
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
หลกัสตูร  สรา้งพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

................................................................ 

1. หลกัการและเหตผุล 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการช่วยสร้างงานนําเสนอ 

(Presentation) ที่ได้รับความนิยมมากในขณะน้ี เพราะเน่ืองด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใส่
ข้อความที่เป็นกราฟฟิก ใส่ไฟล์รูปภาพประกอบ สร้างกราฟในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการเปรียบเทียบ และสามารถเพ่ิม
ความน่าสนใจด้วยไฟล์เสียง ไฟล์มัลติมีเดีย หรือใส่การเคล่ือนไหวให้ออบเจ็คต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหน้าสไลด์น้ัน ๆ ซึ่ง
ทั้งหมดสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสวยงามด้วยโปรแกรมน้ี 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม  
หลักสูตร  สร้างพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบด้วย 2 หลักสูตรย่อย คือ  หลักสูตร 
สร้างพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Basic) และ หลักสูตร เพ่ิมลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทช่ัน
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Advance) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้และ
มีทักษะ สามารถสร้างงานนําเสนอได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ และสามารถสร้างงานนําเสนอได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม 

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

3. เปา้หมายและคณุสมบตัผิูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม  
3.1 บุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินในส่วนกลาง  ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ จาก กลุ่ม

ตรวจสอบภายใน   กพร.   สลก.   กกจ.   กค.   กผง.   ศสท.   กทช.  สวพ.  สสผ.  สวด.  กสด.  กวจ. และ กนผ.  
รวม  40 คน 

3.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows XP หรือเวอร์ช่ันที่
สูงขึ้นไปได้ และต้องการนําเสนองานพรีเซนเทช่ันอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

   
4. ระยะเวลาการฝกึอบรม 

หลกัสตูร  สรา้งพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ประกอบด้วย 2 หลักสูตรย่อย 
4.1 หลักสูตร สร้างพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Basic)   
  อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558   
4.2 หลักสูตร เพ่ิมลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Advance)  
  อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558   

 
5. วิธีการฝกึอบรม 
  การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
 
6. สถานที่ในการฝกึอบรม 
  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
พัฒนาที่ดิน 
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7. หลกัสตูรการฝกึอบรม    

 

หลกัสตูร สร้างพรีเซนเทชัน่ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Basic) 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  

 
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 
09.00- 10.00 น. บรรยาย การใช้โปรแกรม MS PowerPoint และส่วนประกอบของโปรแกรม 

 คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม 
 เปรียบเทียบความแตกต่างของโปรแกรมแต่ละเวอร์ช่ัน 

10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏบิตั ิ
สร้างงานพรเีซนเทชั่น และการจัดการสไลด ์

 สร้างพรีเซนเทชั่นหลากหลายวิธี 
 เลือกใช้มุมมองการทํางานให้เหมาะสม 
 การจัดการกับหน้าสไลด์ (เพ่ิม, ลบ, คัดลอก, ซ่อน, ย้าย หรือจัดลําดับ) 

จัดรปูแบบตกแต่งหน้าสไลดต์ามความต้องการด้วยชดุ Themes 
 เลือกใช้ชุด Themes, ปรับเปลี่ยนชุด Themes 
 เลือกใช้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์, เอฟเฟ็คต์ต่าง ๆ ใน 

Themes 
จัดรปูแบบตกแต่งข้อความบนสไลด ์

 รู้จัก และใช้งานกรอบข้อความ 
 จัดรูปแบบข้อความ และการจัดวางตําแหน่งของข้อความ 

13.00 – 12.00 น. ตกแตง่สไลดด์ว้ยรปูภาพ 
 การนํารูปภาพจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ แทรกลงในหน้าสไลด์ 
 ปรับแต่งรูปภาพ พร้อมเพ่ิมสไลด์ และเอฟเฟ็คต์ให้กับรูปภาพ 

นําเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง 
 การสร้างตารางเพ่ือนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตารางที่สร้างไว้ 
 จัดรูปแบบ และใส่เอฟเฟ็คต์ให้กับตาราง 

14.00 – 16.30 น. การกาํหนดเอฟเฟค็ตก์ารเคลื่อนไหวใหก้บัหน้าสไลด์ และออบเจ็คต่าง ๆ 
 ใส่เอฟเฟ็คต์ในระหว่างการเปล่ียนหน้าสไลด์ 
 วิธีการกําหนดเอฟเฟ็คต์การเคลื่อนไหวให้กับออบเจ็คในหน้าสไลด์ 

การนําเสนองานพรีเซนเทช่ัน 
 สั่งสไลด์โชว์ และควบคุมการเปลี่ยนหน้าด้วยวิธีที่หลากหลาย 

จัดพิมพง์านนาํเสนอ เพือ่จัดทาํเอกสารประกอบการบรรยาย 
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หลกัสตูร เพิ่มลูกเลน่ใหก้บังานพรีเซนเทช่ันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (Advance) 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558    
 

เวลาการอบรม รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 
09.00- 10.00 น. บรรยาย 

 วิธีการสร้างงานพรีเซนเทช่ัน และการจัดการกับหน้าสไลด์ 
 การใส่เอ้เฟ็คต์การเคลื่อนไหวให้กับหน้าสไลด์ และออบเจ็คต่าง ๆ 

10.0 – 12.00 น. ฝึกปฏบิตั ิ
ตกแตง่สไลดด์ว้ยการวาดภาพกราฟฟกิ 

 วาดภาพกราฟฟิกสําเร็จรูปด้วยคําสั่ง AutoShape 
 ปรับแต่ง พร้อมใส่เอฟเฟ็คต์ให้กับรูปวาด 

ตกแตง่สไลดด์ว้ยข้อความกราฟฟกิ 
 สร้างข้อความกราฟฟิก, ปรับแต่ง และเลือกใช้สไตล์สําเรจ็รูป 
 สร้างข้อความกราฟฟิกในรูปแบบของแผนผังองค์กร (Organize 

Chart) 
เปรียบเทียบขอ้มูลที่นาํเสนอด้วยกราฟ 

 ขั้นตอนการสร้างกราฟ เพ่ือการเปรียบเทียบ 
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกราฟ และข้อมูลในกราฟ 
 จัดรูปแบบ และตกแต่งกราฟให้ตรงกับความต้องการ 

13.0 – 12.00 น. เพิ่มไฟล์มัลตมีิเดียในหน้าสไลด ์
 แทรกไฟล์เสียง และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
 วิธีการควบคุมการนําเสนอไฟล์มัลติมีเดีย 

สร้างอัลบั้มรปูภาพ เพื่อนําเสนอ 
การจัดเตรียมงานนําเสนออย่างสมบรูณแ์บบ 

 สร้างชุดงานนําเสนอเฉพาะกลุ่ม (Custom Slide Show) 
 สร้าง Action Button และสร้าง Hyperlink 
 บันทึกเสียงบรรยาย 
 ซ้อมการบรรยาย และต้ังเวลาในการนําเสนอ 
 ข้อควรระวังในเรื่องการใช้ Font 

14.0 – 16.30 น. สร้าง และแก้ไข Slide Master และ Template 
บนัทกึงานนําเสนอใหเ้ปน็ไฟล์เว็บเพจ 
รวบรวมเทคนคิดี ๆ ในการสร้างพรีเซนเทชั่นอย่างมืออาชพี 

 

หมายเหตุ :   1. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
- รอบเช้า     เวลา 10.30 – 10.45 น.   
- รอบบ่าย    เวลา 14.30 – 14.45 น. 

  2. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
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8. วิทยากรในการฝกึอบรม 
วิทยากรจาก บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
9.1 นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
9.2 นางสาวอริศรา พ่ึงพา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 
9.3 นายฉัตรชัย   เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.4 นางสาวปิยะดา มีสมิง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

10. ทีป่รึกษาโครงการ 
นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

11. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
11.1 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
11.2 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างงานพรีเซนเทช่ันแบบมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            ............................................................................ 


