หล ักสูตร Creating Professional
PowerPoint Presentation
ระยะเวลาอบรม
2 วัน 12 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
7,000 บาท (ไม่รวม VAT)

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

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
การสร ้าง Presentation ใน PowerPoint นัน
้ ไม่ยาก ซึง่ หลายๆ คนก็ทากันได ้อยูแ
่ ล ้ว แต่ทว่าการทีจ
่ ะ
สร ้าง Presentation ให ้ดูดแ
ี ละสวยงามแบบมืออาชีพและสามารถทีจ
่ ะดึงดูดผู ้ฟั งให ้สนใจและติดตามนัน
้
เป็ นเรือ
่ งทีย
่ าก หลายคนสร ้าง Presentation ออกมาแล ้วซึง่ เนือ
้ หาดีมาก แต่ออกแบบสไดล์ไม่น่าสนใจ
หรือวิธก
ี าร Present ไม่น่าสนใจหรือบางสไลด์ใช ้ Effect ไม่เหมาะสม ดูแล ้วไม่สร ้างความประทับใจให ้กับ
ผู ้ฟั งได ้เท่าทีค
่ วร
ปั ญหาต่างๆ ทัง้ หมดนีจ
้ ะหมดไป หากคุณเข ้าใจวิธก
ี ารสร ้าง Presentation ทีถ
่ ก
ู ต ้อง โดยในหลักสูตรนีจ
้ ะ
ได ้อธิบายหลักการต่างๆ ของการ Present ให ้ดูดแ
ี บบมืออาชีพ เริม
่ ตัง้ แต่แนวคิดของการออกแบบถูกต ้อง
เทคนิคต่างๆ ในการสร ้าง Effect การทา Multimedia Presentation ฯลฯ

้ หาการอบรม
เนือ
การใชง้ าน Slide Master


ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการใช ้งาน Master ต่างๆ ใน PowerPoint เช่น Slide Master, Title
Master, Note Master, Handout Master ซึง่ หลักการของ Master นัน
้ จะเป็ นการเรียนรู ้
่ บริษัท
เบือ
้ งหลังการจัดรูปแบบให ้สไลด์สวยงามอย่างรวดเร็ว เช่น การกาหนดให ้โลโก ้หรือชือ
ปรากฏทุกสไลด์อต
ั โนมัต ิ หรือการกาหนดให ้ทุกสไลด์ม ี Font หรือ Bullet List ทีเ่ หมือนกัน โดย
ไม่ต ้องมาคอยแก ้ทีละสไลด์ให ้เสียเวลา



การสร ้าง Slide Master หลายๆ ชุด ในไฟล์เดียวกัน



การลบและแก ้ไข Slide Master

การใชง้ าน Color Scheme และ Slide Design


การจัดรูปแบบของสีของทุกสไลด์โดยการใช ้ Color Scheme ซึง่ Color Scheme นีค
้ อ
ื ตัว
ควบคุมค่าดีฟอลต์ของการของแสดงสีให ้เหมือนกันในทุกสไลด์ เช่น สีของ Font, Shadow,
Hyperlink หรือสีของ Drawing Object ทัง้ หมด เป็ นการประหยัดเวลาในการแก ้ไขได ้อย่าง
รวดเร็ว



การก๊อบปี้ Slide Design จากไฟล์อน
ื่ ๆ เข ้ามา โดยไม่ต ้องลบข ้อมูลของเดิมทิง้ แต่อย่างใด



เทคนิคการแก ้ปั ญหาเมือ
่ คลิกปุ่ ม Slide Design แล ้ว Font จะถูกเปลีย
่ นไป ทาให ้เสียเวลาต ้อง
มาจัด Font ใหม่
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การสร้าง Presentation Template


การสร ้าง Presentation Template เพือ
่ ประหยัดเวลาในการออกแบบสไดล์ เหมาะสาหรับการ
สร ้าง Template Presentation สาหรับองค์กรเพือ
่ ให ้มีมาตราฐานของการ Design ทีเ่ หมือนกัน
่ ของ Template ทีก
และในการใช ้งานก็เพียงแต่เรียกชือ
่ าหนดไว ้ รูปแบบต่างๆ เช่น Font หรือ
Background และโลโก ้ต่างๆ จะปรากฏขึน
้ มาโดยอัตโนมัต ิ



การแก ้ไขและลบ Template

การนาเสนอสไลด์ทม
ี่ รี ูปภาพทีม
่ จ
ี านวนมากๆ


การสร ้าง Presentation ในรูปแบบ Photo Album อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต ้องเสียเวลาใช ้คาสัง่
Insert Picture แต่ละรูป



เทคนิคการเปลีย
่ นรูปแบบ Photo Alblum ให ้มีหลายแบบในไฟล์เดียวกัน

การสร้างสไลด์นาเสนอภาพ Diagram ต่างๆ


การสร ้าง Organization Chart และเทคนิคการจัดรูปแบบให ้สวยงามอย่างรวดเร็ว



การสร ้าง Business Diagram ในรูปแบบต่างๆ เช่น Flow Chart ฯลฯ พร ้อมทัง้ เทคนิคในการจัด
วางรูป Shape ต่างๆ ให ้สวยงามอย่างรวดเร็ว



การสร ้างสไลด์ทเี่ ป็ นข ้อมูลแบบตาราง และการนาเอาตารางจาก Excel เข ้ามาประกอบในการ
นาเสนอ



การลิงก์ตารางจาก Excel ใน PowerPoint โดยทีเ่ มือ
่ ตาราง Excel ถูกแก ้ไข แล ้วในสไลด์จะ
เปลีย
่ นตามอัตโนมัต ิ



การสร ้าง Chart ในลักษณะต่างๆ ทัง้ ใน PowerPoint เอง หรือนาเอา Chart จาก Excel เข ้ามา
ใช ้งาน

เทคนิคการฉายสไลด์


การควบคุมการฉายสไลด์ เช่น สมมติวา่ มี 10 สไลด์ แต่ต ้องการให ้เริม
่ ฉายสไลด์ระหว่างสไลด์ท ี่
2-7 เท่านัน
้ โดยไม่จาเป็ นจะต ้องซ่อนสไลด์ท ี่ 1 หรือสไลด์อน
ื่ ๆ แต่อย่างใด



การข ้ามหน ้าสไลด์อย่างรวดเร็ว



การกาหนดสีของปากกาเพือ
่ การเขียนหรือวงกลมข ้อความทีเ่ ป็ นจุดสาคัญให ้เห็นเด่นชัด รวมทัง้
การกาหนดสีของปากกาอย่างถาวรในแต่ละไฟล์ Presentation ให ้แตกต่างกัน เพราะในแต่ละ
ี น
ไฟล์อาจจะมีสพ
ื้ Background ทีไ่ ม่เหมือนกัน



การแสดง Laser Pointer ในหน ้าจอ เพือ
่ การชีจ้ ด
ุ สาคัญ



การ Present แบบไม่เต็มจอ เพือ
่ ให ้สามารถเรียกโปรแกรมอืน
่ ๆ ขึน
้ มาแสดงในระหว่าง Present
โดยไม่จาเป็ นจะต ้องออกจาก Full Screen แล ้วกลับเข ้ามาฉายใหม่
การสร ้าง Present แบบมีผู ้ฟั งหลายกลุม
่ และแต่ละกลุม
่ เห็นสไลด์ทไี่ ม่เหมือนกัน แต่ใช ้ข ้อมูล
ไฟล์เดียวกัน ซึง่ เป็ นเทคนิคพิเศษทีไ่ ม่ต ้องใช ้การซ่อนสไลด์แต่อย่างใด



การใส่เวลาให้ก ับสไลด์



การกาหนดให ้สไดล์เปลีย
่ นเองอัตโนมัตต
ิ ามเวลาทีต
่ งั ้ ไว ้
่
เทคนิคการหยุดเวลาไว ้ชัวคราว



การหาระยะเวลาของการ Present ทัง้ หมดว่าจะกินเวลาเท่าใด เพือ
่ ป้ องกันการบรรยายจบเร็ว
หรือช ้ากว่าเวลาทีไ่ ด ้มอบหมายให ้บรรยาย ซึง่ ถือว่าเป็ นเทคนิคสาคัญทีผ
่ ู ้บรรยายควรจะต ้อง
ทราบเพือ
่ ให ้จบตรงกับเวลา



การกาหนดให ้ Presentation ฉายวนกลับไปมาได ้ เหมาะสาหรับการสร ้างสไลด์ทเี่ ป็ นลักษณะ
ของ Title หรือสไลด์พัก Break ให ้ผู ้ชมดูโฆษณาหรือฟั งเพลงแล ้วเมือ
่ จบสไลด์ให ้เล่นซ ้าไปมา

การสร้างสไลด์จากไฟล์ภายนอก


การแทรกไฟล์จาก Presentation อืน
่ เข ้ามาโดยไม่จาเป็ นจะต ้องเปิ ดทัง้ 2 ไฟล์ขน
ึ้ มาให ้เสียเวลา
ซึง่ วิธน
ี จ
ี้ ะช่วยทาให ้ไม่เปลือ
้ ง Memory ด ้วย เพราะเปิ ดแค่ไฟล์ทใี่ ช ้งานเพียง 1 ไฟล์เท่านัน
้



การ Present หลายไฟล์แบบต่อเนือ
่ งโดยไม่จาเป็ นจะต ้องปิ ดไฟล์ Presentation เดิมลงไป แล ้ว
ไปเปิ ดอีกไฟล์ ซึง่ เทคนิคนี้จะช่วยทาให ้การ Present ดูราบอืน
่ แบบมืออาชีพจริงๆ
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การนาเอา Flash Animation เข ้ามาประกอบในสไลด์เพือ
่ สร ้าง Slide Intro ให ้น่าตืน
่ เต ้นและเร ้าใจ

การใชง้ าน Effect และ Animation



การสร ้าง Slide Transition
การใช ้ Animation Effect ในสไลด์ ซึง่ PowerPoint มีรูปแบบ Effect ทีม
่ ากมาย



การสร ้าง Effect ให ้กับ Chart เพือ
่ การนาเสนอแบบมืออาชีพ

การใส่เสียงและวิดโี อในสไลด์


การนาเอาไฟล์เสียงเข ้ามาประกอบในสไลด์ เช่น การเล่นเพลง CD Audio หรือ MP3 แบบ
อัตโนมัตริ ะหว่างรอผู ้ฟั งหรือช่วงระหว่างพัก Break โดยไม่ต ้องอาศัยผู ้ควบคุมเสียง



การบันทึกเสียงบรรยายลงในแต่ละสไลด์ และการกาหนดให ้แต่ละสไลด์ฉายตามเวลาทีบ
่ รรยาย
ไว ้โดยอัตโนมัต ิ



การเล่น Movie ไฟล์ในสไลด์ หรือกาหนดให ้ฉาย Movie แบบเต็มจอ



การสร ้าง Presentation ในลักษณะแบบ E-Learning โดยให ้แต่ละสไลด์เปลีย
่ นตามบทพูดของ
ผู ้บรรยายโดยอัตโนมัต ิ

การสร้าง Hyperlink ในสไลด์




การลิงก์หลายๆ Presentation เข ้าด ้วยกัน เพือ
่ ลดปั ญหาการปิ ดและเปิ ดไฟล์ตา่ งๆ ในระหว่าง
การบรรยาย
การสร ้าง Presentation แบบ Interactive ซึง่ เหมาะสาหรับการส่งไฟล์ Presentation ไปให ้
ผู ้อืน
่ ดู (ไม่ได ้บรรยายเอง)
เทคนิคการแก ้ปั ญหาไม่ให ้แสดงเส ้น Hyperlink ทีข
่ ้อความ

การบรรยายสไลด์นอกสถานที่


เทคนิคการแก ้ปั ญหาของการ Present นอกสถานที่ โดยเฉพาะในกรณีทไี่ ม่ม ี PowerPoint
ติดตัง้ หรือการปั ญหาเรือ
่ งของการ Copy ไฟล์ตา่ งๆ ทีล
่ งิ ก์กน
ั หรือ Font ทีเ่ ครือ
่ งอืน
่ ไม่ม ี



การสร ้าง Presentation แบบ Auto Run CD เพือ
่ การนาเสนอสินค ้าและบริการ โดยใส่แผ่น CD
หรือ Flash Drive แล ้ว Presentation จะถูกฉายขึน
้ เองโดยอัตโนมัต ิ

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ


ผู ้ทีใ่ ช ้งาน PowerPoint อยู่แล ้ว และต ้องการสร ้าง Presentation แบบมืออาชีพ

หล ักสูตรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง




Microsoft PowerPoint Basic
Super Advanced Technique in PowerPoint
Effective Presentation Design
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