NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Microsoft PowerPoint (Advance)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 วัน
ว ัตถุประสงค์
หลักสูตรนีจ
้ ะแนะนาการใช ้งานโปรแกรม PowerPoint โดยเน ้นการประยุกต์ใช ้งานด ้วยเทคนิคขัน
้ สูงต่างๆมากมาย ทัง้
เทคนิคการใช ้ Effect ต่าง ๆ, และเทคนิคในด ้าน Graphic Multimedia ซึง่ จะช่วยในการสร ้างงานต่างๆได ้อย่างรวดเร็ว
น่าสนใจ และดูสวยงามอย่างมืออาชีพ
รายละเอียดหล ักสูตร
















เทคนิคการสร ้างสไลด์ แบบรวดเร็วด ้วย Outline และคียล
์ ัด
เทคนิคการสร ้างสไลด์อต
ั โนมัต ิ โดยใช ้ข ้อมูลจากไฟล์ Ms. Word และ Text File
เทคนิคการใช ้งานและการปรับแต่ง Slide Layout
การปรับแต่ง Back Ground
 Background แบบ 1 สี
 Background แบบไล่ระดับหลายสี (Gradient)
 Background แบบพืน
้ ผิว (Texture)
 Background แบบลวดลาย (Pattern)
 การนารูปภาพมาทา Background
เทคนิคเกีย
่ วกับ Chart
 การสร ้าง Chart
 การแก ้ไขข ้อมูลใน Chart
 การปรับแต่งรูปแบบของ Chart
 การใส่ Effect ให ้กับ Chart
่ มโยงกันอัตโนมัต ิ
 การแทรก Chart จาก Excel โดยให ้มีการเชือ
เทคนิคการใช ้งานด ้าน Graphic
 เทคนิคการแทรกรูปภาพต่างๆเข ้ามาใช ้งานในสไลด์
 เทคนิคการปรับแต่งให ้เป็ นภาพแบบ 3 มิต ิ
 การใช ้เครือ
่ งมือตกแต่งรูปภาพ เช่น Screen Shot Capture, Remove Background, Artistic Effect
 การตัดเอาเฉพาะ บางส่วนของภาพมาใช ้งาน
 การใช ้เครือ
่ งมือ Drawing ในการวาดและตกแต่งภาพ
 การใช ้คียล
์ ัดต่างๆช่วยในการวาดรูป
 การสร ้าง Text Box
 การสร ้าง Word Art
 การแปลงตัวอักษรธรรมดาให ้กลายเป็ น Word Art
 การสร ้าง SmartArt Diagram
 การแปลงข ้อความให ้กลายเป็ น Diagram ในทันที
 การจัดรูปภาพเชิงศิลป์ ด ้วย Picture Layout เช่นทาภาพแบบฟองสบู่ ฯลฯ
 การวาดรูปจาก AutoShape
เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ Presentation ให ้มีขนาดเล็กลง
เทคนิคการบันทึก Font ไปกับไฟล์ Presentation เพือ
่ นาเสนอในเครือ
่ งอืน
่ ทีไ่ ม่ม ี Font แบบเดียวกัน
่ มโยงข ้อมูล เพือ
เทคนิคการเชือ
่ นาเสนองานจากหลากหลายแฟ้ มข ้อมูล
การสร ้างปุ่ ม Action สาหรับใช ้งานตอนฉายสไลด์
การสร ้าง Action ไว ้กับรูปวาด
เทคนิคการซ่อนตาแหน่งของ Link ไว ้ในสไลด์
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การสร ้าง Photo Album
เทคนิคควบคุม สาหรับการฉายสไลด์แบบต่างๆ
 การตัง้ ค่าสาหรับการฉายสไลด์
 การใช ้คียล
์ ัด เพือ
่ ควบคุมการฉายแบบมืออาชีพ
 การฉายแบบวนกลับอัตโนมัต ิ โดยไม่ต ้องมีผู ้ควบคุม
 การฉายสไลด์ชด
ุ เดียว แต่ให ้มีเนือ
้ หาต่างกันหลายๆแบบได ้ สาหรับใช ้กับผู ้เข ้าฟั งหลายๆกลุม
่
 การฉายสไลด์จากหลายๆแฟ้ มต่อเนือ
่ งกัน โดยไม่ต ้องออกจากการฉายสไลด์เดิม
การสร ้างสไลด์ต ้นแบบ (Slide Master) และ Themes
 ความหมายและความสาคัญของ Slide Master
 ข ้อแตกต่างระหว่าง Slide Master กับสไลด์ธรรมดา
 ขัน
้ ตอนการสร ้าง Slide Master
 การแก ้ไข Slide Master
 การปรับแต่งรูปแบบสไลด์ทัง้ หมดอย่างรวดเร็วด ้วย Themes
 การสร ้าง Themes
 การนา Themes ไปใช ้กับคอมพิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่ ๆ
เทคนิคการใช ้ Animation Effect ในสไลด์
 Effect แบบ Transition
 Effect แบบ Animation
 การปรับแต่งด ้วย Custom Animation
 การใช ้ Effect Entrance
 การใช ้ Effect Emphasis
 การใช ้ Effect Exit
 การใช ้ Effect Motion Path
 การใช ้ Effect แบบ Trigger
 การประยุกต์ใช ้ Trigger ในการสร ้างเกมส์แบบ interactive
 การกาหนดความสัมพันธ์ให ้กับ Effect
 การปรับแต่งช่วงเวลาการทางานของ Effect โดยใช ้แถบ Time line
 การนา Effect มาประยุกต์ใช ้เพือ
่ สร ้างข ้อความแบบเคลือ
่ นไหว
 การนา Effect มาประยุกต์ใช ้เพือ
่ สร ้างภาพเคลือ
่ นไหว
้ส
 การนา Effect มาประยุกต์ใช าหรับกาหนด Action ให ้กับวัตถุทอ
ี่ ยูบ
่ นสไลด์
การนาเอาไฟล์เสียงเข ้ามาประกอบในสไลด์ เช่น การเล่นเพลง CD Audio หรือ MP3
การนาไฟล์วด
ิ โี อ มาใช ้ประกอบในสไลด์
การตัดวีดโี อให ้เล่นเฉพาะส่วนทีต
่ ้องการ
เทคนิคการนาเอา Flash Video เข ้ามาประกอบในสไลด์
การสร ้างปุ่ มคาสัง่ สาหรับใช ้ควบคุมการเล่น Flash Video
การใช ้ ActiveX Control เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถให ้ PowerPoint เช่น WebBrowser, Media Player ฯลฯ
การติดตัง้ Add-Ins เพิม
่ เติมให ้ PowerPoint
การสร ้างงานนาเสนอแบบ E-Learning โดยให ้แต่ละสไลด์เปลีย
่ นตามเสียงพูดของผู ้บรรยายอัตโนมัต ิ
การสร ้างงานนาเสนอแบบ Interactive
การนาเสนองาน แบบถ่ายทอดสด ผ่านทางเว็บ
เทคนิคการสร ้างงานนาเสนอ สาหรับนาไปฉายนอกสถานที่ โดยทาเป็ น Auto Run CD
เทคนิคการทาให ้ไฟล์งานนาเสนอ เปิ ดแล ้วฉายเองทันที
การแปลงไฟล์ PowerPoint ให ้กลายเป็ นไฟล์วด
ี โี อ
การสร ้างและใช ้งาน Macro
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