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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี



การแทรกกลองขอความเพื่อเพิ่มเนื้อหาในสไลด
1. เลือกแท็บแทรก (Insert)
2. เลือกกลองขอความ (Textbox)
3. คลิกเมาสแลวลากเพื่อสรางกลองขอความ



การสรางขอความ มี 2 แบบ
1. สรางโดยการใช Text box
2. สรางโดยการใช WordArt

การสรางขอความโดยการใช Text box
เมื่อคุณตองการกรอบขอความแบบปกติ ใหสรางโดยการ

ใช Text box มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุม Text box 
2. Drag วางบนพื้นท่ีวางของสไลด พิมพขอมูลไดทันที



การสรางขอความโดยการใช WordArt
1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุม WordArt
2. คลิกแบบท่ีตองการ จะแสดงกรอบดังรูป

3. พิมพขอความไดเลย



การสรางขอความโดยการใช WordArt
1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุม WordArt
2. คลิกแบบท่ีตองการ จะแสดงกรอบดังรูป

3. พิมพขอความไดเลย



การตกแตงขอความใน WordArt
 ถาตองการเปล่ียนแปลงแกไขขอความใน WordArt มี

ขั้นตอนดังนี้
1. เลือก WordArt ท่ีจะแกไข
2. คลิกปุมเคร่ืองมือจากแถบ Ribbon ชื่อ Format
3. รูปแบบของ WordArt นั้นก็จะเปล่ียนแปลงไป



การสรางรูปภาพ (Picture/ClipArt)
ในกรณีท่ีคุณตองการเลือกรูปภาพจากแฟมงานอื่น เลือก

จากคําสั่ง Picture มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert เลือกคําสั่ง Picture 
2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Insert Picture
3. เลือกไดรฟและโฟลเดอรท่ีเก็บขอมูลรูปภาพ จากนั้น

ดับเบ้ิลคลิกท่ีชื่อไฟลรูปภาพท่ีตองการ



การสรางรูปภาพ (Picture/ClipArt)



ในกรณีที่คุณตองการเลือกรูปภาพจากโปรแกรมที่มีอยูแลว เลือก
จากคําสั่ง ClipArt มีข้ันตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ Insert เลือกคําสั่ง ClipArt
 2. ท่ีแถบ Task Pane ดานขวา 



การกําหนดการเคล่ือนไหวในขณะเปล่ียนหนาสไลด  (Slide 
Transition)
      - การกําหนด Effect ใหแตละสไลด

 1. คลิกแถบ Ribbon ชื่อ Animations หัวขอ Transition to 
This Slide

2. สวนนี้ท่ีแถบ Scrollbar คลิกปุมลูกศรลง จะปรากฏแบบ
ของ Effect การเล่ือนสไลดใหเลือก 



การกําหนดการเคล่ือนไหวในขณะเปล่ียนหนาสไลด  (Slide 
Transition)
      - การกําหนด Effect ใหแตละสไลด

 3. นําเมาสไปชี้ท่ี Transition แตละแบบ จะแสดงตัวอยาง
บนสไลดปจจุบันทันที

4. คลิกเลือกแบบท่ีตองการ 



กําหนดเสียงและความเร็วในขณะเปล่ียนสไลด
1. หลังจากเลือก Transition แลว ตองการกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้
2. คลิกปุมลูกศรลงของชอง Transition Sound เลือกเสียงท่ี

ตองการ
3. ท่ีชอง Transition Speed เลือกความเร็วในการเปล่ียน

สไลด
4. คลิกปุม Apply To All เพื่อใหทํากับสไลดท้ังหมด ถา

ต อ ง ก า ร ทํ า กั บ ส ไ ล ด ห น า เ ดี ย ว ก็ ไ ม ต อ ง เ ลื อ ก ปุ ม นี้



ตั้งเวลาการเปล่ียนสไลด

การกําหนด Animation แบบอัตโนมัติใหกับขอความ และวัตถุ
1. เปดสไลดหนาท่ีจะกําหนด Animation คลิกเลือกขอความหรือ
วัตถุท่ีตองการ
2. ท่ีแท็บ Animations คลิกปุมลูกศรลงใน
สวนของเลือกแบบแลวดู
ตัวอยางจากขอความในสไลด



การกําหนด Animation แบบกําหนดเองใหกับแต
ละขอความและวตัถุ

1. คลิกเลือกขอความหรือวัตถุท่ีจะกําหนด Animation
2. ท่ีแท็บ Animations คลิกปุม                             จะปรากฏแถบ 
Task Paneดานขวา
3. คลิกปุม                      เพื่อเลือกแบบของ Animation



การกําหนดตัวเลือก (Option) เพิ่มเติมของ 
Animation

เมื่อเลือกแบบ Animation ของขอความและวัตถุแลว ตองการ
กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1

ท่ีแถบ Task Pane ดานขวา จะแสดงคําสั่งในสวนของ Modify 
ใหเปล่ียนแปลงรายละเอียด หรือ
วิธีที่ 2

คลิกปุมลูกศรลงของชื่อ Animation ท่ีเลือก แลวคลิกคําสั่ง 
Effect Options จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซของ Effect Options ดังรูป 



3. เมื่อกําหนดรายละเอียดในหัวขอตางๆ แลวคลิกปุม 
4. ทดลองแสดงตัวอยางของ Animation โดยการคลิกปุม 
ปุม Slide Show ก็ได



การสรางและคุณสมบัติตางๆ เกี่ยวกับ Chart
การสราง Chart

ในโปรแกรม PowerPoint ถาคุณตองการนําเสนอผลงานดวยกราฟ มีขั้นตอนดังนี้
1. เปดสไลดหนาใหม คลิกลูกศรลงของปุม 
2. เลือกแบบสไลดที่เปนกราฟ ในที่นี้เลือกแบบที่ 2 Title and Content



    การสราง Chart
3.คลิกไอคอนรูปกราฟ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Insert Chart ใหเลือกประเภท

   ของกราฟ และรูปแบบยอย เสร็จแลวคลิกปุม OK

4. จะแสดงหนาจอตารางใหปอนขอความและตัวเลขลงไปตามตําแหนงเซลลนั้นๆ



    การสราง Chart
          5. ในชวงขอมูลที่โปรแกรมกําหนดไวให (สังเกตจากเสนกรอบสีน้ําเงิน) ถามีคอลัมน
   หรือแถววางที่ไมไดใชงาน ใหเลือกหัวคอลัมนหรือหัวแถว แลวคลิกขวาเลือกคําส่ัง Delete
          6. ปดกรอบหนาตางโปรแกรมลง จะกลับมาที่ PowerPoint และแสดงรูปกราฟที่สรางไว



    การจัดการกับขอมูล (Data Source) ของ Chart
          กรณีที่สรางกราฟแลวเลือกชวงขอมูลผิด คุณสามารถเปล่ียนแปลงชวงขอมูลใหมได 
   โดยมีขั้นตอนดังนี้
              1. คลิกรูปกราฟที่ตองการแกไข
              2. ที่แถบ Ribbon ช่ือ Chart Tools หัวขอ Design ในสวนของ Data คลิกปุม 

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Select Data Source ใหเปล่ียนแปลงรายละเอียด



    การจัดการกับขอมูล (Data Source) ของ Chart
          กรณีที่สรางกราฟแลวเลือกชวงขอมูลผิด คุณสามารถเปล่ียนแปลงชวงขอมูลใหมได 
   โดยมีขั้นตอนดังนี้
              4. จากตัวอยางนี้ คลิกปุม Switch Row/Column เสร็จแลว คลิกปุม OK
              5. ผลลัพธที่ไดก็จะเปล่ียนแปลงไป ดังรปู



    การตกแตง Chart ใหนาสนใจมากขึ้น
กรณีที่นอกจากการเปล่ียนแปลงแกไขกราฟที่ทําใหขอมูลของคุณถูกตองแลว คุณยัง

    สามารถตกแตงกราฟใหสวยงามขึ้นดวย มีขัน้ตอนดังนี้
 คลิกสวนของกราฟที่ตองการตกแตง

ที่แถบ Ribbon ช่ือ Chart Tools หัวขอ Design ในสวนของ Chart Style มีแบบสําเร็จ
    รูปใหเลือกใชไดเลย  หรือคลิกขวาเลือกคําส่ัง Format Chart Area (หรือ Format …แลวแต
    สวนที่เลือก)ไป ดังรูป



จบการนําเสนอ
?????????


