การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับการนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร”
วันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2549
*************************************************************

1. โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับ
การนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร”

2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) นับวามีสวนสําคัญใน
การพัฒนาองคกรใหกาวไปสูการเปนผูนําไดเปนอยางดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร
เพื่ อ นํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านให ไ ด ผ ลงานที่ ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนโปรแกรมสําหรับการนําเสนอ (Presentation)
เชน การจัดทําสไลดเปนเรื่องราว การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและการนําเสนอ
คณะแพทยศาสตร จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น
3. วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. ไดรับความรูความเขาใจและวิธีการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. นําความรูที่ไดรับจากการเขารับการอบรมไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานในหนาที่
ตอไป
4. หัวขอการประชุม
1. การศึกษาพืน้ ฐานทัว่ ไปของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. การใชคําสั่งตางๆ ในโปรแกรมเพื่อจัดทําสไลดประกอบการบรรยายและการนําเสนอ
3. เทคนิคการตกแตงและการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
5. วิธีการประชุม
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร, 1 เครื่อง/ คน

2

6. คุณสมบัตผิ เู ขาประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
1. คณาจารยและบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มีความรูพื้นฐาน Microsoft Windows 95 / 98 / 2000
7. จํานวนผูเขารวมประชุม
จํานวน 30 คน
8. ระยะเวลา

12 ชั่วโมง
วันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2549 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

9. สถานที่

หองปฏิบัติการหนวยคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8

10. การประเมินผล
- สังเกตุ
- แบบสอบถาม
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณาจารยและบุคลากร ไดรับความรูและสามารถใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ได
2. คณาจารยและบุคลากร สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในงานประจําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
- หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. วิทยากร
- รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. ผูประสานงานโครงการ
- นางนัยนา หนูจันทรแกว
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับการนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร”
วันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2549
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
*********************************************************************************************

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันจันทรที่ 17 กรกฏาคม 2549
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน
ความรูเบื้องตน โปรแกรม Microsoft PowerPoint
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
10.30 น. – 12.00 น.
การใชเครื่องมือเพื่อสรางงาน
13.00 น. – 14.30 น.
การออกแบบจัดทําสไลด
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
14.30 น. – 16.00 น.
เทคนิคการนําเสนอ
(วิทยากร รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน, ผูชวยวิทยากร นางนัยนา หนูจันทรแกว,
นาย สุรศักดิ์ หนูจันทรแกว,นาง จรรยา สุขะปาน,นาง นุชปยา สุดสวัสดิ์)
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2549
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน
การสรางตาราง
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
10.30 น. – 12.00 น.
การสรางกราฟ
การสรางแผนผัง
13.00 น. – 14.30 น.
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
14.30 น. – 16.00 น.
การพิมพงานนําเสนอ
(วิทยากร รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน,ผูชวยวิทยากร นางนัยนา หนูจันทรแกว,
นาย สุรศักดิ์ หนูจันทรแกว,นาง จรรยา สุขะปาน,นาง นุชปยา สุดสวัสดิ์)

