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เพิ่มลูกเล่ นให้กบั งานพรีเซนเทชั่นด้ วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Advance)
หลักสูตรนี ้ เหมาะสาหรับผู้ที่มีพืน้ ฐาน หรื อเคยให้ งาน Microsoft PowerPoint มาบ้ าง และต้ องการสร้ างงาน
นาเสนอ (Presentation) ที่มีลูกเล่น มากยิ่งขึน้ เช่น การใส่ไฟล์เสียง, ไฟล์ VDO หรื อไฟล์ Multimedia รูปแบบอื่นๆ,
การดึงกราฟ หรื อตารางจาก Excel, การใส่ Effect ให้ กับ Present รวมทัง้ เทคนิคต่างๆ ที่จะทาให้ งาน Presentation
ของผู้สร้ างสวยงาม และน่าสนใจ อย่างมืออาชีพ
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
เนือ้ หาการอบรม
1. ทบทวนวิธีการสร้ างงาน Presentation และการจัดการกับหน้ า Slide
2. ทบทวนการใส่ Transition การเคลื่อนไหว เมื่อเลื่อนเปลี่ยนหน้ า และ Animation การเคลื่อนไหว Effects และ
Object ต่างๆ
3. ตกแต่ง Slide ด้ วยการวาดภาพกราฟฟิ ก
- วาดภาพกราฟฟิ กสาเร็ จรูปด้ วยคาสัง่ AutoShape
- ปรับแต่ง พร้ อม Effects ให้ กบ
ั รูปวาด
4. ตกแต่ง Slide ด้ วยข้ อความกราฟฟิ ก Word Art
- สร้ างข้ อความกราฟฟิ ก, ปรับแต่ง และเลือกใช้ Styles
- สร้ างข้ อความกราฟฟิ กในรูปแบบของแผงผังองค์กร Organize Chart
5. เปรียบเทียบข้ อมูลที่นาเสนอด้ วยกราฟ Chart
- ขันตอนการสร้
้
างกราฟ เพื่อการเปรียบเทียบ
- คัดลอกข้ อมูล Data จากแหล่งอื่น เช่น Excel นามาสร้ างกราฟ
- คัดลอก Chart แบบเชื่อมโยง จากแหล่งข้ อมูลอื่น เช่น Excel หรื อ Word แล้ ว Paste Special หรื อ Paste
Hyperlink
- ปรับเปลีย
่ นโครงสร้ างกราฟ และแก้ ไขข้ อมูลในกราฟ
- จัดรูปแบบ Styles และ Layout พร้ อมตกแต่งกราฟ ให้ ตรงกับความต้ องการ
6. เพิ่มไฟล์มลั ติมีเดีย Multimedia
- แทรกไฟล์ เสียง Sound และไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว Movie , GIF Animation , Flash Movie
- วิธีการควบคุมการนาเสนอไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
7. สร้ างอัมบั ้มรูปภาพ Photo Album เพื่อนาเสนอ
8. การจัดเตรียมงานนาเสนออย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้ างชุดงานนาเสนอเฉพาะกลุ่ม Custom Slide Show
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สร้ างปุ่ ม เพื่อใช้ คลิกเลื่อนเปลี่ยนหน้ า Action Button และสร้ างปุ่ ม Hyperlink ลิงค์เปิ ดไฟล์ หรือ Web Site
- ซ้ อมการบรรยาย กาหนดเวลา และตั ้งเวลา ในการนาเสนอ
- ข้ อควรระวังในเรื่ องการใช้ Font
9. สร้ าง และแก้ ไข Slide Master
10. สร้ าง และแก้ ไข Template
11. บันทึกงานนาเสนอให้ เป็นไฟล์ ใน Format ต่างๆ PDF , jpg , html ฯลฯ
12. รวบรวมเทคนิคดีๆ ในการสร้ าง Presentation อย่างมืออาชีพ
-

สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับจากหลักสูตรนี ้
1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ PowerPoint และฝึกวิธีปฏิบตั ิการสร้ างงานนาเสนออย่างถูกต้ อง และรวดเร็ว พร้ อมใช้
เทคนิคขันสู
้ ง ในการจัดตกแต่งงานนาเสนออย่างมืออาชีพ
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน PowerPoint พร้ อมตัวอย่างที่ใช้ ฝึกปฏิบตั ใิ นห้ องเรียน
หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
1. ผู้ที่ต้องการนาความรู้ ไปใช้ สร้ างงานนาเสนอ Presentation ด้ วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. ผู้ที่ต้องการนาความรู้ สร้ างงานนาเสนอ ที่มีลกู เล่น เพื่อเพิม่ ความน่าสนใจ ให้ กบั งานนาเสนอ
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