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เทคนคิตกแตง่ PowerPoint ข ั'น Advanced 
(PowerPoint Smart & Techniques)  

 

วทิยากร : อาจารยส์มเกยีรต ิชว่ยมาก  
เป็นนักพัฒนาบคุลากรดา้นการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint, Word ตั Rงแตพ่ืRนฐานจนถงึขั Rนประยกุต ์ 
เนน้สอนใหเ้กดิความเขา้ใจมากกวา่จํา และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ  

ซึYงไดรั้บ Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอนัยาวนานกวา่ 15 ปี “ 
ปัจจบุนัเป็นวทิยากรรับเชญิใหก้บัสถาบนัฝึกอบรมชั Rนนําและหน่วยงานตา่ง ๆ มากมาย  
และพัฒนาหลักสตูรทางดา้น Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access  

ใหกั้บสถาบนัฝึกอบรมชั Rนนําและหน่วยงานตา่ง ๆ มากมาย 

 

27 กรกฎาคม 2563 
09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

**สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรอืทีYเรยีกกันวา่ Microsoft PowerPoint หรอื PowerPoint เป็น

โปรแกรมทีYมคีวามโดดเด่นทางดา้นการนําเสนอ (Presentation) ต่างๆ เชน่ “หัวขอ้” “SmartArt” “Shape” “Picture” 
“Table” “Chart” “Sound” เป็นตน้ 

เนืYองจากยังมผีูใ้ชง้าน PowerPoint หลายตอ่หลายคนทีYยังเขา้ใจและใชง้านในลักษณะเหมอืนเครืYองพมิพด์ดี
ธรรมดา หรอืคัดลอกขอ้มลูจากทีYอืYนแลว้นํามาวาง (ใชง้านความสามารถทีYแทจ้รงิของ PowerPoint ไมถ่งึ 10%) ใชง้าน
เหมอืนเป็นแผน่ใส/กระดาษธรรมดา  ทําใหก้ารนําเสนอไมม่คีวามน่าสนใจ ไมด่เูป็นมอือาชพี และทีYสําคัญคอืทําใหก้าร
นําเสนอไมป่ระสบความสําเร็จ ซึYงเป็นทีYน่าเสยีดายเป็นอยา่งมาก เพราะความสามารถทีYแทจ้รงิของ PowerPoint มมีาก
เกนิคําบรรยาย 
     ดังนัRนหลักสตูรนีRจงึเป็นหลักสตูรเดยีวทีYจะดงึเอาความสามารถทางดา้นการนําเสนอของ PowerPoint ออกมาใช ้

อย่างเต็มประสทิธภิาพ ไมว่า่จะเป็นเทคนคิการสรา้งสไลด ์เทคนคิการตกแตง่ปรับแตง่สไลด ์เทคนคิการออกแบบสไลด์
ใหแ้ลดเูป็นมอือาชพี เทคนคิการนําเสนอทีYน่าสนใจ เทคนคิการเลอืกใช ้Effect ประกอบการนําเสนอใหดู้น่าสนใจ เพืYอ
ดงึดดูความสนใจของผูช้ม และทําใหเ้นืRอหาตราตรงึอยู่ในหัวใจของผูช้มไดอ้ย่างไมม่วัีนลมื  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจหลักการใช ้PowerPoint ทีYถูกตอ้ง และสามารถนําความรูไ้ปใชไ้ดต้ลอด
ชวีติ โดยไมต่อ้งยดึตดิกบัเวอรช์นั 

2. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ซึYงจะชว่ยใหม้ชีวีติการทํางานทีYดขี ึRน เร็วขึRน มี
ประสทิธภิาพมากขึRน อย่างแน่นอน! 

3. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเทคนคิการนําเสนอทีYประกอบไปดว้ยสืYอมัลตมิเีดยีต่างๆ เชน่ ขอ้ความ รูปภาพ 
กราฟ เสยีง  เป็นตน้ 

4. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเทคนคิการใชง้านร่วมกนัระหวา่ง PowerPoint กบั Word, PowerPoint กบั 
Excel  

5. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บ Tips & Tricks และคยีล์ัดทีYน่าใช ้อกีมากมาย 
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6. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพืYอนําไปประยุกตใ์ชง้านจรงิไดท้นัท ี
7. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรูจั้กเครืYองมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint และสามารถนําไปปรับใชไ้ดจ้รงิ 
8. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
9. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดนํ้าเทคนคิการใชง้าน PowerPoint ไปปรับใชไ้ดจ้รงิ (สามารถนําเสนอผลงานดว้ย 
PowerPoint ไดอ้ย่างโดดเดน่ เป็นมอือาชพีแทจ้รงิและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ!) 

10. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรูจั้กเครืYองมอืเด็ดๆ ใน PowerPoint 
11. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

12. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยกุตใ์ชเ้ครืYองมอืสําหรับการนําเสนอไดอ้ยา่งดูเป็นมอือาชพี 
13. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนํา Tips & Tricks & Techniques ใน PowerPoint ไปใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
เต็ม 100% 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Part 1: เทคนคิการเตรยีมความพรอ้ม เพื�อผลลพัธท์ี�ดกีวา่ 
 

• Slide Layout & Slide Master ตน้แบบสไลด ์หัวใจสําคัญของ PowerPoint 
• ตัวอย่าง Slide Layout & Slide Master 
• ความสัมพันธร์ะหว่าง Layout กบั Master  
• การออกแบบและทดสอบการใชง้าน Slide Master 
• การเตรยีมพรอ้มเนืRอหาตา่งๆ เพืYอใชเ้ป็นคา่เริYมตน้ 
• การเก็บ Slide Master เพืYอสะดวกสําหรับการเรยีกใชง้านในครัRงตอ่ๆ ไป 
• การกําหนด Slide Master ทีYใชบ่อ่ยทีYสดุ เป็นค่าเริYมตน้ทกุครัRงตอนสรา้งไฟลใ์หม ่

Part 2: เทคนคิการทํางานกบัเนื'อหาตา่งๆ 
 

• เทคนคิการพมิพ ์Outline แบบดว่นๆ 
• เทคนคิการแปลง Outline ไปเป็น Smart Art แบบด่วนๆ 
• เทคนคิการทํางานกบัรปูทรงต่างๆ (Shapes) 
• เทคนคิการทํางานกบัรปูภาพ 
• เทคนคิการทํางานกบัตาราง (Table) 
• เทคนคิการทํางานกบักราฟ (Chart) 

Part 3: เทคนคิการนําเสนอ แบบจดัเต็ม 
 

• เทคนคิการนําเสนอ และคยีลั์ดทีYน่าสนใจ 
• เทคนคิการใชคํ้าสัYงควบคมุการเปลีYยนสไลด ์(Slide Transition) 
• เทคนคิการทําภาพเคลืYอนไหว (Animation) 
• เทคนคิการนําเสนอ Movie (ไฟลค์ลปิวดิโีอ) 
• เทคนคิการนําเสนอ Photo Album  
• เทคนคิการนําเสนอแบบโตต้อบ (Link & Action) 

Part 4: เทคนคิ Tips & Tricks อื�นๆ ที�น่าสนใจอกีคบัค ั�ง 
 

• รวมคยีล์ัด 
• Tips & Tricks เกีYยวกบัการคัดลอก (Copy) 
• Tips & Tricks เกีYยวกบัฟอนต ์
• Tips & Tricks เกีYยวกบัรูปภาพ 
• Tips & Tricks การใชง้านร่วมกนักบัผูอ้ืYน 
• Tips & Tricks การสง่ออกไฟล ์PowerPoint 
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ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                             
อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระคา่อบรม 27 กรกฎาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 13 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,472.00 4,601.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีR 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืYอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 

 
 
อบรม,สมัมนา,Powerpoint,  Microsoft Office Excel, Access, Word, Presentation,การนําเสนอของ PowerPoint 


