
โปรแกรม PowerPoint 
               เป็นโปรแกรมประเภท Presentation ใช้ส าหรับการน าเสนอผลงาน ผ่านทางจอภาพ สามารถ

ก าหนดรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย เพื่อให้การน าเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สุพิชญา       พันธเสริม



ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับ PowerPoint 

1. คลิกปุ่ม  
2. เลือก Programs
3. เลือกโปรแกรม          Microsoft PowerPoint 

การเรียกใช้โปรแกรม PowerPoint
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ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 

• แถบค าสั่ง (Menu bars ) คือ แถบเมนูค าสั่งต่าง ๆ ประกอบไปด้วยเมนู แฟ้ม, 
แก้ไข, มุมมอง, แทรก, รูปแบบ, เครื่องมือ, น าเสนอภาพนิ่ง, หน้าต่าง และ วิธีใช้ 

• แถบเครื่องมือ (Toolbars) คือ เครื่องมือที่โปรแกรม PowerPoint ให้มา
เพื่อช่วยให้เรียกใช้งานการท างานต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น เมื่อเริ่มต้นใช้งานหน้าต่าง
โปรแกรม จะปรากฏ แถบเครื่องมือมาตรฐาน และแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ 

• พื้นที่ในการท างาน คือ แผ่นสไลด์ ใช้สร้าง ตกแต่ง และแก้ไขชิ้นงาน
Menu bars

Toolbars

พื้นที่ในการท างาน



 การใช้งานข้อความ 

1. เลือกรูปแบบสไลด์ที่ต้องการ
2. คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
4. น าเมาส์คลิกที่ใดก็ได้ บนสไลด์

การใส่ข้อความลงในสไลด์



การก าหนดรูปแบบข้อความ

1. คลิกเมาส์ลากคลุมข้อความที่ต้องการ
  
2. คลิกเลือกปุ่มรูปแบบข้อความที่ต้องการ
  = ก าหนดลักษณะข้อความ

  = ขนาดตัวอักษร
 = ตัวอักษรหนา
  = ตัวอักษรเอียง
  = ตัวอักษรขีดเส้นใต้
 = ก าหนดเงาตัวอักษร
  = จัดข้อความชิดซ้าย
  = จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
  = จัดข้อความชิดขวา
  = ขยายขนาดตัวอักษร
  = ลดขนาดตัวอักษร
  = ก าหนดสีตัวอักษร



การลบข้อความ

1. คลิกที่ต าแหน่งตัวอักษรที่ต้องการลบ

2. กดปุ่ม Backspace บนแป้นพิมพ์ เพื่อลบข้อความจากด้านหลัง หรือDelete บน

    แป้นพิมพ์เพื่อลบข้อความจากด้านหน้า



การจัดการแผ่นสไลด์ 

1. คลิกเมนู หน้าแรก

2. คลิกเมนู สร้างภาพนิ่ง

การเพิ่มแผ่นสไลด์
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การก าหนดรูปแบบของสไลด์

1. คลิกเมนู ออกแบบ

2. คลิกเลือกรูปแบบของสไลด์ (ทางด้านขวามือ)



การลบสไลด์

1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ (ทางด้านซ้ายมือ)

2. กดปุ่ม Del บนแป้นพิมพ์ หรือคลิกเมนู แก้ไข   คลิกเลือก ลบภาพนิ่ง



บทที่ 4
การท างานเกี่ยวกับไฟล์งาน 

1. คลิกเมนู แฟ้ม

2. คลิกเลือก บันทึกเป็น...

3. พิมพ์ชื่อไฟล์งาน ในช่อง ชื่อแฟ้ม

4. คลิกปุ่ม บันทึก

การบันทึกไฟล์งาน 1
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การปิดไฟล์งาน

1. คลิกเมนู แฟ้ม

2. คลิกเลือก ปิด

หากมีการแก้ไขงาน แต่ยังไม่ได้บันทึก 

จะมีข้อความ ให้กดปุ่มต่อไปนี้

  = ปิดโดยบันทึกงาน

= ปิดโดยไม่บันทึก
 = ยกเลิกการปิดไฟล์งาน



การเปิดใช้ไฟล์งาน

1. คลิกเมนู 

2. คลิกเลือก เปิด

3. คลิกเลือกไฟล์งานที่ต้องการ

4. คลิกปุ่มเปิด หรือคลิกที่ชื่อไฟล์งานที่ปรากฏทางแถบด้านขวามือ (ถ้ามี)
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การออกจากโปรแกรม PowerPoint1
1. คลิกเมนู
2. คลิกเลือก จบการท างาน powerpoint หรือคลิกที่       ปุ่มกากบาท    ตรงมุมขวามือ
ของหน้าต่างก็ได้



การจัดการฉากหลังของสไลด์ 

1คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ
2. คลิกเมนู ออกแบบ
3. คลิกเลือก ลักษณะพื้นหลัง...
4. คลิกเลือกหัวข้อ ในการก าหนดพื้นหลัง คือ
5. คลิกปุ่ม เติม

- สีเติมแบบทึบ
- สีเติมไล่ระดับ
- การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว
- ซ่อนกราฟิกพื้นหลัง           

6. คลิกปุ่ม            เลือกสี
7. คลิกปุ่ม    ตกลง

การใช้สีกับแผ่นสไลด์
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การท างานกับรูปภาพและวัตถุ

1. คลิกเมนู แทรก
2. คลิกเลือก รูปภาพ
3. คลิกเลือกรูป         จากแฟ้มข้อมูล คลิก           จากคลิปอาร์ต  
4. หรือคลิกทีรู่ป                    บนพื้นท่ีการท างาน  
5. คลิกเลือกรูปภาพ
6. คลิกปุ่ม แทรก

การแทรกรูปภาพจากรูปแบบสไลด์ 1

2 3

45

6



การแทรกรูปภาพจาก ClipArt

1. คลิกที่ต าแหน่งสไลด์ที่ต้องการ

2. คลิกเมนู แทรก

3. คลิกเลือก ภาพตัดปะ

4. คลิกปุ่ม ค้นหา (แถบทางด้านขวามือ)

5. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ
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การแทรกรูปภาพจากแหล่งอื่น

1. คลิกที่ต าแหน่งสไลด์ที่ต้องการ

2. คลิกเมนู แทรก

3. คลิกเลือก รูปภาพ

4. คลิกเลือกต าแหน่ง 

    และไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

5. คลิกปุ่ม แทรก
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มุมมองของชิน้งาน

1. คลิกเมนู การน าเสนอภาพนิ่ง

2. คลิกเลือก การน าเสนอภาพนิง่ตามแบบที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์

3. คลิกเมาส์เรื่อย ๆ จนกว่าจะจบการน าเสนอหรือ กดปุ่ม Esc บนแป้นพิมพ์

การน าเสนอสไลด์เต็มหน้าจอ



การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด์

1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ

2. คลิกเมนู ภาพเคลื่อนไหว

3. คลิกเลือก การเปลี่ยนภาพนิ่งที่ต้องการ...

4

การก าหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์น าเสนอ
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การก าหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ

1. เลือกวัตถุท่ีต้องการ
2. คลิกเมนู ภาพเคลื่อนไหว
3. คลิกเลือก การเคลื่อนไหวแบบก าหนดเอง...
4. คลิกปุ่ม เพิ่มลักษณะพิเศษ แล้วเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ 
   (จากแถบเครื่องมือใหม่)
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แบบทดสอบ 1  ลากเส้นจับคู่รูปภาพกับหน้าที่การท างานแต่ละเคร่ืองมือ
1. ก าหนดลักษณะข้อความ

2. ขนาดตัวอักษร

3.ตัวอักษรหนา

4. ตัวอักษรเอียง

5. ตัวอักษรขีดเส้นใต้

6. ก าหนดเงาตัวอักษร

7.จัดข้อความชิดซ้าย

8. จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

9. จัดข้อความชิดขวา

10. ขยายขนาดตัวอักษร

11. ลดขนาดตัวอักษร

12. ก าหนดสีตัวอักษร



1. โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมประเภทใด

Timer

ประมวลผลค า ค านวณตัวเลข

น าเสนองาน จัดเก็บข้อมูล

แบบทดสอบ 2 เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก



2. ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกโปรแกรม PowerPoint จะมีนามสกุลตามตัวเลือกใด

Timer

.ppt .xml

.doc .exe

แบบทดสอบ 2 เลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก



3. ถ้านักเรียนต้องการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว จะต้องเลือกตามตัวเลือกใด

Timer

แฟ้ม > จบการท างาน แฟ้ม > เปิด

แฟ้ม > บันทึก แฟ้ม > ปิด



4. เครื่องมือ                        มีหน้าที่ตามตัวเลือกใด

Timer

ตัวอักษรตัวหนา ตัวอักษรตัวเอียง

ตัวอักษรขีดเส้นใต้ ตัวอักษรมีเงา



5. นักเรียนปิดโปรแกรมโดยที่ยังไม่ได้บันทึกแล้วเลือกปุ่ม                      จะมี
ผลลัพธ์ตามตัวเลือกใด

Timer

บันทึกไฟล์แล้วปิด กลับไปที่โปรแกรมอีกครั้ง

ไม่บันทึกแล้วปิดโปรแกรม ผิดทกุข้อ



ข้อมูลอ้างอิง

http://www.pattani1.go.th/education/class2/it2/frame/ptt1.htm


