
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
หลกัสตูร  การพรเีซนเทชันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 

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

1. หลกัการและเหตผุล 
ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ปรับปรุงระบบภาพและระบบเสียงของห้องประชุม 2  เพ่ือรองรับการจัดประชุม

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกรมฯ ติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ หรือติดตามงานตามภารกิจของกรมฯ     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook ประจําห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ช้ัน 2  พร้อม ติดต้ังโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
Version 2013 เพ่ือรองรับการนําเสนอพรีเซนเทชัน แต่เกิดปัญหาผู้ใช้งานไม่คุ้นชินกับโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint Version 2013 ที่ติดต้ังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ประจําห้องประชุม  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร  การพรีเซนเทชันด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2013 ขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วย 2 หลักสูตรย่อย คือ  หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชันด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (Basic) และ หลักสูตร การนําเสนอพรีเซนเทชันด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2013 อย่างมืออาชีพ(Advance) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องนําเสนอพรีเซน 
เทชันด้วย Microsoft PowerPoint 2013 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง  รวมท้ัง สามารถแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองต้นที่เก่ียวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู ้ความเข้าใจ สามารถใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013   
ได้อย่างถูกต้อง มีประสทิธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นที่อาจจะเกิดระหว่างนําเสนอพรีเซนเทชันได้เป็น
อย่างดี 

 
3. เปา้หมายและคณุสมบตัผิูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม  

3.1 บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลาง  ที่ได้รับมอบหมายจาก กอง/สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม ให้ทําหน้าที่
เป็นผู้นําเสนอพรีเซนเทชัน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ช้ัน 2  จํานวน  40 คน 

3.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows XP หรือเวอร์ชันที่
สูงขึ้นไปได้ และต้องการนําเสนองานพรีเซนเทชันอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

   
4. ระยะเวลาการฝกึอบรม 

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม  2561  จํานวน 2 วัน 
  

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

วันที ่31 กรกฎาคม 2561  
หลกัสตูร สร้างพรีเซนเทชนัด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (Basic) 

 
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 
09.00 - 10.00 น. บรรยาย การใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2013 และส่วนประกอบของ

โปรแกรม 
 คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม 
 การเปลี่ยนมุมมองแบบต่าง ๆ  

10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏบิตั ิ
สร้างงานพรเีซนเทชัน และการจัดการสไลด ์

 การสร้างงานนําเสนอแบบใช้ชุดรูปแบบ  
 การเปลี่ยน Themes และ Variants 
 การเพ่ิมสไลด์ ย้ายสไลด์ ลบสไลด์ Duplicate Slide 
 การนําไฟล์งานนําเสนออ่ืนมาใส่เพ่ิมในสไลด์ (Reuse Slide) 

13.00 – 14.00 น. การทาํงานกบัรปูภาพและสือ่ผสม 
 การ Insert Picture ปรับแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วย Adjust  
 การ Crop Picture และ Remove Backgroud 
 การสร้าง Photo Album 
 การ Insert Video ปรับแต่งวิดีโอด้วย Adjust และ Video Styles 
 การตัดต่อไฟล์วิดีโอด้วย Bookmark, Trim Video, Fade Duration 

และการ Preview 
14.00 – 16.30 น. การ Creating Charts and Tables (การสร้าง การจัดการกราฟและตาราง) 

 การ Insert Table, Insert Rows & Columns, Draw Table ฯลฯ 
 การเปลี่ยน Table Style ปรับแต่งตารางด้วย Shading, Borders ฯลฯ  
 วิธีการกําหนดเอฟเฟ็คต์การเคลื่อนไหวให้กับออบเจ็คในหน้าสไลด์ 
 การ Insert Charts และแก้ไขข้อมูลใน Excel 
 การเปลี่ยน Change Colors, Quick Layout, Chart Styles ฯลฯ 
 การ Insert SmartArt Graphic การเปลี่ยนข้อมูล การเพ่ิมและลบ 

SmartArt Graphic 
 การเปลี่ยน SmartArt Graphic ด้วย Layouts, Change Colors และ 

Styles 
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วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
หลกัสตูร การนําเสนอพรเีซนเทชันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 อย่างมืออาชพี 
          (Advance) 

 

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

 วิธีการสร้างงานพรีเซนเทชัน และการจัดการกับหน้าสไลด์ 
 การใส่เอฟเฟ็คต์การเคลื่อนไหวให้กับหน้าสไลด์ และออบเจ็คต่าง ๆ 

10.00 - 12.00 น. ฝึกปฏบิตั ิ
การเปลี่ยนสไลด์และเอนเิมชัน 

 การสร้าง Transition การเปลี่ยน Effect Options และการ
กําหนดค่าเพ่ิมเติมด้วย Timing 

 การสร้าง Animation การเปลี่ยน Effect Options การกําหนดค่า
เพ่ิมเติมด้วย Advanced Animation และ Timing 

13.00 – 14.00 น. การเตรียมการนําเสนอ 
 การดูรายละเอียดของไฟล์งานนําเสนอ (Properties) 
 การบันทึกไฟล์งานนําเสนอ .pptx, และ Export เป็นไฟล์ .pdf, 

PowerPoint Show และไฟล์รูปภาพ 
 การ Export ไฟล์งานนําเสนอด้วย Create a video และ Create  

handouts 
 การบันทึกไฟล์งานนําเสนอด้วยการฝังแบบอักษร 
 การป้องกันการแก้ไขไฟล์นําเสนองานด้วย Mark as Final และ 

Encrypt with password 
การนําเสนอ 

 การต้ังค่าการนําเสนองานด้วย Start slide show และ Custom 
slide show 

 การต้ังค่าการนําเสนองานด้วย Set up slide show, Rehearse 
Timings และ Record slide show 

 การใช้งาน Pointer Options, pen และ High light 
14.00 – 16.30 น. รวบรวมเทคนคิดี ๆ ในการนําเสนอพรเีซนเทชันอย่างมืออาชพี 

 

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

  2. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
 

8. วิทยากรในการฝกึอบรม 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 
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9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 

9.1 นางสาวอริศรา  พ่ึงพา  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
9.2 นายฉัตรชัย    เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.3 นางสาวปิยะดา  มีสมิง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
9.4 นางสาวนิจพร  บุญช่วย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

10. ทีป่รึกษาโครงการ 
นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร   ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 
 

11. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
1.1.1 ผู้เข้ารับการอบรม มีรับความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013  สามารถ

นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
1.1.2 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นที่อาจจะเกิดระหว่างนําเสนอพรีเซนเทชันได้เป็นอย่าง

ดี 
 

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


