยูภ
ศูนย์ศก
่ ายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ใกล ้กับสถานีรถไฟฟ้ าราชเทวี (หากนารถมาจอดฟรีทงั ้ วัน)

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
เป็ นหลักสูตรทีจ
่ ะเน ้นให ้คุณได ้เรียนรู ้การใช ้งาน PowerPoint
ในระดับทีล
่ ก
ึ มากกว่าการใช ้งานแบบปกติทั่วไป อาทิ
เรือ
่ งการออกแบบทุกสไลด์ให ้สวยงามอย่างรวดเร็วโดยใช ้ Master ซึง่ หากคุณเข ้าใจเรือ
่ ง Master
แล ้วจะประหยัดเวลาในการ Design หรือแก ้ไขได ้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู ้การสร ้างเนือ
้ หาในสไลด์ทเี่ ป็ น
Diagram ต่างๆ เช่น Flowchart หรือ Organization Chart ฯลฯ พร ้อมทัง้ ในนาเอาข ้อมูลจาก Excel
เข ้ามาใส่ใน PowerPoint โดยให ้ข ้อมูลจาก Excel ลิงก์กับสไลด์แบบอัตโนมัต ิ

้ หาการอบรม
เนือ












ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการใช ้งาน Master ต่างๆ ใน PowerPoint เช่น Slide Master, Title
Master, Note Master, Handout Master ซึง่ หลักการของ Master นัน
้
จะเป็ นการเรียนรู ้เบือ
้ งหลังการจัดรูปแบบให ้สไลด์สวยงามอย่างรวดเร็ว เช่น
่ บริษัทปรากฏทุกสไลด์อัตโนมัต ิ หรือการกาหนดให ้ทุกสไลด์ม ี Font
การกาหนดให ้โลโก ้หรือชือ
หรือ Bullet List ทีเ่ หมือนกัน โดยไม่ต ้องมาคอยแก ้ทีละสไลด์ให ้เสียเวลา
การจัดรูปแบบของสีของทุกสไลด์โดยการใช ้ Color Scheme ซึง่ Color Scheme
นีค
้ อ
ื ตัวควบคุมค่าดีฟอลต์ของการของแสดงสีให ้เหมือนกันในทุกสไลด์ เช่น สีของ Font,
Shadow, Hyperlink หรือสีของ Drawing Object ทัง้ หมด
เป็ นการประหยัดเวลาในการแก ้ไขได ้อย่างรวดเร็ว
การกาหนดให ้แต่ละสไลด์สามารถมีรูปแบบของ Slide Design ทีไ่ ม่ซา้ กัน หรือการสร ้าง
Multiple Slide Design ซึง่ แต่เดิมเมือ
่ คลิกปุ่ ม Slide Design แล ้วทุกสไลด์จะมีรูปแบบ Design
ทีเ่ หมือนกัน
การสร ้าง Presentation Template เพือ
่ ประหยัดเวลาในการออกแบบสไดล์
เหมาะสาหรับการสร ้าง Template Presentation สาหรับองค์กรเพือ
่ ให ้มีมาตราฐานของการ
่ ของ Template ทีก
Design ทีเ่ หมือนกัน และในการใช ้งานก็เพียงแต่เรียกชือ
่ าหนดไว ้
รูปแบบต่างๆ เช่น Font หรือ Background และโลโก ้ต่างๆ จะปรากฏขึน
้ มาโดยอัตโนมัต ิ
การสร ้าง Presentation ในรูปแบบ Photo Album อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต ้องเสียเวลาใช ้คาสัง่
Insert Picture แต่ละรูป โดยสามารถทีจ
่ ะดึงรูปภาพได ้โดยตรงจากกล ้อง Digital โดยตรง
หรือจาก Scanner มาทา Presentation อย่างรวดเร็ว เหมาะสาหรับการสร ้าง Presentation
ทีเ่ น ้นการนาเสนอรูปภาพเป็ นจานวนมาก
การสร ้าง Organization Chart และเทคนิคการจัดรูปแบบให ้สวยงามอย่างรวดเร็ว
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การสร ้าง Business Diagram ในรูปแบบต่างๆ เช่น FlowChart ฯลฯ
พร ้อมทัง้ เทคนิคในการจัดวางรูป Shape ต่างๆ ให ้สวยงามอย่างรวดเร็ว



การสร ้างสไลด์ทเี่ ป็ นข ้อมูลแบบตาราง และการนาเอาตารางจาก Excel
เข ้ามาประกอบในการนาเสนอ



การสร ้าง Chart ในลักษณะต่างๆ ทัง้ ใน PowerPoint เอง หรือนาเอาจาก Excel เข ้ามาใช ้งาน
...พร ้อมทัง้ เทคนิคลูกเล่นต่างๆ ทีจ
่ ะช่วยให ้คุณนาเสนองานให ้ดูดแ
ี บบมืออาชีพ

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ


ผู ้ทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐานการใช ้ PowerPoint อยู่แล ้ว

หล ักสูตรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง




Microsoft PowerPoint Intermediate
Creating Professional Presentation with PowerPoint
Super Advanced Technique in PowerPoint
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