
 

Copyright by NTinfonet Co., Ltd.  หนา้ 1/2  
 

 

หลกัสูตร Creating Professional Presentation 
with PowerPoint 

ระยะเวลาอบรม 

1 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

การสรา้ง Presentation ใน PowerPoint นัน้ไมย่าก ซึง่หลายๆ คนก็ท ากันไดอ้ยูแ่ลว้ แตท่วา่การทีจ่ะ
สรา้ง Presentation ใหด้ดูแีละสวยงามแบบมอือาชพีและสามารถทีจ่ะดงึดดูผูฟั้งใหส้นใจและตดิตามนัน้

เป็นเรือ่งทีย่าก หลายคนสรา้ง Presentation ออกมาแลว้ซึง่เนื้อหาดมีาก แตอ่อกแบบสไดลไ์มน่่าสนใจ 

หรอืวธิกีาร Present ไมน่่าสนใจหรอืบางสไลดใ์ช ้Effect ไมเ่หมาะสม ดูแลว้ไม่สรา้งความประทับใจใหกั้บ
ผูฟั้งไดเ้ทา่ทีค่วร 

ปัญหาต่างๆ ทัง้หมดนี้จะหมดไป หากคณุเขา้ใจวธิกีารสรา้ง Presentation ทีถู่กตอ้ง โดยในหลักสตูรนี้จะ

ไดอ้ธบิายหลักการตา่งๆ ของการ Present ใหด้ดูแีบบมอือาชพี เริม่ตัง้แตแ่นวคดิของการออกแบบถกูตอ้ง 
เทคนคิต่างๆ ในการสรา้ง Effect การท า Multimedia Presentation ฯลฯ 

เนือ้หาการอบรม 

• การควบคมุการฉายสไลด ์เชน่ สมมตวิ่าม ี10 สไลด ์แตต่อ้งการใหเ้ริม่ฉายสไลดร์ะหวา่งสไลดท์ี่ 

2-7 เทา่นัน้ โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งซอ่นสไลดท์ี ่1 หรอืสไลดอ์ืน่ๆ แต่อยา่งใด  

• การก าหนดสขีองปากกาเพือ่การเขยีนหรอืวงกลมขอ้ความทีเ่ป็นจุดส าคัญใหเ้ห็นเดน่ชดั รวมทัง้

การก าหนดสขีองปากกาอยา่งถาวรในแตล่ะไฟล ์Presentation ใหแ้ตกตา่งกัน เพราะในแต่ละ

ไฟลอ์าจจะมสีพีืน้ Background ทีไ่มเ่หมอืนกัน  

• การหาระยะเวลาของการ Present ทัง้หมดว่าจะกนิเวลาเท่าใด เพือ่ป้องกันการบรรยายจบเร็ว

หรอืชา้กวา่เวลาทีไ่ดม้อบหมายใหบ้รรยาย ซึง่ถอืวา่เป็นเทคนคิส าคัญทีผู่บ้รรยายควรจะตอ้ง

ทราบเพือ่ใหจ้บตรงกับเวลา  

• การ Present แบบไมเ่ต็มจอ เพือ่ใหส้ามารถเรยีกโปรแกรมอืน่ๆ ขึน้มาแสดงในระหว่าง Present 

โดยไมจ่ าเป็นจะตอ้งออกจาก Full Screen แลว้กลับเขา้มาฉายใหม่  

• การก าหนดให ้Presentation ฉายวนกลับไปมาได ้เหมาะส าหรับการสรา้งสไลดท์ีเ่ป็นลักษณะ

ของ Title หรอืสไลดพ์ัก Break ใหผู้ช้มดโูฆษณาหรอืฟังเพลงแลว้เมือ่จบสไลดใ์หเ้ลน่ซา้ไปมา  

• การแทรกไฟลจ์าก Presentation อืน่เขา้มาโดยไมจ่ าเป็นจะตอ้งเปิดทัง้ 2 ไฟลข์ึน้มาใหเ้สยีเวลา 

ซึง่วธินีี้จะชว่ยท าใหไ้มเ่ปลือ้ง Memory ดว้ย เพราะเปิดแค่ไฟลท์ีใ่ชง้านเพยีง 1 ไฟลเ์ทา่นัน้  

• การ Present หลายไฟลแ์บบต่อเนื่องโดยไมจ่ าเป็นจะตอ้งปิดไฟล ์Presentation เดมิลงไป แลว้

ไปเปิดอกีไฟล ์ซึง่เทคนคินี้จะชว่ยท าใหก้าร Present ดรูาบอืน่แบบมอือาชพีจรงิๆ  

• การน าเอา Flash Animation เขา้มาประกอบในสไลดเ์พือ่สรา้ง Slide Intro ใหน้่าตืน่เตน้และเรา้

ใจ  

• การใช ้Animation Effect ในสไลด ์ซึง่ PowerPoint มรีูปแบบ Effect ทีม่ากมาย  

• การสรา้ง Effect ใหกั้บ Chart เพือ่การน าเสนอแบบมอือาชพี  

• การน าเอาไฟลเ์สยีงเขา้มาประกอบในสไลด ์เชน่ การเลน่เพลง CD Audio หรอื MP3 แบบ

อัตโนมัตริะหว่างรอผูฟั้งหรอืชว่งระหวา่งพัก Break โดยไมต่อ้งอาศัยผูค้วบคมุเสยีง  

• การบันทกึเสยีงบรรยายลงในแตล่ะสไลด ์และการก าหนดใหแ้ตล่ะสไลดฉ์ายตามเวลาทีบ่รรยาย

ไวโ้ดยอัตโนมัต ิ 

• การเลน่ Movie ไฟลใ์นสไลด ์หรอืก าหนดใหฉ้าย Movie แบบเต็มจอ  
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• การสรา้ง Presentation ในลักษณะแบบ E-Learning โดยใหแ้ตล่ะสไลดเ์ปลีย่นตามบทพูดของ

ผูบ้รรยายโดยอัตโนมัต ิ 

• การลงิกห์ลายๆ Presentation เขา้ดว้ยกัน เพือ่ลดปัญหาการปิดและเปิดไฟลต์่างๆ ในระหว่าง

การบรรยาย  

• การสรา้ง Presentation แบบ Interactive ซึง่เหมาะส าหรับการสง่ไฟล ์Presentation ไปให ้

ผูอ้ืน่ด ู(ไม่ไดบ้รรยายเอง)  

• การลงิกข์อ้มูลของโปรแกรมอืน่ในสไลด ์เชน่ Excel และให ้Update ขอ้มลูแบบอัตโนมัต ิโดย

ไมต่อ้ง Copy และ Paste ทกุครัง้ทีม่กีารแกไ้ข  

• การสรา้ง Present แบบมผีูฟั้งหลายกลุม่และแต่ละกลุม่เห็นสไลดท์ีไ่มเ่หมอืนกัน แตใ่ชข้อ้มูล

ไฟลเ์ดยีวกัน ซึง่เป็นเทคนคิพเิศษทีไ่มต่อ้งใชก้ารซอ่นสไลดแ์ตอ่ย่างใด  

• เทคนคิการแกปั้ญหาของการ Present นอกสถานที ่โดยเฉพาะในกรณีทีไ่มม่ ีPowerPoint 

ตดิตัง้ หรอืการปัญหาเรือ่งของการ Copy ไฟลต์่างๆ ทีล่งิกกั์น หรอื Font ทีเ่ครือ่งอืน่ไมม่ ี 

• การสรา้ง Presentation แบบ Auto Run CD เพือ่การน าเสนอสนิคา้และบรกิาร โดยใสแ่ผน่ CD 

แลว้ Presentation จะถกูฉายขึน้เองโดยอัตโนมัต ิ 

• การน าเอา Present แสดงผ่านทางเว็บ  

ระดบัของหลกัสตูร 

• เป็นหลักสตูรการใช ้PowerPoint ระดับสงู  

• ผูเ้รยีนจะตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้าน PowerPoint มาบา้งแลว้  

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

• ผูท้ีใ่ชง้าน PowerPoint อยู่แลว้ และตอ้งการสรา้ง Presentation แบบมอือาชพี  

 
 

 


