หลักสู ตร Microsoft PowerPoint for Business Presentation
ภาพรวมของการเรียน
หลักสู ตรนี้ท่านจะได้เรี ยนการสร้างสไลด์นาเสนอผลงานหรื อสไลด์พรี เซนเตชัน่
โดยใช้โปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2016 ให้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เเหมาะกับลักษณะของงาน โดยเริ่ มตั้งแต่สร้างสไลด์
ออกแบบสไลด์ พิมพ์และจัดรู ปแบบข้อความ ตกแต่งสไลด์ให้ดูโดดเด่นโดยใช้รูปภาพ (Picture) รู ปทรง (Shape) ใส่
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ใส่เอฟเฟ็ ค เรี ยนวิธีสร้างแผนภาพแผนผังองค์กรและ Flowchart แสดงขั้นตอนการ
ทางาน เรี ยนวิธีสร้างกราฟจากข้อมูลใน Microsoft Excel และแทรกข้อมูลจาก Microsoft Word เพื่อเพิ่มน้ าหนัก
ให้กบั การเสนอผลงาน เรี ยนการเตรี ยมสไลด์ในการนาเสนอผลงาน มี Workshop ให้ท่านได้ฝึกทาสไลด์จริ งจนเสร็ จ
พร้อมข้อแนะนาในการทาพรี เซนเตชัน่ ให้ได้ตามที่ตอ้ งการ หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับคนทางานในทุกสายอาชีพ
นักเรี ยน และนักศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียน
หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง
พื้นฐานของผู้เรียน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรียน
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Microsoft PowerPoint for Business Presentation (Course Outline)
ครั้งที่ 1

Section 1: ส่ ว นประกอบของ PowerPoint
Section 2: เริ่ ม ต้ น ทาสไลด์ พ รี เ ซนเตชั่ น
2.1 วิ ธี ส ร้ า งสไลด์ พ รี เซนเตชั่ น ใหม่
2.2 วิ ธี อ อกแบบสไลด์ ใ ห้ ส วยงาม
2.3 วิ ธี บ ัน ทึ ก สไลด์ พ รี เซนเตชั่ น
Section 3: การจั ด ข้ อ ความ (Text and Bullet)
3.1 วิ ธี จัด รู ป แบบข้อ ความ (Text)
3.2 วิ ธี จัด รู ป แบบรายการแบบบุ ล เล็ ต (Bullets)
Section 4: การใส่ ภาพกราฟิ กในพรี เ ซนเตชั่ น
4.1 วิ ธี ใ ส่ รู ป ภาพ (Pictures)
4.2 วิ ธี ใ ส่ รู ป ทรงกราฟิ ก (Shapes)
Section 5: การใส่ ออบเจ็ ค ในพรี เ ซนเตชั่ น (Objects)
5.1 วิ ธี เ ลื อ กออบเจ็ ค ที่ จ ะใช้ ใ นพรี เซนเตชั่น
5.2 วิ ธี แ ก้ไ ขออบเจ็ ค
5.3 วิ ธี จัด รู ป แบบออบเจ็ ค
5.4 วิ ธี จัด เรี ย งออบเจ็ ค
5.5 วิ ธี จัด กลุ่ ม ออบเจ็ ค

ครั้งที่ 2

Section 6: การใส่ รูปภาพในพรีเซนเตชั่น (Pictures)
6.1 แหล่งที่มาของรู ปภาพ
6.2 วิธีตดั รู ปภาพ (Crop)
6.3 วิธีจดั รู ปแบบรู ปภาพ
Section 7: การใช้ แผนภาพ SmartArt
7.1 วิธีสร้าง SmartArt
7.2 วิธีปรับปรุ งแก้ไข SmartArt
7.3 วิธีสร้างแผนผัง (Flowchart) โดยใช้ SmartArt

Section 8: การนาเสนอข้อมูลในพรี เซนเตชัน่ ด้วยกราฟ (Charts)
8.1 วิธีสร้างกราฟ
8.2 วิธีจดั รู ปแบบของกราฟ
8.3 วิธีแทรกกราฟจาก Microsoft Excel
Section 9: การใส่ วิดีโอและเสียงในพรีเซนเตชั่น (Media)
9.1 วิธีใส่วิดีโอ (Video) ในพรี เซนเตชัน่
9.2 วิธีใส่เสี ยง (Audio) ในพรี เซนเตชัน่
Section 10: การใส่ ปุ่มและไฮเปอร์ ลงิ ก์ (Hyperlinks and Action Buttons)
10.1 วิธีสร้างปุ่ มแอ็คชัน่ (Action Buttons)
10.2 วิธีสร้างไฮเปร์ลิงก์ (Hyperlinks)
ครั้งที่ 3

Section 11: การทาเอฟเฟ็ กเปลีย่ นสไลด์ (Transitions)
11.1 วิธีทาเอฟเฟ็ กเปลี่ยนสไลด์
11.2 ตัวเลือกเอฟเฟ็ กเปลี่ยนสไลด์
Section 12: การทาแอนนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหว (Animation)
12.1 วิธีทาภาพเคลื่อนไหวกับออบเจ็ค
12.2 ตัวเลือกของการทาเอฟเฟ็ ก
12.3 วิธีใช้หน้าต่างภาพเคลื่อนไหว (Animation Pane)
12.4 วิธีการทาภาพเคลื่อนไหวตามเส้น (Motion Paths)
12.5 วิธีการทาลิงก์แบบทริ กเกอร์ (Triggers)
Section 13: การทาสไลด์ต้นแบบ (Masters)
13.1 วิธีใช้สไลด์ตน้ แบบ (Masters)
13.2 วิธีแก้ไขสไลด์ตน้ แบบ
13.3 วิธีสร้างเทมเพลตสไลด์ตน้ แบบใหม่

ครั้งที่ 4

Section 14: วิธีการแสดงสไลด์ (Slide Show)
14.1. วิธีแสดงสไลด์ (Onscreen Presentation)
14.2. วิธีซ่อนสไลด์
14.3. วิธีเปลี่ยนลาดับของสไลด์
14.4. วิธีคดั ลอกสไลด์
Section 15: การเตรียมตัวทาพรีเซนเตชั่น
15.1 การจับเวลา
15.2 วิธีบนั ทึกพรี เซนเตชัน่
15.3 วิธีต้ งั ค่าสไลด์โชว์
15.4 วิธีทาสไลด์โชว์โดยกาหนดค่าเอง
15.5 ข้อแนะนาในการทาพรี เซนเตชัน่
Section 16: ความสามารถอื่นๆของ PowerPoint
16.1 วิธีบนั ทึกและส่งออกสไลด์เป็ นไฟล์ PDF (Exporting)
16.2 วิธีกาหนดรู ปแบบของแถบริ บบอน (Ribbon) เอง
16.3 วิธีพิมพ์สไลด์พรี เซนเตชัน่ (Printing)
Section 17: Workshop ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฎิบตั ิ ทาสไลด์พรี เซนเตชัน่ 1 ชุดโดยใช้ความรู ้ที่
เรี ยนมา โดยมีขอ้ มูลจากอาจารย์

***หมายเหตุ รอบเรี ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

