
 

 

 

Effective Presentation  
by PowerPoint 

 
ภาพรวมของหลกัสูตรนี�  

 หลกัสูตรนี�เป็นหลกัสูตรเดยีวที�จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดงึเอาความสามารถทางด้านการนําเสนอของ 
PowerPoint ออกมาใช้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยประกอบไปดว้ยเนื�อหาหลกัๆ ดงันี�  

1) เทคนิคการนําเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มุมที� หลากหลาย อาทิ  “หัวข้อ” “SmartArt” 

“Shape”  “Picture”  “Table”  “Chart” “Sound” “Movie” ซึ� ง ผู้ เ ข้าอบรมส า มา ร ถนํ า ไ ป

ประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! 

2) หลกัการและแนวทางการใช้ PowerPoint อยา่งถกูต้อง 

3) เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื�องไมเ้ครื�องมอืบน PowerPoint อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หลกัการและเหตผุล 

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที�เร ียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็น
โปรแกรมที�มคีวามโดดเด่นทางด้านการนําเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” 

“Table” “Chart” “Sound” “Movie”  เป็นต้น 
เนื�องจากยงัมผีู้ใชง้าน PowerPoint หลายต่อหลายคนที�ยงัเขา้ใจและใชง้านในลกัษณะเหมือนเครื�องพิมพ์ด ีด

ธรรมดา หรอืคดัลอกขอ้มูลจากที�อ ื�นแล้วนํามาวาง (ใชง้านความสามารถที�แท้จรงิของ PowerPoint ไม่ถงึ 10%) ใชง้าน
เหมอืนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา  ทําให้การนําเสนอไม่มคีวามน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมอือาชพี และที�สําคญัคอืทําให้การ

นําเสนอไม่ประสบความสําเร็จ ซึ�งเป็นที�น่าเสยีดายเป็นอยา่งมาก เพราะความสามารถที�แท้จรงิของ PowerPoint มมีาก
เกนิคําบรรยาย 

ดงันั �นหลกัสูตรนี�จงึเป็นหลกัสูตรเดยีวที�จะดงึเอาความสามารถทางด้านการนําเสนอของ PowerPoint ออกมา
ใชอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนคิการสร้างสไลด์ เทคนคิการตกแต่งปรบัแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบ

สไลด์ให้แลดูเป็นมอือาชพี เทคนคิการนําเสนอที�น่าสนใจ เทคนคิการเลอืกใช ้Effect ประกอบการนําเสนอให้ดูน่าสนใจ 
เพื�อดงึดูดความสนใจของผู้ชม และทําให้เนื�อหาตราตรงึอยูใ่นหวัใจของผู้ชมได้อยา่งไม่มวีนัลมื 
 

วตัถปุระสงค์ 

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถเขา้ใจหล ักการใช้ PowerPoint ที�ถูกต้อง และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้
ตลอดชวีติ โดยไม่ต้องยดึตดิกบัเวอร์ชนั 

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมจะได้รบัเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ซึ�งจะชว่ยให้มชีวีติการทํางานที�ด ีข ึ�น เร็วข ึ�น 

มปีระสทิธภิาพมากข ึ�น อยา่งแน่นอน! 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมจะได้รบัเทคนคิการนําเสนอที�ประกอบไปด้วยสื�อมัลติมีเด ียต่างๆ เช่น ข้อความ 

รูปภาพ กราฟ เสยีง วดิโีอ Flash Youtube เป็นต้น 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมจะได้รบัเทคนคิการใชง้านร่วมกนัระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ 

Excel  
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมจะได้รบั Tips & Tricks และคยีล์ดัท ี�น่าใช ้อกีมากมาย 

ขอเชญิเขา้ร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชงิรุก หลกัสตูร 



 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ได้อยา่งถูกต้อง เพื�อนําไปประยกุต์ใชง้านจรงิได้ทนัท ี

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมรู้จกัเคร ื�องมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถนําไปปรบัใชไ้ด้จรงิ 
 เพื�อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ เร ียนรู้และดึง เอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้นําเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ไปปรบัใชไ้ด้จรงิ (สามารถนําเสนอผลงานด้วย 

PowerPoint ได้อยา่งโดดเด่น เป็นมอือาชพีแท้จรงิและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด!) 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมรู้จกัเคร ื�องมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้เรยีนรู้และดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านได้อยา่งถูกต้องอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถประยกุต์ใชเ้ครื�องมอืสําหรบัการนําเสนอได้อยา่งดูเป็นมอือาชพี 

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมนํา Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใชง้านได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ
เต็ม ���% 

 

หลกัสูตรนี� เหมาะสาํหรับ 

 คนที�ใช ้PowerPoint ทั �งมอืใหม่และมอืเก่า ท ี�ยงัถนดัใชง้าน PowerPoint เพยีงแค ่“คดัลอกแล้ววาง” หรอื “ใช้

มอืมากกว่าเคร ื�องมอื” 

 ผู้ท ี�ต้องการเรยีนรู้การใชง้าน PowerPoint อยา่งถูกวธิ ี(ไม่ใชใ่ชง้าน PowerPoint อยา่งเคร ื�องพมิพด์ดี หรอื

คดัลอกแล้ววาง) 

 ผู้ท ี�ต้องการเรยีนรู้เครื�องมอืทเีดด็ ที�ชว่ยให้งานนําเสนอเป็นเรื�องที�ง่าย ดงึดดูผู้ชม และดูเป็นมอือาชพีมากข ึ�น
ถงึมากที�สดุ 

 ผู้ท ี�ต้องการประยกุต์ใชง้าน PowerPoint อยา่งเต็มประสทิธภิาพ  

 ผู้ท ี�ต้องการสร้างสื�อนําเสนอให้ดูเป็นมอือาชพีและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด! 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม 
Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อม เพื�อผลลพัธ์ที�ดีกว่า 

Chapter 1 : เนื�อหาโดยรวมของคอร์ส  
Chapter 2 : รู้จกั PowerPoint ในภาพรวม 

Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด ์หวัใจสําคญัของ PowerPoint 
- ตวัอยา่ง Slide Layout & Slide Master 
- ความสมัพนัธ์ระหว่าง Layout กบั Master  

- Master มกี ี�ชนดิ 
- การออกแบบและทดสอบการใชง้าน Slide Master 

- การเตรยีมพร้อมเนื�อหาต่างๆ เพื�อใชเ้ป็นค่าเร ิ�มต้น 
- การเกบ็ Slide Master เพื�อสะดวกสําหรบัการเรยีกใชง้านในครั �งต่อๆ ไป 

- การกําหนด Slide Master ที�ใชบ่่อยที�สุด เป็นค่าเร ิ�มต้นทกุครั �งตอนสร้างไฟลใ์หม ่
- สรปุเรื�อง Layout & Master 

Part 2: เทคนิคการทาํงานกบัเนื�อหาต่างๆ 

Chapter 4 : เทคนคิการทํางานกบัหวัขอ้และยอ่หน้า 

Chapter 5 : เทคนคิการทํางานกบั Smart Art 
Chapter 6 : เทคนคิการทํางานกบัรูปทรงต่างๆ (Shapes) 
Chapter 7 : เทคนคิการทํางานกบัรูปภาพ 



Chapter 8 : เทคนคิการทํางานกบัตาราง (Table) 

Chapter 9 : เทคนคิการทํางานกบักราฟ (Chart) 

Part 3: เทคนิคการนําเสนอ แบบจดัเต็ม 

Chapter 10 : เทคนคิการนําเสนอ (Slide Show) 

Chapter 11 : เทคนคิการใชค้ําส ั �งควบคมุการเปลี�ยนสไลด์ (Slide Transition) 
Chapter 12: เทคนคิการทําภาพเคลื�อนไหว (Animation) 

Chapter 13: เทคนคิการนําเสนอ Photo Album & Sound 
Chapter 14: เทคนคิการนําเสนอ Movie (ไฟลค์ลปิวดิโีอ) 

Chapter 15: เทคนคิพเิศษ การนําเสนอ Flash Movie & Youtube 
Chapter 16: เทคนคิการนําเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action) 

Part 4: เทคนิค Tips & Tricks อื�นๆ ที�น่าสนใจอีกคบัคั �ง 

Chapter 17 : รวมคยีล์ดั 
Chapter 18 : Tips & Tricks เก ี�ยวกบัการคดัลอก (Copy) 

Chapter 19 : Tips & Tricks เก ี�ยวกบัฟอนต ์
Chapter 20 : Tips & Tricks เก ี�ยวกบัรปูภาพ 

Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนคิที�มอือาชพีใหค้วามสําคญัเป็นอยา่งย ิ�ง 
Chapter 22 : Tips & Tricks การใชง้านร่วมกนักบัผูอ้ ื�น 

Chapter 23 : Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoint 
 

ลกัษณะการฝีกอบรม 
 บรรยาย 

 สาธติ 
 ปฏิบตั ิ

 Workshop 
 

วิทยากร : อาจารยส์มเกียรติ  ช่วยมาก  
เป็นนักพฒันาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั �งแต่พื�นฐาน

จนถึงข ั �นสงูสดุ เน้นสอนให้เกิดความเขา้ใจเพื�อนําไปใช้งานจรงิได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยสโลแกนที�แตกต่าง "เติมเต็ม ตรง
ประเด็น ต่อยอดได้ชวัร"์ รบัประกนัคุณภาพเต็ม 100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอัน
ยาวนานนับ �� ปี 
 

กาํหนดการ วนัที� 27 เมษายน ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  �� เม.ย.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� 
โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ 
ถ.วภิาวดรีงัสติ 

สมคัร � คนข ึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนข ึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 
 

หมายเหต ุ   – คา่ลงทะเบยีน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เครื�องดื�ม นํ�าชา กาแฟ 

                 – คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาสามารถหกัลดหย่อนภาษีได ้���%            
            

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร ์จํากดั 

98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 



 
 

หลกัสูตร    Effective Presentation by PowerPoint 
กาํหนดการ      วนัจนัทร์ที�  �� เมษายน ����  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ ถ.วภิาวดรีงัสติ 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 

บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 7 ม.ีค.2563  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 

 3,424 - 96 = 3,328 

  สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

 

 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section………………………...……..

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section…………………..…………..

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 
 

 ที�อยูเ่พื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ........................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี........................................... 

 สํานักงานใหญ   สาขา..........เลขที่...............หมู................อาคาร/หมูบาน.................................ชั้น.........................

ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................แขวง/ตําบล...............................อําเภอ/เขต....................................... 

จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.....................................โทรสาร........................................ 

ผูประสานงาน................................................มือถือ........................................E-mail : ...................................................... 
 

 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  ในนาม บรษิทั เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จํากดั  

  ��/�� หมู่ที� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����  เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั    ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี 364-2-36239-5 
                    ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

        กรณุาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิมาที� โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร ์จาํกดั 

98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 
………/………/……… 


