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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�งผู้เข้าอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จรงิ และเกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด! 

2) หลกัการและแนวทางการใช้ PowerPoint อย่างถูกต้อง 
3) เทคนิคการประยุกต์ใช้เคร ื�องไม้เคร ื�องมอืบน PowerPoint อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

หลกัการและเหตผุล 

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรอืที�เรยีกกันว่า Microsoft PowerPoint หรอื PowerPoint 
เป็นโปรแกรมที�มคีวามโดดเดน่ทางดา้นการนําเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” 
“Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie”  เป็นต้น 

เนื�องจากยังมีผู้ ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที�ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือน
เครื�องพิมพ์ดดีธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที�อ ื�นแล้วนํามาวาง (ใช้งานความสามารถที�แท้จร ิงของ 
PowerPoint ไม่ถงึ 10%) ใช้งานเหมอืนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทําให้การนําเสนอไม่มคีวามน่าสนใจ ไม่ดู
เป็นมอือาชพี และที�สําคญัคอืทําให้การนําเสนอไม่ประสบความสําเรจ็ ซึ�งเป็นที�น่าเสยีดายเป็นอย่างมาก เพราะ
ความสามารถที�แท้จรงิของ PowerPoint มมีากเกนิคาํบรรยาย 

ดงันั �นหลกัสูตรนี�จงึเป็นหลกัสูตรเดยีวที�จะดงึเอาความสามารถทางด้านการนําเสนอของ PowerPoint 
ออกมาใช้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสรา้งสไลด ์เทคนิคการตกแต่งปรบัแต่งสไลด์ เทคนิค
การออกแบบสไลดใ์ห้แลดเูป็นมอือาชพี เทคนิคการนําเสนอที�น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการ
นําเสนอให้ดนู่าสนใจ เพื�อดงึดดูความสนใจของผู้ชม และทําให้เนื�อหาตราตรงึอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มี
วนัลมื 
 

วตัถปุระสงค์ 

 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที�ถูกต้อง และสามารถนําความรู้ไป
ใช้ไดต้ลอดชวีติ โดยไม่ต้องยดึตดิกบัเวอรช์นั 

ขอเชญิเขา้ร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร หลกัสตูร 



 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะไดร้บัเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซึ�งจะช่วยให้มีชีว ิตการทํางานที�ดขีึ�น 
เรว็ขึ�น มปีระสทิธภิาพมากขึ�น อย่างแน่นอน! 

 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้รบัเทคนิคการนําเสนอที�ประกอบไปด้วยสื�อมัลติมีเดยีต่ างๆ เช่น 
ข้อความ รปูภาพ กราฟ เสยีง วดิโีอ Flash Youtube เป็นต้น 

 เพื�อให้ผู้ เข้าร ับการอบรมจะได้ร ับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, 
PowerPoint กบั Excel  

 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมจะไดร้บั Tips & Tricks และคยี์ลดัที�น่าใช้ อกีมากมาย 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถใช้งาน PowerPoint ไดอ้ย่างถูกต้อง เพื�อนําไปประยุกต์ใช้งานจรงิได้

ทนัท ี
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมรูจ้กัเครื�องมอืเดด็ๆ ใน PowerPoint และสามารถนําไปปรบัใช้ไดจ้รงิ 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้เรยีนรู้และดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้นําเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปปรบัใช้ได้จรงิ (สามารถนําเสนอ

ผลงานดว้ย PowerPoint ไดอ้ย่างโดดเดน่ เป็นมอือาชพีแท้จรงิและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด!) 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมรูจ้กัเครื�องมอืเดด็ๆ ใน PowerPoint 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้งานได้อย่างถูกต้อง

อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เคร ื�องมอืสําหรบัการนําเสนอไดอ้ย่างดเูป็นมอือาชพี 
 เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมนํา Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใช้งานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพเตม็ ���% 
 

หลกัสูตรนี� เหมาะสาํหรับ 

 คนที�ใช้ PowerPoint ทั �งมอืใหม่และมอืเก่า ที�ยงัถนัดใช้งาน PowerPoint เพยีงแค ่“คดัลอกแล้ววาง” 
หรอื “ใช้มอืมากกว่าเครื�องมอื” 

 ผู้ท ี�ต้องการเรยีนรูก้ารใช้งาน PowerPoint อย่างถูกวธิ ี(ไม่ใช่ใช้งาน PowerPoint อย่างเคร ื�องพมิพ์ดดี 
หรอืคดัลอกแล้ววาง) 

 ผู้ท ี�ต้องการเรยีนรูเ้ครื�องมอืทเีดด็ ที�ช่วยให้งานนําเสนอเป็นเรื�องที�งา่ย ดงึดดูผู้ชม และดเูป็นมอือาชพี
มากขึ�นถงึมากที�สุด 

 ผู้ท ี�ต้องการประยุกต์ใช้งาน PowerPoint อย่างเตม็ประสทิธภิาพ  

 ผู้ท ี�ต้องการสรา้งสื�อนําเสนอให้ดเูป็นมอือาชพีและเกิดประสทิธภิาพสูงสุด! 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม 

Part 1: เทคนิคการเตรียมความพร้อม เพื�อผลลพัธ์ที� ดีกว่า 

Chapter 1 : เนื�อหาโดยรวมของคอรส์  
Chapter 2 : รูจ้กั PowerPoint ในภาพรวม 
Chapter 3 : Slide Layout & Slide Master ต้นแบบสไลด ์หวัใจสําคญัของ PowerPoint 
- ตวัอย่าง Slide Layout & Slide Master 
- ความสมัพนัธ์ระหว่าง Layout กบั Master  
- Master มกีี�ชนิด 



- การออกแบบและทดสอบการใช้งาน Slide Master 
- การเตรยีมพรอ้มเนื�อหาต่างๆ เพื�อใช้เป็นคา่เร ิ�มต้น 
- การเก็บ Slide Master เพื�อสะดวกสําหรบัการเรยีกใช้งานในครั �งต่อๆ ไป 
- การกําหนด Slide Master ที�ใช่บอ่ยที�สุด เป็นคา่เร ิ�มต้นทุกคร ั �งตอนสรา้งไฟล์ใหม่ 
- สรปุเร ื�อง Layout & Master 

Part 2: เทคนิคการทํางานกบัเนื�อหาต่างๆ 

Chapter 4 : เทคนิคการทํางานกบัหวัข้อและย่อหน้า 
Chapter 5 : เทคนิคการทํางานกบั Smart Art 
Chapter 6 : เทคนิคการทํางานกบัรปูทรงต่างๆ (Shapes) 
Chapter 7 : เทคนิคการทํางานกบัรปูภาพ 
Chapter 8 : เทคนิคการทํางานกบัตาราง (Table) 
Chapter 9 : เทคนิคการทํางานกบักราฟ (Chart) 

Part 3: เทคนิคการนําเสนอ แบบจดัเตม็ 

Chapter 10 : เทคนิคการนําเสนอ (Slide Show) 
Chapter 11 : เทคนิคการใช้คาํส ั �งควบคมุการเปลี�ยนสไลด ์(Slide Transition) 
Chapter 12: เทคนิคการทําภาพเคลื�อนไหว (Animation) 
Chapter 13: เทคนิคการนําเสนอ Photo Album & Sound 
Chapter 14: เทคนิคการนําเสนอ Movie (ไฟล์คลปิวดิโีอ) 
Chapter 15: เทคนิคพเิศษ การนําเสนอ Flash Movie & Youtube 
Chapter 16: เทคนิคการนําเสนอแบบโต้ตอบ (Link & Action) 

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

Chapter 17 : รวมคยี์ลดั 
Chapter 18 : Tips & Tricks เกี�ยวกบัการคดัลอก (Copy) 

Chapter 19 : Tips & Tricks เกี�ยวกบัฟอนต์ 
Chapter 20 : Tips & Tricks เกี�ยวกบัรปูภาพ 
Chapter 21 : Tips & Tricks เทคนิคที�มอือาชพีให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง 
Chapter 22 : Tips & Tricks การใช้งานรว่มกนักบัผู้อ ื�น 
Chapter 23 : Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoint 

 

ลกัษณะการฝีกอบรม 

 บรรยาย 

 สาธติ 

 ปฏบิตั ิ

 Workshop 
 

วิทยากร : อาจารยส์มเกียรติ  ช่วยมาก  

เป็นนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint 
ตั �งแต่พ ื�นฐานจนถงึขั �นสูงสุด เน้นสอนให้เกดิความเข้าใจเพื�อนําไปใช้งานจรงิไดอ้ย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยสโลแกน
ที�แตกต่าง "เติมเต็ม ตรงประเดน็ ต่อยอดได้ชัวร์" รบัประกันคุณภาพเต็ม 100% ด้วย Microsoft Office 
Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอนัยาวนานนับ �� ปี 



 
 
 
 

กาํหนดการ วนัพุธที�  �� กมุภาพนัธ์ ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน �� ก.พ.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� 
โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ 
ถ.วภิาวดรีงัสติ 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

 

หมายเหต ุ    - คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได ้ ���% 

                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ�าชา-กาแฟ 

 
…………………………….. 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากัด 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลกัสูตร    Effective Presentation by PowerPoint 
กาํหนดการ     วนัพฤหสับดีที�  �� กมุภาพนัธ์ ���� เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวทิ ซ.�� 

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

บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 14 ก.พ.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�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ.................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตาํบล.............................อาํเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................โทรสาร.......................................... 
ผูป้ระสานงาน..............................................มอืถอื....................................E-mail : .............................................................. 
 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย �% ในนาม บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร์  จํากดั  เลขที� ��/��� หมูบ่้านไทยสมบูรณ์ �   

            หมูท่ ี� � ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี����� เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 

                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

         กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิ มาที� fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา .........../............./....... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

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

 


