คานา
ปั จจุบนั นี้นบั เป็ นยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารที่เรี ยกกันสั้นๆว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์ ” ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็ นส่วนสาคัญในชีวติ ประจาวัน ของมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น “คอมพิวเตอร์ ” (COMPUTER) นับว่า
เป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก ้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก การ
เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้น สถานศึ กษาต่า งๆ จึ ง จัด ให้
วิช าคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอน ในระดับชั้นอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และ อาชีวศึกษา
บริ ษัท 168 เอ็ด ดู เ คชัน่ จ ำกัด ได้เล็ งเห็ นความส าคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา จึงได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และ
ซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่ละสถาบัน และสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ เป็ นงานวิชาการสาหรับการเรี ยนสอนนักเรี ยนใน
หลักสู ตรวิชาการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่ ง มีเ นื้ อ หาเกี ่ย วกับ การใช้ง านโปรแกรม
PowerPoint 2013 เพื่อใช้ต้ งั แต่การเริ่ มต้นใช้งาน , การบันทึกไฟล์ และการสร้างไฟล์นาเสนอ เทคนิ คการ
นาเสนอ การแทรกรู ปภาพ เสี ยง สื่ อมัลติมีเดีย และการทางานในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อ ประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจาวันนอกจากนี้ ภายในเล่มจะมีแบบฝึ กหัดท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพือ่ เสริ มทักษะทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิจนครบเนื้ อหาภายในเล่ม แล้ว จะทาให้นักเรี ยนมีความรู ้
ความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์เล่มนี้ข้ นึ มา เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนส าหรั บสถานศึกษาต่า งๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อ มให้แก่ ผูเ้ รี ย นในการน าไป
ประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย

บริษทั 168 เอ็ดดูเคชัน่ จำกัด
พ.ศ. 2558

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เบื้องต้น
และการสร้างงานนาเสนอ (Presentation)
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เรื่ อง การใช้ งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เบื้องต้ น
และ การสร้ างงานนาเสนอ (Presentation)
งานพรีเซนเตชั่นกับ PowerPoint
PowerPoint เป็ นหนึ่งโปรแกรมสำหรับสร้ำงงำนพรี เซนเตชัน่ ที่ได้รับควำมนิยม โดยจะช่วยให้เรำ
สำมำรถนำข้อมูลที่เป็ นทั้งข้อควำม, ภำพ, เสียง และ วีดีโอ มำจัดร้อยเรี ยงเป็ นเรื่ องรำว และ จัดลำดับให้
นำเสนอออกมำด้วยกำรเคลื่อนไหวที่ชวนติดตำม และเร้ำควำมสนใจต่อผูช้ มทุกคน
ด้วยเหตุน้ ีจึงส่งผลให้ PowerPoint ถูกนำมำใช้ในงำนพรี เซนเตชัน่ อย่ำงกว้ำงขวำง ได้แก่ กำรนำเสนอ
แผนงำน และ กำรประชุมในบริ ษทั ฯ ไปจนถึงกำรสัมมนำ กำรสร้ำงสื่อกำรเรี ยนกำรสอนในสถำนศึกษำ
และกำรสร้ำงเป็ นสื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำ หรื อ องค์กร ในหน่วยงำนต่ำง ๆ

ทาความรู้จักกับโปรแกรม PowerPoint 2013
หลังจำกเปิ ด PowerPoint 2013 ขึ้นมำ เชื่อว่ำหลำยท่ำนคงสัมผัสได้ถึงควำมทันสมัยในรู ปลักษณ์ที่
เปลี่ยนไปของ PowerPoint อย่ำงแน่นอน เนื่องจำกในเวอร์ชนั่ นี้ได้มีกำรออกแบบหน้ำต่ำง PowerPoint
ตลอดจนปุ่ มคำสัง่ ต่ำงๆ ให้ดูทนั สมัยและสะดวกต่อกำรใช้งำนยิง่ ขึ้น แถมยังปรับปรุ งปุ่ มคำสัง่ ให้รองรับกำร
ใช้งำนบนจอสัมผัส (Touch Screen) ได้อีกด้วย
 เริ่มต้ นทางานด้ วย Start Screen
Start Screen คือหน้ำเริ่ มต้นของโปรแกรมที่ช่วยให้ผใู ้ ช้สำมำรถทำงำนในส่วนที่ตอ้ งกำรได้ทนั ทีที่
เปิ ดโปรแกรม เช่น กำรเปิ ดไฟล์เก่ำขึ้นมำใช้งำน หรื อกำรสร้ำงงำนใหม่จำกเท็มเพลต โดยไม่ตอ้ งเสียเวลำ
คลิกกลับไปที่หน้ำ Backstage View เหมือนในเวอร์ชนั่ ก่อนๆ
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 ปุ่ ม Touch Mode รองรับการใช้ งานระบบจอสั มผัส
PowerPoint 2013 ได้เพิม่ ปุ่ ม
Touch Mode เข้ำมำ เพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูท้ ี่ใช้งำน
บนจอสัมผัส ซึ่งที่ปุ่มนี้จะมีคำสัง่ สำหรับขยำยแถบริ บบอนให้ใหญ่ข้ นึ เพือ่ สะดวกในกำรใช้นิ้วแตะปุ่ มคำสัง่
ต่ำงๆ

 การลงชื่อเข้ าใช้ ด้วย Microsoft Account
Microsoft Account คือ ชื่อที่ใช้สำหรับลงทะเบียนเพือ่ เชื่อมต่อกำรใช้งำนแบบออนไลน์ ทำให้เรำ
สำมำรถใช้งำน PowerPoint ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น เช่น กำรบันทึกไฟล์ไปเก็บไว้ที่ One Drive
หรื อกำรแชร์ไฟล์ผำ่ น Facebook หรื อ Social Network อื่นๆ เป็ นต้น
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 บันทึกไฟล์ ขนึ้ One Drive
PowerPoint 2013 ช่วยให้เรำสำมำรถบันทึกหรื อแชร์ไฟล์ข้ นึ ไปเก็บไว้บน One Drive ได้ง่ำยขึ้น
กว่ำเดิม เพียงลงชื่อเข้ำใช้ดว้ ย Microsoft Account

 ธีมใหม่ ทันสมัยมากขึน้
PowerPoint 2013 มีกำรออกแบบธีมใหม่ที่ดูทนั สมัย และรองรับกับสไลด์ทุกขนำด นอกจำกนี้ยงั มี
โทนสียอ่ ยของแต่ละธีมให้เลือกใช้งำนได้หลำกหลำยยิง่ ขึ้น

 การใส่ รูปภาพออนไลน์

4
เรำสำมำรถดึงรู ปภำพจำกแหล่งเก็บรู ปออนไลน์ ไม่วำ่ จะเป็ น Office.com, One Drive หรื อ
Facebook มำวำงบนสไลด์ได้อย่ำงง่ำยดำย

 การใส่ คลิปวิดีโอออนไลน์
เรำสำมำรถดึงคลิปวิดีโอจำกสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น One Drive, Facebook และ YouTube มำวำงบน
สไลด์ได้อย่ำงง่ำยโอยใช้คำสัง่ Online Video

 การฉายออนไลน์
ทันสมัยให้สมกับยุคแห่งกำรสื่อสำรแบบออนไลน์ เพรำะ PowerPoint 2013 ได้เพิม่ คำสัง่ Present
Online ที่จะช่วยให้คุณสำมำรถฉำยสไลด์จำกที่ไหนก็ได้ที่มีสญ
ั ญำณอินเทอร์เน็ต
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 ปุ่ มควบคุมการฉายสไลด์ แบบใหม่
ปุ่ มควบคุมกำรฉำยสไลด์แบบใหม่ ที่เพิม่ เข้ำมำ คือ ปุ่ ม (Zoom In) เข้ำมำ ทำให้เรำสำมำรถขยำย
สไลด์ตรงจุดที่เรำต้องกำรได้ในคลิกเดียว

 การแปลงงานนาเสนอเป็ นไฟล์ วิดีโอแบบ MPEG-4
ในเวอร์ชนั่ นี้ PowerPoint จะรองรับกำรทำงำนกับไฟล์วดิ ีโอที่หลำกหลำยขึ้น โดยสำมำรถแปลง
ไฟล์งำนนำเสนอเป็ นไฟล์วดิ ีโอแบบ MPEG-4 (.mp4) ได้ ซึ่งต่ำงจำกเวอร์ชนั่ ก่อนที่แปลงเป็ น WMV
(.wmv)

6

การเข้ าสู่ โปรแกรมและรู้จักส่ วนประกอบต่ างๆของโปรแกรม
การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
1.คลิกปุ่ ม Windows

ที่หน้ำจอมุมล่ำงซ้ำย หรื อกดที่แป้นพิมพ์ก็ได้ เพือ่ เข้ำสู่หน้ำจอ Start

screen

2. เลื่อนเม้ำส์ไปยังมุมล่ำงทำงขวำ เพือ่ หำชุดคำสัง่ ดังรู ป เลือก Search

7

3. ทำกำรพิมพ์ชื่อโปรแกรม PowerPoint 2013 ระบบก็จะทำกำรแสดงโปรแกรมที่เรำค้นหำขึ้นมำ
จำกนั้นคลิกเลือก โปรแกรม PowerPoint 2013
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4. คลิกเลือกงำนนำเสนอเปล่ำ

5. จะเข้ำสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ดังรู ป

ส่ วนประกอบของหน้ าต่ าง PowerPoint 2013
สำหรับหน้ำต่ำง PowerPoint 2013 นั้น โดยรวมแล้วก็จะมีลกั ษณะคล้ำยกับในเวอร์ชนั่ 2007 และ
2010 แต่จะต่ำงกันเล็กน้อยตรงหน้ำตำของเวอร์ชนั่ นี้จะดูทนั สมัยมำกขึ้น และรู ปแบบปุ่ มคำสัง่ ที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนไปจำกเดิม โดยหน้ำต่ำง PowerPoint 2013 มีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้

1

2

3

5

9

4
6

7

8

9

10
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1.แท็บไฟล์ (FILE)
ศูนย์รวมคำสัง่ สำหรับจัดกำรณ์ไฟล์ เช่น บันทึก (save) เปิ ด (Open) หรื อสร้ำงไฟล์ใหม่ (New) เป็ น
ต้น
2. แถบเครื่ องมือด่ วน (Quick Access Toolbar)
แถบเก็บคำสัง่ ด่วนหรื อคำสัง่ ที่ใช้บ่อย โดยโปรแกรมจะกำหนดค่ำเริ่ มต้นให้ 4 ปุ่ ม คือ (Save) ,
(Undo), (Repeat)และ (Slide Show) แต่ถำ้ เป็ นคอมพิวเตอร์ที่มีระบบจอสัมผัส จะมีปุ่ม (Touch/Mouse
Mode) เพิม่ ขึ้นมำอีก1 ปุ่ ม
3. แถบชื่ อเรื่ อง (Title Bar)
แถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่ใช้งำนอยู่ เช่น ในภำพตังอย่ำงเปิ ดไฟล์ชื่อ งำนนำเสนอ1 ซึ่ง
เป็ นไฟล์ประเภท PowerPoint เป็ นต้น
4. แถบริ บบอน (Ribbon)
แถบกลุ่มคำสัง่ ซึ่งประกอบด้วยแท็บต่ำงๆ โดยแต่ละแท็บจะรวบรวมคำสัง่ เป็ นหมวดหมู่เพือ่ ให้ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน
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5. ปุ่ มควบคุมหน้ าต่ างโปรแกรม (Program Window Controls)
ปุ่ มจัดกำรหน้ำต่ำงโปรแกรม ใช้สำหรับย่อ ขยำย หรื อปิ ดหน้ำต่ำงโปรแกรม
6. รู ปตัวอย่ างสไลด์ (Thumbnails)
แสดงสไลด์ท้งั หมดในพรี เซนเตชัน่ เป็ นรู ปเล็กๆ แบบที่เรี ยกว่ำ รู ปขนำดย่อ เพือ่ ให้เห็นภำพรวม
และช่วยให้สำมำรถจัดกำรสไลด์ได้อย่ำงสะดวกยิง่ ขึ้น
7. พื้นที่สไลด์ (Slide Pane)
พื้นที่สำหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ที่ใช้งำนอยู่
8. แถบสถานะ (Status Bar)
แสดงสถำนกำรณ์ทำงำนของสไลด์ที่ใช้งำนอยู่
9. ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดโน้ ตย่ อ (Notes & Comments Buttons)
แสดง/ซ่อนโน้ตย่อหรื อหน้ำต่ำงคอมเมนต์
10. แถบมุมมองสไลด์ (View Shortcuts)
กำหนดมุมมองสไลด์
11. ตัวเลื่อนย่ อ/ขยาย (Zoom Slider)
ปรับขนำกดำรแสดงผลของสไลด์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
-ขยำยสไลด์ : คลิกเครื่ องหมำยบวก +
-ย่อสไลด์ : คลิกเครื่ องหมำยลบ –

 รู้ จักและใช้ งานแถบ Ribbon
Ribbon (ริ บบอน) คือ กลุ่มแท็บคำสัง่ ที่ช่วยให้คุณเข้ำถึงคำสัง่ ต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยจะรวม
คำสัง่ ที่ใช้งำนที่สมั พันธ์กบั งำนลักษณะเดียวกันเก็บไว้ในริ บบอนเดียวกัน โดยพื้นฐำนจะแบ่งกลุ่มริ บบอน
ให้เป็ น 8 ชุด ดังนี้
แท็บ HOME (หน้ าแรก)
แท็บเครื่ องมือทัว่ ไป เช่น เพิม่ สไลด์ใหม่, เปลี่ยนเค้ำโครงสไลด์, รู ปแบบข้อควำม, ย่อหน้ำ, จัด
ตำแหน่ง, รู ปวำด, ก็อปปี้ , วำง และค้นหำข้อควำมในสไลด์
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แท็บ INSERT (แทรก)
แท็บเครื่ องมือกลุ่มแทรกออบเจ็กต์ต่ำงๆ เช่น รู ปภำพ, คลิปอำร์ต, ตำรำง, กรำฟ, รู ปร่ ำง, อักษรศิลป์ ,
ไดอะแกรม, ข้อคิดเห็น, กล่องข้อควำม, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, และสัญลักษณ์ต่ำงๆ

แท็บ DESIGN (ออกแบบ)
แท็บเครื่ องมือกลุ่มออกแบบ เช่น เลือกชุดธีม, เลือกโทนสีสไลด์, ขนำดของสไลด์ และกำหนดสีพ้นื
สไลด์

แท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน)
แท็บเครื่ องมือที่ใช้กำหนดกำรเปลี่ยนแผ่นสไลด์เวลำนำเสนอ เช่น เลือกเอฟเฟ็ กต์, กำหนดเสียง, ตั้ง
เวลำ และเลือกวิธีกำรนำเสนอ

แท็บ ANIMATIONS (ภาพเคลื่อนไหว)
แท็บเครื่ องมือกำหนดภำพเคลื่อนไหวของออบเจ็กต์เมื่อนำเสนอ เช่น เลือกเอฟเฟ็ กต์, เลือกวิธีกำร
แสดง, เลือกวิธีกำรเล่น, ตั้งเวลำเล่น และจัดลำดับกำรเคลื่อนไหว
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แท็บ SLIDE SHOW (การนาเสนอสไลด์ )
แท็บเครื่ องมือกำรนำเสนอสไลด์ เช่น เริ่ มนำเสนอจำกสไลด์ไหน, ตั้งค่ำกำรนำเสนอ, ทดสอบเวลำ
ที่จะนำเสนอ, บันทึกเวลำ และกำรเลือกจอภำพในขณะนำเสนอ

แท็บ REVIEW (รีวิว)
แท็บเครื่ องมือรี ววิ หรื อตรวจทำน เช่น กำรพิสูจน์อกั ษร, กำรแปลภำษำ, แทรกข้อคิดเห็น,
เปรี ยบเทียบเอกสำร, กำรใช้หมึกวำด และลิงค์ไปที่ OneNote

แท็บ VIEW (มุมมอง)
แท็บเครื่ องมือเปลี่ยนมุมมองสไลด์ เช่น มุมมองสไลด์แบบต่ำงๆ, มุมมองสี, มุมมองขำวดำ, แสดง
ไม้บรรทัด, เส้นกริ ด และกำรสลับ/จัดเรี ยงหน้ำต่ำงงำนนำเสนอ
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 การใช้ งานแถบเครื่ องมือ Quick Access
Quick Access Toolbar คือ แถบเครื่ องมือเล็กๆ ทีอ่ ยูม่ ุมบนขวำสุดของหน้ำต่ำงโปรแกรม ซึ่งจะ
เก็บรำยกำรไอคอนคำสัง่ ที่ใช้งำนบ่อยๆ เอำไว้ เริ่ มต้นอำจจะมีแค่ไม่กี่ไอคอน แต่คุณสำมำรถเพิม่ ปุ่ มคำสัง่ ที่
ต้องใช้งำนบ่อยๆ เอำไว้ หรื อจะยกเลิกปุ่ มที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้ ดังนี้
1.คลิกเมำส์ที่

ซึ่งอยูด่ ำ้ นขวำมือของ Quick Access ซึ่งจะมีป๊อปอัพสำหรับเปิ ดคำสัง่ ในเครื่ องมือด่วน
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2. คลิกเมำส์ที่ชื่อปุ่ มคำสัง่ ที่ตอ้ งกำรเปิ ดใช้งำน
โดยปุ่ มคำสัง่ ใดเปิ ดใช้งำนบน Quick Access จะมี
เครื่ องหมำย อยูด่ ำ้ นหน้ำคำสัง่ และถ้ำต้องกำร
ยกเลิกปุ่ มคำสัง่ นี้ก็ให้คลิกเมำส์ที่คำสัง่ ให้
เครื่ องหมำย โดยลบออกจำก Quick Access

3. แต่ถำ้ ต้องกำรเปิ ดใช้ปุ่มคำสัง่ ที่มำกกว่ำที่
แสดงให้คลิกที่คำสัง่ คาสั่ งเพิ่มเติม จะ
ปรำกฏหน้ำต่ำงให้เลือกใช้งำนปุ่ มคำสัง่ ที่
ต้องกำรของโปรแกรมได้ท้งั หมด ดังรู ป
ด้ำนล่ำง

4. เลือกปุ่ มคำสัง่ ทั้งหมดที่อยูก่ รอบด้ำนซ้ำยมือ โดย
คลิกที่ปุ่มคำสัง่ ที่ตอ้ งกำรนำมำเพิม่ บน Quick Access

7. คลิกที่ปมุ่ ตกลง เมื่อ
กำหนดคำสัง่ เสร็จแล้ว
5. คลิกที่ปุ่ม เพิม่ เพือ่ เพิม่ ปุ่ ม
คำสัง่ บน Quick Access

6. ปุ่ มคำสัง่ ที่ตอ้ งกำรเพิม่ จะย้ำยไปอยูใ่ นกรอบ
ด้ำนขวำ ซึ่งเป็ นส่วนที่บอกว่ำใน Quick Access มี
ปุ่ มคำสัง่ ใดอยูบ่ ำ้ ง
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เมื่อกำหนดปุ่ มคำสัง่ เพิม่ เติมแล้วจะปรำกฏปุ่ มคำสัง่ บน Quick Access ดังรู ป

การเปลี่ยนตาแหน่ งแถบ Quick Access
ผูเ้ รี ยนสำมำรถย้ำยตำแหน่งของแถบ Quick Access ไว้ดำ้ นบนหรื อด้ำนล่ำงของแถบ Ribbon ได้ เพือ่
ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ดังนี้
1. คลิกเมำส์ที่

ซึ่งอยูด่ ำ้ นขวำมือของ Quick Access ซึ่งจะมีป๊อปอัพสำหรับเปิ ดคำสัง่ ในเครื่ องมือด่วน
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2. หำก Quick Access อยูบ่ น Ribbon จะปรำกฏคำสัง่
แสดงใต้ Ribbon ให้ผูเ้ รี ยนคลิกเมำส์เพือ่ เลือกคำสัง่ ซึ่ง
Quick Access จะย้ำยตำแหน่งมำอยูใ่ ต้ Ribbon ดังรู ป

3. และถ้ำ Quick Access ย้ำยมำอยูด่ ำ้ นล่ำงแล้ว เมื่อเลือกคำสัง่ จะปรำกฏเป็ นคำสัง่
เพือ่ ย้ำย Quick Access กลับไปอยูด่ ำ้ นบนเหนือ Ribbon ตำมเดิม

การออกจากโปรแกรม
กำรออกจำกโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำมำรถทำได้ ดังนี้
วิธีที่ 1
1.คลิกเมำส์ที่ปมุ่ Office Button

จะปรำกฏเมนูคำสัง่ ของโปรแกรม

2. คลิกเมำส์ที่ปุ่มคำสัง่ Close PowerPoint ซึ่งจะออกจำกโปรแกรมทันที
วิธีที่ 2 คลิกเมำส์ปมปิ
ุ่ ด
จอภำพ

โปรแกรมกำรทำงำนของ Microsoft PowerPoint ที่อยูด่ ำ้ นบนขวำมือของ
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วิธีที่ 3 คลิกเมำส์เลือกที่แท็บ

จำกนั้นเลือกคำสัง่ ปิ ด

การสร้ างงานนาเสนอและบันทึกไฟล์งานนาเสนอ
 การสร้ างงานนาเสนอใหม่
เมื่อเปิ ดโปรแกรม PowerPoint 2013 เข้ำมำครั้งแรก โปรแกรมจะให้คุณเลือกว่ำต้องกำร
เริ่ มต้นสร้ำงงำนนำเสนอแบบไหน ซึ่ งจะมีท้งั งำนนำเสนอเปล่ำแบบสไลด์ว่ำงๆ และแบบ
Theme (ธีม) ที่มีกำรออกแบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนของสไลด์เอำไว้แล้ว เช่น ภำพกรำฟิ กพื้นหลัง,
ชุดสี ขององค์ประกอบ, รู ปแบบข้อควำม และกำรจัดวำงเนื้อหำ
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1. ถ้ำต้องกำรสร้ำงพรี เซนเตชัน่ แบบว่ำงๆ ให้คลิกเลือกที่ งำนนำเสนอเปล่ำ
2. สังเกตสไลด์เล็กๆ ทำงด้ำนซ้ำยมือพร้อมหมำยเลข 1 เพือ่ บอกว่ำเป็ นสไลด์แผ่นที่ 1
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3. ให้คลิกที่คำว่ำ Click to add title เพือ่
แทรกข้อควำมในส่วนของไตเติล ลงไป

4. คลิกที่ Click to add subtitle เพือ่ พิมพ์
ข้อควำมในส่วนของหัวข้อย่อยลงไป

 สร้ างงานนาเสนอใหม่ จากชุดธีม (Theme)
หำกเปิ ดโปรแกรม PowerPoint เข้ำมำครั้งแรก แล้วเลือกสร้ำงงำนนำเสนอแบบ Theme (ธีม) ชุด
ต่ำงๆ ที่มีมำให้โปรแกรมก็จะให้เลือกชุดโทนสีของธีมที่เลือกด้วย ซึ่งจะมีโทนสีให้เลือกถึง 4 สี เพือ่ ให้คุณ
เลือกใช้ตำมควำมชอบหรื อเหมำะสมกับงำนนำเสนอที่จะสร้ำง ซึ่งจะมีผลกับกรำฟิ กพืน้ หลัง, สีสนั ของ
ออบเจ็กต์ และรู ปแบบเอฟเฟ็ กต์ต่ำงๆ ของออบเจ็กต์ในสไลด์ เช่น กรำฟิ ก, รู ปวำด, ตำรำง, SmartArt, Chart
รวมถึงสีพ้นื และสีขอ้ ควำมด้วย
1.คลิกเลือกชุดธีม
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คลิกเลื่อนไปดูชุดธีมชุดอื่นๆ

2. คลิกเลือกชุดโทนสีของธีม

3. คลิกปุ่ ม Create (สร้ำง)
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-กรณี เลือกสร้ำงงำนนำเสนอแบบธีม (Theme) ก็จะได้สไลด์แผ่นหัวเรื่ อง (Title Slide) มำ 1 แผ่น แต่คุณ
สำมำรถเพิม่ สไลด์แผ่นอื่นๆ เข้ำมำได้
-กำรเลือกสร้ำงงำนนำเสนอแบบธีม (Theme) นั้น ชุดรู ปแบบของธีมจะมีให้เลือกไม่เหมือนกันหำกคุณไม่ได้
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะมีชุดธีมให้เลือกบำงส่วน แต่ถำ้ หำกได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเอำไว้ก็จะมีชุดธีม
ให้เลือกมำกขึ้น เพรำะโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังชุดธีมจำกเว็บไซต์ Office.com มำแสดงให้เลือกด้วย

 การจัดการไฟล์งานนาเสนอ
หลังจำกที่ผเู ้ รี ยนได้ทำกำรสร้ำงงำนนำเสนอแล้ว ผูเ้ รี ยนควรจะตั้งชื่องำนนำเสนอพร้อมทั้งบันทึก
เก็บไว้เป็ นไฟล์เพือ่ ไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะสำมำรถเรี ยกไฟล์ที่บนั ทึกไว้น้ นั กลับมำแก้ไขได้อีก
ด้วย วิธีกำรบันทึกงำนนำเสนอมีดงั นี้
การบันทึกงานนาเสนอที่สร้ างขึน้ ใหม่
กำรบันทึกแบบนี้เป็ นกำรบันทึกในครั้งแรกเมื่อได้มีกำรสร้ำงงำนนำเสนอขึ้นมำ โดยปกติเมื่อมีกำร
เปิ ดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมำ โปรแกรมจะมีกำรตั้งชื่องำนนำเสนอมำให้โดยมีชื่อว่ำ งำนนำเสนอ 1 ซึ่ง
ชื่อแฟ้มข้อมูลจะปรำกฏบน Title bar เมื่อผูเ้ รี ยนได้มีกำรใส่รำยละเอียดต่ำงๆ ลงไปในงำนนำเสนอแล้วและ
ต้องกำรบันทึกชื่อของไฟล์ทไี่ ด้ต้งั ไปใหม่ก็จะมำแทนที่ชื่องำนนำเสนอ1 วิธีกำรบันทึกมีดงั นี้
วิธีที่ 1
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1

2
3
4

5

6
1. คลิกแท็บ ไฟล์
แล้วคลิกเลือกคำสัง่ บันทึก
2. คลิกเลือก คอมพิวเตอร์
3. คลิก เรียกดู
4. บนไดอะล็อกบ็อกซ์ Save AS เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์
5. ในช่องชื่อไฟล์: ก็ทำกำรตั้งชื่อไฟล์งำนนำเสนอ
6. ในช่องบันทึกเป็ นชนิด: เลือกประเภทของไฟล์งำนนำเสนอที่จะบันทึก
7. คลิกปุ่ ม บันทึก เพือ่ บันทึกไฟล์
วิธีที่ 2 บันทึกโดยใช้ ไอคอนบนแถบเครื่ องมือด่วน (Quick Access)

การบันทึกไฟล์ งานนาเสนอที่บันทึกไว้ แล้ ว

7
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เมื่อมีกำรแก้ไขงำนนำเสนอใดๆ ที่ได้เคยบันทึกเป็ นแฟ้มข้อมูลไว้แล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องบันทึกซ้ ำอีก
ครั้งเมื่อแก้ไขเสร็จ เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่ำงๆ นั้นเข้ำไปในแฟ้มข้อมูลได้โดยที่ไม่มีขอ้ มูลสูญหำย ซึ่งสำมำรถบันทึก
ไฟล์เพิม่ เติมด้วยวิธีดงั นี้
คลิกที่แท็บ ไฟล์ แล้วคลิกที่คำสัง่ บันทึก
คลิกที่ไอคอน
บนแถบเครื่ องมือด่วน (Quick Access Toolbar)
** ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกลงในไฟล์ชื่อเดิมแต่มีขอ้ มูลตำมที่ผเู ้ รี ยนแก้ไข หรื อ เพิม่ เติม

 การเปิ ดไฟล์งานนาเสนอทีบ่ ันทึกไว้

1
2
3

4

5
1.คลิกแท็บ ไฟล์
แล้วคลิกเลือกคำสัง่ เปิ ด
2. คลิกเลือก คอมพิวเตอร์
3. คลิก เรียกดู
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4. จะปรำกฏไดอะล็อกบ็อกซ์ เลือกโฟลเดอร์และงำนที่จะเปิ ด
5. คลิกเลือกไฟล์งำนที่จะเปิ ด
6. คลิกปุ่ ม เปิ ด
7. จะได้แฟ้มข้อมูลงำนนำเสนอที่เลือกเปิ ดบนโปรแกรม PowerPoint 2013 ดังรู ป

 การเรียกใช้ ไฟล์ งานนาเสนอทีเ่ คยเรียกใช้ แล้ว
ไฟล์งำนนำเสนอใดที่เรำเคยเรี ยกใช้มำแล้ว โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์น้ นั มำแสดงไว้ใน งำนนำเสนอ
ล่ำสุด ซึ่งแฟ้มข้อมูลที่เปิ ดล่ำสุดจะอยูด่ ำ้ นบนของคำสัง่ เพือ่ ให้เรำสำมำรถเรี ยกใช้ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดย
กำรใช้งำนเมื่อต้องกำรเรี ยกใช้ไฟล์ใดก็ให้คลิกที่ชื่อไฟล์น้ นั ได้ทนั ที

 การปิ ดไฟล์งานนาเสนอ
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หลังจำกที่คุณสร้ำงและแก้ไขงำนนำเสนอเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว หำกไม่ได้ใช้งำนต่อหรื อจะไปทำงำน
ที่ไฟล์อื่น ก็อำจจะปิ ดไฟล์งำนที่ไม่ได้ใช้งำนลงไปก่อน หรื อหำกต้องกำรเลิกกำรทำงำนก็สำมำรถปิ ด
โปรแกรมได้ ดังนี้
1.คลิกที่แท็บ ไฟล์

แล้วคลิกเลือกคำสัง่ ปิ ด

2. หำกไฟล์น้ นั ยังไม่ได้บนั ทึกกำรเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุดไว้ จะปรำกฏ

 เลือกปุ่ ม บันทึก

เพือ่ บันทึกข้อมูลในงำนนำเสนอ
 เลือกปุ่ ม ไม่ บันทึก เพือ่ ไม่ตอ้ งกำรบันทึก
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เรื่ อง มุมมองของงานนาเสนอ และ การจัดการกับภาพนิ่ ง
มุมมองของงานนาเสนอ
ในการสร้างพรี เซนเตชัน่ นั้น เราควรกาหนดมุมมองสไลด์ให้เหมาะสมเพือ่ ความสะดวกในการทางาน ซึ่ง
การกาหนดมุมมองสไลด์สามารถทาได้ 2 วิธีดงั นี้

วิธีที่ 1 : คลิกแท็บ VIEW (มุมมอง) แล้วไปทีก่ ลุ่มคาสัง่ Presentation Views (มุมมองการนาเสนอ)
จากนั้นให้คลิกปุ่ มเพือ่ กาหนดมุมมองตามต้องการ

วิธีที่ 2 : คลิกปุ่ มกาหนดมุมมองที่แท็บมุมมองสไลด์ (View Shortcuts)
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2
โดยแต่ละมุมมองจะเหมาะสาหรับการทางานที่แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
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Normal (ปกติ)
เหมาะสาหรับใช้ในการป้อนข้อมูล ออกแบบ หรื อแก้ไขพรี เซนเตชัน่ โดยทางด้านซ้ายจะมีหน้าต่างแสดง
รู ปตัวอย่างสไลด์ (Thumbnails Pane) ของสไลด์แต่ละแผ่นดังรู ป

Thumbnails Pane

Outline View (มุมมองเค้ าร่ าง)
มุมมองนี้ก็เหมาะสาหรับใช้ป้อนข้อมูล ออกแบบ หรื อแก้ไขพรี เซนเตชัน่ เช่นกัน แต่จะต่างจากมุมมองปกติ
(Normal) ตรงที่ทางด้านซ้ายจะมีหน้าต่างแสดงข้อความบนสไลด์แต่ละแผ่น (Outline Pane) เวลาจะดูสไลด์แผ่น
ไหนก็ให้คลิกปุ่ ม ตรงหมายเลขสไลด์ดงั รู ป
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Outline Pane

Slide Sorter (ตัวเรียงลาดับสไลด์ )
มุมมองนี้เหมาะสาหรับใช้ในการจัดเรี ยงสไลด์ โดยเฉพาะเวลาที่ตอ้ งอการย้าย ตัด คัดลอก หรื อจัดลาดับ
สไลด์ใหม่ งานของคุณจะเสร็จอย่างง่ายดายถ้าเปลี่ยนมาใช้มุมมองนี้

Notes Page (หน้ าบันทึกย่ อ)
มุมมองนี้ใช้สาหรับแสดงโน้ตย่อของสไลด์แต่ละแผ่น หากใครต้องการดูรายละเอียด หรื อแก้ไขโน้ตย่อ
ของสไลด์แผ่นไหน ขอแนะนาให้ใช้มุมมองนี้จะสะดวกที่สุด

29

Reading View (มุมมองการอ่าน)
มุมมองนี้เหมาะสาหรับกรณี ที่เราต้องการดูตวั อย่างหรื อตรวจสอบพรี เซนเตชัน่ ควบคู่ไปกับการดูไฟล์อื่น
แต่ก่อนที่จะเปิ ดมุมมองนี้ ขอนะนาให้ยอ่ หน้าต่าง PowerPoint ให้มีขนาดเล็กลงก่อน หน้าต่างของแต่ละไฟล์จะได้
ไม่บงั กัน

Slide Show (การนาเสนอสไลด์ )
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มุมมองนี้เป็ นมุมมองที่ใช้สาหรับฉายพรี เซนเตชัน่ โดยเวลาจะฉายก็ให้คลิกที่ปุ่ม
สไลด์ (View Shortcuts) ดังรู ป

ตรงแท็บมุมมอง

กาหนดมุมมองการเปิ ดไฟล์งานหลาย ๆ ไฟล์ พร้ อมกัน
สาหรับการเปิ ดไฟล์งานนาเสนอในโปรแกรมสามารถเปิ ดได้หลาย ๆ ไฟล์พร้อมกันเพือ่ สะดวกในการใช้
งาน ซึ่งคาสัง่ ที่ใช้สาหรับการจัดการหรื อควบคุมหน้าต่างไฟล์งานนาเสนอนั้นจะใช้คาสัง่ ในแท็บ มุมมอง ใน
กลุ่มคาสัง่ หน้ าต่ าง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของปุ่ มคาสัง่ มีดงั นี้
กลุ่มคาสัง่ หน้ าต่ าง ซึ่งจะใช้ควบคุม
หน้าต่างการทางานของงานนาเสนอ
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หน้ าต่ างใหม่
เป็ นการสร้างหน้าต่างไฟล์งานนาเสนอที่เปิ ดใช้งานอยูข่ ้ นึ มาเป็ นไฟล์อีกหนึ่งไฟล์ หรื อเป็ นการคัดลอก
ไฟล์นนั่ เอง
 แฟ้มงานนาเสนอที่เปิ ดใช้งานอยู่

 จะปรากฏแฟ้มงานนาเสนอเพิ่มมาอีกหนึ่งแฟ้ม โดยสังเกตจากชื่อแฟ้ม
บนแถบชื่อเรื่ อง จะเป็ นชื่อแฟ้มเดิม แต่มีตวั เลข 2 ต่อท้าย ซึ่งการสร้าง
หน้าต่างนี้สามารถสร้างกี่แฟ้มก็ได้ตามต้องการ

 คลิกปุ่ ม หน้ าต่างใหม่
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จัดเรียงทั้งหมด
เป็ นการจัดเรี ยงหน้าต่างแฟ้มงานนาเสนอทั้งหมดที่เปิ ดใช้งานให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ท้งั หมด

แบบเรียงซ้ อน

เป็ นการจัดเรี ยงหน้าต่างแฟ้มงานนาเสนอทั้งหมดที่เ ปิ ดใช้งานแบบเรี ยง
ซ้อ นกันหากต้อ งการใช้งานหน้าต่ างใดก็ให้คลิก ที่แถบชื่ อเรื่ องของงาน
นาเสนอนั้น ซึ่งจะงานนาเสนอนั้นจะปรากฏอยูด่ า้ นหน้าเพื่อให้ใช้งาน
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สลับหน้ าต่ าง

เป็ นการสลับหน้าต่างงานนาเสนอที่เปิ ดใช้งานอยูท่ ้ งั หมด โดยคลิกที่คาสัง่ สลับหน้ าต่ าง
จะปรากฏรายชื่อแฟ้มงานนาเสนอที่เปิ ดใช้งานอยู่ หากต้องการใช้งานแฟ้มใดให้คลิกที่
ชื่อแฟ้มข้อมูลนั้น จะปรากฏงานนาเสนอเป็ นมุมมองปกติให้ทางาน และมีเครื่ องหมาย
 ด้านหน้าชื่อแฟ้มงานนาเสนอแสดงว่าเปิ ดใช้งานอยู่

การจัดการกับภาพนิ่ง
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 การปรับขนาดมุมมอง
ในการสร้างพรี เซนเตชัน่ เราควรปรับขนาดสไลด์ให้เหมาะสมเพือ่ ความสะอาดในการทางานโดยการปรับ
ขนาดสไลด์สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้

การใช้ Zoom Slider
วิธีน้ ีเป็ นการปรับขนาดการแสดงผลของสไลด์โดยการใช้ Zoom Slider ที่อยูต่ รงด้านล่างของหน้าต่าง
PowerPoint ดังรู ป

Zoon Slider

โดยการปรับขนาดสามารถทาได้ หลายวิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 : คลิกปุ่ ม Zoom Out (ปุ่ ม - ) เพือ่ ย่อสไลด์ หรื อคลิกปุ่ ม Zoom In (ปุ่ ม + ) เพือ่ ขยายสไลด์
วิธีที่ 2 : คลิกเมาส์คา้ งที่แท่งสเกลบน Zoom Slider แล้วเลื่อนไปทางซ้ายเพือ่ ย่อสไลด์ หรื อเลื่อนไปทางขวา
เพือ่ ขยายสไลด์
วิธีที่ 3 : คลิกปุ่ ม Zoom Level แล้วกาหนดขนาดสไลด์ตามต้องการ
วิธีที่2

วิธีที่1

วิธีที่3
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การปรับขนาดด้ วยคาสั่ ง Zoom
วิธีน้ ีจะเป็ นการปรับขนาดในลักษณะเดียวกับการใช้ปุ่ม Zoom Level ที่ Zoom Slider โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. คลิกที่แท็บ VIEW (มุมมอง) บน Ribbon จะปรากฏปุ่ มคาสัง่ ต่างในแท็บนี้ ดังรู ป

2. ในกลุ่มคาสัง่ ย่ อ/ขยาย จะมีปมค
ุ่ าสัง่ ที่ใช้สาหรับย่อ หรื อ ขยาย ขนาดของสไลด์อยู่ 2 ปุ่ ม คือ
- ปุ่ มคาสัง่ ย่ อ/ขยาย
- ปุ่ มคาสัง่ จัดพอดีหน้ าต่ าง

โดยปุ่ มคาสั่ง ย่อ/ขยาย จะเป็ นการกาหนดการเพิ่มหรื อลดขนาด
ของสไลด์ดว้ ยตนเอง โดยการคลิกที่ปุ่มจะปรากฏกรอบคาสั่ง
สาหรับการ ย่อ/ขยาย โดยการใช้งานผูเ้ รี ยนคลิกเลือกขนาดที่
ต้องการที่มีมาให้ เช่น 400 , 200 100 % เป็ นต้น หรื อ ต้องการ
กาหนดขนาดเองให้คลิกที่ปมุ่ จัดพอดีหน้ าต่าง แล้วใส่จานวน
เปอร์เซ็นต์ที่ตอ้ งการให้สไลด์แสดงในโปรแกรม

มุมมองงานนาเสนอกาหนด 35 %

มุมมองงานนาเสนอกาหนด 55 %
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นอกจากนี้ยงั สามารถคลิกที่ปมุ่

เพือ่ ให้ภาพนิ่งปรับขนาดให้พอดีกบั หน้าต่างของงานนาเสนอ

1. มุมมองของภาพนิ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกรอบหน้าต่างของงานนาเสนอ

2. คลิกที่ปมุ่
โปรแกรมจะทาการปรับขนาดของมุมมองงานนาเสนอให้พอดีกบั กรอบหน้าต่าง
เพือ่ ให้เห็นข้อมูลในงานนาเสนอได้ท้งั หมด
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การเริ่มสร้ างภาพนิ่ง
ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนสร้างงานนาเสนอใหม่และต้องการสร้างภาพนิ่งขึ้นมาใช้เอง คือ เป็ นการเพิม่ ภาพนิ่งเข้าไป
ในงานนาเสนอในตาแหน่งที่ตอ้ งการ ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน โดยมีวธิ ีการสร้างภาพนิ่ง
1. คลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon
2. ในกลุ่มคาสัง่ สไลด์ ให้คลิกปุ่ มคาสัง่ สไลด์ ใหม่ จะปรากฏกรอบคาสัง่ ให้เลือกรู ปแบบย่อยของภาพนิ่ง ซึ่งจะ
มีตน้ แบบต่าง ๆ ให้เลือก เช่น ภาพนิ่ งชื่อเรื่ อง , ชื่อเรื่ องและเนื้ อหา ซึ่ งภายในภาพนิ่ งที่สร้างจะมีรูปแบบตาม
รู ปแบบย่อยที่เป็ นตัวอย่างที่ให้มาในสไลด์ ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถใส่เนื้อหา หรื อ รู ปภาพตามต้นแบบที่เลือกได้ทนั ที

ภาพนิ่งที่คลิกเลือกรู ปแบบ เนื้อหา 2 ส่ วน จะได้รูปแบบของเนื้อหาในสไลด์ดงั รู ป

38

การใส่ ข้อความในมุมมองปกติ
หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้สร้างภาพนิ่ งจากรู ปแบบที่เลือกได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใส่ ขอ้ ความและส่ วนอื่น ๆ
ตามที่เลือกรู ปแบบลงในสไดล์ สาหรับในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการใส่ ขอ้ ความในสไลด์หรื อกล่อ งข้อ ความที่เลื อ ก
โดยการทางานกับข้อความต่าง ๆ จะทาในมุ ม มองปกติ ซึ่ งเป็ นมุ มมองที่ง่ายและสะดวกที่สุดสาหรับสร้างและ
ตกแต่งข้อความ โดยวิธีการใส่ขอ้ ความมีดงั นี้
คลิกในขอบเขตของกล่องข้อความในสไลด์ จะปรากฏเคอร์เซอร์สาหรับการพิมพ์ขอ้ ความ
 คลิกในส่วนของ คลิกเพื่อเพิ่มชื่ อเรื่อง เพือ่ พิมพ์ ข้อความที่เป็ นหัวข้ อใหญ่
 คลิกในส่วนของ คลิกเพื่อเพิ่มข้ อความ เพือ่ พิมพ์ส่วนของเนื้อหา

เมื่อผูเ้ รี ยนได้ทาการพิมพ์ขอ้ ความในกล่องข้อความตามต้อ งการแล้วและต้องการตกแต่งแบบอักษร ให้
คลิกเมาส์ที่กล่องข้อความที่ตอ้ งการตกแต่งแบบอักษร จากนั้นคลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon ในกลุ่มคาสัง่ แบบ
อักษร สามารถทาการตกแต่งแบบอักษรได้ท้งั หมด เช่น สีตวั อักษร , ลักษณะแบบอักษร , ชนิดของแบบอักษร เป็ น
ต้น
กลุ่มคาสัง่ ฟอนต์
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การเปลีย่ นรูปแบบภาพนิ่ง
หลังจากที่ได้สร้างภาพนิ่งและเลือกรู ปแบบย่อยตามที่ตอ้ งการบนงานนาเสนอแล้ว และต้องการจะเปลี่ยน
รู ปแบบของภาพนิ่งเป็ นรู ปแบบอื่น ๆ ก็สามารถเปลี่ยนรู ปแบบได้เช่นเดียวกัน ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกที่ภาพนิ่งที่ตอ้ งการเปลี่ยนรู ปแบบ
2. คลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon
3. ในกลุ่มคาสัง่ สไลด์ ให้คลิกปุ่ มคาสัง่ เค้าโครง จะปรากฏกรอบคาสัง่ ให้เลือกรู ปแบบย่อยของภาพนิ่ง ให้
เลือกรู ปแบบของภาพนิ่งที่ตอ้ งการเปลี่ยนรู ปแบบจากแบบเดิม

ภาพนิ่งที่เปลี่ยนรู ปแบบจาก เนื้อหา 2 ส่ วน เป็ นรู ปแบบใหม่คือแบบ ชื่ อเรื่ องและเนื้อหา

40

การคัดลอกภาพนิ่ง
สาหรับการคัดลอกภาพนิ่ งนี้ จะเป็ นเพิ่มภาพนิ่ งขึ้นมาอีกหนึ่ งภาพนิ่ ง ซึ่ งรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพนิ่ ง
ทั้งหมดที่อ ยู่ในภาพนิ่ งจะถูกคัดลอกเป็ นภาพนิ่ งใหม่และภาพนิ่ งเดิ มก็จะยังคงอยู่เช่ นเดี ยวกัน โดยการคัดลอก
ภาพนิ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนสร้างงานนาเสนอในภาพนิ่ งใหม่ ที่ง่ายและรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งสร้างภาพนิ่ งใหม่เพียงแต่
เปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น สาหรับการคัดลอกภาพนิ่ งนี้ ผเู ้ รี ยนสามารถทาได้จากหลายมุมมอง
เช่นเดียวกับการเพิม่ หรื อแทรกภาพนิ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มุมมองปกติ
1. คลิกที่แท็บ มุมมอง จากนั้นเลือก มุมมองปกติ คลิกเลือกแท็บ ภาพนิ่ง ทางด้านซ้ายมือ

2. คลิกเมาส์ทางขวาในส่วนของภาพนิ่งที่ตอ้ งการจะคัดลอก จะปรากฏป๊ อปอัพเมนู
คลิกเลือกคาสัง่ คัดลอก
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3. คลิกตาแหน่งที่ตอ้ งการวางภาพนิ่งที่คดั ลอกมา จากนั้นคลิกเมาส์ทางขวาในตาแหน่งที่
ต้องการจะปรากฏป๊ อปอัพเมนู ให้คลิกเลือกคาสัง่ ตัวเลือกการวางแล้วคลิกที่

จะได้ภาพนิ่งที่คดั ลอกมายังตาแหน่งที่ผเู ้ รี ยนเลือก ดังรู ป

การคัดลอกภาพนิ่งจากไฟล์ งานนาเสนอื่น
สาหรับการคัดลอกภาพนิ่ งจากไฟล์งานนาเสนออื่นนี้ เป็ นการคัดลอกทั้งภาพนิ่ งจากไฟล์อื่นที่ได้มีการสร้าง
รู ปแบบต่าง ๆ มาแล้ว ซึ่ งการคัดลอกนี้ จะนามาแทรกเป็ นสาเนาลงในไฟล์งานนาเสนอปั จจุบนั จากนั้นจึงค่อย
ปรับแต่งเพิม่ เติมเนื้อหาหรื อรู ปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยมีข้นั ตอนการคัดลอกดังนี้

42

1.คลิกเลือกตาแหน่ งของภาพนิ่งที่ตอ้ งการ
จะคัดลอกภาพนิ่ งมาจากไฟล์อื่น จากนั้น
คลิกที่แท็บ หน้ าแรก ในกลุ่มคาสั่ง สไลด์
คลิกเลือกปุ่ มคาสัง่ สไลด์ ใหม่

2.คลิกที่ปมุ่

บนปุ่ มคาสัง่ สไลด์ใหม่ จะปรากฏ

กรอบคาสัง่ ให้เลือกคาสัง่
แล้วจะปรากฏแถบคาสัง่ ทางด้านขวามือ

3. ปรากฏแถบงานทางด้านขวามื อ ของโปรแกรม
จากนั้นให้คลิ กที่ปุ่มคาสั่ง เรี ย กดู จะปรากฏคาสั่ง
ย่อยให้คลิกที่คาสัง่ เรี ยกดูไฟล์ จะปรากฏไดอะล็อก
บล็อกซ์สาหรับเลือกดูแฟ้มนาเสนอที่สร้างไว้แล้ว

4. คลิกเลือกชื่อของแฟ้มงานนาเสนอที่สร้างไว้แล้ว จากนั้นคลิกปุ่ ม เปิ ด
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คลิกที่ชื่อแฟ้มงานนาเสนอ

คลิกที่ปมุ่ เปิ ด
5. จะปรากฏภาพนิ่งของแฟ้มงานนาเสนอที่เปิ ดมาใช้กบั แฟ้มงานนาเสนอปั จจุบนั โดยนาภาพนิ่งทั้งหมดที่
อยูใ่ นแฟ้มมาเรี ยงทางด้านขวามือดังรู ป
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6. จากนั้นคลิกเมาส์เลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการนามาใช้งาน โดยภาพนิ่งที่เลือกจากแฟ้มนาเสนออื่นจะอยูใ่ น
ตาแหน่งที่ผเู ้ รี ยนคลิกเมาส์เลือกในครั้งแรก
ภาพนิ่งที่คดั ลอกมาจากแฟ้มข้อมูลอื่น

การเปลีย่ นแปลงลาดับภาพนิ่ง
สาหรับการเปลี่ ยนแปลงล าดับภาพนิ่ งนั้นผูเ้ รี ยนสามารถทาได้กับมุ มมองปกติ และ มุ มมองตัวเรี ยงล าดับ
ภาพนิ่ ง ทั้งนี้ เพื่อให้ลาดับขั้นและรู ปแบบของงานนาเสนอเป็ นไปอย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานมากที่สุด สาหรับวิธีการทางานในหัวข้อนี้มีดงั นี้
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1.คลิกที่ภาพนิ่งบนแท็บ ภาพนิ่ง ที่ตอ้ งการจะย้าย โดยดูหมายเลข
ภาพนิ่งจากตัวเลขด้านหน้าของภาพนิ่ง

2. ลากไปวางยังตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ

การลบภาพนิ่ง
สไลด์ในงานนาเสนอนั้นประกอบไปด้วยหลายสไลด์ ซึ่งอาจจะมีบางสไลด์ที่ไม่ได้ใช้งาน และต้องลบทิ้ง
ไป ซึ่งเราก็สามารถทาได้โดย
1. คลิกเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการลบ
2. แล้วคลิกขวาบนภาพนิ่งที่ตอ้ งการลบเพือ่ เลือกรายการ ลบสไลด์
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1
2

การยกเลิกการทางานทีผ่ ดิ พลาดด้ วย Undo
ในส่วนของการยกเลิกการทางานที่ผดิ พลาดนั้นหลาย ๆ โปรแกรม และในทุกเวอร์ชนั่ ของโปรแกรม
Office จะมีการทางานของคาสัง่ นี้อยูด่ ว้ ย ซึ่งคาสัง่ Undo นี้จะเป็ นคาสัง่ ที่ใช้ยกเลิกคาสัง่ ที่ได้กระทาลงไป โดย
สามารถทาการยกเลิกได้หลายครั้ง

47

1. ข้อความก่อนทาการลบ

2. ทาการลบข้อความทิ้งไป
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3. คลิกที่ปมุ่ Undo

ซึ่งจะอยูบ่ น Quick Access Toolbar

4. ข้อความที่ถูกลบทิง้ ไปจะกลับคืนดังเดิม

นอกจากนี้ยงั มีปมค
ุ่ าสัง่ อีกคาสัง่ หนึ่งที่มาพร้อมกับปุ่ ม Undo คือคาสัง่ Redo
เป็ นคาสัง่ ที่ยกเลิก
หรื อย้อนกลับการทาคาสัง่ Undo ซึ่งคาสัง่ นี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้คาสัง่ Undo เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น มี
การลบข้อความทิ้งไปแล้วใช้คาสัง่ Undo เพือ่ ยกเลิกการลบข้อความนั้น แต่เกิดเปลี่ยนใจอีกครั้งหนึ่งต้องการลบ
ข้อความนั้นทิ้งจริ ง ๆ ก็ให้ใช้คาสัง่ Redo เพือ่ ยกเลิกการใช้คาสัง่ Undo ข้อความก็จะถูกลบทิ้งไปทันที ซึ่งปุ่ ม
คาสัง่ Redo ก็จะอยูบ่ น Quick Access Toolbar เช่นเดียวกับปุ่ มคาสัง่ Undo
ปุ่ มคาสัง่ Undo

ปุ่ มคาสัง่ Redo
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การใช้ ไม้ บรรทัดและเส้ นตารางในภาพนิ่ง
2. คลิ กให้มี เครื่ องหมาย หน้าคาสั่ง ไม้ บรรทัด เพื่อ ให้มีไ ม้บรรทัดใน
แนวนอนและแนวตั้ง ในการช่วยกะระยะของการวางข้อความและวัตถุต่าง ๆ
มุมมอง

1. คลิกแท็บ มุมมอง
มุมมอง

3. คลิกให้มีเครื่ องหมาย หน้าคาสัง่ เส้ นตาราง เพือ่ ให้มีเส้นตารางบนภาพนิ่ง
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เรื่ อง การจัดการกับข้ อความในภาพนิ่ง
การใส่ ข้อความลงในภาพนิ่ง
สำหรับกำรใส่ขอ้ ควำมในภำพนิ่งนี้จะมีรูปแบบของข้อควำมทีม่ กั ใส่ลงในภำพนิ่ง 3 รู ปแบบคือ
กรอบเค้ าโครง เป็ นข้อควำมเค้ำโครงเรื่ องของเนื้อหำ ซึ่งเกิดจำกกำรสร้ำงเค้ำโครงใน Outline หรื อ
กำรสร้ำงข้อควำมจำกเค้ำร่ ำงที่โปรแกรมมีเป็ น Layout มำให้ โดยกำรใช้กรอบเค้ำโครงนี้จะมีกำรนำเค้ำโครง
สำเร็จรู ปจำกคำสัง่ เค้ำโครงมำใช้งำน
ผูเ้ รี ยนเพียงแต่พมิ พ์ขอ้ ควำมในกรอบข้อควำมที่มีอยูใ่ นเค้ำ
โครงของภำพนิ่งเท่ำนั้นเอง
แทรกภำพนิ่งโดยกำรเลือกรู ปแบบภำพนิ่งจำกปุ่ มคำสัง่
เค้ำโครง จำกนั้นเลือกรู ปแบบของเค้ำโครง

พิมพ์ขอ้ ควำมในตำแหน่งของกรอบเค้ำโครงที่มีมำให้
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 กล่องข้ อความ (Text box) เป็ นกล่องข้อควำมที่ผเู ้ รี ยนใส่เพิม่ เติมลงไปในภำพนิ่ง โดยจะไม่มีผล
ต่อโครงร่ ำง หรื อโครงเรื่ องในมุมมอง Outline
คลิกที่แท็บ แทรก > คลิกเลือก กล่องข้ อความ

1

2

คลิกเมำส์บนสไลด์1 ครั้ง ทำกำรพิมพ์
ข้อควำมที่ตอ้ งกำร
3

 อักษรศิลป์ เป็ นข้อควำมที่ได้ออกแบบทั้งรู ปแบบ สีสนั และ แสงเงำมำให้เรี ยบร้อยแล้ว เพียงแต่เรำใส่
ข้อควำมตำมที่ตอ้ งกำรลงก็จะได้ขอ้ ควำมศิลป์ ตกแต่งในภำพนิ่งอย่ำงสวยงำม
คลิกที่แท็บ แทรก > คลิกเลือก อักษรศิลป์

1

2

ทำกำรพิมพ์ขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำร

3
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การปรับแต่ งข้ อความ
เมื่อผูเ้ รี ยนทำกำรสร้ำงข้อควำมแล้วในเรื่ องต่อไปก็คือกำรปรับแต่งข้อควำมที่สร้ำงขึ้นในรู ปแบบต่ำง ๆ
โดยข้อ ควำมในภำพนิ่ ง จะแสดงอยู่ในบริ เวณกรอบสี่ เหลี่ยม หรื อ กรอบข้อ ควำม ซึ่ งผูเ้ รี ยนสำมำรถปรับแต่ง
ข้อ ควำมเหล่ ำนี้ ไ ด้ โดยกำรคลิ กเมำส์ที่กรอบข้อ ควำมแล้วจึงทำกำรปรับแต่งในรู ปแบบต่ำง ๆ ดังรำยละเอี ยด
ต่อไปนี้
กล่องข้อควำมในมุมมองปกติเวลำพิมพ์ขอ้ ควำม
กรอบของกล่องข้อควำมจะเป็ นจุดไข่ปลำดังรู ป

หำกต้องกำรปรับแต่งแบบอักษรในรู ปแบบต่ำง ๆ จะต้องคลิกที่กรอบของกล่องข้อควำม
ให้เป็ นกรอบสี่เหลี่ยมเส้นตรง จึงจะสำมำรถปรับแต่งกล่องข้อควำมได้ท้งั หมด ดังรู ป

สำมำรถปรับแต่งรู ปแบบของกล่องข้อควำมได้ท้งั หมด ดังรู ป
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 การเลือกข้ อความทั้งหมด
กำรเลือกข้อควำมทั้งหมดในภำพนิ่งนั้น สำมำรถทำได้โดยกำรคลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon แล้ว
คลิกปุ่ มคำสัง่ เลือก จะมีเมนูยอ่ ยให้เลือกคำสัง่ เลือกทั้งหมด จะเป็ นกำรเลือกข้อควำมและวัตถุต่ำง ๆ ที่วำงบน
ภำพนิ่งนั้น โดยมีกรอบของตัวเลือกวัตถุคลุมวัตถุหรื อ ข้อควำม ดังรู ป

คลิกแท็บ หน้ าแรก

คลิกปุ่ มคำสัง่ เลือก แล้วเลือกคำสัง่ เลือกทั้งหมด

จะปรำกฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบวัตถุและข้อควำม
ทั้งหมดแสดงว่ำเลือกวัตถุที่อยูบ่ นภำพนิ่งทั้งหมด

หรื อ
กดปุ่ ม Ctrl+A บนแป้นพิมพ์ท้งั ในมุมมองปกติ และมุมมองเค้ำร่ ำง จะเป็ นกำรเลือกวัตถุหรื อข้อควำมในภำพนิ่ง
ทุกภำพนิ่งบนแฟ้มข้อมูล
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การเคลื่อนย้ายข้ อความ
คลิกที่ขอ้ ควำมนั้น จะปรำกฏขอบเขตล้อมรอบข้อควำมนั้น
1. เลื่อนตัวชี้ของเมำส์ไปที่ส่วนใด ๆ ของขอบเขตนั้นที่ตวั ชี้เป็ นรู ปลูกศร

2. คลิกแล้วลำกขอบเขตนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

3.กล่องข้อควำมถูกเคลื่อนย้ำยไปยังตำแหน่งใหม่
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การปรับขอบเขตของข้ อความ
1.คลิกที่ขอ้ ควำมนั้น จะปรำกฏขอบเขตล้อมรอบข้อควำมนั้น

2. นำเมำส์ไปคลิกตรงมุมของกล่อ งข้อ ควำม มุมใดก็ได้ โดยคลิกค้ำงไว้แล้วทำกำรยืดออก หรื อย่อเข้ำ เพื่อปรับ
ขอบเขต

3.เมื่อกล่องข้อควำมขยำยจะทำให้ขอ้ ควำมเปลี่ยนแปลงตำแหน่งด้วยเช่นกัน

การคัดลอกข้ อความ
1. คลิกเลือกกล่องข้อควำมที่ตอ้ งกำรคัดลอก
2. คลิกเมำส์ทำงขวำของกล่องข้อควำม เลือกคำสัง่ คัดลอก

หรื อ คลิกแท็บ หน้ าแรก คลิกปุ่ ม

คำสัง่ คัดลอก
3. ไปที่บริ เวณที่ตอ้ งกำรวำงกล่องข้อควำม คลิกเมำส์ทำงขวำ เลือกคำสัง่ วาง หรื อ คลิกที่ปมุ่ วาง
บนแท็บ หน้ าแรก เช่นเดียวกัน
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ใช้ปุ่มคำสัง่ บนแถบ Ribbon

ใช้คำสัง่ จำกกล่องข้อควำม

จะได้ขอ้ ควำมที่คดั ลอกแล้วบนภำพนิ่ง โดยกำรใช้คำสัง่ คัดลอก 1 ครั้ง จะสำมำรถใช้คำสัง่ วำง เพือ่
คัดลอกกล่องข้อควำมกี่ครั้งก็ได้โดยกำรคลิกปุ่ มคำสัง่ วำงไปเรื่ อย ๆ ดังรู ป
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การจัดรู ปแบบข้ อความ
กำรกำหนดรู ปแบบของข้อควำม เช่น เปลี่ยนรู ปแบบตัวอักษร , สีตวั อักษร จะทำให้ภำพนิ่งมีควำม
สวยงำม และ น่ำสนใจมำกยิง่ ขึ้น โดยมีรำยละเอียดของกำรปรับแต่ง ดังนี้
การเปลีย่ นแบบอักษร
1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม
2. คลิกแท็บ หน้ าแรก จำกนั้น เลือกปุ่ มคำสัง่ ฟอนต์ โดยคลิกเมำส์ที่ปมุ่ สำมเหลี่ยมเล็กๆ
เพือ่ เลื่อนดูรำยชื่อของแบบอักษร โดยเลื่อนสกอร์บำร์ของคำสัง่ ดูแบบอักษรทั้งหมด โดย
คลิกที่ชื่อของแบบอักษรที่ตอ้ งกำรเปลี่ยนรู ปแบบได้ทนั ที แบบอักษรที่ตอ้ งกำรจะแทนที่แบบอักษรเดิม แต่กำร
เลือกแบบอักษรที่เป็ นภำษำไทย จะต้องเลือกแบบอักษรที่มีนำมสกุล New หรื อ UPC
คลิกแท็บ หน้ำแรก บน Ribbon

** อักษรทีเ่ ปลีย่ นจากรูปแบบเดิม

คลิกเลือกแบบอักษรจำกปุ่ มคำสัง่ ฟอนต์
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การเปลีย่ นขนาดแบบอักษร
1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม
2. คลิกแท็บ หน้ าแรก จำกนั้น เลือกปุ่ มคำสัง่ ขนาดฟอนต์ โดยคลิกเมำส์ที่ปมุ่
เพือ่ เลื่อนดู
ขนำดของแบบอักษร โดยเลื่อนสกอร์บำร์ของคำสัง่ ดูขนำดของตัวอักษร โดยคลิกที่ขนำดแบบอักษรที่ตอ้ งกำร
เปลี่ยนได้ทนั ที หรื อ สำมำรถพิมพ์ตวั เลขเป็ นขนำดของตัวอักษรที่ตอ้ งกำรลงในช่อง ขนาดฟอนต์ แล้วกดปุ่ ม
Enter เพือ่ เปลี่ยนขนำดของตัวอักษร
คลิกเลือกขนำดของแบบอักษร หรื อ
คลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon
พิมพ์ตวั เลขขนำดตัวอักษรได้จำกช่องนี้

นอกจำกนี้ยงั ใช้ปุ่มคำสัง่ เพิ่มขนาดฟอนต์

เพือ่ เพิม่ ขนำดตัวอักษรให้ใหญ่ข้ นึ และ ใช้ปุ่มคำสั่ง

ลดขนาดฟอนต์
เพื่อ ลดขนำดตัวอักษรให้เล็กลง โดยกำรใช้งำนปุ่ มคำสั่ง ให้คลิ กเลื อกกล่องข้อควำมที่
ต้องกำรแล้วคลิกเมำส์ปุ่มเพิม่ หรื อ ลดขนำด ไปเรื่ อย ๆ ตัวอักษรจะเปลี่ยนแปลงตำมกำรคลิกเมำส์
ขนำดของตัวอักษรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
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 การกาหนดตัวหนา ตัวเอียง และ ขีดเส้ นใต้ ข้อความ
1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม
2. คลิกแท็บ หน้ าแรก จำกนั้น เลือกปุ่ มคำสัง่ ต่ำง ๆ ดังนี้

ตัวหนา

ขีดเส้ นใต้

ตัวเอียง

คลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon

ขีดฆ่ ากลางข้ อความ

แรเงา

คลิกเลือกปุ่ มคำสัง่ ต่ำงๆ

** ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการปรับลักษณะของตัวอักษรจากปุ่ มคาสั่ งข้ างต้ น
ลักษณะตัวอักษรก่อนกำรปรับแต่ง
ตัวหนำ
ตัวเอียง
ขีดเส้นใต้
แรเงำ
ขีดฆ่ำกลำงข้อควำม
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ตกแต่ งข้ อความโดยการใช้ สี
1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม
2. คลิกแท็บ หน้ าแรก จำกนั้น เลือกปุ่ มคำสัง่ สี ฟอนต์ โดยคลิกที่ปมุ่
โดยโปรแกรมจะมีสีมำให้เลือกมำกมำย ดังรู ป
คลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon

เพือ่ เลือกสีตำมต้องกำร

คลิกเลือกปุ่ มคำสัง่ ต่ำงๆ

แต่ถำ้ ต้องกำรสีอื่น ๆ เพิม่ เติมให้คลิกเมำส์ที่คำสัง่ สี เพิ่มเติม จะปรำกฏจำนสีให้เลือกคลิกสีได้เพิม่ เติมอีก
โดยกรอบคำสัง่ สี จะมีแท็บอยู่ 2 แท็บ คือ แท็บมาตรฐาน เป็ นสีสำเร็จรู ปที่ผสมแล้ว และแท็บกาหนดเอง เป็ นกำร
เลือกผสมสีเองโดยใช้แสง และ สีในโหมดต่ำง ๆ
แท็บ มาตรฐาน

แท็บ กาหนดเอง

คลิกเลือกควำม
เข้ม-จำงของสี

คลิกเลือกสีที่มีในจำนสี

คลิกเลือกสีในตำแหน่งที่ตอ้ งกำร
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**ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการเปลีย่ นสี ตัวอักษร

การปรับระยะห่ างให้ กบั ข้ อความ
ผูเ้ รี ยนสำมำรถปรับระยะห่ำงระหว่ำงตัวอักษรในข้อควำม เพือ่ ให้ขอ้ ควำมมีระยะที่ไม่ติดกัน หรื อ ห่ำงกัน
มำกเกินไป และเพือ่ ให้เกิดควำมสวยงำมในกำรจัดวำงข้อควำมด้วย โดยมีวธิ ีกำรปรับระยะห่ำงของข้อควำม ดังนี้
ข้อควำมปกติในกล่องข้อควำม

สำหรับวิธีกำรปรับระยะห่ำงข้อควำมให้คลิกเมำส์ที่
กล่องข้อควำม จำกนั้นคลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon
จำกนั้นคลิกปุ่ มระยะห่ำงตัวอักขระ
โดยคลิกที่ปมุ่
คำสัง่ จะมีตวั เลือก ให้สำมำรถปรับระยะตำมต้องกำรได้ คือ
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2. คลิกปุ่ มปรับระยะห่ำงแล้วเลือกตัวเลือกของระยะห่ำงที่ตอ้ งกำร

1. คลิกเลือกกล่องข้อควำม

** ตัวอย่ างของการปรับระยะห่ างของข้ อความ

ปรับระยะห่ำงแบบแน่นมำก

ปรับระยะห่ำงแบบหลวมมำก

นอกจำกนี้ยงั สำมำรถปรับแต่งระยะห่ำงของตัวอักษรเพิม่ เติมได้จำกปุ่ มคำสัง่ ที่โปรแกรมมีมำให้ โดยกำร
คลิกที่คำสัง่ ระยะห่ างเพิ่มเติม...... จะปรำกฏกรอบคำสัง่ สำหรับกำรปรับแต่งระยะห่ำงของข้อควำม ดังนี้

เลือกรู ปแบบของกำร
ปรับระยะห่ำง

กำหนดระยะห่ำงด้วย
ตัวเลขตำมต้องกำร
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การเปลีย่ นตัวพิมพ์
ผูเ้ รี ยนสำมำรถปรับเปลี่ยนรู ปแบบของตัวพิมพ์สำหรับตัวอักษรภำษำอังกฤษได้ดว้ ยปุ่ มคำสั่งในโปรแกรม
PowerPoint เช่น เปลี่ยนรู ปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ เป็ น ตัวพิมพ์เล็ก เป็ นต้น

ข้อควำมปกติในกล่องข้อควำม

สำหรับวิธีกำรเปลี่ยนตัวพิมพ์สำหรับพยัญชนะ
ภำษำอังกฤษให้คลิกแท็บ หน้ าแรก บน Ribbon จำกนั้นคลิก
เลือกปุ่ มกำรเปลี่ยนตัวพิมพ์
โดยคลิกที่ปุ่มคำสัง่ จะมี
ตัวเลือก ให้สำมำรถปรับเปลี่ยนรู ปแบบตำมต้องกำร

** ตัวอย่ างของการปรับเปลีย่ นตัวพิมพ์

เลือกรู ปแบบเป็ นขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เลือกรู ปแบบเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
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คัดลอกการตกแต่ งและรูปแบบข้ อความ
สำหรับรู ปแบบกำรใช้งำนของคำสั่งคัดลอกกำรตกแต่งและรู ปแบบข้อควำมนี้ จะเป็ นกำรคัดลอกรู ปแบบ
ของข้อควำมที่ผเู ้ รี ยนได้ทำกำรตกแต่งให้กบั ข้อควำมต้นฉบับจนเป็ นที่พอใจแล้ว และต้องกำรตกแต่งรู ปแบบของ
ข้อควำมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ถ้ำไม่ใช้วธิ ีกำรคัดลอกนี้ผเู ้ รี ยนจะต้องทำกำรตกแต่งรู ปแบบของตัวอักษรใหม่ แต่หำก
ใช้คำสัง่ กำรคัดลอกรู ปแบบนี้ก็จะเป็ นกำรลดเวลำและลดขั้นตอนของกำรทำงำนได้อย่ำงมำก โดยรู ปแบบของกำร
ตกแต่งจำกต้นฉบับจะนำมำอยูบ่ นข้อควำมที่ตอ้ งกำรใหม่ แทนที่เดิม โดยกำรใช้คำสั่งจะใช้ปุ่มคำสั่ง ตัวคัดวาง
รู ปแบบ (Format Painter)

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ข้อควำมต้นฉบับที่เป็ นต้นแบบของข้อควำมที่ตอ้ งกำรจะคัดลอก

ข้อควำมปลำยทำงที่ตอ้ งกำรให้รูปแบบของต้นฉบับคัดลอกมำวำง
ขั้นตอนของกำรคัดลอกรู ปแบบข้อควำมมีดงั นี้
2. คลิกเลือกปุ่ มคำสัง่ ตัวคัดวางรู ปแบบ บนแท็บคำสัง่ หน้ าแรก บน Ribbon
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1. ดรำกส์เมำส์คลุมข้อควำมที่ตอ้ งกำรนำมำเป็ นต้นแบบ
3. ดรำกส์เมำส์คลุมข้อควำมที่ตอ้ งกำรนำ
รู ปแบบไปวำง หรื อ ข้อควำมปลำยทำง

4. ข้อควำมปลำยทำง จะมีรูปแบบต่ำง ๆ
ที่เหมือนกับข้อควำมต้นฉบับทุกประกำร

การล้างการจัดรูปแบบข้ อความ
เมื่อผูเ้ รี ยนทำกำรตกแต่งข้อควำมในรู ปแบบต่ำง ๆ แล้วในเวอร์ชนั่ 2013 นี้จะมีปุ่มคำสัง่ ที่ใช้ยกเลิกรู ปแบบ
ต่ำง ๆ ที่ทำกำรตกแต่งไปทั้งหมดให้เป็ นรู ปแบบเริ่ มต้นของข้อควำม โดยคลิกที่ปุ่มคำสัง่
ของ Ribbon ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกแท็บ หน้ าแรก

บนแท็บ หน้ าแรก

3. คลิกปุ่ มล้ำงกำรจัดรู ปแบบ

2. คลิกเลือกกล่องข้อควำม
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รู ปแบบของข้อควำมถูกยกเลิกเป็ น
ค่ำเริ่ มต้นของข้อควำมในครั้งแรก

การจัดวางข้ อความและย่อหน้ า
ผูเ้ รี ยนสำมำรถจัดข้อควำมให้ดูเป็ นระเบียบ และอ่ำนง่ำยโดยกำรจัดวำงข้อควำม ปรับแนวกำรวำงข้อควำม และ
กำรปรับระยะห่ ำงของบรรทัด และ ย่อหน้ำ โดยใช้กุล่มคำสั่ง ย่ อหน้ า ซึ่ งอยูใ่ นแท็บ หน้ าแรก ใน Ribbon ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มคำสัง่ ย่อหน้ำ

การจัดวางข้อความในกล่องข้ อความในแนวตั้ง
1. เลือกข้อควำมที่ตอ้ งกำรจัดวำงตำแหน่ง
2. เลือกตัวเลือกสำหรับกำรจัดวำงข้อควำมในแนวตั้ง คือ
จัดข้อมูลชิดซ้ำย

จัดข้อมูลชิดขวำ จัดข้อมูลชิดขอบซ้ำยและขอบ
ขวำ

จัดข้อมูลกึ่งกลำง จัดข้อมูลเต็มบรรทัด
ตัวอย่ำงของกำรใช้ปุ่มคำสัง่ กำรจัดวำงข้อควำมในกล่องข้อควำมในแนวตั้ง

จัดข้อมูลกึ่งกลำงกล่องข้อควำม

67

จัดข้อมูลกึ่งกลำงกล่องข้อควำม
การจัดวางข้อความในกล่องข้ อความในแนวนอน
1. เลือกข้อควำมที่ตอ้ งกำรจัดวำงตำแหน่ง
2. เลือกตัวเลือกสำหรับกำรจัดวำงข้อควำมในแนวนอน คือ
ปุ่ มจัดแนวข้อควำม

จัดข้อมูลชิดด้ำนบนของกล่องข้อควำม
จัดข้อมูลกึ่งกลำงของกล่องข้อควำม
จัดข้อมูลชิดด้ำนล่ำงของกล่องข้อควำม
ปรับแต่งกำรจัดข้อควำมเพิม่ เติม
ตัวอย่ำงของกำรใช้ปุ่มคำสัง่ กำรจัดวำงข้อควำมในกล่องข้อควำมในแนวนอน

จัดข้อมูลชิดด้ำนบนของกล่องข้อควำม
การแบ่ งข้ อความเป็ นหลายคอลัมน์

จัดข้อมูลชิดด้ำนล่ำงของกล่องข้อควำม
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1. เลือกข้อควำมที่ตอ้ งกำรแบ่งคอลัมน์
2. เลือกตัวเลือกสำหรับกำรแบ่งคอลัมน์ คือ
ปุ่ มแบ่งคอลัมน์
แบ่งกล่องข้อควำมเป็ นหนึ่งคอลัมน์
แบ่งกล่องข้อควำมเป็ นสองคอลัมน์
แบ่งกล่องข้อควำมเป็ นสำมคอลัมน์
กำรแบ่งคอลัมน์เพิม่ เติม
**ตัวอย่ำงของกำรใช้ปุ่มคำสัง่ กำรแบ่งคอลัมน์

จัดข้อมูลแบบสองคอลัมน์
จัดข้อมูลแบบสำมคอลัมน์
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การปรับทิศทางการวางข้ อความ
1. เลือกข้อควำมที่ตอ้ งกำรปรับทิศทำงกำรวำงข้อควำม
2. เลือกตัวเลือกสำหรับกำรปรับทิศทำงกำรวำงข้อควำม คือ

ปุ่ มคำสัง่ ทิศทำงข้อควำม

กำรปรับทิศทำงข้อควำมเป็ นแนวนอน
กำรปรับทิศทำงข้อควำมแบบหมุนข้อควำมทั้งหมด 90 องศำ
ศำ
กำรปรับทิศทำงข้อควำมแบบหมุนข้อควำมทั้งหมด 200 องศำ
ศำ
กำรหมุนข้อควำมแบบเรี ยงซ้อน
กำรหมุนข้อควำมเพิม่ เติม
**ตัวอย่ำงของกำรใช้ปุ่มคำสัง่ กำรแบ่งคอลัมน์

จัดข้อมูลแบบหมุนข้อควำมทั้งหมด 90 องศำ
ศำ

จัดข้อมูลแบบหมุนข้อควำมทั้งหมด 270 องศำ
ศำ
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การจัดระยะห่ างของบรรทัด
1. เลือกข้อควำมที่ตอ้ งกำรปรับทิศทำงกำรวำงข้อควำม
2. เลือกตัวเลือกสำหรับกำรปรับทิศทำงกำรวำงข้อควำม คือ
ปุ่ มปรับระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด

ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด โดยตัวเลขที่
มำกขึ้นหมำยถึงระยะห่ำงระหว่ำง
ข้อควำมแต่ละบรรทัดก็จะมำกขึ้นด้วย
ตัวเลือกเพิม่ เติมของกำรปรับแต่ง
ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด
**ตัวอย่ำงของกำรใช้ปุ่มคำสัง่ ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด

กำหนดระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดเท่ำกับ 2.0

กำหนดระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดเท่ำกับ 3.0
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การเพิ่มหรื อลดระดับย่ อหน้ าให้ กับข้ อความ
1. เลือกข้อควำมที่ตอ้ งกำรปรับระดับข้อควำม
2. เลือกตัวเลือกสำหรับกำรปรับทิศทำงกำรวำงข้อควำม คือ
ปุ่ มเพิม่ ระดับรำยกำร

ปุ่ มลดระดับรำยกำร

ข้อควำมปกติก่อนทำกำร
เพิม่ หรื อลดระดับรำยกำร

** ตัวอย่ำงของกำรใช้ปุ่มคำสัง่ เพิม่ หรื อ ลดระดับรำยกำร

เมื่อใช้ปุ่มคำสัง่ ลดระดับ
รำยกำรเป็ นหัวข้อย่อย

เมื่อใช้ปุ่มคำสัง่ เพิม่ ระดับ
รำยกำรเป็ นหัวข้อย่อย
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การใส่ ตัวเลขลาดับหัวข้ อ หรื อสัญลักษณ์หน้ าหัวข้ อ
ในกำรใช้งำนโปรแกรม PowerPoint หำกมีกำรวำงโครงเรื่ องใน Outline หรื อมุมมองเค้ำร่ ำง โปรแกรมก็
จะใส่ Bullets (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย)
หรื อ สัญลักษณ์นำหน้ำแต่ละหัวข้อให้โดยอัตโนมัติ
เพือ่ ที่จะแยกอย่ำงชัดเจนว่ำข้อควำมส่วนใดเป็ นหัวข้อ หรื อ หัวข้อย่อย โดยผูเ้ รี ยนยังสำมำรถปรับแต่งรู ปแบบของ
สัญลักษณ์น้ ีได้ดว้ ย โดยปุ่ มคำสัง่ นี้จะ มี 2 รู ปแบบคือ แบบเป็ นรำยกำรหรื อรู ปภำพ และเป็ นแบบตัวเลข และ
ตัวอักษร
สัญลักษณ์แสดงหน้ำหัวข้อแบบ
ลำดับเลขหรื อตัวอักษร

สัญลักษณ์แสดงหน้ำหัวข้อ
แบบรำยกำรหรื อรู ปภำพ

การแสดง หรือ ยกเลิกสัญลักษณ์หน้ าหัวข้อ
3. คลิกปุ่ มคำสัง่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สังเกตว่ำปุ่ ม
คำสัง่ จะเป็ นสีเหลือง แสดงว่ำเลือกใช้คำสัง่ อยู่

1.คลิกแท็บหน้ำแรก

2. คลิกเลือกกล่องข้อควำมที่
ต้องกำรให้มีสญ
ั ลักษณ์หน้ำ
หัวข้อ

4. กล่องข้อควำมจะปรำกฏสัญลักษณ์
แสดงหัวข้อย่อยให้โดยอัตโนมัติ

การยกเลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้ อย่อย

1.คลิกแท็บหน้ำแรก

3. คลิกปุ่ มคำสัง่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย อีกครั้ง
สังเกตว่ำปุ่ มคำสัง่ จะเป็ นสีฟ้ำ แสดงว่ำยกเลิกกำรใช้งำน

2. คลิกเลือกกล่อง
ข้อควำมที่ตอ้ งกำรยกเลิก
4. สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูก
ยกเลิกเหลือแต่ขอ้ ควำมปกติ ดังรู ป
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การแสดง หรือ ยกเลิกตัวเลขหน้ าหัวข้ อ
3. คลิกปุ่ มคำสัง่ สัญลักษณ์แสดง
หัวข้อย่อย แบบตัวเลข

1.คลิกแท็บหน้ำแรก

2. คลิกเลือกกล่องข้อควำมที่
ต้องกำรให้มีสญ
ั ลักษณ์หน้ำหัวข้อ
4. กล่องข้อควำมจะปรำกฏสัญลักษณ์แสดง
หัวข้อย่อยแบบตัวเลขให้โดยอัตโนมัติ

การยกเลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้ อย่อย
1.คลิกแท็บหน้ำแรก

3. คลิกปุ่ มคำสัง่ สัญลักษณ์แสดง
หัวข้อย่อยแบบตัวเลขอีกครั้ง

2. คลิกเลือกกล่องข้อควำมที่
ต้องกำรยกเลิก
4. สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบตัวเลขจะ
ถูกยกเลิกเหลือแต่ขอ้ ควำมปกติ ดังรู ป
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การเปลี่ยนสั ญลักษณ์หน้ าข้ อความ
1. คลิกที่ปมุ่  ตรงปุ่ มคำสัง่ สัญลักษณ์แสดงหน้ำ
หัวข้อ จะปรำกฏรู ปแบบของสัญลักษณ์ให้เลือกเปลี่ยน

2. คลิกเลือกรู ปแบบอื่นของสัญลักษณ์ทมี่ ีมำให้โดยสังเกต
ว่ำ รู ปแบบที่เลือกจะถูกปรับเปลี่ยนที่กล่องข้อควำม
3.นอกจำกนี้หำกต้องกำรปรับแต่งรู ปแบบของ
สัญลักษณ์เพิม่ เติมจำกที่มีมำให้สำมำรถเลือกรู ปแบบ
ได้อีกจำกคำสัง่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับ
เลข โดยจะปรำกฏกรอบคำสัง่ ให้กำหนด
หำกต้องกำรปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์แบบ
ลำดับเลขคลิกแท็บ ลำดับเลข แล้ว
ปรับเปลี่ยนโดยเลือกรู ปแบบอื่นเช่นเดียวกัน

หำกต้องกำรเปลี่ยนเป็ นรู ปภำพ
หน้ำหัวข้อให้คลิกที่ปมุ่ รู ปภำพ
เลือกกำหนดเองเพือ่ เลือกรู ปแบบอื่น ๆ ได้อีก

กำหนดสีของสัญลักษณ์ได้เช่นกัน
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การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
1. เลื่อนตัวบอกตำแหน่งกำรพิมพ์ ไปยังตำแหน่งที่จะใส่อกั ขระพิเศษ
2. คลิกแท็บ แทรก จำกนั้นคลิกปุ่ มคำสัง่ สั ญลักษณ์
จะปรำกฏกรอบคำสัง่ ให้เลือกรู ปแบบของ
สัญลักษณ์ที่ตอ้ งกำรแทรกลงบนภำพนิ่ง
3. คลิกเลือกรู ปแบบของสัญลักษณ์ที่ตอ้ งกำรแทรก
4. คลิกปุ่ ม แทรก สัญลักษณ์ที่เลือกจะปรำกฏบนตำแหน่งที่เลือก

2

1
3

4

อักขระพิเศษที่แทรกเข้ำมำ โดยสำมำรถปรับแต่งรู ปแบบได้
เหมือนกับตัวอักษรทัว่ ไป เช่น เปลี่ยนสี , ขีดเส้นใต้ เป็ นต้น
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การตรวจสอบและแก้ไขคาผิด
ในกำรนำเสนอผลงำนหรื อข้อมูลต่ำง ๆ นั้น ถ้ำในภำพนิ่งของเรำมีขอ้ ควำมที่สะกดผิด อำจทำให้ผชู ้ มที่ดู
งำนนำเสนอขำดควำมเชื่อถือในข้อมูล ดังนั้นกำรตรวจและแก้ไขคำผิดจึงเป็ นสิ่งที่จำเป็ นอย่ำงมำกในงำนนำเสนอ
การตรวจคาผิดอัตโนมัติ
ในกำรตรวจคำผิดนี้ปกติโปรแกรมจะตั้งค่ำกำรตรวจอัตโนมัติเอำไว้แล้ว โดยกำรใช้งำนหำกมีกำรพิมพ์คำผิด
ลงไปในภำพนิ่งโปรแกรมจะแสดงเป็ นเส้นสีแดงใต้คำผิดนั้น วิธีแก้ไขคำผิดให้คลิกเมำส์ทำงขวำของคำผิด
จำกนั้นเลือกคำที่ถูกต้องแทนที่คำผิด

1.ข้อควำมที่มีกำรพิมพ์
ผิด

2. คลิกเมำส์ทำงขวำของคำผิดจะปรำกฏคำที่
สะกดถูกต้อง โดยโปรแกรมจะสุ่มตัวอย่ำงของ
คำให้โดยอัตโนมัติ หำกเป็ นคำที่ตอ้ งกำรแก้ไข
ให้คลิกที่คำนั้นจะเป็ นกำรแก้ไขคำผิดทันที

3. จะได้คำที่สะกดถูกต้องแทนที่
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การกาหนดให้ ตรวจคาผิดอัตโนมัติ
หำกในโปรแกรมไม่มีกำรตรวจคำผิดในขณะที่พิมพ์ขอ้ ควำม อำจจะเกิดจำกกำรที่ยกเลิกรู ปแบบของคำสัง่ นี้
ไป ซึ่งสำมำรถเข้ำไปกำหนดกำรตรวจคำผิดอัตโนมัติน้ ีได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
1. คลิกแท็บ

2. คลิกเลือกคำสัง่ ตัวเลือกของ PowerPoint
3. จะปรำกฏกรอบคำสัง่ สำหรับกำรปรับแต่งโปรแกรม PowerPoint
ให้คลิกเลือกคำสัง่ การพิสูจน์ อกั ษร จะปรำกฏคำสัง่ ย่อยด้ำนขวำมือ

5. คลิกปุ่ ม แทรก

4. คลิกเมำส์ให้มีเครื่ องหมำย หน้ำหัวข้อ ตรวจการสะกดขณะพิมพ์
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การตรวจคาผิดด้ วยคาสั่ ง Spelling
คำสัง่ นี้ เป็ นกำรสัง่ ให้โปรแกรมตรวจสอบคำผิด โดยเมื่อโปรแกรมพบคำที่สะกดผิดจะแสดงคำที่คำดว่ำจะ
ถูกต้องให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้งำนมำแทนที่คำที่สะกดผิดนั้น โดยมีข้นั ตอนของกำรใช้งำนกำรตรวจคำผิดในภำพนิ่ง
ดังนี้
2.คลิกปุ่ มคำสัง่ การสะกด

1.คลิกแท็บ รีวิว

หำกโปรแกรมพบคำที่สะกดผิด
จะปรำกฏแถบสีคลุมข้อควำม
3. โปรแกรมจะทำกำรตรวจคำผิดในภำพนิ่งให้ท้ งั หมดหำกมีคำผิดจะขึ้นคำศัพท์ที่ถูกต้องมำให้ ผูเ้ รี ยน
สำมำรถคลิกปุ่ มคำสัง่ ต่ำง ๆ เพือ่ ให้โปรแกรมทำงำนให้ดงั รำยละเอียดจะกล่ำวในหัวข้อต่อไป

**ข้อควำมที่โปรแกรมทำกำร
แก้ไขคำผิดให้เรี ยบร้อยแล้ว
4.เมื่อโปรแกรมทำกำรตรวจคำผิดและ
แก้ไขคำผิดทั้งหมดแล้วจะแจ้งให้ทรำบ
ว่ำได้ดำเนินกำรตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว
คลิกที่ปมุ่ ตกลง

79

การค้นหาและแทนที่ข้อความ
สำหรับกำรค้นหำและแทนที่ขอ้ ควำมนี้ จะถู กแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ กำรค้นหำคำ หรื อ ข้อ ควำม เพื่อ
นำมำใช้งำน และกำรค้นหำและแทนที่ขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำรแก้ไข หรื อ เพิม่ เติมข้อควำมก็ได้เช่นเดียวกัน
การค้นหาข้ อความ
1.คลิกแท็บ หน้ าแรก

2. คลิกปุ่ มคำสัง่ ค้นหำ จะปรำกฏกรอบคำสัง่

3. ปรำกฏกรอบค ำสั่ ง ค้ น หา ให้ ใ ส่
ข้อ ควำมที่ตอ้ งกำรค้นหำในช่ อ ง สิ่ งที่
ค้นหา จำกนั้นคลิกปุ่ ม ค้นหาถัดไป

4. โปรแกรมจะทำกำรค้นหำข้อควำมที่ตอ้ งกำร หำกพบจะปรำกฏเป็ นแถบสีฟ้ำบนข้อควำม
หำกมีมำกกว่ำ 1 ข้อควำม ให้คลิกที่ปุ่มคำสัง่ ค้นหำถัดไป หำกมีขอ้ ควำมนี้อีกก็จะสร้ำงแถบ
สีฟ้ำคลุมข้อควำมไปเรื่ อย ๆ ในทุกภำพนิ่งของงำนนำเสนอ
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การค้นหาและแทนที่ข้อความ
1.คลิกแท็บ หน้ าแรก

2. คลิกปุ่ มคำสัง่ แทนที่ ซึ่งในคำสัง่ แทนที่จะมี
ตัวเลือกอยู่ 2 ตัวเลือก คือ แทนที่ และ แทนที่ฟอนต์

3. ปรำกฏกรอบคำสัง่ แทนที่
- ให้ใส่ขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำรค้นหำในช่อง สิ่ งที่ค้นหา ……………
- ใส่ขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำรให้แทนที่คำที่คน้ หำในช่อง แทนที่ด้วย ………..
จำกนั้นคลิกปุ่ ม แทนที่ หำกต้องกำรแทนที่แค่ครั้งเดียว แต่ถำ้ ต้องกำร
แทนที่ทุกคำในงำนนำเสนอให้คลิกปุ่ ม แทนที่ท้งั หมด

4. โปรแกรมจะทำกำรค้นหำและแทนที่ขอ้ ควำมให้โดยจะ
แทนที่ขอ้ ควำมที่คน้ หำเป็ นคำใหม่ที่ตอ้ งกำรไปแทนคำเดิม

เมื่อสิ้นสุดกำรค้นหำและแทนที่ในงำนนำเสนอ จะมีขอ้ ควำมแจ้งว่ำได้ทำกำรค้นหำและแทนที่เรียบร้อย
แล้ว โดยจะสรุ ปจำนวนคำที่คน้ หำและแทนที่มำให้ดว้ ย
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Office Clipboard
การเรียกใช้ Office Clipboard
1.คลิกแท็บ หน้ าแรก

2. ในกลุ่มคำสัง่ คลิปบอร์ ด คลิกปุ่ ม
คลิปบอร์ ด
เพือ่ เรี ยกบำน
หน้ำต่ำงของคลิปบอร์ดขึ้นมำ

3. ปรำกฏบำนหน้ำต่ำง คลิปบอร์ ด ใน
ตำแหน่งด้ำนซ้ำยของโปรแกรม โดยสำมำรถ
เรี ยกข้อมูลที่อยูใ่ นคลิปบอร์ดมำใช้งำนได้ทนั ที

กำรแสดงข้อมูลคลิปบอร์ด จะแสดงข้อมูลตัวอย่ำงให้เรำทรำบ เช่นหำกเรำทำกำร Copy รู ปภำพจะแสดง
ภำพตัวอย่ำงที่ทำกำรคัดลอก ถ้ำทำกำรคัดลอกข้อควำมก็จะแสดงเป็ นข้อควำมตัวอย่ำงเช่นกั
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การนาข้ อมูลจาก Office Clipboard ไปใช้
1. ไปยังตำแหน่งที่ตอ้ งกำรวำงข้อมูล
2. หำกต้อ งกำรวำงเฉพำะรำยกำรที่ตอ้ งกำร ให้คลิ กที่รูปรำยกำรนั้นในบำนหน้ำต่ำง Clipboard หำก
ต้องกำรวำงรำยกำรทั้งหมดในคลิปบอร์ด ให้คลิกที่
การล้างข้ อมูลใน Office Clipboard
1. หำกต้องกำรลบรำยกำรทีละรำยกำรในคลิปบอร์ดให้คลิกลูกศรที่อยูต่ ิดกับรำยกำรที่ตอ้ งกำรลบ ในบำน
หน้ำต่ำง Clipboard จะมีคำสัง่ ขึ้นมำให้คลิกคำสัง่ ลบ

2. คลิกที่ปมุ่

ใน Clipboard Toolbar หำกต้องกำรล้ำงรำยกำรในคลิปบอร์ดทุกรำยกำร

การตั้งค่า Clipboard
นอกจำกกำรใช้งำนดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนคลิปบอร์ดสำมำรถกำหนดกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ได้
เช่นเดียวกัน โดยกำรคลิกที่ปุ่มตัวเลือก ในบำนหน้ำต่ำง คลิปบอร์ ด แล้วกำหนดจำกคำสัง่ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
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คำสัง่ ในปุ่ มตัวเลือกและควำมหมำยของคำสัง่
การปิ ด Office คลิปบอร์ ด
วิธีที่ 1 ในบำนหน้ำต่ำงงำน คลิปบอร์ ด ให้คลิกปุ่ ม ปิ ด

วิธีที่ 2 ในบำนหน้ำต่ำงงำน คลิปบอร์ ด ให้คลิกที่ลูกศร  จะปรำกฏเมนู ให้คลิก
คำสัง่ ปิ ด

การปรับระยะให้ กบั ข้ อความ
1. เปิ ดใช้ไม้บรรทัดโดยใช้แท็บ มุมมอง เลือกคลิกที่คำสัง่ ไม้บรรทัด
2. คลิกที่ขอ้ ควำมที่จะปรับระยะ
3. ลำกสัญลักษณ์กำหนดระยะไปยังตำแหน่งที่ตอ้ งกำร

ระยะย่อหน้ำของบรรทัดแรก

กั้นหน้ำ
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การกาหนดระยะกระโดด (Tab)
ระยะกระโดด มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ชนิด คือ
Tab ชิดซ้ าย

Tab กึ่งกลาง

Tab ชิดขวา

Tab ทศนิยม





แทนด้ วย
1. เลือกชนิดของแท็บจำกไม้บรรทัด โดยคลิกที่ตน้ ของไม้บรรทัด จะเปลี่ยนชนิดไปเรื่ อยๆ

2. คลิกเมำส์ในไม้บรรทัด ตรงตำแหน่งที่ตอ้ งกำรตั้งระยะกระโดด

กำรยกเลิกระยะกระโดด ให้ใช้เมำส์ลำกเครื่ องหมำย Tab นั้นออกจำกไม้บรรทัด
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การจัดการกับกรอบข้ อความ
การย้ ายตาแหน่ งกรอบข้ อความ

คลิกเมำส์ที่กรอบข้อควำมแล้วดรำกส์
เมำส์ไปวำงยังตำแหน่งใหม่

เมื่อได้ตำแหน่งใหม่แล้วปล่อยเมำส์
การหมุนกรอบข้ อความ

คลิกจุดวงกลมบนกรอบข้อควำม แล้ว
หมุนไปยังทิศทำงที่ตอ้ งกำรให้กรอบ
ข้อควำมปรับเปลี่ยนทิศทำง

การตกแต่ งสี กรอบข้ อความ

2. จะปรำกฏแถบเครื่ องมือกำรวำด ซึ่งสำมำรถ
ปรับแต่งรู ปแบบต่ำง ๆ ได้หลำยรู ปแบบ กำรใช้
งำนให้คลิกเมำส์ที่ชื่อแถบเครื่ องมือกำรวำด

1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม
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3. จะปรำกฏแถบเครื่ องมือย่อย รู ปแบบ ในแถบ เครื่ องมือการวาด ซึ่งจะมีปุ่มคำสัง่ สำหรับกำรตกแต่งกรอบ
ข้อควำมอีกมำกมำย ดังรู ป

โดยในแถบคำสัง่ รู ปแบบ จะมีกลุ่มคำสัง่ ที่ใช้สำหรับกำรตกแต่งกรอบข้อควำมอยู่ 2 กลุ่มคำสัง่ คือ กลุ่ม
คำสัง่ สไตล์ รูปร่ าง ซึ่งใช้สำหรับกำรปรับแต่งรู ปแบบของกรอบข้อควำม และกลุ่มคำสัง่ สไตล์ อักษรศิลป์
ซึ่งจะใช้ในกำรตกแต่งรู ปแบบของแบบอักษรในกรอบข้อควำม ซึ่งจะมีรูปแบบที่สวยงำมกว่ำกำรตกแต่งแบบอักษร
ปกติ
การกาหนดพื้นหลังและเส้ นขอบของกรอบข้ อความ
 พื้นหลัง
2. คลิกแถบเครื่ องมือกำรวำดโดยคลิก รู ปแบบ
3. เลือกปุ่ ม เติมสี รูปร่ าง จะปรำกฏ
สีพ้นื ให้เลือกสีในช่องสี

1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม

นอกจำกเปลี่ยนสีพ้นื ของกรอบข้อควำมแล้วยังสำมำรถเปลี่ยนสีพ้นื เป็ นรู ปแบบ
อื่นได้อีก เช่น รู ปภำพ , กำรไล่ระดับสี และ พื้นผิว ให้กบั กรอบข้อควำม
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เปลี่ยนพื้นหลังกรอบข้อควำมโดยใช้รูปภำพ

เปลี่ยนพื้นหลังกรอบข้อควำมโดยใช้กำรไล่ระดับสี

กำรเปลี่ยนพื้นหลังโดยใช้คำสัง่ พื้นผิว
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 เส้ นขอบ
2. คลิกแถบเครื่ องมือกำรวำดโดยคลิก รู ปแบบ

3. เลือกปุ่ ม เส้ นกรอบรู ปร่ าง
จะปรำกฏสีเส้นขอบให้เลือก
สีในช่องสี
1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม

นอกจำกเปลี่ยนสีเส้นขอบของกรอบข้อควำมแล้วยังสำมำรถเปลี่ยนเส้นขอบ
เป็ นรู ปแบบอื่น ๆ ได้อีก เช่น ขนำดของเส้นขอบ , เส้นประ เป็ นต้น

เปลี่ยนสีเส้นขอบและกำหนดขนำดของเส้นกรอบข้อควำม

เปลี่ยนรู ปแบบของเส้นขอบเป็ นแบบเส้นประ
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ตกแต่ งกรอบข้ อความด้ วยรูปแบบสาเร็จรู ป
2. คลิกแถบเครื่ องมือกำรวำดโดยคลิก รู ปแบบ

3. คลิกปุ่ ม ลักษณะด่ วน เพือ่ กำหนดรู ปแบบ
ของกรอบข้อควำมแบบสำเร็จรู ป

1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม

4. กำรใช้รูปแบบลักษณะด่วนที่มีรูปแบบมำกกว่ำเดิมให้คลิกปุ่ ม
ลูกศร ดังรู ป จะปรำกฏตัวเลือกของรู ปแบบกรอบข้อควำมที่เพิม่ ขึ้น
ตัวเลือกของกรอบข้อควำม
แบบสำเร็จรู ป
5. วิธีกำรใช้งำนให้คลิกเลือกรู ปแบบสำเร็จรู ป
ของกรอบข้อควำมที่ตอ้ งกำร โดยรู ปแบบ
สำเร็จรู ปนี้จะถูกปรับเปลี่ยนทั้งหมดของกรอบ
ข้อควำม เช่น สีเส้นขอบ, สีพ้นื และ แบบสี
ตัวอักษรในกรอบข้อควำม

หำกต้องกำรรู ปแบบอื่นๆ เพิม่ เติมคลิกที่หวั ข้อ
สี เติมอื่นๆ ของธีม จะปรำกฏรู ปแบบอื่นๆ อีก

กรอบข้อควำมที่ตกแต่งด้วยรู ปแบบสำเร็จรู ป
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ตกแต่ งกรอบข้ อความด้ วยลักษณะพิเศษ
3. คลิกปุ่ ม เอฟเฟ็ กต์ รูปร่ าง เพือ่ กำหนดรู ปแบบ
ของกรอบข้อควำมด้วย ลักษณะพิเศษต่ำง ๆ

2. คลิกแถบเครื่ องมือกำรวำดโดยคลิก รู ปแบบ

1.คลิกเมำส์ทกี่ ล่องข้อควำม

4. ปรำกฏลักษณะพิเศษโดยมีรูปแบบของลักษณะที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งจะแบ่งเป็ นคำสัง่ ย่อย ๆ มีหลำยคำสัง่ เช่น เงำ,
กำรสะท้อน, เรื องแสง, ขอบนุ่ม, ยกนูน ซึ่งในแต่ละคำสัง่ จะมีรูปแบบย่อยให้เลือกอีก ดังรู ป

กรอบข้อควำมที่ตกแต่งด้วยลักษณะพิเศษแบบ เรื อง
แสง

กรอบข้อควำมที่ตกแต่งด้วยลักษณะพิเศษแบบ การหมุนสามมิติ
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กรอบข้อควำมที่ตกแต่งด้วยลักษณะพิเศษแบบ เงา
ตกแต่ งข้ อความด้ วยลักษณะอักษรศิลป์
3. คลิกกลุ่มคำสัง่ สไตล์ อักษรศิลป์ เพือ่ กำหนด
รู ปแบบข้อควำมในกรอบข้อควำมในรู ปแบบต่ำง ๆ

2. คลิกแถบเครื่ องมือกำรวำดโดยคลิก รู ปแบบ

1. คลิกเมำส์ที่กล่องข้อควำม

ตัวอย่ำงกำรใช้ลกั ษณะพิเศษของ
ข้อควำมในกรอบข้อควำม
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 การใช้ ลักษณะด่ วนเพื่อตกแต่ งตัวอักษรในกรอบข้ อความ
กำรใช้สีพ้นื เพือ่ ตกแต่งตัวอักษรในกรอบข้อควำม

กำรใช้สีเส้นขอบเพือ่ ตกแต่งตัวอักษรในกรอบข้อควำม

กำรสร้ำงเอฟเฟ็ กต์ให้ขอ้ ควำม

กำรใช้ลกั ษณะพิเศษรู ปแบบ เรื องแสง

กำรใช้ลกั ษณะพิเศษรู ปแบบ การแปลง
เพือ่ เปลี่ยนกำรวำงแนวของข้อควำม
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เรื่ อง การวาดรูปร่ าง และ การสร้ างตารางลงในภาพนิ่ง
การวาดรูปร่ างลงในภาพนิ่ง
การวาดรู ปร่ าง
1. คลิกแท็บ แทรก

2. คลิกปุ่ มคำสัง่ รู ปร่ าง

3. คลิกเลือกรู ปทรงที่
โปรแกรมมีมำให้โดยจะ
แบ่งเป็ นกลุ่มของรู ปทรง

4. เมื่อเลือกรู ปทรงที่ตอ้ งกำรแล้วสังเกตว่ำเมำส์จะ
เปลี่ยนเป็ นรู ป + ให้คลิกเมำส์ที่ภำพนิ่งแล้วดรำกส์เมำส์
เพือ่ สร้ำงรู ปทรงตำมขนำดที่ตอ้ งกำร สังเกตว่ำรู ปทรงที่
ได้จะเป็ นตำมรู ปแบบที่เลือกโดยอัตโนมัติของรูปทรง
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<<Tip>> ในกำรวำดรูปร่ำงต่ำง ๆ สำมำรถใช้แป้นพิมพ์ต่ำงๆ เพือ่ ช่วยในกำรวำดรูปได้ ดังนี้
 กดปุ่ ม Shift พร้อมกับวำดรู ปเส้นตรงและเส้นที่มีลูกศร จะทำให้เส้นทำมุมทุก ๆ 45 องศำ
 กดปุ่ ม Shift พร้อมกับวำดรู ปสี่เหลี่ยม จะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 กดปุ่ ม Shift พร้อมกับวำดรู ปวงรี จะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็ นรู ปวงกลม
 กดปุ่ ม Shift พร้อมกับวำดรู ปหลำยเหลี่ยม จะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็ นรู ปหลำยเหลี่ยมที่มีดำ้ น แต่ละด้ำนเท่ำกัน

การตกแต่ งรู ปร่ าง
เมื่ อ ทำกำรวำดรู ปทรงในภำพนิ่ งแล้ว และทำกำรเลื อ กรู ปทรงโดยกำรคลิ กเมำส์ จะมี แท็บ เครื่ อ งมื อ ที่ใช้
สำหรับปรับแต่งค่ำต่ำง ๆ ของรู ปทรงปรำกฏขึ้นมำ เรี ยกว่ำ เครื่ องมือการวาด และคลิกที่คำสัง่ รู ปแบบ ก็จะ
ปรำกฏปุ่ มคำสัง่ ต่ำง ๆนี้ในกำรตกแต่ง และ กำหนดรู ปแบบของรู ปทรงได้หลำกหลำยรู ปแบบ
2. ปรำกฏแท็บ เครื่ องมือการวาด คลิกที่คำสัง่ รู ปแบบ เพือ่ เปิ ดใช้แถบเครื่ องมือต่ำง ๆ ของรู ปวำด

1. คลิกเลือกรู ปทรงที่ตอ้ งกำร สังเกตว่ำรู ปทรงที่เลือกจะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบ
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การใส่ ข้อความในรูปร่ าง
กำรใส่ขอ้ ควำมในรู ปร่ ำง สำมำรถทำได้ 2 วิธีดงั นี้
วิธีที่ 1

2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการ
วาด แล้วคลิกคำสัง่ รู ปแบบ

3. คลิกปุ่ มคำสัง่ วาดกล่ องข้ อความ

1. คลิกเมำส์ที่กรอบข้อควำม

4. เลื่อนเมำส์มำที่รูปทรงที่ตอ้ งกำรใส่ขอ้ ควำม สังเกตว่ำ
เมำส์จะเป็ นรู ปเครื่ องหมำย + จำกนั้นคลิกเมำส์ทรี่ ู ปทรงจะมี
เคอร์เซอร์กระพริ บเพือ่ พิมพ์ขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำรได้ทนั ที
วิธีที่ 2
1. คลิกเมำส์ทำงขวำมือที่กรอบข้อควำมจะปรำกฏกรอบคำสัง่

2. คลิกเลือกคำสัง่ แก้ ไขข้ อความ

3. ปรำกฏเคอร์เซอร์กระพริ บในรู ปทรงจำกนั้น
ก็สำมำรถพิมพ์ขอ้ ควำมต่ำง ๆ ได้ทนั ที
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การใช้ ลักษณะด่ วนในการเปลี่ยนรู ปแบบรู ปร่ าง
3. ในกลุ่มคำสั่ง สไตล์ รูปร่ าง จะมีลกั ษณะของ
รู ปทรงที่เป็ นแบบสำเร็จรู ปให้เลือกใช้งำน

2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด (รู ปแบบ)

1. คลิกเมำส์ที่รูปทรงที่
ต้องกำรเปลี่ยนรู ปแบบ
4. คลิกเมำส์ที่ปมุ่ เพิ่มเติม จะมีลกั ษณะของรู ปทรงที่
เป็ นแบบสำเร็ จรู ปให้เลือกใช้งำนอีกหลำยรู ปแบบ

5. เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งกำร โดยสังเกตว่ำรู ปทรงที่เลือกจะเปลี่ยนตำมรู ปแบบที่เลือกทันที และในลักษณะด่วนนี้
ยังจะเปลี่ยนรู ปแบบของข้อควำมในรู ปทรงให้อีกด้วย โดยโปรแกรมจะกำหนดรู ปทรงของรู ปทรงและข้อควำม
มำให้สอดคล้องกันเพือ่ กำรใช้งำนที่สะดวกมำกยิง่ ขึ้น

รู ปแบบที่เลือกจำก
ลักษณะด่วน
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การปรับเปลีย่ นพื้นหลังของรูปร่ าง
3. คลิกปุ่ ม เติมสี รูปร่ าง จะมีตวั เลือก
ของกำรใส่สีพ้นื ให้เลือกหลำยรู ปแบบ

2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด

1. คลิกเมำส์ที่รูปทรงที่
ต้องกำรเปลี่ยนรู ปแบบ
4. คลิกเมำส์ที่ปมุ่  ของปุ่ มคำสัง่ เติมสี รูปร่ าง
จะปรำกฏตัวเลือกของคำสัง่ ให้เลือกรู ปแบบของ
พื้นหลังของรู ปร่ ำง เช่น กำรเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็ น
รู ปภำพ, กำรไล่ระดับสี และ เปลี่ยนเป็ นแบบพื้นผิว

ตัวอย่ำงของกำรใส่ พ้นื
หลังให้กบั รู ปร่ ำง

กำรเปลี่ยนพื้นหลังของ
รู ปร่ ำงแบบใช้รูปภำพ

กำรเปลี่ยนพื้นหลังของ
รู ปร่ ำงแบบใช้พ้นื ผิว
กำรเปลี่ยนพื้นหลังของ
รู ปร่ ำงแบบใช้กำรไล่ระดับสี
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การปรับเปลีย่ นสี เส้ นขอบของรู ปร่ าง
3. คลิกปุ่ ม เส้ นกรอบรู ปร่ าง จะมีตวั เลือกของ
กำรใส่สีเส้นขอบให้เลือกหลำยรู ปแบบ

2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด

1. คลิกเมำส์ที่รูปทรงที่
ต้องกำรเปลี่ยนรู ปแบบ

4. คลิกเมำส์ที่ปมุ่  ของปุ่ มคำสัง่ เส้ นกรอบ
รู ปร่ าง จะปรำกฏตัวเลือกของคำสัง่ ให้เลือก
รู ปแบบของเส้นขอบของรู ปร่ ำง เช่น ขนำดของ
เส้นขอบ, เส้นประของรู ปร่ ำง เป็ นต้น

ตัวอย่ำงของกำรใส่ พ้นื
หลังให้กบั รู ปร่ ำง

กำรเปลี่ยนขนำดของเส้นขอบ
ของรู ปร่ ำงให้มีขนำดใหญ่ข้ นึ

กำรเปลี่ยนเส้นขอบให้เป็ นแบบเส้นประ
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การใส่ ลกั ษณะพิเศษของรู ปร่ าง
3. คลิกปุ่ ม เอฟเฟ็ กต์ รูปร่ าง จะมีตวั เลือกของ
กำรใส่ลกั ษณะพิเศษหลำยรู ปแบบ

2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด

1. คลิกเมำส์ที่รูปทรงที่
ต้องกำรเปลี่ยนรู ปแบบ

4. คลิกเมำส์ที่ปมุ่  ของปุ่ มคำสัง่ เอฟเฟ็ กต์
รู ปร่ าง จะปรำกฏตัวเลือกของคำสัง่ ให้เลือก
รู ปแบบของลักษณะพิเศษ เช่น เงำ, กำรสะท้อน
, เรื องแสง เป็ นต้น

ตัวอย่ำงของกำรใช้เอฟ
เฟ็ กต์รูปร่ ำงแบบต่ำง ๆ

กำรเลือกลักษณะพิเศษ
ให้กบั รู ปร่ ำงแบบมีเงำ

กำรเลือกลักษณะรู ปร่ ำง
ให้เป็ นแบบยกนูน
กำรเลือกลักษณะรู ปร่ ำง
ให้เป็ นแบบกำรสะท้อน
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การปรับขนาดรู ปร่ าง

คลิกเมำส์ที่รูปจะมีกรอบสี่เหลี่ยมและทีม่ ุมจะมีสี่เหลี่ยมล้อมรอบ ให้คลิกที่มุมของรู ปภำพแล้ว ดรำกส์เมำส์คำ้ ง
ไว้และลำกไปยังตำแหน่งที่ตอ้ งกำร หำกลำกเมำส์ออกจำกรู ปจะเป็ นกำรขยำยใหญ่ และถ้ำลำกเมำส์เข้ำไปด้ำน
ในรู ปภำพจะเป็ นกำรลดขนำดของรู ปร่ ำง
การหมุนรู ปร่ าง

1. รู ปร่ ำงก่อนทำกำรปรับหมุนทิศทำง

2. คลิกเมำส์ที่รูปภำพ และตรงด้ำนบนจะมีลูกศรหมุนเป็ นส่วนที่
ควบคุมทิศทำงของกำรหมุนรู ปร่ ำง ให้คลิกเมำส์คำ้ งไว้ที่ปุ่มลูกศร
หมุนแล้วคลิกเมำส์คำ้ งไว้และปรับหมุนไปยังทิศทำงที่ตอ้ งกำร
3. ทิศทำงกำรวำงรู ปร่ ำงถูกปรับเปลี่ยนตำมต้องกำร
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การจัดกลุ่มให้ กับวัตถุ (Group)
ในกรณี ที่เรำวำดรู ปร่ ำง หรื อ มีวตั ถุในภำพนิ่งหลำย ๆ วัตถุ และต้องกำรรวมวัตถุน้ นั ๆ ให้เป็ นกลุ่มเดียวกัน
เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย หรื อ ตกแต่งรู ปร่ ำงในครั้งเดียว โดยกำรรวมวัตถุน้ ีจะถือว่ำเป็ นกำรรวมวัตถุทุก
ชิ้นให้เป็ นวัตถุชิ้นเดียว
1. เลือกวัตถุที่ตอ้ งกำรจัดกลุ่ม เสร็จแล้ว ให้คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด คลิกคำสัง่ รู ปแบบ

2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด คลิกที่คำสัง่ รู ปแบบ จำกนั้นคลิกปุ่ มคำสัง่
แล้วคลิกปุ่ ม  เพือ่ เลือกคำสัง่ จัดกลุ่ม

จัดกลุ่ม

3. วัตถุที่เลือกและใช้คำสัง่ จัดกลุ่ม จะเป็ น วัตถุชิ้นเดียว โดยสังเกตได้จำกเส้นกรอบที่ลอ้ มรอบ
วัตถุแต่ละวัตถุจะกลำยเป็ นสี่เหลี่ยมรู ปเดียวล้อมรอบวัตถุท้งั หมดไว้เป็ นวัตถุเดียว ดังรู ป
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4. เมื่อทำกำรจัดกลุ่มให้กบั วัตถุแล้ว ผูเ้ รี ยนสำมำรถปรับแต่งรู ปแบบของวัตถุและข้อควำมในวัตถุเป็ น
รู ปแบบเดียวกัน หรื อ ปรับเปลี่ยนได้ในครั้งเดียว ดังรู ป นอกจำกนี้กำรเคลื่อนย้ำยก็ยงั สำมำรถเคลื่อนย้ำย
วัตถุท้งั หมดได้ในครั้งเดียวเช่นเดียวกัน
การยกเลิกการจัดกลุ่ม (Ungroup)
1. เลือกวัตถุที่รวมกลุ่มไว้ คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด คลิกปุ่ มคำสัง่ รู ปแบบ จำกนั้นคลิกปุ่ มคำสัง่ จัด
กลุ่ม แล้วคลิกปุ่ ม เพือ่ เลือกคำสัง่ ย่อย ยกเลิกการจัดกลุ่ม

2. วัตถุที่รวมกลุ่มไว้จะถูกยกเลิกกำรจัดกลุ่ม และ กลับคืนเป็ นวัตถุแยกชิ้นเหมือนเดิม ก่อนทำกำรใช้คำสัง่ จัดกลุ่ม

103
การจัดเรียงลาดับของวัตถุ
กำรจัดเรี ยงวัตถุน้ ีจะเป็ นกำรจัดลำดับกำรวำงของวัตถุแต่ละชิ้นที่แทรกลงในภำพนิ่งของโปรแกรม
PowerPoint โดยมีรูปแบบของกำรจัดเรี ยงวัตถุ ดังนี้
2. คลิกแท็บ เครื่ องมือการวาด และเลือกคำสัง่ รู ปแบบ จำกนั้นเลือกคำสัง่ ที่กำหนดรู ปแบบของกำรจัดเรี ยงลำดับ
วัตถุ โดยมีคำสัง่ อยู่ 2 คำสัง่ คือ

1. คลิกเลือกวัตถุที่ตอ้ งกำรจัดเรี ยงลำดับใหม่
โดยในแต่ละคำสัง่ มีรูปแบบคำสัง่ ย่อย ดังนี้
 ปุ่ มคำสัง่ นาไปไว้ ข้างหน้ าสุ ด มี 2 คำสัง่ ย่อย คือ
- นาไปไว้ ข้างหน้ าสุ ด หมำยถึง ย้ำยวัตถุไปไว้ดำ้ นหน้ำสุดของวัตถุท้งั หมด
- นาไปข้ างหน้ า หมำยถึง ย้ำยวัตถุไปไว้ดำ้ นหน้ำ 1 ชั้น
 ปุ่ มคำสัง่ ย้ ายไปไว้ ข้างหลังสุ ด มี 2 คำสัง่ ย่อย คือ
- ย้ ายไปไว้ ข้างหลังสุด หมำยถึง ย้ำยวัตถุไปไว้ขำ้ งหลังสุดของวัตถุท้งั หมด
- ย้ ายไปข้างหลัง หมำยถึง ย้ำยวัตถุไปไว้ดำ้ นหลัง 1 ชั้น
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วัตถุที่ถูกเรี ยงลำดับใหม่จำกกำรใช้ปุ่มคำสัง่ นาไปไว้ ข้างหน้ าสุ ด

วัตถุที่ถูกเรี ยงลำดับใหม่จำกกำรใช้ปุ่มคำสัง่ ย้ ายไปไว้ ข้างหลังสุ ด

วัตถุที่ถูกเรี ยงลำดับใหม่จำกกำรใช้ปุ่มคำสั่ง นาไปข้ างหน้ า ซึ่งจะเป็ นกำรเลื่อนวัตถุข้ นึ มำด้ำนหน้ำ 1
ชั้น โดยที่ไม่ได้ยำ้ ยไปด้ำนหน้ำสุด ซึ่งกำรคลิกที่คำสัง่ 1 ครั้งจะเป็ นกำรย้ำยวัตถุข้ นึ 1 ชั้น
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การสร้ างตาราง
ตำรำงเป็ นกำรนำเสนอข้อมูลอีกรู ปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ดูขอ้ มูลอย่ำงเป็ นระเบียบ โดยในกำรนำเสนอจะทำ
ให้สำมำรถเปรี ยบเทียบข้อมูลได้ง่ำยยิง่ ขึ้น และสำมำรถจัดหมวดหมู่ให้กบั ข้อมูลได้อีกด้วย
วิธีการสร้ างตาราง
1. คลิกแท็บ แทรก บน Ribbon

2. คลิกปุ่ มคำสัง่ ตำรำง จะปรำกฏสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ในคำสัง่
ลำกเมำส์คลุมสี่เหลี่ยมเพือ่ กำหนดขนำดของตำรำงตำม
ต้องกำร โดยแนวนอนเป็ นแถว และ แนวตั้งเป็ นคอลัมน์

3. ในภำพนิ่งจะปรำกฏตำรำงที่
กำหนดทันทีตำมคำสัง่ ที่เลือก

4. เมื่อได้ตำรำงบนภำพนิ่งแล้วหำกต้องกำรพิมพ์ขอ้ ควำมลงในตำรำงให้คลิก
เมำส์ในตำแหน่งเซลล์ที่ตอ้ งกำรพิมพ์แล้วพิมพ์ขอ้ ควำมลงไปได้ทนั ที ดังรู ป
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แถบเครื่ องมือตาราง เมื่อทำกำรสร้ำงตำรำงลงในภำพนิ่งแล้วจะปรำกฏแถบคำสัง่
เครื่ องมือตำรำง บนแถบชื่อเรื่ องทันที ซึ่งเครื่ องมือตำรำง จะใช้ในกำรปรับแต่งตำรำงทั้งหมด โดยใน
เครื่ องมือตำรำง จะมีคำสัง่ ย่อยอยูอ่ ีก 2 แท็บ คือ ออกแบบ และ เค้ำโครง โดยกำรใช้งำนให้คลิกแท็บที่ตอ้ งกำรใช้
งำน
แถบคำสัง่ เครื่ องมือตาราง แท็บ ออกแบบ

แถบคำสัง่ เครื่ องมือตาราง แท็บ เค้าโครง
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การตกแต่ งตารางในภาพนิ่ง
 ใส่ สีพื้นหลังและขอบตาราง
2. จะปรำกฏแถบคำสัง่ เครื่ องมือตำรำง คลิกแท็บ ออกแบบ

1. คลิกเมำส์เลือกตำรำงที่ตอ้ งกำรปรับแต่ง

3. หำกต้องกำรปรับแต่งพื้นหลังของตำรำงให้เป็ นรู ปแบบลักษณะตำรำงสำเร็จรู ปให้เลือกใช้งำน
โดยกำรใช้งำนให้คลิกเลือกรู ปแบบของตำรำงที่โปรแกรมทำกำรตกแต่งมำให้แล้ว

108
4. รู ปแบบของตำรำงที่ปรับเปลี่ยนจำกรู ปแบบสำเร็จรู ป

นอกจำกนี้ผเู ้ รี ยนสำมำรถปรับเปลี่ยนพื้นหลังด้วยตนเองโดยใส่สีพ้นื , ใส่รูปภำพ หรื อ กำรไล่ระดับสีให้กบั
พื้นหลังได้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ในแท็ปเครื่ องมือออกแบบของเครื่ องมือตำรำง คลิกเลือกปรับแต่งพื้นหลังโดยใช้ปุ่ม
รำยละเอียดต่ำง ๆ หำกต้องกำรใส่สีพ้นื หลังเป็ นสีธรรมดำให้คลิกเลือกสีในถำดสีได้ทนั ที

ตำรำงที่ทำกำรเปลี่ยนสีพ้นื แล้ว

เพือ่ ปรับ
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ตำรำงที่ทำกำรเปลี่ยนพื้นหลังโดยกำรใช้คำสัง่ รู ปภาพ

ตำรำงที่ทำกำรเปลี่ยนพื้นหลังโดยกำรใช้คำสัง่ การไล่ ระดับสี

ตำรำงที่ทำกำรเปลี่ยนพื้นหลังโดยกำรใช้คำสัง่ พื้นหลัง
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กาหนดการแสดงเส้ นขอบของตาราง
2. จะปรำกฏแถบคำสัง่ เครื่ องมือตำรำง คลิกแท็บ ออกแบบ

1. คลิกเมำส์เลือกตำรำงที่ตอ้ งกำรปรับแต่ง

3. คลิกปุ่ ม
เพือ่ กำหนดเส้นขอบ โดยในคำสัง่ จะสำมำรถเลือก
เส้นขอบที่ตอ้ งกำรให้ปรำกฏบนตำรำงได้ โดยกำรเลือกเส้นขอบหำก
ปุ่ มเป็ นสีเหลืองแสดงว่ำเลือกใช้คำสัง่ อยู่ หำกต้องกำรยกเลิกให้คลิก
เมำส์ที่ปุ่มคำสัง่ อีกครั้ง ปุ่ มคำสัง่ จะเป็ นสีฟ้ำ
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4. หำกต้องกำรปรับเปลี่ยนเส้นขอบด้วยตนเองสำมำรถกำหนดได้จำกแท็บ ออกแบบ เลือก
กลุ่มคำสัง่ วาดเส้ นขอบ โดยสำมำรถกำหนดขนำดเส้น, ลักษณะเส้นประ, สีของเส้นขอบได้
จำกนั้นคลิกปุ่ ม วำดตำรำง สังเกตว่ำเมำส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปดินสอ

5. เมำส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปดินสอ จำกนั้นนำไปวำดบน
เส้นขอบของตำรำงตำมเส้นที่ตอ้ งกำร ซึ่งเส้นขอบที่
เปลี่ยนนั้นจะเปลี่ยนตำมรู ปแบบที่เลือกบนปุ่ มคำสัง่
6. หำกต้องกำรลบเส้นของตำรำงไม่วำ่ จะตำแหน่งใดให้คลิกเมำส์ที่ปุ่มคำสัง่ ยางลบ โดยเมำส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
ยำงลบจำกนั้นนำเมำส์ไปคลิกหรื อระบำยเส้นขอบตำรำง เส้นตำรำงที่ถูกลบจะหำยไปจำกตำรำงและรวมเป็ น
เซลล์หรื อคอลัมน์เดียวกัน

เส้นตำรำงที่ถูกลบจะเป็ นกำรรวมเซลล์ , แถว หรื อ คอลัมน์ที่ระบำยลงไป
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โดยกำรใช้งำนของกำรวำดเส้นขอบและกำรลบเส้นขอบนี้หำกต้องกำรยกเลิกกำรวำดตำรำงหรื อยำงลบให้
คลิกเมำส์อีกครั้งที่ปุ่มคำสัง่ จะเป็ นกำรยกเลิกกำรใช้งำนและกลับไปใช้คำสัง่ ในส่วนอื่นๆ ได้ตำมปกติ
การใส่ ลกั ษณะพิเศษให้ กับตาราง
กำรใช้คำสัง่ เอฟเฟ็ กต์
ให้กบั ตำรำงนี้จะเป็ นส่ วนที่ทำให้ตำรำงสวยงำมมำกยิง่ ขึ้น โดยในคำสัง่
เอฟเฟ็ กต์น้ ีจะมีคำสัง่ ย่อยอยู่ 3 คำสัง่ คือ ยกเซลล์นูน , เงำ และ กำรสะท้อน โดยวิธีกำรใช้งำนของลักษณะพิเศษนี้
ให้คลิกเลือกตำรำงที่ตอ้ งกำรใส่เอฟเฟ็ กต์จำกนั้นเลือกคำสัง่ ที่ตอ้ งกำร

กำรใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั ตำรำงโดยเลือกแบบ ยกเซลล์ นูน

กำรใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั ตำรำงโดยเลือกแบบ เงา

กำรใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั ตำรำงโดยเลือกแบบ การสะท้ อน
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การลบ-เพิ่ม แถว และ คอลัมน์
การลบ แถว และ คอลัมน์
3. คลิกที่ปุ่มคำสัง่ ลบ จำกนั้นเลือกคำสัง่ ย่อย
- ปุ่ มคำสัง่ ลบคอลัมน์ หำกต้องกำรลบคอลัมน์ในตำรำงทิ้ง
- ปุ่ มคำสัง่ ลบแถว หำกต้องกำร ลบแถวในตำรำงทิ้ง

1. คลิกเมำส์ที่แถว หรื อ คอลัมน์ ที่ตอ้ งกำรจะลบ

4. แถว และ คอล์ม จะถูกลบไปจำกตำรำง

2. คลิกที่แท็บ เค้าโครง
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การเพิ่ม แถว และ คอลัมน์
3. คลิกที่ปุ่มคำสัง่ แทรก โดยกำรแทรกจะมีรำยละเอียดคือ
- ปุ่ มคำสัง่ แทรกด้ านบน จะเป็ นกำรแทรกแถวเหนือแถวที่มีเคอร์เซอร์อยู่
- ปุ่ มคำสัง่ แทรกด้ านล่าง จะเป็ นกำรแทรกแถวใต้แถวที่มีเคอร์เซอร์อยู่
- ปุ่ มคำสัง่ แทรกด้ านซ้ าย จะเป็ นกำรแทรกคอลัมน์ทำงด้ำนซ้ำยของคอลัมน์ที่มีเคอร์เซอร์อยู่
- ปุ่ มคำสัง่ แทรกด้ านขวา จะเป็ นกำรแทรกคอลัมน์ทำงด้ำนขวำของคอลัมน์ทมี่ ีเคอร์เซอร์อยู่

1. คลิกเมำส์ที่แถว หรื อ คอลัมน์ ที่ตอ้ งกำรจะเพิม่

4. แถว และ คอลัมน์จะเพิม่ ตำมที่ผเู ้ รี ยนคลิกเมำส์ที่ปุ่มคำสัง่

2. คลิกที่แท็บ เค้าโครง
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การปรับขนาดของตาราง

1. คลิกเมำส์คำ้ งไว้ที่เส้นของคอลัมน์จำกนั้นลำกเมำส์ไปยังตำแหน่งของขนำดที่ตอ้ งกำร

2. คลิกเมำส์คำ้ งไว้ที่เส้นของแถวจำกนั้นลำก
เมำส์ไปยังตำแหน่งของขนำดที่ตอ้ งกำร
นอกจำกนี้ยงั สำมำรถกำหนดขนำดของตำรำงได้จำกแท็บ เค้ำโครง ใน เครื่ องมือตาราง จำกนั้นกำหนด
ขนำดของตำรำงในกลุ่มคำสัง่ ขนาดเซลล์ โดยใส่ตวั เลขเพือ่ กำหนดขนำดของตำรำงตำมต้องกำร
กาหนดความสู งของแถว และ กาหนดความสู งของคอลัมน์
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การปรับแต่ งข้ อความในตาราง
ในส่วนของกำรปรับแต่งข้อควำมในตำรำงนั้นผูเ้ รี ยนสำมำรถปรับแต่งข้อควำมด้วยแท็บ
หน้ าแรก ในกลุ่มคำสัง่ ฟอนต์ โดยกำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้เหมือนกับกำรใส่ขอ้ ควำม
ลงในภำพนิ่ง แต่ถำ้ ต้องกำรปรับแต่งข้อควำมที่ใส่ลงในตำรำงให้เป็ นแบบที่สวยงำมกว่ำกำรปรับแต่งธรรมดำให้
ทำกำรตกแต่งที่แท็บ เครื่ องมือตาราง เลือกแท็บ ออกแบบ จำกนั้นใช้กลุ่มคำสัง่ สไตล์ อักษรศิลป์ หำกต้องกำร
ปรับแต่งแบบอักษรให้เป็ นรู ปแบบสำเร็ จรู ปให้เลือกปุ่ มคำสัง่ สไตล์ ด่วนของอังษรศิลป์

สีพน้ื ข้อควำม

สีเส้นขอบข้อควำม

ปรับแต่งลักษณะพิเศษในรู ปแบบต่ำง ๆ ได้
โดยคลิกปุ่ มคำสัง่ สร้ างเอฟเฟ็ กต์ ให้ ข้อความ
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การกาหนดตาแหน่ งข้ อความในเซลล์
เรำสำมำรถปรับแต่งกำรจัดวำงข้อควำมในตำรำงให้สวยงำมได้ โดยคลิกแท็บ เครื่ องมือตำรำง ที่แท็บ เค้ำโครง
ในกลุ่มคำสัง่ กำรจัดแนว จะมีปุ่มคำสัง่ สำหรับกำรจัดวำงข้อควำมในเซลล์ของตำรำงดังนี้

กำหนดตำแหน่งของ
ข้อควำมในเซลล์

กำหนดระยะห่ำงของ
ข้อควำมจำกกรอบเซลล์

กำหนดทิศทำงกำรวำงแนวของข้อควำม
การวาดตารางด้ วยตนเอง
1. คลิกแท็บ แทรก บน Ribbon

2. คลิกปุ่ มคำสัง่ ตำรำง จำกนั้นเลือก
คำสัง่ วำดตำรำง เมำส์จะเป็ นรู ปดินสอ
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3. ลำกเมำส์เพือ่ กำหนดขอบเขตของตำรำง
4. จะปรำกฏแถบคำสัง่ เครื่ องมือตำรำง ให้กำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ หำกต้องกำรสร้ำงแถวและคอลัมน์
ขึ้นเองโดยกำรวำดตำรำง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ และคลิกเลือกคำสัง่ วาดตาราง จำกนั้นวำดเส้นตำรำงทั้ง
คอลัมน์และแถวบนตำรำง ดังรู ป

การลบตาราง
คลิกเมำส์ที่ตำรำง จำกนั้นคลิก
เมำส์ทำงขวำเลือกคำสัง่ ตัด หรื อ
กดปุ่ ม Delete บนแป้นพิมพ์
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เรื่ อง การแทรกรูปภาพ เสี ยง และไฟล์มัลติมีเดียลงในสไลด์
วิธีการแทรกรู ปภาพและปรับแต่ งรู ปภาพบนสไลด์
ใส่ รูปภาพลงในสไลด์ (Insert Picture)
การนารู ปภาพมาใช้งานในสไลด์อาจจะเป็ นภาพประกอบเนื้อหานาเสนอ หรื อนามาวางตกแต่งเพื่อ
ความสวยงาม สาหรับคาสั่งการแทรกรู ปภาพลงในสไลด์จะมีหลายวิธี โดยจะแสดงวิธีหลัก ๆ ที่ใช้งานได้
ง่ายและสะดวกดังนี้
คลิกปุ่ ม รู ปภาพ บนแท็บ แทรก

แทรก

 คลิกเลือกรู ปภาพ

 เปิ ดไปยังโฟลเดอร์ ภาพ

 คลิกปุ่ ม แทรก
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คลิกลากย้าย
ตาแหน่ง

รู ปภาพที่ได้บนสไลด์

ชี้เมาส์ไปที่จุดปรับรอบๆ ภาพแล้ว
คลิกลากปรับขนาด
แท็บ รู ปแบบ เครื่ องมือการวาด
 เลือกสไตล์ให้ภาพ

คลิกลากจุดหมุนเพื่อหมุนภาพ
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คลิกลากภาพมาใส่ สไลด์
การนารู ปภาพมาวางในสไลด์ได้ง่ายๆ โดยไม่ ตอ้ งใช้คาสั่งใด สามารถทาได้ดว้ ยการคลิกลากไฟล์
ภาพจากโฟลเดอร์ที่เก็บภาพของระบบ Windows มาวางในสไลด์ โดยให้คุณเปิ ดหน้าต่างไฟล์เอาไว้ให้เห็น
ทั้ง PowerPoint และหน้าต่างไฟล์ภาพ จากนั้นก็คลิกลากรู ปภาพข้ามหน้าต่างไปวางบนสไลด์ได้เลย
คลิกลากรู ปภาพข้ามไปวางบนสไลด์

วางภาพแบบ Copy & Paste
การวางรู ปภาพด้วยคาสัง่ Copy และ Past เป็ นพื้นฐานที่เราใช้งานกันอย่างคุน้ เคย โดยที่คุณสามารถ
คลิกเลือกภาพแล้วใช้คาสัง่ Copy คัดลอกภาพไปไว้ที่คลิปบอร์ด จากนั้นก็ไปที่สไลด์แล้วใช้คาสัง่ Paste วาง
ภาพ ก็สามารถนาภาพมาใช้ได้ หรื อจะกดปุ่ ม Ctrl + C
และ Ctrl + V ก็ได้เช่นกัน
คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Copy

คลิกปุ่ ม วาง วางรู ปภาพ

เลือกสไลด์ที่จะวางภาพ

รู ปภาพที่ได้
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แทรกรูปภาพออนไลน์ (Online Pictures)
Online Pictures คื อ รู ป ภาพที่ เ ห็ บ อยู่ใ นเว็บ ไซต์ Office.com มี ภ าพ Clip Art ที่ ไ มโครซอฟท์ไ ด้
เตรี ยมไว้ให้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในเอกสารได้ฟรี โดยคุณต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเอาไว้ก่อนจึงจะ
ใช้คุณสมบัติน้ ีได้
คลิกปุ่ ม รู ปภาพออนไลน์ บนแท็บ แทรก

กรอกคียเ์ วิร์ดภาพที่จะค้นหาแล้ว
คลิกปุ่ ม

(ค้นหา)

คลิกเลือกรู ปภาพที่จะใช้

รู ปภาพออนไลน์ที่ได้
คลิกปุ่ ม แทรก
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บันทึกรู ปภาพ (Save as Picture)
รู ปภาพ Online Picture ที่ดาวน์โหลดมาวางในสไลด์แล้วนั้น คุ ณสามารถบันทึกเก็บลงในเครื่ อง
เพือ่ นามาใช้ในครั้งต่อไปได้ โดยคลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือกคาสัง่ บันทึกเป็ นรู ปภาพ ดังภาพ

คลิกขวาบนรู ปภาพ แล้วเลือกคาสั่ง บันทึกเป็ นรู ปภาพ

ตัดขอบภาพ (Crop)
รู ปภาพที่นามาวางบนสไลด์น้ ัน หากมี ส่วนเกิ นที่ไ ม่ ตอ้ งการใช้ ก็ตดั ออกให้เหลื อ เฉพาะส่ วนที่
ต้องการนาเสนอได้ โดยใช้เครื่ องมือ

Crop (ครอบตัด) ได้ดงั นี้

- หากต้องการใช้ภาพที่ตดั ขอบออกมาใช้งานใหม่ก็คลิกปุ่ ม Crop อีกครั้ง แล้วคลิกลากขยายขอบเขต
ภาพออกได้
- หรื อคลิกขวาบนรู ปภาพแล้วเลือกคาสัง่ Crop (ครอบตัด)
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คลิกเลือกรู ปภาพ

บนแท็บ เครื่ องมือรู ปภาพ คลิกปุ่ ม Crop (ครอบตัด)

คลิกลากจุดตัดรอบรอบๆ ภาพเพื่อ
บังภาพส่ วนที่ไม่ตอ้ งการ

คลิกบนที่ว่างบนสไลด์นอกพื้นที่
ภาพ เพื่อจบการตัดภาพ
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จัดรู ปแบบรู ปภาพ Format Picture
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ หรื อทาให้รูปภาพโดดเด่น คุณอาจตกแต่งภาพด้วยสไตล์ลกั ษณะต่างๆ จาก
กลุ่มของ เครื่ องมือรู ปภาพ (Format Picture) ด้วยคาสัง่ สไตล์รูปภาพ (Picture Styles) ซึ่งจะมีสไตล์แต่งภาพ
สาเร็ จรู ปให้เรี ยกใช้หลายแบบ เช่น ใส่ กรอบ, ตัดขอบ, ตัดภาพให้เป็ นวงกลม, ทาเงาสะท้อน, ใส่ เอฟเฟ็ กต์
3 มิติ หรื อหมุนภาพในแนวต่างๆ เป็ นต้น

คลิกเลือกรู ปภาพ

บนแท็บ เครื่ องมือรู ปภาพ คลิกลูกศรของ
คาสั่งสไตล์รูปภาพ แล้เลือกสไตล์

ตัวอย่ างสไตล์ รูปภาพแบบต่ างๆ
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เพิ่มเอฟเฟ็ กต์ แต่ งภาพ (Picture Effects)
นอกเหนือจากสไตล์แต่งภาพในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ (Picture Styles) คุณสามารถเพิม่ เอฟเฟ็ กต์ แต่ง
ภาพเพิม่ เติมเอฟเฟ็ กต์ ในชุดต่างๆ มีดงั นี้
Preset (ค่าที่ต้งั ไว้) ชุดเอฟเฟ็ กต์ สาเร็จรู ป
Shadow (เงา) สร้างเงาภาพ
Reflection (การสะท้อน) สร้างเงาสะท้อน
Glow (เรื องแสง) ใส่สีเรื องแสงที่ขอบภาพ
Soft Edges (ขอบจาง) ทาขอบภาพให้เบลอ
Bevel (ยกนูน) ทาภาพให้นูนขึ้นหรื อยุบลง
3-D Rotation (การหมุน 3 มิติ) หมุนภาพแบบ 3มิติ

เอฟเฟ็ กต์กลุ่มต่างๆ

แต่ งเส้ นขอบภาพ (Picture Border)
การเน้นรู ปภาพให้โดดเด่นอีกแบบหนึ่งคือ การใส่เส้นขอบให้กบั ภาพโดยที่คุณสามารถเลือกสีและ
ลวดลายให้กบั เส้นขอบได้ จากคาสัง่ ในปุ่ ม เส้นขอบรู ป (Picture Border) และเลือกปรับแต่งแส้นขอบได้
ดังนี้
เลือกรู ปภาพ

 เลือกส้นขอบรู ป

เลือก น้ าหนัก/เส้น
ปะ

ขนาดเส้น

เลือกรู ปแบบตามต้องการ

รู ปภาพที่ทาการใส่เส้นขอบ

ลักษณะของเส้น
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ยกเลิกการใช้ เอฟเฟ็ กต์ (Reset Picture)
หลังจากใช้เอฟเฟ็ กต์ แต่งภาพไปแล้วถ้า ถ้าต้องการยกเลิกเอฟเฟ็ กต์ ทั้งหมดให้ภาพกลับไปเป็ น
ภาพต้นฉบับเดิมโดยให้คลิกปุ่ ม
คลิกปุ่ ม ตั้งค่ารู ปภาพใหม่

 คลิกบนภาพ

ภาพที่ไม่ใช้เอฟเฟ็ กต์แต่งภาพ
ปรับสี ความคมชัด และใส่ เอฟเฟ็ กต์ แปลงภาพ
รู ปภาพที่นามาวางในสไลด์อาจเป็ นภาพถ่ายของสิ นค้า บริ การ หรื อภาพที่จะใช้อธิบายเรื่ องราวที่จะ
นาเสนอ ภาพบางภาพอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่นมืดเกินไป สว่างเกินไปหรื อขาดความคมชัด คุณอาจ
ใช้คาสั่งในการปรับ แต่ ง ภาพในด้า นของแสงและสี ของภาพเพิ่ม เติม รวมถึ งคาสั่งในการเปลี่ ยนแปลง
ภาพถ่ายให้เป็ นภาพวาดหรื อภาพเขียน เพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจให้กบั ภาพได้ ซึ่งจะมีคาสัง่ ในกลุ่มของ Adjust
ให้เลือกใช้งานดังนี้
Corrections (การแก้ไข) เลือกคาสัง่ ปรับแสงและความคมชัด เช่น ทาให้มืดลงหรื อสว่างขึ้น
Color (สี) ปรับสีภาพหรื อแปลงสีภาพให้เป็ นโทนสีต่าง ๆ เช่น ภาพ 2 สี, โทนสีเดียวสีต่างๆ และภาพขาวดา
Artistic Effects (เอฟเฟ็ กต์ แนวศิลป์ ) เพือ่ แปลงภาพให้เหมือนภาพวาดหรื อภาพเขียน
Remove Background (เอาพื้นหลังออก) เพือ่ ทาให้ฉากหลังที่ไม่ตอ้ งการให้โปร่ งใส่ไม่มีสี
คลิกเลือกภาพ แล้วคาสั่งปรับแต่งภาพได้จาก
แท็บ เครื่ องมือรู ปภาพ ในกลุ่ม ปรับ
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Corrections ปรับแสงและความคมชัดของภาพ
คาสั่ง Corrections จะใช้สาหรับนามาปรับแสงของภาพให้สว่างขึ้นหรื อมืดลงได้ และมีตวั เลือกให้
ปรับภาพที่เบลอให้มีความคมชัดขึ้น โดยจะแยกคาสัง่ เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
Sharpen/Soften เลือกปรับภาพให้คมชัดขึ้นหรื อนุ่มลง
Brightness/Contrast เลือกปรับความสว่างและความคมชัด
คลิกปุ่ ม การแก้ไข

คลิกเลือกรู ปภาพที่จะปรับแสง

ภาพที่ทาการแก้ไข

ในหัวข้อ ทาให้คมชัดขึ้น/นุ่มลง คลิกเลือกภาพตัวอย่างที่คมชัด หรื อคลิกภาพ
ตัวอย่างในหัวข้อ ความสว่าง/ความคมชัด เพื่อปรับภาพให้สว่างหรื อคมชัดได้

Color แก้ ไขสี หรื อเปลี่ยนสี ภาพ
คุณสามารถใช้คาสั่งในกลุ่ม Color มาใช้ปรับสี รูปภาพให้สดใสขึ้น หรื อปรับสี ภาพให้เป็ นโทนสี
ต่าง ๆ ได้ เช่นกัน ซึ่งจะมีคาสัง่ ปรับสีภาพดังนี้
Color Saturation เลือกความเข้มของสี
Color Tone เลือกโทนสีภาพ เช่นโทนสีร้อน หรื อโทนสีเย็น
Recolor เปลี่ยนสภาพ เหมือนการย้อนสีภาพให้เป็ นสี ต่าง ๆ เช่น สี ขาว ดา สี ฟ้า หรื อทาเป็ นสี ซีเปี ย
แบบภาพเก่า เป็ นต้น

คลิกภาพที่ตอ้ งการ

คลิกปุ่ ม สี บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ
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ภาพที่ทาการปรับสี

คลิกปรับสี ภาพได้ตามต้องการ

Artistic Effects ใส่ เอฟเฟ็ กต์ ภาพแนวศิลป์
การทาภาพให้ดูสวยแปลกตาและน่ าสนใจอีกแบบหนึ่ ง สามารถใช้คาสั่งในกลุ่ม Artistic Effects
(เอฟเฟ็ กต์ แนวศิลป์ ) เพื่อใส่ เอฟเฟ็ กต์ ให้กบั ภาพ ทาให้ภาพนั้นถูกเปลี่ยนจากภาพถ่ายปกติทวั่ ไปให้เป็ น
เหมือนภาพวาดด้วยสีน้ ามันหุม้ ด้วยพลาสติก หรื อภาพวาดบนพื้นซีเมนต์ เป็ นต้น
 คลิกปุ่ ม เอฟเฟ็ กต์ ภาพแนวศิลป์ บนแท็บ เครื่องมือ
รูปภาพ

คลิกเลือกรู ปภาพ

ภาพที่ทาใส่ เอฟเฟ็ กต์แนวศิลป์
ภาพบนพื้นซีเมนต์
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ทาภาพให้ โปร่ งใส่ ด้ วยการเอาสี พนื้ หลังออก
รู ปที่นามาวางลงในสไลด์โดยพื้นฐานจะวางเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยม หรื อตามรู ปทรงสไตล์ที่เลือกใส่ แต่
บางครั้งภาพที่นามาวางอาจจะมีส่วนของภาพและพื้นที่วางในภาพ หากคุณต้องการให้แสดงเฉพาะพื้นที่ตาม
รู ปร่ างก็ใช้คาสัง่ ในกลุ่ม Remove Background (เอาพื้นหลังออก) เอาสีพ้นื ในส่วนที่เหลือออกเพือ่ ทาให้ภาพ
โปร่ งใส่ดงั นี้
คลิกเลือกรู ปภาพ

 คลิกเลือก เอาพื้นหลังออก บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

พื้นที่ภาพที่เลือก

คลิกลากปรับขอบเขตสี
จากจุดปรับรอบๆ ภาพ
พื้นที่ภาพที่โปร่ งใส่

เมื่อคลิกลากจุดปรับแต่ละด้านจะแสดงพื้นที่ภาพ
ที่เลือก และพื้นสี ม่วงคือ ส่ วนที่พ้นื โปร่ งใส่ ไม่มีสี

คลิกบนที่ว่างนอกภาพ เพื่อปิ ดคาสั่งการเลือกเอาสี พ้นื ออก
หรื อคลิกปุ่ ม คงการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ
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การ สร้ างอัลบั้มรู ปและการแก้ ไขอัลบั้มรู ป
โปรแกรม Power Point 2013 นั้นนอกจากจะทางานนาเสนอทางด้านเนื้ อหาแล้ว ยังสามารถทางาน
นาเสนอที่เป็ นอัลบั้มรู ปภาพได้อีกด้วย ซึ่งอัลบั้มรู ปของ Power Point 2013 จะเป็ นงานนาเสนอที่สร้างเพื่อ
แสดงรู ปภาพ หรื อรู ปถ่ายต่างๆ เช่น รู ปถ่ายทางธุรกิจ หรื อรู ปถ่ายส่วนบุคคล และยังสามารถเพิม่ ลักษณะ
พิเศษในการเปลี่ ยนสไลด์ พื้นหลังที่มี สีสัน ชุ ดรู ปแบบ และเค้าโครงเฉพาะ เป็ นต้น ทาให้อ ัล บั้มรู ปดู
น่าสนใจยิง่ ขึ้น และหลังจากที่รูปภาพอยูใ่ นอัลบั้มแล้ว ยังสามารถเพิม่ คาอธิบายภาพ ปรับเปลี่ยนลาดับและ
เค้าโครง เพิม่ กรอบรอบรู ปภาพได้อีกด้วย โดยการสร้างงานนาเสนอนั้นจะยึดตามชุดของรู ปภาพ และภาพ
แต่ละภาพจะถูกนาไปวางบนสไลด์ของชุดรู ปภาพเอง ซึ่งการสร้างอัลบั้มรู ปนั้นมีข้นั ตอนดังนี้

การใส่ ภาพลงในอัลบั้ม
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่ อัลบั้มรูป

 คลิกที่คาสั่ง อัลบั้มรูปใหม่
เมื่อคลิกที่คาสัง่ สร้างอัลบั้มรู ปแล้วจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของอัลบั้มรู ปขึ้นมา ดังนี้
 คลิกที่ปมุ่ ไฟล์ /ดิสก์ เพื่อ
เพิ่มรู ปภาพลงในอัลบั้ม
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จากนั้นโปรแกรมจะให้เราทาการเลือกรู ปภาพที่ถูกเก็บอยูเ่ ครื่ องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
 เลือกตาแหน่งที่เก็บรู ปภาพไว้

 คลิกเลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปมุ่ แทรก

จากนั้นโปรแกรมจะนารู ปภาพที่เลือกมาใส่ ไว้ในอัลบั้มของงานนาเสนอให้ ซึ่ งเราสามารถปรับแต่ง
แก้ไขรู ปภาพเพิม่ เติมได้บางลักษณะ คือ การหมุนรู ปภาพ ความคมชัด และแสงสว่างของรู ปภาพ ดังนี้

 กลุ่มเครื่ องมือสาหรับใช้
ปรับแต่งแก้ไขรู ปภาพ
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การกาหนดเค้ าโครงของอัลบั้ม
จากข้างต้นเราได้ทาการใส่รูปภาพลงในอัลบั้มรู ปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกาหนดเค้าโครง หรื อ
รู ปแบบของอัลบั้ม ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้

 คลิกเลือกรู ปแบบรู ปภาพในหัวข้อ เค้าโครงรูปภาพ

เมื่อเลือกรู ปแบบของรู ปภาพแล้วถัดมาคือการกาหนดลักษณะของกรอบรู ปภาพ ดังนี้

 คลิกเลือกรู ปแบบของกรอบในหัวข้อ รูปร่ างกรอบ
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หัวข้อถัดมาคือการกาหนดชุดรู ปแบบของอัลบั้มที่โปรแกรมมีมาให้ ดังนี้

 คลิกที่ปมุ่ เรียกดู เพื่อเลือกชุดรู ปแบบของอัลบั้ม

จากนั้นโปรแกรมจะทาการเปิ ดชุดรู ปแบบต่างๆที่มี ให้เราเลือก ดังนี้
 คลิกเลือกชุดรู ปแบบที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปมุ่ เลือก
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เมื่อกาหนดค่าต่างๆเสร็จแล้ว ขั้นสุดท้ายก็คือการสร้างอัลบั้มรู ปขึ้นมา โดย

 คลิกที่ปมุ่ สร้ าง

เมื่อสร้างอัลบั้มเสร็จแล้วจะได้งานนาเสนอที่เป็ นรู ปภาพในมุมมองปกติ ดังนี้
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การแก้ไขข้ อความบนงานนาเสนอ
เมื่อเราสร้างอัลบั้มรู ปขึ้นมาแล้ว หน้าแรกของอัลบั้มรู ปจะมีขอ้ ความเริ่ มต้นมาให้ ซึ่งหากเราไม่
ต้องการข้อความที่โปรแกรมสร้างให้ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกที่ขอ้ ความที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดเคอร์เซอร์ จากนั้นให้พิมพ์ขอ้ ความใหม่ลงไป

 สามารถย้ายตาแหน่งของข้อความได้ โดยการคลิกที่กล่องข้อความให้เมาส์เปลี่ยนเป็ นรู ป สี เหลี่ยมกากบาท
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เมื่อทาการเปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนลักษณะตัวอักษร และตาแหน่งของข้อความแล้วจะได้ ดังนี้

การแก้ไขอัลบั้มรูป
เมื่อสร้างอัลบั้มรู ปเสร็จแล้ว อยากจะกลับไปแก้ไขหรื อปรับแต่งส่วนต่างๆใหม่ สามารถทาได้ดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่ อัลบั้มรูป

 คลิกที่คาสั่ง แก้ไขอัลบั้มรูป

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของการแก้ไขอัลบั้มรู ปขึ้นมาให้ ซึ่งจะเหมือนกับตอนสร้างอัลบั้มรู ปใหม่
ในตอนแรก และให้ทาการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆตามความพอใจ ดังนี้
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 เมื่อทาการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆแล้ว ให้คลิกที่ปมุ่ อัปเดต

เมื่อคลิกที่ปมปรั
ุ่ บปรุ งแล้ว โปรแกรมก็จะเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของอัลบั้มให้ตามที่เรากาหนด

การแทรกเสียงรู ปแบบต่ าง ๆ และการจัดการเสี ยงบนสไลด์
การสร้างงานนาเสนอนั้นจะเลือกแทรกลงในสไลด์ได้ 3 แบบ คือ ไฟล์เสียงจากเครื่ องใช้งาน แทรก
ไฟล์เสี ยงออนไลน์ และบันทึกเสี ยงลงไปโดยไฟล์เสี ยงที่แทรกนั้นอาจจะเป็ นไฟล์เสี ยง (Sound) ทัว่ ไป
นามสกุล .wav ไฟล์เสียงแบบ .mp3 เช่น เพลง (Music) เป็ นต้น

การแทรกไฟล์เสี ยงจากแหล่งต่ างๆ
ผูเ้ รี ยนสามารถเพิ่มเสี ย งจากแฟ้ ม ในเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ หรื อ Microsoft Clip Organizer รวมทั้ง
บันทึกเสี ยงของผูเ้ รี ยนเองเพิ่มลงในงานนาเสนอหรื อ ใช้เพลงจากซี ดีก็ได้ ซึ่ งรู ปแบบของการแทรกเสี ยง
ได้แก่


แทรกไฟล์ เสี ยงส่ วนตัวลงสไลด์
การแทรกเสียงแบบนี้ เป็ นแบบที่ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปจะนิยมใช้กนั มาก โดยเป็ นการแทรกไฟล์เสียงที่มีอยู่
แล้วในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ามาในสไลด์ของโปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
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 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่ เสียง จากนั้นคลิกเลือกที่คาสั่ง เสียงบนพีซีของฉัน

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของการแทรกเสียงขึ้นมา เพือ่ ให้เลือกไฟล์เสียง ดังนี้
 เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์เสี ยง

 เลือกไฟล์เสี ยงที่ตอ้ งการ

 คลิกปุ่ ม แทรก
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เมื่อคลิกที่ปมุ่ แทรก เพือ่ แทรกเสียงแล้ว โปรแกรมจะแสดงไอคอน

และแท็บบาร์ทางด้านล้าง

 รู ปแบบการเล่นของเสี ยง

คลิกปุ่ ม

เพือ่ ทดสอบฟังเพลง หรื อคลิกปุ่ ม

เพือ่ หยุดไฟล์เสียงชัว่ คราว

แท็บบาร์แสดงช่วงเวลาของไฟล์ สามารถใช้เมาส์เลื่อนไปยังตาแหน่งที่ ต้องการฟัง
เพลง แล้วคลิกปุ่ ม
กระโดดย้อนกลับไป 0.25 วินาที หรื อ

กระโดดไปที่ 0.25 วินาที แสดงช่วงเวลาในขณะเล่น

เพลง
ควบคุมระดับความดังของไฟล์เสียงเมื่อคลิกที่ไอคอนแสดง

เพือ่ ให้เลื่อนปรับระดับเสียง

 ข้อสังเกต

ผู้ เรี ยนสามารถแทรกไฟล์ เสี ยงเพลงจากแผ่ น ซี ดีไ ด้ โดยทาการใส่ แ ผ่ น ซี ดี ล งใน
เครื่ อ งอ่ า น และเลื อ กตาแหน่ งที่เ ก็บ เสี ย งเพลงไปที่ไ ดร์ ฟ ซี ดี ร อมแทนไดร์ ฟ ที่อ ยู่ ใ นเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ นั่ น เอง



แทรกไฟล์เสี ยงออนไลน์ (Online Audio)

Online Audio คือการนาไฟล์เสี ยงจาก Office.com Clip Art มาใช้ในงานนาเสนอ โดยที่คุณต้อ ง
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อน แล้วคลิกปุ่ ม เสียง > เสียงออนไลน์ เพือ่ เลือกไฟล์เสียงที่จะใช้งานดังภาพ

141



แทรกไฟล์ อัดเสี ยงบรรยายลงในสไลด์

เนื้อหาของการสร้างงานพรี เซนเตชันอีกแบบหนึ่ งที่มกั ใช้กนั คือ การใส่เสียงบรรยายลงไปในสไลด์
เพื่ออธิบายเนื้ อเรื่ อง ใช้เพื่อการนาเสนอแบบอัตโนมัติแบบไม่มีผคู ้ วบคุม หรื อเวลาที่ตอ้ งการฉายสไลด์โชว์
ในงานต่าง ๆ โดยสามารถอัดเสียงลงไปในสไลด์แต่ละแผ่นเพือ่ เล่าเรื่ องแทนได้
 คลิกที่ เสียง จากนั้นคลิกเลือกที่ บันทึกเสียง

 ตั้งชื่อไฟล์เสี ยง

กเสียง

 คลิกปุ่ ม Record เพื่อเริ่ มอัดเสี ยง

 คลิกหยุดการอัดเสี ยง

กเสียง

กเสียง
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คาสั่งบนแท็บ การเล่ น จักการเสี ยง

ไฟล์เสี ยงที่อดั ได้

คลิกฟังเสี ยงที่อดั ได้

 การจัดการเสี ยงในสไลด์
เมื่อแทรกไฟล์เสียงเข้ามาจะแสดงแท็บเครื่ องมือ AUDIO TOOLS (เครื่ องมือเสียง) ขึ้นมาให้ปรับแต่งการ
แสดงของเสียง โดยหลัก ๆ จะอยูใ่ นแท็บ การเล่น ดังนี้
 คลิกเลือกที่ไอคอนของเสี ยง

 คลิกที่แท็บ การเล่ น ของเครื่ องมือเสี ยง

คลิกเล่นเสียง

ตัดหัว-ท้ายไฟล์เสี ยง

สร้างจุดคัน่ เสี ยง
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ให้เริ่ มเล่นเสี ยงแบบใด เมื่อคลิก หรื ออัตโนมัติ
ปรับความดัง
ซ่อนไอคอนระหว่างเล่น

เฟดเสี ยงเข้า

ให้เล่นเสี ยงข้ามสไลด์

เฟดเสี ยงออก

ให้เล่นซ้ าเมื่อเล่นจบ ไม่ใช้สไตล์
ให้เล่นวนรอบจนกว่าจะคลิกหยุด

ให้เล่นเป็ นเสี ยงแบ็คกราวน์

ซึ่งส่วนของคาสัง่ ที่ใช้ในการจัดการเสี ยงจะอยูใ่ นกลุ่มของ ตัวเลือกของเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับเสี ยงการนาเสนอสไลด์ ใช้สาหรับกาหนดระดับความดังของเสี ยงที่แทรกลงในสไลด์ โดยให้คลิกที่
คาสัง่ จากนั้นจะปรากฏรายการของระดับเสียง ได้แก่ เบา , ปานกลาง , ดัง และปิ ดเสียง ดังนี้

ซ่ อนระหว่างนาเสนอ คือ ให้ทาการซ่อนไอคอนของเสียง ซึ่งก็คือรู ปลาโพง ในขณะที่ทาการแสดงสไลด์
นัน่ เอง โดยให้คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกด้านหน้าคาสัง่ ดังนี้

วนรอบจนกว่ าจะสั่ งหยุด คือ เมื่อทาการแสดงสไลด์แล้ว เสียงจะเล่นซ้ าไปเรื่ อยจนกว่าจะ เปลี่ยนไป
สไลด์ถดั ไป โดยที่ให้คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกด้านหน้าคาสัง่ ดังนี้
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จะมีปุ่มเครื่ องมือเพื่อให้ กาหนดค่าเกี่ยวกับเสี ยงได้ แก่

คลิกเพือ่ ฟังเสียง หรื อ



คลิกเพือ่ หยุดเล่นชัว่ คราว

คลิกเพือ่ แทรกบุค๊ มาร์ก หรื อระบุตาแหน่งเอาไว้เพือ่ ใช้อา้ งอิงในการตัดต่อเสียง,

ลบตาแหน่งบุค๊ มาร์กที่สร้างขึ้น

คลิกเพือ่ ตัดต่อไฟล์เสียงให้ส้ นั ลง




Fade Duration กาหนดค่าการลด-เพิม่ เสียง โดยคลิก
จากค่อยไปดัง คลิกปุ่ ม

เพือ่ กาหนดเวลาการ Fade In,

เสียงเริ่ มจากดังไปค่อย คลิกปุ่ ม


เสียงเริ่ ม

เพือ่ กาหนดเวลาการ Fade Out

กาหนดการเริ่ มเล่นไฟล์เสียง โดยปกติจะแสดงตัวเลือกเป็ น
Automatically เล่นทันทีเฉพาะสไลด์ที่แทรกเสียง, On Click คลิกเมาส์เสียงจึงจะทางาน
(เฉพาะสไลด์ที่แทรกเสียง), Play across slides เล่นเพลงแม้เปลี่ยนสไลด์

การใช้ งาน Bookmark
เราสามารถแทรก Bookmark ลงไปยังตาแหน่งเวลาที่ตอ้ งการบนไฟล์คลิปเสียงหรื อคลิปวิดีโอ เพื่อ
เป็ นตัวกาหนดตาแหน่งเอาไว้ โดยตาแหน่งดังกล่าวอาจใช้งานตาแหน่งในการตัดทิ้ง เป็ นต้น

 คลิกเลือกที่ไอคอนของเสี ยง

 ให้คลิกปุ่ ม เล่น เพื่อฟังเสี ยง

 เมื่อถึงตาแหน่งที่ตอ้ งการ ให้คลิกปุ่ ม เพิ่มทีค่ นั่

 จะแสดงเครื่ องหมายบุค๊ มาร์ก (จุด) บนบาร์ของไฟล์
เสี ยง
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ตัดไฟล์เสี ยงให้ ส้ ั นลง
คุณสามารถตัดไฟล์เสียงได้ เพือ่ ทาให้เวลาของเสียงสั้นลง โดยจะตัดได้จากต้นเสียงและท้ายเสี ยง
ดังนี้
 คลิกปุ่ ม ตัดแต่งเสี ยง

 คลิกลากจุดตัดต้นไฟล์ (สี เขียว )

ไปวางในตาแหน่งเวลาที่ตอ้ งการ

 คลิกลากจุดตัดท้ายไฟล์ (สี แดง )

ไปวางในตาแหน่งเวลาที่ตอ้ งการ
 คลิกปุ่ ม Play เล่นเพลงช่วงที่ได้
 คลิกปุ่ ม ตกลง

 หากต้องการลบเสียงทีแ่ ทรกลงในสไลด์ท้งิ ให้คลิกไอคอนเสียง แล้วกดปุ่ ม Deleteบน
แป้ นพิมพ์ ก็สามารถลบทิ้งได้
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การแทรก และการจัดการไฟล์มัลติมีเดียบนสไลด์
ในปั จ จุ บ ัน สื่ อ การบัน ทึ ก ข้อ มู ล มี ค วามสามารถสู ง ท าให้ คุ ณ สามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล และ
ภาพเคลื่อนไหวได้ดว้ ยตนเอง ไม่วา่ จะบันทึกเสียงหรื อวีดีโอคลิป คุณสามารถนาข้อมูลมัลติมีเดียเข้ามาเสริ ม
เพื่อเพิม่ ความชัดเจนในการนาเสนอ เช่น ใส่ เสี ยงประกอบ เสี ยงเพลง เสี ยงบรรยาย ไฟล์วีดีโอ หรื อแทรก
ไฟล์มูฟวี่ จาก Flash เข้ามานาเสนอได้
ใน PowerPoint 2013 จะนาไฟล์เสี ยงและไฟล์วีดีโอมาใส่ ล งในสไลด์ไ ด้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และมี
คาสัง่ ให้นาวีดีโอจาก YouTube มาวางในสไลด์ได้ดว้ ย นอกจากนี้ยงั ปรับแต่งการทางานของข้อมูลประเภท
นี้ได้เหมือนจัดการภาพที่ผา่ นมาไม่วา่ จะปรับสีใส่สไตล์ หรื อตัดต่อภาพและเสียงได้ดว้ ย
การนาเสนองานบางเรื่ องอาจจะมีไฟล์วดี ีโอแสดงประกอบเนื้ อหาอื่นๆ คุณสามารถแทรกไฟล์วดี ีโอ
ลงในสไลด์และปรับแต่งได้ง่าย ๆ จากคาสัง่ Video (วีดีโอ) บนแท็บ Insert (แทรก) ดังนี้
Online Video (วีดีโอแบบออนไลน์) เลื อ กแทรกวีดีโอออนไลน์จากอินเตอร์ เน็ ต, YouTube และ
Facebook ได้
Video on My PC (วีดีโอบนพีซีของฉัน) เลือกไฟล์วดี ีโอที่เก็บไว้ในเครื่ อง
 การแทรกไฟล์ วีดีโอ Video on My PC
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่ วีดีโอ จากนั้นคลิกเลือกที่คาสั่ง วีดโี อบนพีซีของฉัน

148

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของการแทรกภาพยนตร์ข้ นึ มา เพือ่ ให้เลือกไฟล์วดี ีโอ ดังนี้
 เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์ภาพยนตร์ หรื อ ไฟล์วีดีโอ

 เลือกเลือกไฟล์วีดีโอที่ตอ้ งการ
 คลิกปุ่ ม แทรก

ประเภทของไฟล์วีดีโอที่สามารถนามาใช้งานบนสไลด์ได้ จะเป็ นไฟล์วีดีโอเพื่อทุกประเภท เช่ น
.avi, .mov, .m4v, .wmx, .wm, .qt และอื่นๆ ซึ่งเป็ นไฟล์วดี ีโอที่มาจากการถ่ายจากมือถือ ,กล้องถ่ายภาพ หรื อ
กล้องถ่ายวีดีโอทัว่ ไป
เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบการเล่นของวีดีโอแล้ว โปรแกรมจะทาการแทรกไฟล์วดี ีโอลงในสไลด์ให้ดงั นี้
 ไฟล์วีดีโอที่ทาการแทรกลงในสไลด์

ข้ อสังเกต หากขนาดกรอบของไฟล์ วีดีโ อใหญ่ ไป หรื อ เล็ก ไป ผู้เรี ย นสามารถปรั บขนาด และเคลื่อ นย้ า ยของกรอบ
ของวีดีโ อได้ เหมือ นกับรู ปภาพทั่วไป เพื่อ ให้ พื้นที่ของการแสดงวีดีโ อนั้นมีขนาด และตาแหน่ ง ที่พ อดีกับหน้ า สไลด์
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 การแทรกไฟล์ วีดีโอออนไลน์ จาก YouTube
หากคุณต้องการแทรกไฟล์จากเว็บไซต์ดงั อย่าง YouTube ให้เลือกการแทรกวีดีโอแบบออนไลน์
(Online Video) ได้แต่ตอ้ งเชื่อมอินเทอร์เน็ตขณะแทรก และในขณะที่เล่นในงานนาเสนอด้วยโดยจะเลือก
แทรกได้ 2 แบบดังนี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกเลือก YouTube หรื อคลิกไอคอน YouTube

 คลิกที่ วีดโี อ จากนั้นคลิกเลือกที่คาสัง่ วีดโี อแบบออนไลน์

 กรอกข้อ ความคี ยเ์ วิร์ดของวีดีโอที่ต้อ งการข้นหา แล้ว กดปุ่ ม
enter หรื อกดปุ่ ม
เช่นค้นหาคาว่า PowerPoint 2013 ก็ จะมีวีดีโอ
เรื่ องนั้น ๆ เป็ นต้น
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 คลิกเลือกวีดีโอจาก YouTube

 คลิกแทรก

วีดีโอ ที่แทรก

 การแทรกไฟล์ วีดีโอออนไลน์ One Drive
นอกจากการนาคลิปวีดีโอจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเรามาวางบนสไลด์แล้ว เรายังสามารถนาคลิป
วีดีโอที่เก็บไว้บนสื่ อ ออนไลน์ต่าง ๆเช่ น OneDrive, Facebook และ YouTube มาวางบนสไลด์ไ ด้อีกด้วย
โดยการใส่คลิปวีดีโอออนไลน์ดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่ วีดโี อ จากนั้นคลิกเลือกที่คาสั่ง วีดโี อแบบออนไลน์
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 คลิกที่ OneDrive

 เลือกโฟลเดอร์ และคลิป
วีดีโอที่ตอ้ งการ

 คลิก แทรก
รอโปรแกรมทาการโหลดวีดีโอ

คลิปวีดีโอที่เราเลือกจะปรากฏอยูบ่ นสไลด์
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 การจัดรู ปแบบภาพและกรอบของวีดีโอ
ภาพวีดีโอสามารถจัดรู ปแบบภาพได้ เช่น ปรับแสงให้สว่างหรื อมืด, ปรับสีภาพให้เป็ นโทนสี ต่าง ๆ
หรื อจะเลือกปรับแต่งกรอบแสดงภาพด้วย Video Styles ให้มีเงา, การสะท้อน หรื อหมุนแบบ 3 มิติเหมือน
การจัดรู ปแบบรู ปภาพที่ผา่ นมา โดยเลือกคาสัง่ จากแท็บ FORMAT ของ VIDEO TOOLS ได้ดงั นี้
เลือกสไตล์ พื้นที่แสดงวีดีโอ (Video Styles)
หรื อกาหนดรู ปแบบต่าง ๆ เอง

 คลิกที่ภาพวีดีโอสไตล์จาก
รู ปแบบสาเร็ จ บนแท็บ เครื่องมือ
วีดีโอ เลือก รูปแบบ
 คลิกที่ภาพวีดีโอ

เปลี่ยนพื้นที่แสดงภาพวีดีโอ (Video Shape)
พืน้ ที่การแสดงภาพวีดีโอปกติจะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม หรื อพื้นที่รูปแบบสไตล์ที่คุณเลือก แต่คุณสามารถ
เลือกให้แสดงให้รูปร่ างหรื อรู ปทรงอื่นๆ ได้โดยเลือกจากปุ่ ม รู ปร่ างวีดีโอ Video Shape ดังภาพ
 คลิกปุ่ ม รูปร่ างวีดีโอ
แล้วเลือกรู ปทรงที่จะแสดง

ตัวอย่างกรอบวีดีโอที่เลือก

 คลิกที่ภาพวีดีโอ
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เลือกสี เส้ นขอบวีดีโอ (Video Border)
การเลือกเส้นขอบสาหรับพื้นที่การแสดงภาพได้ เพื่อเน้นการแสดงผลวีดีโอได้เด่ นชัดขึ้นในการ
นาเสนอ เช่น ใส่ ขอบให้หนาเหมือนขอบจอทีวี เป็ นต้น โดยเลือกได้จากปุ่ ม Video Border (เส้นขอบวีดีโอ)
แล้วเลือกสี, ขนาดหรื อลักษณะของเส้นได้เหมือนการจัดรู ปแบบรู ปภาพจากบทที่ผา่ นมา
 คลิกปุ่ ม เส้ นขอบวีดีโอ
แล้วเลือกรู ปทรงที่จะแสดง

ตัวอย่างสี กรอบวีดีโอที่เลือก

 คลิกที่ภาพวีดีโอ

เลือกเอฟเฟ็ กต์ วีดีโอ (Video Effects)
กรอบพืน้ ที่ของวีดีโอนอกจากกาหนดเส้นขอบได้แล้ว คุณสามารถใส่เอฟเฟ็ กต์ ได้ เหมือนใส่เอฟ
เฟ็ กต์ รู ปภาพ เช่น ใส่เงา, เงา, สะท้อน, ยกนูน หรื อหมุนกรอบให้แสดงแบบ 3 มิติได้ โดยคลิกปุ่ ม Video
Effects แล้วเลือกรู ปแบบเอฟเฟ็ กต์ ที่ตอ้ งการได้
 คลิกปุ่ ม เอฟเฟ็ กต์ วดี ีโอ
แล้วเลือกรู ปทรงที่จะแสดง

ตัวอย่างเส้นขอบวีดีโอที่
เลือกใส่ เอฟเฟ็ กต์

 คลิกที่ภาพวีดีโอ
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แก้ ไขสี ภาพวีดีโอ (Corrections)
ภาพวีดีโอสามารถจัดรู ปแบบภาพได้ เช่น ปรับภาพให้สว่างหรื อคมชัดขึ้น โดยจะเลือกได้จากปุ่ ม
Corrections (การแก้ไข) แล้วเลือกค่าความสว่าง/ความคมชัดจากรายการที่มี
 คลิกปุ่ ม การแก้ไข แล้วเลือกความสว่าง/ความคมชัดจากตัวอย่าง

ตัวอย่างสี วีดีโอที่เลือก
 คลิกที่ภาพวีดีโอ

เปลี่ยนสี ภาพวีดีโอ (Color)
การเปลี่ยนสีภาพวีดีโอคือ การปรับสี ภาพให้เป็ นโทนสี ต่าง ๆ เหมือนการย้อมสี ภาพให้ออกมาเป็ น
โทนสี ตามความต้องการเช่น ต้องการให้เป็ นภาพวีดีโอเก่า ๆ ก็เลือกเป็ นสี ขาวดา หรื อสี ซีเปี ยน้ าตาลอ่อน ๆ
ได้โดยคลิกเลือกจากปุ่ ม Color (สี) แล้วคลิกเลือกสีที่ตอ้ งการได้ หรื อคลิกที่ More Variations เพือ่ เลือกสีอื่น
ด้วยตนเอง
 คลิกปุ่ ม สี แล้วเลือกเปลี่ยนสี

ตัวอย่างวีดีโอที่เลือก
 คลิกที่ภาพวีดีโอ
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การยกเลิกการจัดรู ปแบบวีดีโอ (Reset Video)
การจัดรู ปแบบวีดีโอ เช่น ปรับสี ใส่ กรอบ หรื อใส่ เอฟเฟ็ กต์ หากไม่ตอ้ งการใช้งานก็ยกเลิกออกได้
โดยคลิกปุ่ ม Reset Design (ตั้งค่าการออกแบบใหม่) ซึ่งจะเลือกได้ 2 แบบ คือ
Reset Design (ตั้งค่าการออกแบบใหม่) ยกเลิกรู ปแบบทั้งหมดแล้วกลับไปใช้ค่าเริ่ มต้นครั้งแรก
Reset Design & Size (ตั้งค่าการออกแบบและขนาดใหม่) ยกเลิกรู ปแบบและการปรับขนาดวีดีโอด้วย
 คลิกปุ่ ม ตั้งค่าการออกแบบใหม่ บนแท็บ เครื่องมือวีดีโอ รูปแบบ

 คลิกที่ภาพวีดีโอ

ลบวีดีโอ (Delete Video)
ไฟล์วดี ีโอที่ใส่ลงในสไลด์แล้ว หากไม่ตอ้ งการใช้งานก็ลบออกไปได้เหมือนการลบรู ปภาพทัว่ ไป โดย
คลิกเลือกพื้นที่ของวีดีโอแล้วกดปุ่ ม Delete ที่แป้นพิมพ์
 การจัดการไฟล์วีดีโอในสไลด์
เมื่อแทรกวีดีโอลงในสไลด์ได้แล้ว ยังสามารถกาหนดรู ปแบบการเล่นของวีดีโอขณะฉายสไลด์ เพือ่
ช่วยให้งานนาเสนอดูน่าสนใจยิง่ ขึ้น ซึ่งมีวธิ ีการกาหนดดังนี้

 คลิกเลือกที่ไฟล์วีดีโอ
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 คลิกที่แท็บ การเล่ น ของเครื่ องมือวีดีโอ

ซึ่งส่วนของคาสัง่ ที่ใช้ในการจัดการเสี ยงจะอยูใ่ นกลุ่มของ ตัวเลือกของเสี ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ระดับเสี ยงการนาเสนอสไลด์ ใช้สาหรับกาหนดระดับความดังของเสียงที่แทรกลงในสไลด์ โดยให้คลิกที่
คาสัง่ จากนั้นจะปรากฏรายการของระดับเสียง ได้แก่ เบา , ปานกลาง , ดัง และ ปิ ดเสียง ดังนี้

2. ซ่ อนขณะที่ไม่ มีการแล่ น คือ ซ่อนในที่ในขณะที่ไม่ได้เล่น

3. วนรอบจนกว่ า จะสั่ ง หยุ ด คื อ เมื่ อ ท าการแสดงสไลด์ แ ล้ ว เสี ย งจะเล่ น ซ้ าไปเรื่ อ ยจนกว่ า จะ
เปลี่ยนไปสไลด์ถดั ไป โดยที่ให้คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกด้านหน้าคาสัง่ ดังนี้

4. จะมีปุ่มเครื่ องมือเพื่อให้ กาหนดค่าเกีย่ วกับวิดีโอ ได้ แก่



คลิกเพือ่ ดูวดิ ีโอ หรื อ

คลิกเพือ่ หยุดเล่นชัว่ คราว

157

คลิกเพือ่ แทรกบุค๊ มาร์ก หรื อระบุตาแหน่งเอาไว้เพือ่ ใช้อา้ งอิงในการตัดต่อไฟล์วดิ ีโอ,



ลบตาแหน่งบุค๊ มาร์กที่สร้างขึ้น

คลิกเพือ่ ตัดต่อไฟล์วดิ ีโอให้ส้ นั ลง
 Fade Duration กาหนดค่าการลด-เพิม่ ของการปรากฏของไฟล์วดิ ีโอ โดยคลิก
วิดีโอเริ่ มจะค่อยๆ ปรากฏขึ้น คลิกปุ่ ม
กาหนดเวลาการ Fade In,
ปุ่ ม



เพือ่

วิดีโอเริ่ มจะค่อยๆ หายไป คลิก

เพือ่ กาหนดเวลาการ Fade Out

กาหนดการเริ่ มเล่นไฟล์วดิ ีโอ โดยปกติจะแสดงตัวเลือกเป็ น
อัตโนมัติ เล่นทันทีเฉพาะสไลด์ที่แทรกเสียง, เมื่อคลิก คลิกเมาส์เสียงจึงจะทางาน (เฉพาะ
สไลด์ที่แทรกเสียง), Play across slides เล่นเพลงแม้เปลี่ยนสไลด์

ตัดวิดีโอให้ ส้ั นลง (Trim Video)
หากไฟล์วดี ีโอที่นามาใช้น้ นั มีความยาวมากเกินไปคุณอาจใช้คาสัง่ Trim Video (ตัดแต่งวีดีโอ) ตัด
ส่วนที่ไม่ตอ้ งการออกได้โดยจะตัดได้ที่ตน้ ไฟล์และท้ายไฟล์เท่านั้น เพือ่ ทาให้วดี ีโอนั้นสั้นลงดังนี้
 คลิกปุ่ ม ตัดแต่งวีดีโอ

 คลิกเลือกที่ไฟล์วีดีโอ

 คลิกเลือกแท็บ เครื่ องมือวีดีโอ เลือก การเล่ น
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เวลาเริ่ ม

เวลาจบ
คลิกเล่นหรื อเลื่อนเฟรม

คลิกลากจุดตัดต้นไฟล์(สี
เขียว) ไปวางในตาแหน่ง
เวลาที่ตอ้ งการ โดยดูจาก
ภาพวีดีโอที่เห็น

คลิกลากจุดตัดท้ายไฟล์(สี
เขียว) ไปวางในตาแหน่งเวลา
ที่ตอ้ งการ
คลิกปุ่ ม Play เล่นวีดีโอดูก่อนว่า
ตรงตาแหน่งที่ตอ้ งการหรื อไม่

คลิกปุ่ ม ตกลง

หากต้องการยกเลิกการตัดหรื อกาหนเขอบเขตใหม่ให้คลิกปุ่ ม Trim Video (ตัดแต่งวีดีโอ) อีกครั้ง
เพือ่ ปรับขอบเขตเวลาใหม่วดี ีโอใหม่
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เรื่ อง การสร้ างอักษรศิลป์ แผนผังองค์กร และแผนภูมิ
การสร้ างและแก้ไขปรับแต่ งอักษรศิลป์
เราสามารถสร้างข้อความให้เป็ นอักษรศิลป์ ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมมีมาให้ และทาการปรับแต่ง
ค่าต่างๆของอักษรศิลป์ ให้มีรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจยิง่ ขึ้น ซึ่ งขั้นตอนการสร้างอักษรศิลป์ และการ
ปรับแต่งอักษรศิลป์ มีวธิ ีการดังนี้

 การสร้ างอักษรศิลป์ มีวธิ ีดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสั่ง อักษรศิลป์

จากนั้นจะปรากฏรู ปแบบต่างๆของอักษรศิลป์ ทีโ่ ปรแกรมมีให้ข้ นึ มา ดังนี้

 คลิกที่รูปแบบที่ตอ้ งการ

ซึ่งเมื่อคลิกแล้วโปรแกรมจะปรากฏกล่องข้อความของอักษรศิลป์ ขึ้นมาให้ ดังนี้

 ปรากฏกล่องข้อความของอักษรศิลป์
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ให้ทาการพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการได้เลย ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ขอ้ ความตามรู ปแบบที่เลือก ดังนี้

 พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการลงไป

 การแก้ไขข้ อความของอักษรศิลป์
เมื่อสร้างอักษรศิลป์ ขึ้นมาแล้ว และต้องการจะแก้ไขข้อความใหม่ มีวธิ ีการดังนี้
 คลิกที่ตาแหน่งของอักษรศิลป์ ให้มีเคอร์เซอร์กระพริ บขึ้นมา

จากนั้นให้พมิ พ์ขอ้ ความเพิม่ เติมลงไป หรื อทาการลบข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการออก ได้เหมือนกับการพิมพ์
ข้อความทัว่ ๆไป ซึ่งเมื่อทาการแก้ไขแล้วก็จะได้ ดังนี้
 ทาการแก้ไขข้อความใหม่ลงไป

 การปรับแต่ งข้ อความของอักษรศิลป์
ในกรณี ที่ไม่ชอบรู ปแบบอักษรศิลป์ ที่โปรแกรมมีให้ หรื ออยากจะเปลี่ยนแปลงเพียงรู ปแบบบางอย่าง
ของอักษรศิลป์ เพื่อให้สีหรื อลักษณะของอักษรศิลป์ ตรงตามความต้องการ โดยวิธีการปรับแต่งลักษณะ
ของอักษรศิลป์ มีข้นั ตอนดังนี้
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 คลิกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือการวาด

จะปรากกฎกลุ่มคาสัง่ ลักษณะอักษรศิลป์ ขึ้นมา ซึ่งรายละเอียดของคาสัง่ ย่อยในกลุ่มนี้ มีดงั นี้

ลักษณะด่ วน คือ อักษรศิลป์ รู ปแบบอื่นๆ เช่ น เมื่ อ สร้างอักษรศิลป์ ขึ้นมาแล้ว แต่อ ยากเปลี่ยน
รู ปแบบ เป็ นรู ปแบบอื่นๆที่โปรแกรมมีให้ ก็ให้คลิกที่รูปแบบที่ตอ้ งการได้เลย ข้อความก็จะเปลี่ยนไปตาม
รู ปแบบใหม่ที่เลือก ซึ่งหากต้องการดูรูปแบบอื่นๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรด้านข้างเพือ่ เลื่อนขึ้น หรื อลง




คือ การใส่สี หรื อเปลี่ยนสีให้กบั ตัวอักษรศิลป์
คือ การใส่สี หรื อเปลี่ยนสีและลักษณะของเส้นตัวอักษรศิลป์

คือ การใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆให้กบั อักษรศิลป์ ซึ่ งประกอบไปด้วยการใส่ เงา การ
สะท้อน เรื องแสง ยกนู น การหมุนสามมิติ และการแปลง โดยที่สามารถเลือกรู ปแบบต่างๆได้ โดยการ
นาเมาส์ไปคลิกที่รูปแบบที่ตอ้ งการ


หากต้อ งการเน้ น รู ป แบบและสี สั น ของข้อ ความให้ ดู น่ า สนใจก็ เ ลื อ กรู ป แบบข้อ ความแบบ

WordArt ได้ ซึ่งจะมีแบบข้อความและเอฟเฟ็ กต์ให้เลือกหลายแบบ (สีของข้อความจะเป็ นไปตามชุดสี ของ
Theme Colors)

การเติมสี ข้อความแบบเลือกสี เติมเพิ่มเติม
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 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม สีเติมข้ อความ

 เลือกใส่ สีแบบอื่นๆ คลิก สีเติมเพิ่มเติม

 คลิก ตกลง

 เลือกสี ที่ตอ้ งการ

การเติมสี ข้อความแบบหลอดดูดสี
 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ
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 คลิกปุ่ ม สีเติมข้ อความ

 คลิกเลือก หลอดดูดสี

 ให้นาหลอดดูดสี
ไปดูดสี ภาพที่มีสีที่เรา
ต้องการคลิกเลือก จะปรากฏ กรอบสี ที่เราเลือก

สี ขอ้ ความจะเปลี่ยนเป็ นสี ที่เราเลือก
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การเติมสี ข้อความแบบรู ปภาพ

 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม สีเติมข้ อความ

 คลิกเลือก รูปภาพ

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ไดอะล็อกบล็อกซ์ ให้เลือกรู ปภาพที่จะมาเติมสีให้กบั ข้อความ

 ค้นหาภาพที่เราจะนามาทาสี พ้นื หลัง

 คลิกเลือกภาพ ที่ตอ้ งการ

 คลิก แทรก
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จะได้ขอ้ ความตามรู ปภาพที่เลือก

การเติมสี ข้อความแบบไล่ ระดับสี

 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม สีเติมข้ อความ

 คลิกเลือก ไล่ ระดับสี

 เลือกรู ปแบบ ไล่
ระดับสี ที่ตอ้ งการ

จะได้สีขอ้ ความที่มีการไล่ระดับสี
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การเติมสี ข้อความแบบพื้นผิว

 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม สีเติมข้ อความ

 คลิกเลือก พื้นผิว

 เลือกแบบของ พื้นผิว

จะได้สีขอ้ ความตามพื้นผิวที่เลือก
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การเติมสี ของเส้ นกรอบข้ อความแบบเลือกสี ต่างๆ

 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม เส้ นกรอบข้ อความ

 คลิก สีกรอบเพิ่มเติม

 คลิก ตกลง

 เลือกสี ที่ตอ้ งการ

จะได้สีกรอบข้อความตามสีที่เลือก
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การเติมสี ของเส้ นกรอบข้ อความแบบหลอดดูดสี
 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม เส้ นกรอบข้ อความ

 คลิกเลือก หลอดดูดสี

 ให้นาหลอดดูดสี
ไปดูดสี ภาพที่มีสีที่เรา
ต้องการคลิกเลือก จะปรากฏ กรอบสี ที่เราเลือก

สี กรอบข้อความจะเปลี่ยนเป็ นสี ที่เราเลือก
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 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

การเพิ่มความหนาบางของเส้ นกรอบข้ อความ

 คลิกปุ่ ม เส้ นกรอบข้ อความ

 คลิกเลือก น้าหนัก แล้วเลือก
ความหนาบางของเส้น

การเปลี่ยนรูปแบบของเส้ นกรอบข้ อความให้ เป็ นเส้ นปะ

 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกปุ่ ม เส้ นกรอบข้ อความ

 คลิกเลือก เส้ นปะ แล้วเลือก
รู ปแบบเส้นปะ
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การใส่ เอฟเฟ็ กต์ ข้อความ

 ทาการเลือกข้อความ โดยคลิกกรอบ
ข้อความให้เป็ นเส้นทึบ

 คลิกเลือก เอฟเฟ็ กต์ ข้อความ

ข้อความใส่ เอฟเฟ็ กต์

 คลิกเลือก รู ปแบบเอฟเฟ็ กต์ที่
เราต้องการ

การสร้ าง และปรับแต่ งแผนผังองค์ กร (SmartArt)
SmartArt หรื อ Diagram (ไดอะแกรม) เป็ นการนาเสนอข้อมูลและความคิดออกเป็ นแผนภาพกราฟิ ก
ที่ มี ล าดับ หรื อ ขั้นตอนชัด เจนและเข้า ใจง่ า ยมากขึ้ น เหมาะส าหรั บ การนาเสนอข้อ มู ล ที่เ ป็ นล าดับ เช่ น
กระบวนการทางานที่จะมีลาดับ 1, 2, 3,... ก็แสดงออกมาเป็ นกราฟิ กแทนได้ หรื อการแสดงแนวคิดหลาย ๆ
อย่างที่ผสมผสานกันให้ออกมาเป็ นผลลัพธ์เป้าหมายหลัก เป็ นต้น
ใน PowerPoint 2013 จะสร้ า ง SmartArt ได้ด้ว ยขั้น ตอนง่ า ย ๆ และน ามาตกแต่ ง กราฟิ กของ
SmartArt ได้อย่างสวยงามแบบมืออาชีพ นอกจากนี้การนาไปพรี เซนต์ก็สามารถกาหนดภาพเคลื่อนไหวได้
อย่างน่าสนใจอีกด้วย รายละเอียดการสร้างและจัดรู แบบ SmartArt มีดงั นี้
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 การสร้ างแผนผังองค์ กร (SmartArt)

มีวิธีดงั นี้

 คลิกเลือกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสั่ง SmartArt

เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อซ์ เพือ่ เลือกรู ปแบบของ SmartArt ขึ้นมาให้ ดังนี้

 คลิกเลือกรู ปแบบสมาร์ทอาร์ตที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปม
ุ่ ตกลง

เมื่อคลิกปุ่ ม ตกลง แล้ว จะปรากฏรู ปแบบของผังองค์กรที่เลือกไว้ ขึ้นมาบนหน้าสไลด์ ดังนี้
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เมื่อพิมพ์ขอ้ ความเสร็จแล้วให้นาเมาส์มาคลิกที่ดา้ นนอกของสมาร์ทอาร์ตหนึ่งครั้ง ก็จะได้แผนผังที่
ใส่ขอ้ ความเรี ยบร้อยแล้ว
ประเภทของเค้าโครง SmartArt
SmartArt จะมีเค้าโครงให้เลือกนาเสนอได้ตามความเหมาะสมกับสิ่งที่ตอ้ งการแสดงเป็ นแผนภาพ
แยกได้ดงั นี้
1.รายการ (List) แสดงกลุ่มข้อมูลที่เป็ นลาดับและไม่เป็ นลาดับโดยการจัดกลุ่มและกลุ่มรายการย่อย
ของข้อมูล ที่อาจจะเป็ นไปตามกระบวนการ จะใส่ได้ท้งั ข้อความและรู ปแบบตามประเภทที่เลือก

2.กระบวนการ (Process) แสดงความคืบหน้าของกระบวนการทางานที่เป็ นไปตามทิศทาง เช่น ตาม
เส้นเวลาตามลาดับในงาน กระบวนการที่ไปยังผลลัพธ์ จะมีท้งั รายการข้อมูลแบบหัวข้อย่อย ทั้งแบบที่มีการ
โต้ตอบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล
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3. วงกลม (Cycle) แสดงข้อ มู ลตามล าดับหรื อ ขั้นตอนงานในเหตุการณ์ ในแนววงกลม ใช้แสดง
ความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในรู ปแบบวงกลม บางประเภทสามารถแสดงข้อความระดับ 1 และระดับ 2 ที่
มีความสัมพันธ์กบั วงกลมเป็ นรู ปทรงที่อยูล่ อ้ มรอบได้

4.ลาดับชั้ น(Hierarchy) แสดงความสัมพันธ์แบบลาดับชั้น มีท้ งั แบบลาดับชั้น มีท้ งั แบบจากบนลง
ล่าง หรื อแบบลาดับชั้น จะใช้กบั กลุ่มหรื อรายการข้อมูลหลายแบบ เช่น การแสดงข้อมูลแบบลาดับชั้นแบบ
แผนองค์กร เป็ นต้น
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5.ความสั มพันธ์ (Relationship) เปรี ยบเทียบหรื อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรื อแนวคิด
แบบต่างๆ เช่นแนวคิดที่ตรงข้ามกัน ความคิดที่มีความสัมพันธ์เหลื่อมกัน หรื อแนวคิดที่เชื่อมโยงถึงกันไปยัง
จุดศูนย์กลางหรื อเป็ นวงกลม

6.เมตริกซ์ (Matrix) แสดงสัมพันธ์ของส่วนประกอบ (Components) ที่แยกประเภทออกมากับ
ส่วนประกอบทั้งหมดในแนวทาง (Quadrants) จะใช้ได้กบั ข้อมูลที่มีหวั ข้อย่อยเพียง 4 หัวข้อย่อย

7.พีระมิด (Pyramid)ใช้แสดงความสัม พัน ธ์ต ามสัด ส่ ว น ความสัมพันธ์ที่ เ ชื่ อ มโยงถึ งกัน หรื อ
ความสัมพันธ์ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นชั้นต่าง ๆ เรี ยงจากบนลงล่าง หรื อจากล่างขึ้นไปข้างบน โดยจะเริ่ มจาก
ฐานที่ใหญ่สุดแล้วค่อย ๆ แคบลงตามลาดับ ซึ่งจะเหมาะกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น
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8.รู ปภาพ (Picture) รู ปแบบ SmartArt แบบใหม่ที่เพิม่ เข้ามาใน PowerPoint 2013 ใช้จดั วางชุด
รู ปภาพและใช้ขอ้ ความอธิบายภาพ หรื อใช้เป็ นภาพประกอบที่สมั พันธ์กนั

 การแก้ไข ปรับแต่ งสมาร์ ทอาร์ ต
หลังจากที่แทรกสมาร์ ทอาร์ ตลงในสไลด์แล้ว หากต้อ งการลบ , เพิ่มกรอบข้อ ความ หรื อ ทาการ
ปรับแต่งค่าต่างๆในสมาร์ทอาร์ตก็สามารถทาได้ดงั นี้
1. การลบกล่ องข้ อความออกจากสมาร์ ทอาร์ ต
ในกรณี ที่รูปแบบของสมาร์ทอาร์ตที่เราเลือก มีลาดับขั้นมาให้มากกว่าที่ตอ้ งการ เราสามารถลบกล่อง
ข้อความนั้นทิ้งไปได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
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 คลิกเลือกกล่องข้อความที่จะลบ

 กดปุ่ ม Delete หรื อ
Back Space ที่แป้นพิมพ์

จะเหลือกล่องข้อความ 4 อัน

2. การเพิ่มกล่ องข้ อความลงในสมาร์ ทอาร์ ต
ในกรณี ที่รูปแบบของสมาร์ทอาร์ตที่เลือก มีลาดับขั้นมาให้น้อยกว่าที่ตอ้ งการจะสร้างก็สามารถเพิ่ม
กล่องข้อความลงไปในแผนผังได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกกล่องข้อความที่ตอ้ งการเพิ่ม
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 คลิกเลือกแท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือ SmartArt

 คลิกเลือกคาสั่ง เพิ่มรูปร่ าง

ซึ่งตัวเลือกของการเพิม่ รู ปร่ าง มีรายละเอียด ดังนี้





เพิ่มรู ปร่ างหลังจาก หมายถึง เพิม่ กล่องข้อความหลังกล่องที่เลือกไว้
เพิ่มรู ปร่ างก่ อน หมายถึง เพิม่ กล่องข้อความด้านหน้ากล่องที่เลือกไว้
เพิ่มรู ปร่ างเหนือ หมายถึง เพิม่ กล่องข้อความเหนือกล่องที่เลือกไว้
เพิ่มรู ปร่ างใต้ หมายถึง เพิม่ กล่องข้อความใต้กล่องที่เลือกไว้

ซึ่งในตัวอย่างนี้ จะเลือกแบบ เพิม่ รู ปร่ างหลังจาก และเมื่อคลิกเลือกแล้วจะปรากฏกล่องข้อความใหม่ข้ ึนมา
ให้ ดังนี้

 สังเกตว่าจะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมาใหม่
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3. การเพิ่มสีสันให้ กับสมาร์ ทอาร์ ต
หลังจากได้สมาร์ทอาร์ตในรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว หากต้องการใส่สีเพือ่ เพิม่ ความสวยงามก็สามารถทา
ได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกที่ผงั องค์กรที่จะตกแต่งสีสนั

 คลิกที่แท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือ SmartArt

 คลิกที่คาสั่ง เปลี่ยนสี

เมื่อคลิกที่คาสัง่ เปลี่ยนสี แล้ว จะปรากฏรู ปแบบ หรื อชุดสีของผังองค์กรที่โปรแกรมมีไว้ให้ ดังนี้

 คลิกเลือกรู ปแบบสี ที่ตอ้ งการ
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ซึ่งเมื่อคลิกเลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว โปรแกรมก็จะเปลี่ยนสีผงั องค์กรไปตามที่ได้เลือกไว้ ดังนี้

หรื อในกรณี ที่ชุดรู ปแบบที่โปรแกรมมีให้ไม่ตรงตามความต้องการ โปรแกรมก็ยงั มีคาสั่งอื่นที่ให้ทา
การกาหนดสีของกล่องข้อความได้เองทีละกล่อง ซึ่งการกาหนดสีเองนั้นมีวธิ ีการดังนี้
 คลิกเลือกกล่องข้อความที่ตอ้ งการตกแต่ง

 คลิกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือ SmartArt
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เมื่อคลิกที่แท็บรู ปแบบแล้ว จะปรากฏกลุ่มเครื่ องมือต่างๆขึ้นมา ซึ่งกลุ่มที่ใช้ตกแต่งใส่สีน้ นั ได้แก่
1. ลักษณะรู ปร่ าง เป็ นการตกแต่งกรอบข้อความในแผนผัง เช่น ใส่สี ใส่ลกั ษณะพิเศษต่างๆ

ซึ่ งวิธีการใช้งานคาสั่งต่าง ๆ ในกลุ่มนี้ ก็จะเหมือนกับการตกแต่งรู ปร่ างเช่ นกัน คือให้คลิกที่ลู กศร
ด้านหลังของแต่ล ะคาสั่ง จากนั้น ก็จะปรากฏตัวเลื อ กของคาสั่งนั้นๆขึ้นมา ให้เราคลิ กเลื อ กรู ปแบบที่
ต้องการได้เลย หรื อให้นาเมาส์ไปชี้ที่รูปแบบต่างๆ กรอบข้อความก็จะเปลี่ยนไปตามรู ปแบบที่เมาส์ช้ ีอยู่ และ
เมื่อได้แบบที่ตอ้ งการแล้วก็ให้คลิกเลือกที่รูปแบบนั้น
2. ลักษณะอักษรศิลป์ เป็ นการตกแต่งของข้อความในกรอบ เช่น เปลี่ยนสี ใช้อกั ษรศิลป์ หรื อใส่ลกั ษณะ
พิเศษต่างๆ

ซึ่ งวิธีการใช้งานคาสั่งต่างในกลุ่มนี้ก็คือ ให้คลิกที่ลูกศรด้านหลังของแต่ละคาสั่ง ก็จะปรากฏตัวเลือก
ของคาสั่งนั้นๆขึ้นมา ให้คลิกเลือกลักษณะที่ตอ้ งการได้เลย หรื อให้นาเมาส์ไปชี้ที่รูปแบบต่างๆ ข้อความก็
จะเปลี่ยนไปตามลักษณะที่เมาส์ช้ ีอยู่ และเมื่อได้ลกั ษณะที่ตอ้ งการแล้วก็ให้คลิกเลือกที่ลกั ษณะนั้นๆ
ซึ่งเมื่อทาการตกแต่งแผนผังของเราโดยการใส่สี และ ลักษณะพิเศษต่างๆแล้ว จะได้ผลลัพธ์ดงั นี้
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การสร้ างแผนภูมิ (Chart)
การนาเสนอข้อ มู ล ด้วยแผนภูมิน้ ัน เป็ นการนาเสนอข้อ มู ล ในเชิ งเปรี ย บเที ยบ หรื อ ข้อ มู ล การ
สรุ ปผล หรื อ ใช้เพือ่ วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการนาเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิน้ นั
จะใช้การพิมพ์ขอ้ มูลลงในตาราง จากนั้นโปรแกรมจะทาการแปลงตารางไปเป็ นแผนภูมิต่อไป และเมื่อ
สร้างแผนภูมิข้ นึ มาแล้ว ก็ยงั สามารถตกแต่งให้ดูสวยงามยิง่ ขึ้นได้อีกด้วย

 การแทรกแผนภูมลิ งสไลด์ มีวธิ ีการดังนี้

 คลิกเลือกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสั่ง แผนภูมิ

เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ เพือ่ เลือกรู ปแบบของแผนภูมิ ขึ้นมาให้ ดังนี้

 เลือกรู ปแบบของแผนภูมิที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง
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เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตกลง แล้ว โปรแกรมจะทาการสร้างแผนภูมิ ขึ้นมาให้ตามรู ปแบบที่เลือกไว้ พร้อมกับ
สร้างเอกสารที่เป็ นไฟล์ Excel ขึ้นมาให้ดว้ ย ดังนี้

 ใส่ ขอ้ มูลแผนภูมิลงไปในตารางโปรแกรม Excel

ซึ่งค่าต่างๆที่ใส่ลงในตารางโปรแกรม Excel จะไปอยูท่ ี่แผนภูมิในหน้าของสไลด์ ซึ่งหากต้องการใส่
ข้อมูลเพิม่ เติม หรื อลบข้อมูลบางส่ วนออก ก็ให้เปลี่ยนแปลงค่าที่ตารางในโปรแกรม Excel ค่าต่างๆที่ถู ก
เปลี่ ยนแปลงจะไปอยู่ที่แผนภูมิในสไลด์ท้ งั หมด ยกตัวอย่างเช่ น ครั้งแรกที่สร้างแผนภูมิมาแล้วยังไม่ได้
เปลี่ยนค่าต่างๆ จะได้แผนภูมิ หรื อ Chart ดังรู ปนี้
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และข้อมูลของแผนภูมิที่อยูใ่ นตารางโปรแกรม Excel จะเป็ นดังนี้

ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงค่าในแผนภูมิให้เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งการจะนาเสนอ ก็จะต้องมาเปลี่ยนแปลง
ค่าต่างๆที่ตารางในโปรแกรม Excel ดังนี้

โดยเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในตาราง Excel แล้ว แผนภูมิในสไลด์ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนี้

ซึ่งเมื่อเราทาการแก้ไขข้อมูลในตาราง Excel แล้ว ให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม Excel ได้เลย
 การแก้ ไขข้ อมูลในแผนภูมิ
หลังจากแทรกแผนภูมิลงในเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรื อ แก้ไขข้อมูลภายใน
แผนภูมิ ก็จะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลในตารางของโปรแกรม Excel เหมือนกับในตอนแรกที่สร้างแผนภูมิ
และการเปิ ดตารางข้อมูลในโปรแกรม Excel มีวธิ ีการดังนี้
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 ใช้เมาส์คลิกเลือกที่แผนภูมิ ให้มีกรอบสี่ เหลี่ยมล้อมรอบแผนภูมิ

 คลิกเลือกที่แท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือแผนภูมิ

 คลิกที่คาสั่ง แก้ไขข้ อมูล ในกลุ่มคาสั่งของข้อมูล

ซึ่งเมื่อคลิกที่คาสัง่ แก้ไขข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะทาการเปิ ดตารางข้อมูล Excel ขึ้นมาให้ ดังนี้

 ตารางข้อมูลในโปรแกรม Excel จะปรากฏขึ้นมา

ให้ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆลงไปในตาราง จากนั้นข้อมูลในแผนภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงค่า
ไปตามข้อมูลในตาราง Excel ที่เปิ ดขึ้นมา
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 การปรับแต่ งแผนภูมิ
1. การแก้ ไขตัวอักษรในแผนภูมิ มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่บริ เวณตัวอักษรที่ตอ้ งการแก้ไข สังเกตว่าจะปรากฏกรอบล้อมรอบตัวอักษรที่เลือก

 คลิกเลือกที่แท็บ หน้ าแรก เพื่อให้กลุ่มคาสั่งของแบบอักษรปรากฏขึ้นมา

เมื่อเปิ ดกลุ่มคาสั่งของแบบอักษรขึ้นมาแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนรู ปแบบของตัวอักษรได้เหมือนกับ ใน
โปรแกรม Word ซึ่งเมื่อแก้ไขตัวอักษรแล้วจะได้ดงั นี้
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 การเปลี่ยนสี ในแผนภูมิ มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้

 คลิกเลือกส่วนของ Chart ที่ตอ้ งการเปลี่ยนสี
 คลิกเลือกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือแผนภูมิ

จากนั้นคลิกที่คาสั่ง เติมสีรูปร่ าง แล้ว จะปรากฏรายการของสี ข้ ึนมา ให้คลิกสี ที่ตอ้ งการ ดังนี้
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และเมื่อทาการเปลี่ยนสีส่วนต่างๆภายในแผนภูมิท้งั หมดแล้ว จะได้ดงั นี้
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เรื่ อง การออกแบบงานนาเสนอ และเทคนิคการจัดการภาพนิ่ง
การออกแบบงานนาเสนอ
การสร้างงานนาเสนอที่แตกต่างกับงานของผูอ้ ื่นนั้น จะทาให้งานนาเสนอดูเป็ นเอกลักษณ์ของผูส้ ร้าง
เอง และเป็ นการเพิ่มความน่ าสนใจให้กับงานนาเสนอนั้นๆ ดังนั้นจึงควรออกแบบงานนาเสนอให้ดู
น่ าสนใจ ซึ่ งการสร้างงานนาเสนอที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเองนั้น สามารถทาได้โดยใช้คาสั่งต่างๆที่อยู่
ในโปรแกรม Microsoft เพือ่ กาหนดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
กาหนดการวางแนวของสไลด์
โดยปกติแล้ว ค่าเริ่ มต้นของการวางแนวสไลด์จะเป็ นแบบแนวนอน ซึ่งเป็ นรู ปแบบการวางแนวที่
นิยมใช้กนั ทัว่ ไป แต่หากต้องการให้สไลด์มีลกั ษณะเป็ นแนวตั้งก็สามารถทาได้เช่นกัน ซึ่งมีวธิ ีการปฏิบตั ิ
ดังนี้

 คลิกที่คาสั่ง ขนาดสไลด์ จากนั้นเลื่อนเมาส์
ลงมา คลิกเลือกขนาดสไลด์แบบกาหนดเอง

 คลิกที่แท็บ ออกแบบ

เมื่อคลิกคาสัง่ ขนาดสไลด์แบบกาหนดเองแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ขนาดสไลด์ข้ นึ มา ดังนี้

 เลือกแนวของสไลด์

 คลิก ตกลง
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การกาหนดหมายเลขเริ่มต้ นของสไลด์
สไลด์ที่เริ่ มสร้างใหม่ โดยปกติน้ นั จะเริ่ มต้นที่สไลด์หมายเลข 1 แต่ในกรณี ที่สไลด์ที่สร้างขึ้นใหม่
นั้น ต้องการสร้างเพือ่ เป็ นชุดที่ต่อจากชุดอื่น ๆ ก็สามารถกาหนดหมายเลขสไลด์เริ่ มต้นใหม่ตามความ
ต้องการเพือ่ ให้หมายเลขสไลด์ต่อเนื่องกันได้ โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่แท็บ ออกแบบ

 คลิกที่คาสัง่ ขนาดสไลด์ จากนั้นเลื่อนเมาส์
ลงมา คลิกเลือกขนาดสไลด์แบบกาหนดเอง

เมื่อคลิกคาสัง่ ขนาดสไลด์แบบกาหนดเองแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ขนาดสไลด์ข้ นึ มา ดังนี้

 ใส่ ตวั เลขที่ตอ้ งการกาหนดให้เป็ นภาพนิ่งเริ่ มต้น

 คลิก ตกลง
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การเลือกขนาดสไลด์ (Slide Size)
เนื่องจากในปั จจุบนั หน้าจอของคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไปมีท้งั หน้าจอปกติที่เราใช่งานกันแต่เดิม
กับคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอกว้าง หรื อที่เรี ยกว่าจอ Widescreen ดังนั้น PowerPoint 2013 จึงได้เพิม่ คุณสมบัติ
ใหม่คือ Slide Size เข้ามา เพือ่ ให้คุณเลือกหน้าจอได้ตามเหมาะสม
 คลิกปุ่ ม ขนาดสไลด์
 เลือกขนาดสไลด์

ขนาดสไลด์แบบกว้าง
Widescreen

เลือกขนาดสไลด์ แบบ
Standard (4:3)

ตัวอย่างขนาดสไลด์ แบบ
Standard (4:3)

ปรับขนาดให้ใหญ่สุด

ปรับขนาดให้พอดี

การเลือกขนาดสไลด์แบบ แบบ Standard (4:3) จะมีตวั เลือกวิธีการปรับเนื้อกา 2 แบบคือ Maximize
(ขยายใหญ่สุด) และ Ensure Fit (ให้พอดี) และสามารถกาหนดขนาดสไลด์เองได้ดงั นี้
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 คลิกที่คาสัง่ ขนาดสไลด์ จากนั้นเลื่อนเมาส์
ลงมา คลิกเลือกขนาดสไลด์แบบกาหนดเอง

เมื่อคลิกคาสัง่ ขนาดสไลด์แบบกาหนดเองแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ขนาดสไลด์ข้ นึ มา ดังนี้

 กาหนดขนาดความกว้างและความสู งของสไลด์

 คลิก ตกลง

การจัดรู ปแบบพื้นหลังสไลด์ (Format Background)
โดยปกติพ้นื หลังของสไลด์จะมาจากชุดธีมของเท็มเพลตที่เลือกมาใช้งาน แต่คุณสามารถจัดรู ปแบบ
ใหม่ได้ โดยเลือกคาสัง่ Format Background เข้ามา แล้วเลือกได้หลายแบบดังนี้
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 คลิกปุ่ ม จัดรูปแบบ
พื้นหลัง เพื่อเปิ ดหน้าต่าง
คาสั่งจัดรู ปแบบพื้นหลัง
 คลิกเลือกประเภทของสี
 คลิกเลือกสี
 เลือกความโปร่ งใส่
ยกเลิกการกาหนดสี พ้นื

Solid fill เลือกสีพ้นื สีเดียว และเลือกปรับความเข้ม/จางของสีได้

 คลิกเลือก นาไปใช้ กบั ทัง้ หมด
เพื่อนาไปใช้กบั พื้นสไลด์ทุกแผ่น

เลือก Gradient fill เลือก
เติมสี แบบไล่เฉดสี
คลิกเลือกชุดสี สาเร็จ

ตัวอย่างสี แบบ Gradient fill จากชุดที่มีให้เลือก

เลือกลักษณะการไล่สี
เลือกทิศทางการไล่สี
เลือกมุมการไล่สี
คลิกเลือกสี แต่ละสี
คลิกเลือกสี ให้กบั แต่ละสี
เลือกตาแหน่งสี , ความโปร่ งใส่
และความสว่าง

สีแบบ เติมแบบไล่สีระดับสี Gradient fill โดยคลิกเลือกสีที่จะนามาไล่ระดับกันได้
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คลิกเลือกลายพื้นผิว และ
ปรับความโปร่ งใส

Picture or texture fill เลือกลายพืน้ ผิว โดยเลือกลายจากหัวข้อ Texture และเลือกความโปร่ งใส่ใน
หัวข้อ Transparency

คลิกเลือกลายและสี
คลิกเลือกสี ของลาย

Pattern Fill เลือกใส่พ้นื หลังด้วยลวดลายแบบต่างๆ โดยเลือกลายจากหัวข้อ Foreground และเลือกสี
พื้นจากหัวข้อ Background

การใช้ ชุดรู ปแบบ ( Themes ) ของโปรแกรม PowerPoint 2013
ภายในโปรแกรม PowerPoint จะประกอบไปด้วยชุดรู ปแบบของสไลด์รูปแบบต่างๆ ซึ่งเมื่อ
เลือกใช้รูปแบบที่โปรแกรมมีให้แล้ว จะเป็ นการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์และโคร่ งร่ าง ทั้งหมดเช่น
ลักษณะพืน้ หลัง ชุดสี แบบอักษร และลักษณะพิเศษของชุดรู ปแบบในครั้งเดียว ซึ่งจะทาให้สไลด์มี
รู ปแบบที่กลมกลืนและสอดคล้องกันทุกๆสไลด์ในงานนาเสนอ และการกาหนดชุดรู ปแบบนั้นจะมีผลกับ
รู ปร่ าง และอักษรศิลป์ อีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏกลุ่มคาสัง่ ของชุดรู ปแบบขึ้นมา ซึ่งจะประกอบด้วยคาสัง่ ย่อยๆ ดังนี้
การกาหนดพื้นหลัง
ในโปรแกรม PowerPoint จะมีลกั ษณะของพื้นหลังให้เลือกหลายรู ปแบบ ซึ่งเมื่อเลือกแล้ว สไลด์กจ็ ะ
เปลี่ยนพื้นหลังไปตามแบบที่เลือก และจะมีบางลักษณะที่สไลด์หน้าแรกและหน้าถัดไปจะมีลกั ษณะไม่
เหมือนกัน แต่จะมีรูปแบบ และสีที่สอดคล้องกลมกลืนกัน ทาให้งานนาเสนอดูเป็ นชุดเดียวกัน ซึ่งการ
เลือกพื้นหลังให้กบั สไลด์มีวธิ ีการดังนี้

 เลือกคลิกที่ลกั ษณะที่ตอ้ งการ

 อาจคลิกที่ปมลู
ุ่ กศร เพื่อนดูลกั ษณะอื่นๆที่เหลือ

ลักษณะของชุดธีมอื่นๆ เมื่อเราคลิกปุ่ มดูลกั ษณะอื่นๆ มีดงั นี้

การเปลี่ยนโทนสี สไลด์ (Variants)
หลังจากสร้างพรี เซนเตชันจากชุดธีมใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้ ก็จะได้สไลด์ตามสีของธีมที่เลือกครั้ง
แรก แต่คุณสามารถเปลี่ยนชุดธีมใหม่ได้ตามความชอบ
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 คลิกเลือกชุดโทนสี จาก โทนสี (Variants)

คุณสามารถเลือกเมาส์พอยน์เตอร์ไปวางบนชุดโทนสี แล้วดูหน้าตาสีบนสไลด์ก่อนได้ หากต้องการใช้
รู ปแบบไหน ก็คลิกเลือก หรื อจะคลิกเลื่อนดูทีละสีก่อนก็ได้

โทนสี สไลด์จะเปลี่ยนไป
ตามโทนสี ที่เราเลือก

การกาหนดสี ของชุดรูปแบบเอง
โปรแกรมจะกาหนดชุดสี ให้กบั รู ปแบบของพื้นหลังต่างๆเอาไว้แล้ว แต่ในกรณีที่ไม่ตอ้ งการชุดสี ที่โปรแกรมจัดไว้
ให้ในรู ปแบบที่เลือกไป ผูเ้ รี ยนก็สามารถที่จะกาหนดชุดสี อื่นๆให้กบั รู ปแบบที่เลือกไว้ได้ตามความต้องการอีกด้วย ซึ่งมี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่คาสั่ง สี เพื่อเปิ ดรายการของชุดสี ข้ ึนมา

 คลิกเลือกชุดสี ที่ตอ้ งการ
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การกาหนดแบบอักษรของชุดรู ปแบบเอง
แบบอักษรของชุดรู ปแบบจะประกอบด้วย แบบอักษรของหัวเรื่ อง และแบบอักษรของเนื้อความ ซึ่ง
ชุ ดรู ปแบบแต่ล ะชุ ด ก็จ ะถู กกาหนดรู ปแบบอัก ษรเอาไว้แล้ว เช่ นกัน แต่หากไม่ ตอ้ งการแบบอัก ษรที่
โปรแกรมกาหนดไว้ ก็สามารถกาหนดแบบอักษรใหม่ให้กบั รู ปแบบที่เลือกได้ตามต้องการ ซึ่งการเปลี่ยน
แบบอักษรของชุดรู ปแบบมีดงั นี้
 คลิกที่คาสั่ง ฟอนต์

 คลิกเมาส์คา้ งไว้แล้วเลื่อน
ขึ้น - ลงเพื่อดูแบบอักษรแบบอื่นๆ

 คลิกเลือกแบบอักษรที่ตอ้ งการ

การกาหนดชุดลักษณะพิเศษของชุดรู ปแบบ
ลักษณะพิเศษของชุดรู ปแบบคือ ชุดของเส้นและการเติมลักษณะพิเศษของรู ปร่ าง ซึ่งแต่ละชุดของ

ลักษณะพิเศษก็จะถูกกาหนดไว้ในรู ปแบบของพื้นหลังแล้วเช่นกัน ซึ่งหากไม่ตอ้ งการชุดของลักษณะพิเศษ
ที่โปรแกรมกาหนดเอาไว้ ก็สามารถเปลี่ยนชุดลักษณะพิเศษเองได้เช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนลักษณะพิเศษของ
รู ปแบบที่เลือกไว้ มีวธิ ีการปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่คาสัง่ เอฟเฟ็ กต์

 คลิกเลือกชุดลักษณะพิเศษที่ตอ้ งการ
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เทคนิคการจัดการสไลด์
เมื่อทาการออกแบบสไลด์ หรื อสไลด์ไปแล้ว ถัดมาจะเป็ นเทคนิ คการจัดการสไลด์ที่ควรรู ้ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งจะทาให้การจัดทาสไลด์ง่ายขึ้น และ
มีความสะดวกยิง่ ขึ้น และยังเป็ นการทาให้สไลด์มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งเทคนิ คต่างๆนั้นมี
รายละเอียดดังนี้
การบันทึกธีมชุดใหม่ (Save Theme)

การแก้ไขแบบสไลด์ในหัวข้อที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ จะแก้ไขต้นแบบสไลด์แบบใดอยู่ รู ปแบบของ
ต้นแบบนั้นก็จะฝังอยูใ่ นไฟล์พรี เซนต์น้ นั แต่คุณสามารถนาธีมรู ปแบบนั้นไปใช้งานกับสไลด์ไฟล์อื่น ๆได้
ด้วยการเก็บบันทึกธีมนี้ไว้ในกลุ่มชุด Theme บนแท็บ ออกแบบ
 คลิกปุ่ มชุดธีม แล้วเลือก บันทึกธีมปัจจุบนั

เมื่อคลิกเลือก บันทึกธีมปั จจุบนั แล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ บันทึกธีมปั จจุบนั ดังนี้
ตาแหน่งของโฟลเดอร์ที่เก็บชุดธีม จะเป็ นโฟลเดอร์
Templates ของ User หรื อเครื่ องนี้อยู่

 ตั้งชื่อชุดธีม แล้วคลิกปุ่ ม บันทึก
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หากคุณเปิ ดไฟล์พรี เซนต์อื่นอยู่ สามารถคลิกเปิ ดรายการชุดธีมขึ้นมาเลือกธีมใหม่ ที่เก็บบันทึกไว้
มาใช้งานได้ โดยจะมีชื่อแสดงในกลุ่มธีม Custom (กาหนดเอง)

นอกจากนาชุดธีมที่เก็บบันทึกไปใช้กบั ไฟล์พรี เซนต์ที่เปิ ดอยูแ่ ล้ว คุณสามารสร้างไฟล์พรี เซนต์ใหม่
แบบว่างๆ แล้วเลือกชุดธีมนี้ไปใช้กบั ไฟล์ใหม่ได้เช่นกัน

การทาต้ นแบบสไลด์ ไว้ ใช้ งาน ( Slide Master )
Slide Master คือ ส่ วนหนึ่ งของต้นแบบสไลด์ (Template) โดยมี หน้าที่เก็บข้อ มู ล มาตรฐานของ
โปรแกรม PowerPoint เช่น ขนาดและแบบของตัวอักษร , รู ปแบบของหัวข้อย่อย ,ตาแหน่งและกรอบของ
ออบเจ็กต์ต่างๆ รวมไปถึงพื้นหลังและสีบนสไลด์
ซึ่ ง หากท าการแก้ไ ขข้อ มู ล ต่า งๆของ Slide Master แล้ว ต้น แบบสไลด์อื่ นๆก็จ ะเปลี่ ย น แปลงค่า
มาตรฐานตาม Slide Master ไปด้วย และการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีผลกับออบเจ็กต์ของทุกๆสไลด์ที่เรี ยกใช้
ต้นแบบนั้นอยู่ ทาให้งานนาเสนออยูใ่ นรู ปแบบเดียวกัน ซึ่ งจะกาหนดค่าที่ Slide Master ที่เดียว หรื อหาก
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ต้องการให้ตน้ แบบสไลด์อื่นๆมีค่าที่แตกต่างกับ Slide Master ก็สามารถกาหนดค่าที่ตน้ แบบสไลด์น้ นั ๆเอง
ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการกาหนดค่าของสไลด์ Slide Master และต้นแบบสไลด์อื่นๆมีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกที่คาสั่ง ต้ นแบบสไลด์

 คลิกที่แท็บ มุมมอง

จากนั้นจะปรากฏมุมมองของต้นแบบสไลด์ข้ นึ มา ซึ่งประกอบด้วย Slide Master และสไลด์ตน้ แบบ
อื่นๆ ดังนี้

 Slide
Master
 Slide ต้นแบบอื่นๆ

การปรับแต่ งค่าต่ างๆใน Slide Master มีวิธีการปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกที่ Slide Master

 จะปรากฏหน้าของ Slide Master ขึ้นมา
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 ใช้เมาส์ลากคลุมส่ วนที่ตอ้ งการกาหนดค่าใหม่ใน Slide Master

 คลิกแท็บ หน้ าแรก แล้วทาการเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด และสี ตวั อักษร ใน Slide Master

 สังเกตว่าในส่ วนของชื่อเรื่ องต้นแบบ ของทุกๆสไลด์จะเปลี่ยนแปลงไปตาม Slide Master

นอกจากจะเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรแล้ว อาจเปลี่ยนสีพ้นื หลังของ Slide Master เพิม่ อีกด้วยก็ได้
ซึ่ งเมื่ อ ทาการเปลี่ ยนสี พ้ืนให้กับ Slide Master แล้ว สี พ้ืนหลังของสไลด์ตน้ แบบอื่ นๆก็จะเปลี่ ยนสี ต าม
เช่นกัน ดังนี้
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 คลิกที่คาสั่ง ลักษณะพื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ และทาการคลิกเลือกลักษณะพื้นหลังที่ตอ้ งการ

 สังเกตว่าพื้นหลังของภาพนิ่งต้นแบบอื่นๆ จะเปลี่ยนไปตาม Slide Master

การกาหนดหัวกระดาษ และ ท้ ายกระดาษของสไลด์
ในกรณี ที่ตอ้ งการให้งานนาเสนอที่สร้างขึ้นมีวนั ที่ , หมายเลขสไลด์ และข้อความอื่นๆ เช่น ชื่อ
ของผูจ้ ดั ทาสไลด์ หรื อชื่อของบริ ษทั ปรากฏอยูใ่ นส่วนหัว หรื อ ส่วนท้ายของสไลด์น้ นั สามารถเข้าไป
กาหนดได้เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word เช่นกัน ซึ่งมีวิธีการปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
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เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของหัวกระดาษและท้ายกระดาษขึ้นมาให้ ซึ่ งจะประกอบ
ไปด้วยคาสัง่ ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่และเวลา คือ การใส่วนั ที่และเวลาลงในส่วนท้ายของสไลด์ โดยจะปรากฏอยูด่ า้ นล่างทาง
ซ้ายมือของสไลด์ และในหัวข้อวันที่และเวลาจะแบ่งเป็ น 2 ตัวเลือก คือ
- ปรับปรุ งอัตโนมัติ คือ จะแสดงวันที่และเวลาจริ งเมื่อเปิ ดสไลด์ข้ นึ มา
- คงที่ คือ จะแสดงวันที่ที่ระบุอยูใ่ นช่องว่างด้านล่างคาว่า คงที่
2. หมายเลขสไลด์ คือ จะปรากฏหมายเลขของสไลด์น้ นั ๆ ด้านล่างทางขวาของสไลด์
3. ท้ ายกระดาษ คือ เป็ นส่วนที่ให้พมิ พ์ขอ้ ความอะไรก็ได้ตามต้องการ เช่น ชื่อของผูจ้ ดั ทา หรื อ ชื่อ
บริ ษทั เป็ นต้น ซึ่งจะปรากฏอยูท่ ี่ดา้ นล่างตรงกลางของสไลด์
4. ไม่ แสดงบนสไลด์ ชื่อเรื่ อง คือ เมื่อเลือกใช้คาสัง่ นี้ ส่วนต่างๆของท้ายกระดาษจะไม่ปรากฏอยูท่ ี่
สไลด์แรกของงานนาเสนอซึ่งตาแหน่งของรายละเอียดต่างๆนั้น ก็จะขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบเค้าโครงของ
สไลด์น้ นั ๆด้วย
โดยวิธีการเลือกใช้คาสัง่ ต่างๆ ในส่ วนของหัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ มีวธิ ีการดังนี้
 คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกด้านหน้าคาสัง่ ที่ตอ้ งการ

 คลิกเลือกรู ปแบบการนาไปใช้ ซึ่งมี 2 รู ปแบบคือ นาไปใช้ กบั ทัง้ หมด
คือ จะมีผลกับทุกๆสไลด์ และ นาไปใช้ คือ จะมีผลกับสไลด์ที่เลือกอยู่
หรื อหากไม่ตอ้ งใส่ ทา้ ยกระดาษแล้วให้คลิกที่ปมุ่ ยกเลิก

ซึ่งเมื่อกาหนดค่าในส่วนของท้ายกระดาษเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว

จะได้ผลลัพธ์ดงั นี้
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 จะได้ค่าที่กาหนดไว้ในส่ วนของท้ายกระดาษ

การแทรกเนื้อความลงในสไลด์ จากข้ อมูลไฟล์ ชนิดอื่น
ในกรณี ที่มีเนื้อหา หรื อข้อมูลที่ตอ้ งการจะนาเสนอ อยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสาร
Word หรื อ Excel ก็ยงั สามารถนาข้อมูลจากไฟล์เหล่านั้นมาใส่ ลงในสไลด์ได้เช่นกัน โดยมีข้ นั ตอนการ
ทาดังนี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสั่ง วัตถุ ในกลุ่มคาสั่งข้อความ

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกการแทรกวัตถุข้ นึ มาให้เลือกสิ่งที่ตอ้ งแทรกลงในสไลด์ ดังนี้
 คลิกที่ช่องด้านหน้าคาว่า สร้ างจากแฟ้ม

 คลิกที่ปมุ่ เรียกดู เพื่อเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการ
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จากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์ขอ้ มูลที่จะทาการแทรกลงในสไลด์ ดังนี้
 เลือกตาแหน่งที่เก็บของไฟล์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแทรกลงสไลด์

 คลิกเลือกไฟล์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

จากนั้นจะกลับมาที่หน้าการแทรกวัตถุอีกครั้ง และจะปรากฏตาแหน่งของไฟล์ขอ้ มูลที่เลือกไว้ ดังนี้

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

เมื่อคลิกที่ปมตกลงแล้
ุ่
ว โปรแกรมจะทาการแทรกข้อมูลที่อยูใ่ นไฟล์ที่เลือกลงในสไลด์ให้ ดังนี้
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ซึ่ ง หากต้อ งการแก้ไ ขข้อ ความในวัต ถุ น้ ัน ก็ ส ามารถท าได้โ ดยดับ เบิ้ ล คลิ ก ที่ว ตั ถุ น้ ัน ๆ แล้ว
โปรแกรมก็จะปรากฏเคอร์เซอร์ข้ นึ มา จากนั้นจึงค่อยทาการแก้ไขข้อความในนั้น ดังนี้

และเมื่ อ แก้ไ ขข้อ ความต่ า งๆเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ น าเมาส์ ม าคลิ ก นอกกรอบวัต ถุ ห นึ่ งครั้ ง
ก็จะกลับมาที่หน้าสไลด์ปกติของโปรแกรม PowerPoint ดังนี้
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เรื่ อง การออกแบบงานนาเสนอ และเทคนิคการจัดการภาพนิ่ง
การเชื่ อมโยงภาพนิ่ง
การเชื่อมโยงภาพนิ่ง คือ การกาหนดให้ภาพนิ่งนั้นๆมีการเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งอื่นๆ เพือ่ ความสะดวก และ
ง่ายต่อการนาเสนอ ซึ่งภาพนิ่งที่ถูกเชื่อมโยงถึงกันนั้น อาจเป็ นการเชื่อมโยงภาพนิ่งที่อยูใ่ นไฟล์เดียวกัน
หรื อ เชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารอื่นๆ หรื อ เชื่อมโยงไปยังเอกสารบนอินเตอร์เน็ตที่เรี ยกว่า เว็บเพจ (Web
page) ก็ได้ โดยที่เมื่อคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่กาหนดไว้โปรแกรมก็จะทาการเปิ ดหน้าของภาพนิ่ง หรื อเว็บเพจที่
ทาการเชื่อมโยงไปขึ้นมาให้ทนั ที

 การสร้ างการเชื่ อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)
การเชื่อมโยงหลายมิติ หรื อ ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่าลิงค์ (Link) จะเป็ นการ
กาหนดให้ส่วนหนึ่งของภาพนิ่ง ซึ่งอาจเป็ นข้อความ หรื อรู ปภาพเป็ นจุดเชื่อมโยง โดยการเชื่อมโยงภาพนิ่ง
นั้นมีอยู่ 3 รู ปแบบ คือ

1. การเชื่ อมโยงภายในไฟล์งานนาเสนอเดียวกัน
การเชื่อมโยงภาพนิ่งในไฟล์งานนาเสนอเดียวกันนี้ จะเป็ นการเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งอื่นๆ ภายในไฟล์
งานนาเสนอเดียวกัน ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้างการเชื่อมโยงดังนี้
 ใช้เมาส์ลากคลุมข้อความที่ตอ้ งการสร้างจุดเชื่อมโยง
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 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ ไฮเปอร์ ลิงก์

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ขึ้นมาให้ ดังนี้
 คลิกเลือกที่ ตำแหน่ งในเอกสำรนี้

 คลิกเลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการเชื่อมโยงไปถึง

 สังเกตว่าข้อความจะเปลี่ยนสี ไป และจะมีเส้นใต้ปรากฏขึ้นที่ขอ้ ความ

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง
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และเมื่ออยูใ่ นมุมมองของการแสดงภาพนิ่งแล้ว เมื่อนาเมาส์ไปชี้ขอ้ ความที่ได้ทาการเชื่อมโยงไว้เมาส์จะ
เปลี่ยนเป็ นรู ป

ซึ่งแสดงว่า ข้อความนี้ได้มีการเชื่อมโยงแล้ว ดังรู ปนี้

2. การเชื่ อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆ
การเชื่อมโยงภาพนิ่งไปยังไฟล์อื่นๆ จะเป็ นการเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งที่อยูใ่ นไฟล์อื่น หรื อเชื่อมโยง
ไปยังไฟล์เอกสารชนิดอื่นก็ได้ ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้างการเชื่อมโยงดังนี้
 ใช้เมาส์ลากคลุมข้อความที่ตอ้ งการสร้างจุดเชื่อมโยง
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 คลิกที่คาสั่ง ไฮเปอร์ ลิงก์

 คลิกเลือกแท็บ แทรก

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ ของการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ข้ นึ มาให้ ดังนี้
 คลิกเลือกที่ ไฟล์ หรือเว็บเพจทีม่ อี ยู่

 เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์

 คลิกเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยงไปถึง

 สังเกตว่าข้อความจะเปลี่ยนสี ไป และจะมีเส้นใต้ปรากฏขึ้นที่ขอ้ ความ

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง
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3. การเชื่ อมโยงไปยังอินเตอร์ เน็ต
การเชื่อมโยงภาพนิ่งไปยังอินเตอร์เน็ต จะเป็ นการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้างการเชื่อมโยงดังนี้
 ใช้เมาส์ลากคลุมข้อความที่ตอ้ งการสร้างจุดเชื่อมโยง

 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกที่คาสั่ง ไฮเปอร์ ลิงก์

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติข้ นึ มาให้ ดังนี้
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 คลิกเลือกที่ ไฟล์ หรือเว็บเพจทีม่ อี ยู่

 พิมพ์ address หรื อ url ของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยงไป

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

 สังเกตว่าข้อความจะเปลี่ยนสี ไป และจะมีเส้นใต้ปรากฏขึ้นที่ขอ้ ความ

 การแก้ไขการเชื่ อมโยง
ในกรณี ที่มี การปรับปรุ งแก้ไ ขงานนาเสนอ แล้วต้อ งการจะแก้ไขการเชื่ อมโยงใหม่ เช่ น ต้อ งการ
เปลี่ยนตาแหน่ งของหน้าสไลด์ที่ตอ้ งการให้เชื่อมโยงไปถึง หรื อ ต้องการจะลบการเชื่อมโยงนั้นออกไป ก็
สามารถทาได้เช่นกัน ซึ่งมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
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 ใช้เมาส์ลากคลุมข้อความที่ตอ้ งการแก้ไขการเชื่อมโยง

 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกที่คาสั่ง ไฮเปอร์ ลิงก์

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ ของการแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ ดังนี้

เมื่อเปิ ดไดอะล็อคบล็อกซ์ ขึ้นมาแล้ว ให้ทาการแก้ไขค่าต่างๆ ใหม่ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง หรื อ
หากไม่ตอ้ งการให้มีการเชื่อมโยงแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เอำลิงก์ออก ข้อความนั้นก็จะกลายเป็ นข้อความปกติที่ไม่
สามารถคลิกไปเปิ ดสไลด์ หรื อ เปิ ดไฟล์อื่นๆได้อีก
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 Note

กำรแก้ ไขกำรไฮเปอร์ ลิงก์ ของข้ อควำมนั้น เมื่อเลือกข้ อควำมที่
ต้ องกำรแก้ ไขแล้ ว สำมำรถคลิกขวำแล้ วเลือกคำสั่ ง แก้ ไ ขไฮเปอร์ ลิง ก์ ห รื อ
เอำไฮเปอร์ ลิงก์ ออกก็ได้

 การปรับเปลีย่ นลักษณะของจุดเชื่ อมโยง
โดยปกติแล้ว เมื่อทาการสร้างจุดเชื่อมโยงขึ้น ข้อความจะเปลี่ยนสีไปตามค่าชุดสีที่โปรแกรม
กาหนดเอาไว้ ซึ่งหากไม่ตอ้ งการสีที่โปรแกรมกาหนดไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงสีของจุด
เชื่อมโยงได้ ซึ่ งจะมีดว้ ยกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1) การเชื่ อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) เป็ นสีของจุดเชื่อมโยงที่ยงั ไม่ได้คลิกเลือก
2) การเชื่ อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ ว (Followed Hyperlink) เป็ นสี ของจุดเชื่อมโยงที่เคยคลิกเลือกไปแล้ว

ซึ่ง

วิธีการเปลี่ยนสีของจุดเชื่อมโยงทั้ง 2 ลักษณะมีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกที่แท็บ ออกแบบ

 คลิกที่คาสั่ง สี
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 เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ สี
เลือก กำหนดสีเอง
สร้ างสีของชุดรูปแบบใหม่

 คลิกที่ปมสี
ุ่ เดิม เพื่อเลือกสี ใหม่ที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปมุ่ บันทึก
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จากนั้นข้อความที่ได้สร้างจุดเชื่อมโยงเอาไว้จะเปลี่ยนสีไปตามสีที่เลือกไว้ขา้ งต้น ดังนี้

 สังเกตว่าสี ของข้อความที่ใช้เชื่อมโยงจะเปลี่ยนไปจากสี เดิม

 การเปลีย่ นข้ อความแนะนาจุดเชื่ อมโยง
เมื่อเลื่อนเมาส์มาชี้ยงั จุดเชื่อมโยง เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
เป้าหมายที่เชื่อมไปถึง ดังรู ปนี้

พร้ อ มทั้ ง แสดงชื่ อ ไฟล์ ข อง

ซึ่งข้อความที่ปรากฏขึ้นนี้สามารถเปลี่ยนเป็ นข้อความใด ๆ แทนได้โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
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 คลิกเมาส์ลากคลุมข้อความที่เป็ นจุดเชื่อมโยง

 คลิกขวา แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาสั่ง แก้ไขไฮเปอร์ ลิงก์

จากนั้นโปรแกรมจะทาการเปิ ดไดอะล็อคบล็อกซ์ของการแก้ไขการเชื่อมโยงขึ้นมาให้เพือ่ ทาการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขค่าต่างๆใหม่ ดังนี้
 คลิกที่ปมุ่ คำแนะนำบนหน้ ำจอ
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จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ข้ นึ มาเพือ่ ให้ใส่ขอ้ ความแนะนาใหม่ลงไป ดังนี้
 พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการให้ปรากฏเมื่อนาเมาส์ไปชี้

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

จากนั้นจะกลับมาที่ไดอะล็อคบล็อกของการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติอีกครั้งหนึ่ง ให้คลิกที่ปุ่ม ตก
ลง ของไดอะล็อคบล็อคการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อนาเมาส์ไปชี้ที่จุดเชื่อม
โยงก็จะเปลี่ยนไปตามที่กาหนดไว้ ดังนี้

 การสร้ างปุ่ มปฏิบัติการ Action Button เพื่อเชื่ อมโยงสไลด์
ปุ่ มปฏิ บ ัติ ก าร ( Action Button) คื อ ปุ่ มเชื่ อ มโยงส าเร็ จ รู ป ที่ โ ปรแกรมมี ใ ห้ และสร้ า งมาให้ มี
ความหมายให้ตรงกับลักษณะการทางาน เช่น ปุ่ มคลิกเพือ่ กลับไปยังสไลด์แรก หรื อ คลิกเพือ่ เชื่อมโยงไป
ยังโปรแกรมอื่ นๆ เป็ นต้น โดยที่ปุ่มปฏิบตั ิการนั้น จะจัด เก็ บอยู่ในส่ ว นของรู ป ร่ า ง (AutoShapes) ซึ่ ง
ขั้นตอนการสร้างปุ่ มปฏิบตั ิการต่างๆมีวธิ ีการดังนี้
 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ รูปร่ ำง
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 จะปรากฏรู ปแบบของรู ปร่ างขึ้นมา ให้เลื่อนเมาส์มาคลิกเลือกที่ปุ่มปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการ

เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบปุ่ มปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการแล้ว เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
ค้างไว้แล้วลาก เพือ่ สร้างปุ่ มปฏิบตั ิการขึ้นมา ดังนี้

จากนั้นให้คลิกเมาส์

 คลิกเมาส์คา้ งไว้ แล้วลากเพื่อสร้างปุ่ มปฏิบตั ิการขึ้นมา

และเมื่อสร้างปุ่ มปฏิบตั ิการขึ้นมาแล้ว หรื อ เมื่อปล่อยเมาส์แล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของการ
กาหนดค่าของปุ่ มปฏิบตั ิการขึ้นมา ดังนี้
 สังเกตว่าค่าไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ ปุ่ มที่เลือกคือ สไลด์ถดั ไป

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง
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ปุ่ มปฏิบตั ิการที่สร้างขึ้นก็จะสามารถเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่ งถัดไปแล้ว โดยที่เมื่อนาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่ม
เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป



ดังนี้

การสร้ างปุ่ มปฏิบัติการแบบกาหนดเอง
โดยปกติ ปุ่ มปฏิ บ ัติ ก ารที่ โ ปรแกรมมี ใ ห้ จ ะเป็ นแบบส าเร็ จ รู ป คื อ ปุ่ มปฏิ บ ัติ ก ารต่ า งๆจะถู ก

ก าหนดการเชื่ อ มโยงเอาไว้แ ล้ว เช่ น ปุ่ ม

ก็ จ ะเชื่ อ มโยงไปยัง สไลด์ ห น้ า ถัด ไป หรื อ

ปุ่ ม
ก็จะเชื่ อ มโยงไปยังสไลด์หน้าสุ ดท้าย เป็ นต้น แต่ในกรณี ที่ตอ้ งการกาหนดตาแหน่ งการ
เชื่อมโยงเองว่าต้องการให้ปุ่มปฏิบตั ิการนี้ เชื่อมโยงไปยังสไลด์หน้าอื่นๆ หรื อ เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์
หรื อ เชื่อมโยงเพือ่ ไปเปิ ดโปรแกรมอื่นๆก็สามารถทาได้ ซึ่งวิธีการนั้นก็จะเหมือนกับการสร้างปุ่ มปฏิบตั ิการ
ทัว่ ไปที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น แต่จะแตกต่างกันในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งก็คือการกาหนดจุดเชื่อมโยงให้กับปุ่ ม
ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 คลิกที่ลูกศรด้านหลังเพื่อกาหนดการเชื่อมโยงเอง

 เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการเชื่อมโยงใหม่
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 คลิกเลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการเชื่อมโยงไปถึง

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง เพื่อเลือกภาพนิ่ง

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง ของการตั้งค่าการกระทาอีกครั้งหนึ่ง

เพียงเท่านี้ ค่าการเชื่ อ มโยงของปุ่ มปฏิ บตั ิการที่ โปรแกรมก าหนดมาให้ก็ จะเปลี่ ยนไปตามค่า ที่ เ รา
กาหนดขึ้นมาใหม่เองแล้ว
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การนาเสนอภาพนิ่ง
การสร้างสไลด์โดยปกติเราจะมีการทดสอบสไลด์ในมุมองสไลด์ (Slide Show) อยูต่ ลอดเวลาเพื่อดู
ผลลัพธ์การออกแบบที่ทาไว้วา่ ขนาดสี เอฟเฟ็ กต์ หรื อองค์ประกอบโดยรวมอยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้องหลังจาก
ที่คุณสร้างสไลด์ท้งั หมดในงานนาเสนอได้ครบแล้วก็ถึงเวลาที่จะนาเสนอสไลด์เหล่านั้นจริ ง ๆ
ขั้นตอนการเตรี ยมการและการนาเสนอจะทาให้ได้หลายอย่างเช่น ใส่เอฟเฟ็ กต์เปลี่ยนสไลด์ ตั้งเวลา
เล่นอัตโนมัติ หรื อซ้อมบรรยายเพื่อจับเวลาการอธิบายสไลด์แต่ละแผ่น หรื ออัดเสี ยงบรรยายประกอบเป็ น
ต้น รวมถึงเทคนิคต่าง ๆในการนาเสนออย่างมืออาชีพ
เมื่อสร้างงานนาเสนอโดยการใส่ เนื้อหา หรื อรายละเอียดต่างๆเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปก็คือการ
นางานชิ้นนั้นไปนาเสนอแก่ผอู ้ ื่น ซึ่งการนาเสนองานนั้น โดยปกติจะเป็ นการฉายภาพของสไลด์เต็มหน้าจอ
โดยจะฉายทีละสไลด์ไปเรื่ อยๆจนหมดหน้าสไลด์ ซึ่งวิธีการทาให้สไลด์ฉาย
เพือ่ นาเสนอ มีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกแท็บ การนาเสนอสไลด์

 คลิกที่คาสั่ง ตั้งแต่ ต้น

เมื่อคลิกที่ปมุ่ ตั้งแต่ ต้น แล้วโปรแกรมจะทาการฉายสไลด์ภาพแรกให้แบบเต็มหน้าจอเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
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และเมื่อฉายสไลด์แล้ว ต้องการจะเปลี่ยนไปยังสไลด์หน้าถัดไป ให้คลิกเมาส์หนึ่งครั้ง หรื อ กด
ปุ่ ม Enter ที่แป้นพิมพ์ หรื อจะกดปุ่ มลูกศรที่ช้ ีไปทางขวา
ที่แป้นพิมพ์เพือ่ เลื่อนไปยังหน้าถัดไปก็ได้
เช่นกัน


การใช้ ปุ่มควบคุมในขณะแสดงภาพนิ่ง

ในขณะที่กาลังแสดงภาพนิ่ง หากขยับเมาส์จะปรากฏไอคอนของเมาส์ และปุ่ มควบคุมการแสดง
ภาพนิ่งขึ้นที่มุมล่างด้านซ้าย ดังนี้

ซึ่งปุ่ มที่ใช้สาหรับควบคุมในขณะที่แสดงภาพนิ่ง ประกอบไปด้วย
ปุ่ มก่อนหน้ า ทาหน้าที่เลื่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ทีละหนึ่งสไลด์
ปุ่ มถัดไป ทาหน้าที่เลื่อนสไลด์ไปยังหน้าถัดไปทีละหนึ่งสไลด์
ปุ่ มปากก ทาหน้าที่เขียน หรื อ เน้นข้อความบนสไลด์ที่กาลังนาเสนออยู่
ปุ่ มแสดงสไลด์ ทาหน้าที่แสดงสไลด์ทงั หมดขึ้นมาดู หรื อจะเลือกกระโดดไปยังสไลด์แผ่นอื่นได้
ปุ่ มขยายเนื้อหาขึน้ มานาเสนอ (Zoom)
ปุ่ มเครื่ องมือช่ วยเสริมการสั่ งสไลด์ โชว์ ทาหน้าที่เลื่อนสไลด์ หรื อเลือกปากกาสาหรับขีดเขียนเน้น
ในขณะนาเสนอ
โดยปุ่ มที่มีรายละเอียดของคาสั่งอยูภ่ ายในประกอบไปด้วย ปุ่ มปากกา และปุ่ มสไลด์ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
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1. ปุ่ มปากกา ในขณะที่กาลังเสนออยูน่ ้ นั คุณอาจต้องการเน้นเนื้ อหาในสไลด์จุดใดหนึ่ งด้วยการขีด
เขียนหรื อ ระบายไฮไลท์ในจุดที่ตอ้ งการให้ผูช้ มเห็ นได้เด่ นชัดขึ้นโปรแกรมก็จะมี เครื่ องมื อใสกลุ่ มของ
ปากกา (Pen), เลเซอร์พอยน์เตอร์(Laser Pointer) และ ไฮไลท์ (Highlighter) ให้ เลือกใช้ ดงนี
ั้ ้

 คลิกที่ปมปากกา
ุ่
จะปรากฏตัวเลือกของ
ปากกาขึ้นมา
 คลิกเลือกลักษณะของปากกาที่ตอ้ งการ

เมื่อคลิกเลือกปากกาแล้ว เมาส์จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของปากกาที่เลือก และสามารถใช้เมาส์เขียน
หรื อระบายลงไปในสไลด์ได้เลย ซึ่งลักษณะของปากกาจะมีความแตกต่างกันดังนี้
ลักษณะของปากกา

ลักษณะของตัวชี้แบบเลเซอร์

ลักษณะของปากกาเน้นข้อความ
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ส่วนในกรณี ที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนสีของปากกาแต่ละรู ปแบบนั้นก็สามารถทาได้ โดยมีวธิ ีการดังนี้

 คลิกปุ่ มปากกา จะปรากฏสี ต่างๆขึ้นมา ให้คลิกที่สีที่ตอ้ งการ

และในกรณี ที่ตอ้ งการเขียนใหม่ หรื อต้องการลบสิ่งที่ได้ขีดเขียนลงไปในสไลด์ มีวธิ ีการดังนี้

 คลิกเลือกลักษณะการลบที่ตอ้ งการ โดย ยำงลบ คือ เป็ นการลบเฉพาะที่
ส่ วน ลบหมึกทัง้ หมดบนสไลด์ คือ การลบสิ่ งที่ได้เขียนลงไปบนสไลด์
ทังหมด
้
และเมื่อจบการนาเสนอ โปรแกรมจะถามว่าต้องการบันทึกสิ่ งที่ได้เขียนลงไปหรื อไม่ ดังนี้
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ซึ่ งหากต้องการบันทึกสิ่ งที่ได้เขียนลงไปให้คลิกที่ เก็บ ซึ่ งหากคลิกแล้ว เมื่อกลับไปสู่ มุมมองปกติ
ของโปรแกรม สิ่งที่เขียนลงไปก็จะปรากฏอยูบ่ นหน้าของสไลด์ แต่หากไม่ตอ้ งการบันทึกให้คลิกที่ ละทิ้ง
ซึ่งเมื่อกลับไปสู่มุมมองปกติของโปรแกรมแล้ว สิ่งที่เขียนลงไปก็จะไม่ปรากฏอยูบ่ นหน้าสไลด์
2. ปุ่ มเครื่ องมื อช่ วยเสริ มการสั่ งสไลด์ โชว์ จะเป็ นปุ่ มที่เก็บชุ ดคาสั่งรวมในการควบคุ มการแสดง
ภาพนิ่ ง ซึ่ งประกอบไปด้วยคาสั่งที่ใช้เลื่อนไปยังภาพนิ่ งต่างๆ หรื อคาสั่งที่ใช้จบการนาเสนอ เป็ นต้น ซึ่ ง
วิธีการใช้คาสัง่ ที่อยูใ่ นปุ่ มสไลด์มีดงั นี้

 คลิกที่ปุ่มสไลด์ จะปรากฏคาสั่งย่อยขึ้นมา

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏคาสัง่ ย่อยๆขึ้นมา ซึ่งคาสัง่ ที่สาคัญและใช้บ่อยๆ มีดงั นี้
- สิ้นสุ ดการนาเสนอ คือ คาสัง่ ที่ใช้สาหรับจบการนาเสนอก่อนที่จะถึงภาพนิ่งสุดท้าย
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การตั้งค่ าการนาเสนอภาพนิ่ง

การตั้งค่าการนาเสนอ ก็คือ การกาหนดรู ปแบบ หรื อลักษณะในขณะที่ฉายสไลด์น้ นั เอง ซึ่งได้แก่ การ
กาหนดชนิดการนาเสนอ การกาหนดหน้าของสไลด์ที่ตอ้ งการจะฉาย การกาหนดวิธีการเปลี่ยนหน้าของ
สไลด์ เป็ นต้น โดยมีวธิ ีการกาหนดดังนี้
 คลิกแท็บ กำรนำเสนอสไลด์

 คลิกที่คาสัง่ ตั้งค่ำกำรนำเสนอสไลด์

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของ การตั้งค่าการนาเสนอ ขึ้นมาให้ ดังนี้
 ทาการกาหนดค่าต่างๆ ในการนาเสนอ
เลือกชนิดของการนาเสนอภาพนิ่ง

เลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการนาเสนอ

เลือกวิธีการเปลี่ยนภาพนิ่ง

เลือกสีของปากกาในขณะที่ฉายสไลด์

 เมื่อกาหนดค่าต่างๆแล้วให้คลิกที่ปมุ่ ตกลง
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การใส่ เอฟเฟ็ กต์ ให้ กบั แผ่ นสไลด์

การนาเสนองานพรี เซนเตชัน่ ในข้างต้นนั้นเป็ นการนาเสนองานแบบปกติ ซึ่งหากต้องการให้งาน
นาเสนอที่สร้างขึ้นมามีความโดดเด่น หรื อมีความน่าสนใจนั้น นอกจากการตกแต่งสไลด์ให้สวยงามแล้ว
การใส่ลูกเล่น หรื อเอฟเฟ็ กต์ให้กบั สไลด์ ก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ ซึ่งการใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั แผ่นสไลด์มี
วิธีการดังนี้
 เลือกสไลด์ที่ตอ้ งการใส่ เอฟเฟ็ กต์

 คลิกเลือกแท็บ กำรเปลี่ยน

จากนั้นจะปรากฏกลุ่มคาสัง่ ที่เกี่ยวกับการใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั สไลด์ และวัตถุต่างๆบนสไลด์ ซึ่งก็คือ 1. กลุ่ม
คาสั่งภาพเคลื่อนไหวใช้กาหนดค่าของวัตถุ 2. กลุ่มคาสั่งการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่ งนี้ ใช้กาหนดค่าของแผ่น
สไลด์ ซึ่งการกาหนดค่าเอฟเฟ็ กต์ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
1. การใส่ รูปแบบหรื อลักษณะการเปลี่ยนของแผ่ นสไลด์
หมายถึง ลักษณะที่จะปรากฏขึ้นในขณะที่เปิ ดสไลด์หน้านั้นขึ้นมา โดยมีข้นั ตอนการกาหนดดังนี้
 นาเมาส์ไปชี้ที่รูปแบบต่างๆ เพื่อดูลกั ษณะที่แสดงผลบนสไลด์
และ เมื่อได้รูปแบบที่ตอ้ งการแล้ว ให้คลิกเลือกที่รูปแบบนั้น
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หรื อถ้าหากต้องการเปิ ดดูลกั ษณะต่างๆทั้งหมดที่โปรแกรมมีอยู่ ให้คลิกที่ปุ่มลูกศร

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏลักษณะการเปลี่ยนภาพนิ่งทั้งหมดขึ้นมาให้ ดังนี้

ซึ่งหากต้องการลักษณะใด ก็ให้คลิกเลือกที่ลกั ษณะนั้นๆ สไลด์ก็จะมีเอฟเฟ็ กต์ตามลักษณะที่เลือก
เอฟเฟ็ กต์แต่ละตัวจะมีตวั เลือกย่อยให้เลือก เพือ่ กาหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเอฟเฟ็ กต์ เช่น
เอฟเฟ็ กต์ Uncover จะเลือกให้เปิ ดสไลด์จากด้านใน บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา หรื อจากมุมด้านใดด้านหนึ่ง เป็ นต้น
แต่ละเอฟเฟ็ กต์อาจจะเคลื่อนไหวไปในทางทิศทางต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น in เข้า Out ออก เป็ นต้น
 เลือกเอฟเฟ็ กต์

คลิกปุ่ มตัวเลือก เลือกเอฟเฟ็ กต์

เลือกทิศทางของ
เอฟเฟ็ กต์ เช่น แนวตั้ง
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บางเอฟเฟ็ กต์อาจมีตวั เลือกในการ
เลือกภาพหลายทิศทางให้เลือก

2. การใส่ เสี ยงให้ กับสไลด์
หมายถึง เสียงที่จะดังขึ้นในขณะที่เปิ ดสไลด์หน้านั้นขึ้นมา ซึ่งมีข้นั ตอนการกาหนดดังนี้
 คลิกที่ปมลู
ุ่ กศร

ด้านหลังคาสั่งของ เสียงกำรเปลี่ยน เพื่อเปิ ดรายการของเสี ยงขึ้นมา

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏรายการของเสียงขึ้นมาให้ ดังนี้

 คลิกเลือกเสี ยงที่ตอ้ งการ
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ให้นาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อของรู ปแบบเสียงต่างๆ เสียงนั้นก็จะดังขึ้นมา และหากต้องการเลือกเสียงใดก็ให้
คลิกเลือกที่เสียงนั้นๆ ซึ่งเมื่อเปิ ดสไลด์หน้านี้ข้ นึ มาก็จะมีเสียงที่เลือกดังขึ้น
3. การกาหนดความเร็วในการเปลี่ยนลักษณะของสไลด์
หลังจากใส่เอฟเฟ็ กต์การเปลี่ยนแผ่นสไลด์ไปแล้ว คุณเลือกวิธีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์จากแผ่นหนึ่งไปยัง
อีกแผนหนึ่ งได้ โดยปกติจะเริ่ มแบบ On Mouse Click คือคนที่นาเสนอจะต้องคลิกเมาส์เพื่อขึ้นสไลด์แผ่น
ถัดไป แต่ถา้ คุณต้องการราเสนองานแบบอัตโนมัติโดยไม่มีผคู ้ วบคุมในการคลิกเมาส์ ส่ วน After หลัง คือ
ตั้งเวลาให้เปลี่ยนอัตโนมัติตามเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งจะกาหนดได้ดงั นี้


การใส่ เอฟเฟ็ กต์ ให้ กับวัตถุในสไลด์

นอกจากจะใส่ เ อฟเฟ็ กต์ใ ห้กับ แผ่น สไลด์ ใ นขณะที่ เ ปลี่ ย นสไลด์แ ต่ ล ะหน้า แล้ว ยัง สามารถใส่
เอฟเฟ็ กต์ให้กบั วัตถุต่างๆ เช่น ข้อความ หรื อ รู ปภาพ ที่อยูบ่ นสไลด์ได้อีกด้วย ซึ่งมีวธิ ีการดังนี้

 เลือกวัตถุที่ตอ้ งการใส่ การเคลื่อนไหว

 คลิกแท็บ การเคลื่อนไหว

 คลิกที่ปมุ่

ท้ายช่องคาสั่ง แบบเคลื่อนไหว
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 คลิกเลือกรู ปแบบการเคลื่อนไหวที่
ต้องการ

เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวที่เลือกให้ดู ดังนี้
 โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหว หรื อเอฟเฟ็ กต์ที่เลือกให้ดู

เมื่อใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั วัตถุแล้ว สังเกตได้วา่ จะมีตวั เลข 1 ปรากฏอยูท่ ี่วตั ถุ ซึ่งหมายถึงวัตถุน้ ีจะทาการ
แสดงเอฟเฟ็ กต์ลาดับที่ 1 ซึ่งหากทาการใส่เอฟเฟ็ กต์ให้กบั วัตถุหลายๆวัตถุ ในสไลด์หน้าเดียวกันนั้น ก็จะ
ปรากฏตัวเลขเรี ยงตามลาดับที่เราได้ใส่เอฟเฟ็ กต์ลงไป ดังนี้
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 ตัวเลขแสดงลาดับของเอฟเฟ็ กต์ที่ใส่ ลงไป



 ลาดับและรายละเอียดของเอฟเฟ็ กต์

การทดสอบ และกาหนดเวลาการนาเสนออัตโนมัติ

ก่อนการนาเสนอจริ งสามารถทดสอบงานนาเสนอก่อน เพือ่ ทาให้แน่ใจว่างานนาเสนอนั้นจัดพอดีกบั
เวลาหรื อไม่ โดยใช้เครื่ องมือทดสอบการกาหนดเวลาภาพนิ่ง เพือ่ บันทึกเวลาที่ตอ้ งการนาเสนอแต่ละ
ภาพนิ่ง แล้วนาเวลาที่บนั ทึกไว้ ไปใช้เพือ่ เลื่อนภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อแสดงงานนาเสนอจริ ง ซึ่งมี
วิธีการดังนี้
 คลิกที่แท็บ กำรนำเสนอสไลด์

 คลิกที่คาสั่ง ทดสอบกำรกำหนดเวลำ

จากนั้นโปรแกรมจะทาการแสดงภาพนิ่งพร้อมทั้งปรากฏ กรอบเวลาของการทดสอบขึ้นมาให้ดงั นี้
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 ทาการกาหนดระยะเวลาในการแสดงภาพนิ่ง

โดยเครื่ องมือที่อยูใ่ นแถบเครื่ องมือของการทดสอบการนาเสนอ มีดงั นี้









 ปุ่ มถัดไป คลิกเมื่อต้องการแสดงเอฟเฟ็ กต์ลาดับถัดไป และ ย้ายไปยังภาพนิ่งถัดไป
 ปุ่ มหยุดชั่วขณะ คลิกเมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชัว่ คราว และคลิกอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
ต้องการบันทึกเวลาต่อหลังจากที่หยุดชัว่ ขณะ
 ช่ องแสดงเวลา ซึ่งจะแสดงเวลาในภาพนิ่งหน้านั้นๆ
 ปุ่ มทาซ้า คลิกเมื่อต้องการเริ่ มบันทึกเวลาสาหรับภาพนิ่งปั จจุบนั ใหม่
 ช่ องแสดงเวลารวม ซึ่งจะแสดงเวลารวมทั้งหมดในงานนาเสนอ
ซึ่ งหลังจากที่ต้ งั ค่าเวลาสาหรับภาพนิ่ งสุ ดท้ายเสร็ จแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ข้ ึนมาให้
เพือ่ บันทึกค่าเวลาที่ได้ต้งั เอาไว้ ดังนี้

 คลิกที่ปมุ่ ใช่ เพื่อบันทึกเวลาที่กาหนดไป
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เมื่อคลิกเพือ่ บันทึกแล้ว โปรแกรมจะกลับมาที่หน้ามุมมองตัวเรี ยงลาดับภาพนิ่ง และจะแสดงเวลาที่ใช้
แสดงภาพนิ่งของแต่ละสไลด์ปรากฏอยูท่ ี่ใต้สไลด์ทางด้านซ้าย และที่ช่องของคาสัง่ ใช้ การกาหนดเวลาที่
ทดสอบ จะปรากฏเครื่ องหมายถูกขึ้น ซึ่งหมายความว่า การแสดงภาพนิ่งของงานนาเสนอนี้จะแสดงเองโดย
อัตโนมัติ ตามเวลาที่ได้ทดสอบไปข้างต้น ดังนี้
 จะปรากฏเครื่ องหมายถูกด้านหน้าช่องคาสั่ง ใช้การกาหนดเวลาที่ทดสอบ

 เวลาที่ใช้ในการฉายสไลด์น้ นั ๆ

และเมื่อคลิกปุ่ มคาสัง่ ให้ทาการแสดงภาพนิ่ ง งานนาเสนอก็จะแสดงเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเปลี่ยน
ภาพนิ่ งไปตามเวลาที่ได้บนั ทึกไว้ขา้ งต้น แต่หากในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการให้แสดงตามเวลาที่บนั ทึกเอาไว้ ให้
คลิกที่ดา้ นหน้าช่องคาสั่ง ใช้ การกาหนดเวลาที่ทดสอบ ให้ เครื่ องหมายถูกหายไป งานนาเสนอนั้นก็จะไม่
แสดงเองโดยอัตโนมัติ
 การจัดภาพนิ่งเป็ นชุดเพื่อการนาเสนอ
ภาพนิ่งต่างๆที่อยูใ่ นไฟล์งานนาเสนอนั้น สามารถเลือกเฉพาะบางภาพนิ่งมาจัดเป็ นชุดงานนาเสนอ
ใหม่ได้ เพือ่ ให้เหมาะกับการนาเสนอในแต่ละครั้ง และเพือ่ ให้ตรงตามความต้องการของผูน้ าเสนอ ซึ่งการ
จัดภาพนิ่งให้เป็ นชุดงานนาเสนอใหม่น้ นั มีวธิ ีการดังนี้

235
 คลิกเลือกแท็บ กำรนำเสนอสไลด์

 คลิกที่คาสั่ง กำรนำเสนอภำพนิ่งแบบกำหนดเอง

ซึ่งเมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกขึ้นมาเพือ่ ให้สร้างชุดการนาเสนอใหม่ ดังนี้
 คลิกที่คาสั่ง ใหม่

เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะให้เลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการจัดให้เป็ นชุดการนาเสนอใหม่ ดังนี้
 พิมพ์ขอ้ ความเพื่อตั้งชื่อชุดงานนาเสนอใหม่ หรื อจะไม่ต้ งั ก็ได้

 คลิกเลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการ

 คลิกที่ปมุ่ เพิ่ม

 เมื่อเลือกภาพนิ่งได้ครบตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม ตก
ลง
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เมื่อคลิกปุ่ มตกลงแล้ว จะกลับมาสู่หน้าไดอะล็อคบล็อกเดิมอีกครั้ง ดังนี้
 จะปรากฏชื่อชุดการนาเสนอใหม่ข้ ึนมา

 คลิกปุ่ ม ปิ ด เพื่อปิ ดไดอะล็อคบล็อกนี้ไป หรื อ
คลิกที่ปมุ่ แสดง เพื่อดูงานนาเสนอใหม่น้ นั


Note หำกต้ องกำรกลับไปแก้ไขชุดกำรนำเสนอทีส่ ร้ ำงขึ้นใหม่นั้น ให้ คลิกทีป่ ุ่ ม แก้ไข

หรือ หำกไม่ต้องกำรใช้ ชุดกำรนำเสนอที่สร้ ำงขึ้นใหม่แล้ ว ให้ คลิกทีป่ ุ่ ม เอำออก

เมื่อสร้างชุดการนาเสนอใหม่ข้ นึ มาแล้ว และต้องการจะเรี ยกใช้ชุดการนาเสนอนั้นมีวธิ ีการดังนี้
 คลิกเลือกแท็บ กำรนำเสนอสไลด์

 คลิกที่คาสั่ง กำรนำเสนอภำพนิ่งแบบกำหนดเอง
จากนั้นคลิกที่ชื่อของชุดการนาเสนอใหม่ที่ได้สร้างไว้

ซึ่งเมื่อคลิกเลือกแล้วโปรแกรมจะทาการนาเสนอภาพนิ่งในชุดภาพนิ่งที่ได้จดั ทาเอาไว้นนั่ เอง
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 การนาเสนอสไลด์ แบบออนไลน์ (Present Online)
คุณสามารถนาเสนอผลงานด้วยวิธีการแบบออนไลน์หรื อ Present Online ได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ งานนาเสนอ ให้แสดงผลในหน้าโปรแกรมบราวเซอร์ และส่งลิงค์ให้ผอู ้ ื่นได้เข้ามา
ชมงานนาเสนอได้ ซึ่งจะเป็ นบริ การของ Office Presentation Service ด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีอีเมลของ
คุณที่ใช้งานโปรแกรมอยูจ่ ากนั้นก็สง่ั Connect เพือ่ เผยแพร่ งานนาเสนอได้ดงั นี้
 คลิกเลือก นำเสนอแบบออนไลน์ บนแท็บ กำรนำเสนอสไลด์

คลิกที่นี่ ถ้าต้องการให้ควบคุมและดาวน์โหลดสไลด์ได้

 คลิกปุ่ มเชื่อมต่อ

รอสักครู่ หนึ่ง เพื่อเชื่อมต่อบริ การและเตรี ยม
แสดงงานนาเสนอออนไลน์

238

ก็อปปี้ ลิงค์ที่อยูข่ องงานนาเสนอ ส่ งไปให้คน
ที่คุณต้องการเปิ ดชมผ่านบราวเซอร์ได้
หรื อส่ งอีเมล

 คลิกปุ่ ม เริ่ มการนาเสนอ

แท็บการนาเสนอออนไลน์

คลิกจบการนาเสนอออนไลน์
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การพิมพ์ งานนาเสนอออกทางเครื่ องพิมพ์
ในการนาเสนองานนั้นนอกจากการเตรี ยมพรี เซนเตชัน่ ให้พร้อมแล้ว เอกสารประกอบการบรรยายก็
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้ผูช้ มติดตามเนื้ อหาได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่ งการพิมพ์พรี เซนเตชั้นเพื่อใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบการบรรยายสามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การพิมพ์เฉพาะสไลด์หรื อการพิมพ์สไลด์พร้อมที่ว่าง
สาหรับเขียนข้อความ เป็ นต้น โดยการสัง่ พิมพ์จะมีรายละเอียดดังนี้
การดูตัวอย่ างก่ อนพิมพ์
สาหรับการดูตวั อย่างเอกสารก่อนพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวางและรายละเอียด
ต่างๆ ก่อนสัง่ พิมพ์น้ นั จะมีวธิ ีการดังนี้
1. คลิกแท็บ FILE (ไฟล์) แล้วเลือกคาสัง่ Print (พิมพ์) (หรื อกดปุ่ ม Ctrl + P)
2. ตัวอย่างเอกสารจะปรากฏขึ้นมาทางด้านขวาของหน้าต่างดังรู ป
1.1

2 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
1.2

เลื่อนไปยังสไลด์ก่อนหน้านี้
จานวนสไลด์ท้งั หมด

หมายเลขสไลด์ปัจจุบนั
เลื่อนไปยังสไลด์ถดั ไป

ปรับตัวอย่างก่อนพิมพ์
ให้ดีกบั หน้าต่าง
ย่อ/ขยายตัวอย่างก่อนพิมพ์
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การตั้งค่าการพิมพ์
ก่อนสั่งพิมพ์พรี เซนเตชัน่ นั้น เราควรตั้งค่าการพิมพ์ให้เหมาะสมก่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามที่
ต้องการ โดยก่อนอื่นให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วเลือกคาสัง่ พิมพ์ หรื อกดปุ่ ม Ctrl + P เพือ่ เป็ นหน้าต่าง พิมพ์ ขึ้นมา
ก่อน จากนั้นให้ต้งั ค่าการพิมพ์ตามต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

จานวนชุดที่สั่งพิมพ์
สั่งพิมพ์
เลือกเครื่ องพิมพ์
กาหนดรายละเอียดเครื่ องพิมพ์

2

เลือกสไลด์ที่ตอ้ งการพิมพ์
ระบุหมายเลขสไลด์ที่ตอ้ งการพิมพ์
รู ปแบบการพิมพ์
รู ปแบบการจัดเรี ยงชุด(กรณี พิมพ์มากกว่า 1 ชุด)
แก้ไขหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
โทนสี ในการพิมพ์

สาหรับ การเลือกสไลด์ที่จะพิมพ์ และการกาหนดรู ปแบบการพิมพ์ ตรงส่ วนของ Setting (การตั้งค่า)
นั้น จะมีรายละเอียดดังนี้

คลิก

การเลือกสไลด์ ที่ต้องการพิมพ์
สาหรับการเลือกสไลด์ทีตอ้ งการพิมพ์มีตวั เลือกต่างๆ ดังนี้
พิมพ์ทุกสไลด์ในพรี เซนเตชัน่
พิมพ์สไลด์ที่เลือก
พิมพ์สไลด์ปัจจุบนั ที่เปิ ดอยู่
พิมพ์เฉพาะหมายเลขสไลด์ที่ระบุ
ให้พิมพ์สไลด์ที่สั่งซ่อนด้วย
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การกาหนดรู ปแบบการพิมพ์
สาหรับการกาหนดรู ปแบบการพิมพ์จะมีตวั เลือกต่างๆ ดังนี้
พิมพ์สไลด์พร้อมโน้ตย่อ

พิมพ์เฉพาะเค้าร่ าง Outline

พิมพ์สไลด์แบบเต็มหน้ากระดาษ

คลิกเลือกรู ปแบบในการพิมพ์

พิมพ์ handouts มีเอกสาร
ประกอบคาบรรยาย

ปรับขนาดให้พอดีกบั หน้ากระดาษ

ใส่ กรอบสไลด์
พิมพ์แบบคุณภาพสู ง

พิมพ์คอมเมนต์และการเขียนด้วยปากกาสไลด์

การสั่ งพิมพ์
หลังจากได้ทาความรู ปจักกับคาสัง่ ต่างๆ ที่ใช้สาหรับตัง่ ค่าการพิมพ์กนั ไปพอสมควรแล้วในหัวข้อนี้
เราจะมาดูวธิ ีการสัง่ พิมพ์กนั บ้าง โดยมีวิธีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
1.1

คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วเลือกคาสัง่ พิมพ์ หรื อกดปุ่ ม Ctrl+ P
กาหนดจานวนชุดเอกสารที่ตอ้ งการพิมพ์ > เลือกเครื่ องพิมพ์ที่ตอ้ งการ
ที่ตอ้ งการพิมพ์หรื อระบุหมายเลขสไลด์ที่ตอ้ งการพิมพ์
เลือกรู ปแบบการพิมพ์ > กาหนดค่าอื่น ๆตามต้องการ > คลิกปุ่ ม Print (พิมพ์)
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4.3
2.1
1.2
2.2
3
4.1
4.2

ให้พิมพ์สไลด์ที่สั่งซ่อนด้วย

ให้พิมพ์สไลด์ที่สั่งซ่อนด้วย

สาหรับเรื่ องราวของ PowerPoint 2013 คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ เชื่อว่าฟี เจอร์ใหม่ๆ ที่เพิม่ เข้า
มาในเวอร์ชนั่ นี้ คงจะช่วยใช้คุณผูอ้ ่านสามารถออกแบบพรี เซนเตชัน่ ให้มีประสิทธิภาพและสวยงามได้อย่าง
ที่ใจต้องการ

