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การเปดโปรแกรม PowerPoint  ข้ึนมาใชงาน  
          ใหไปท่ี  เมนู Start        Programs       และ  Microsoft PowerPoint  เลือก งานนําเสนอเปลา

การเลือกแผน  Slide  จากเคารางอัตโนมัติ

เม่ือตอบตกลง  จะมีกรอบใหเลือกภาพน่ิงใหมในการนําเสนองาน  ใหเลือกรูปแบบของ  Slide 
ตามงานตองการเสนอ  เชน  ถาตองการแทรกภาพดวย  ใหเลือกกรอบท่ีมีภาพและหัวเร่ือง  เปนตน
การต้ังคาหนากระดาษในการนําเสนอ
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การต้ังคาหนากระดาษ
การต้ังคาหนากระดาษในการนําเสนองาน  ใหไปท่ี  แฟม           ต้ังคาหนากระดาษ         เลือก   

นําเสนอทางจอภาพ  หรือ  กระดาษ A4  เพ่ือตองการสรางเอกสารส่ิงพิมพ   เม่ือไดตามตองการแลวให  
ตอบตกลง

เมนูมุมมอง  

การสรางพ้ืนหลัง  Slide 

เมนูมุมมอง
       เปนเมนูเก่ียวกับการจัดการหนาจอการทํางานและ      
การนําเสนอผลงานท่ีเสร็จแลว
        แถบเคร่ืองมือ  เปนกลองเคร่ืองมือใหเลือกเคร่ืองมือตัว
ชวยในการทํางานตาง ๆ ควรเลือกใหเหมาะแกการใชงาน
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การเลือกพ้ืนหลัง  Slide  
เม่ือไดแผน Slide  แลวเราสามารถท่ีจะเลือกพ้ืนหลังของแผน Slide ได 3 รูปแบบ  คือ  โครงรางสี

ภาพน่ิง   พ้ืนหลังและใชกรอบมาตรฐานในการออกแบบ  
การเลือกจากพ้ืนหลัง  ใหไปท่ี  พ้ืนหลัง         แลวเลือกสี  โดยเลือกใสลักษณะพิเศษ  ตามลักษณะ

ของงาน  โดยมีใหเลือก  3  รูปแบบ  คือ  สีเดียว   สองสีและสีท่ีกําหนดไว
ในกรณีท่ีตองการภาพหรือลวดลายของแผน  Slide  เพ่ิมเติม ใหเลือกจาก ตัวเติมลักษณะพิเศษ  

เชน  ไลระดับสี  ลวดลาย  พ้ืนผิว และ รูปภาพ 

การพิมพหัวเร่ืองและเลือกรูปแบบอักษร

 1

 2

 3
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การพิมพหัวเร่ืองและการปรับตัวอักษร 
ในกรณีท่ีเราเลือก  Slide  ท่ีมีหัวเร่ืองให  พิมพทับหัวเร่ือง  ไดตามความตองการ  ถาตองการเพ่ิม

ขนาดตัวอักษร  ใหเลือกกรอบขอความใหเกิดแอคทีฟ  แลวเลือกคลิกท่ี                    เพ่ือเพ่ิม  หรือลดขนาด
ตัวอักษร

การพิมพขอความเพ่ิม   ใหเลือกกลองขอความจากแถบเมนูและพิมพหัวขอยอยตามตองการ

การแทรกภาพจากคลิปอารต
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ในกรณีท่ีตองการแทรกภาพลงในแผน  Slide  ใหไปท่ี   เมนูแทรก         รูปภาพ       ภาพตัดปะ
แลวเลือกภาพท่ีตองการ  เม่ือไดภาพแลวใหคลิกสองคร้ังท่ีภาพ  หรือเลือก  Insert  

การแทรกภาพจากแฟม

ถาตองการแทรกภาพท่ีมาจากแหลงภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคลิปอารตท่ีมีอยู   ใหเลือกจากเมนู
แทรก        รูปภาพ         จากแฟม         เลือกจากแหลงท่ีมีภาพอยู  เชน  จากไดรฟ  A หรือ CD-ROM     
เม่ือไดภาพแลวเลือก  แทรก



สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม

6

การปรับเปล่ียนการแสดงภาพน่ิง 

การปรับเปล่ียนการนําเสนอภาพน่ิง เปนการเคล่ือนท่ีของ
ภาพน่ิง  ใหเลือกท่ีเมนูแสดงภาพน่ิง       การเปล่ียนภาพน่ิง    
ใหเลือกจากไมเปล่ียน  เปนการเลือกทรานสิช่ันในการเปล่ียน
ภาพ  ถาตองการแทรกเสียงในการเปล่ียนภาพ  ก็ใหเลือกเสียง
ไดดวย  จากเมนูเสียงดานขวาลางในเมนูการเปล่ียนภาพน่ิง
แลวตอบใช  ถาเลือกใชท้ังหมด  จะมีผลในการเปล่ียนภาพทุก
คร้ังท่ีแทรกภาพ
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การกําหนดการนําเสนอ

การกําหนดภาพเคล่ือนไหวในการเสนอแผน  Slide  
เม่ือเราสรางองคประกอบของ  Slide  ไดตามความตองการแลว  คือ  มีภาพ  หัวเร่ือง  หัวขอยอย  

ในการนําเสนอ  Slide  แตละแผนจะสามารถกําหนดลําดับการนําเสนอได  โดยคลิกขอความหัวเร่ือง
         แสดงภาพน่ิง          ภาพเคล่ือนไหวกําหนดเอง        ลักษณะพิเศษ       ปอนภาพเคล่ือนไหวและเสียง
เลือกลักษณะการแสดงขอความ  กําหนดเสียงในการแสดง  โดยเลือกเสียงในกรอบเสียงตามตองการ
                                             นอกจากน้ี  ยังเลือกรอบแนะนําขอความ  เพ่ือเลือกวิธีการเสนอของขอความ

        ใหแสดงทีละตัวอักษร หรือขอความท้ังหมดในคร้ังเดียวก็ได
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           เม่ือกําหนดการแสดงขอความทุกขอความเรียบรอยแลว  ใหเลือกท่ี  กําหนดเวลา  เพ่ือจัดเรียงลําดับ
การนําเสนอ  ภาพหรือขอความใดจะมากอนหลังในการนําเสนอ  สามารถขอดูตัวอยางการแสดงกอนไดโดย
เลือกปุมแสดงตัวอยาง  จะแสดงการนําเสนอใหเห็น 

การเพ่ิม  Slide  ภาพนิ่ง

1

32

4
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เม่ือได  Slide  แผนแรกเรียบรอยแลวในการนําเสนอ Slide แผนตอไป  สามารถเพ่ิมไดโดย
ไปท่ี เมนูแทรก        สรางภาพน่ิง        โครงรางภาพน่ิง        เลือกสี/จากโครงรางสี  เลือกสีตามตองการ
เลือกใช  หรือใชท้ังหมดถาตองการพ้ืนหลัง Slide  ที่เหมือนกัน
การใชกรอบ  Slide  มาตรฐาน

            การแทรกกรอบ  Slide  ใชการออกแบบ  โดยไปท่ีเมนูรูปแบบ        ใชการออกแบบ       จะเกิดกรอบ
ใชการออกแบบ        แลวเลือกรูปแบบของแผน  Slide  ท่ีมีอยู    ตอบใช  

การบันทึกแฟม
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         เม่ือสราง  Slide  เสร็จแลวใหทําการบันทึกแฟมขอมูลเหมือนกับโปรแกรมท่ัวไป  นามสกุลของ  
PowerPoint  จะเปน  PPT  

การชมการนําเสนอ

                           

การนําเสนอแตละ  Slide  โดยเลือกท่ี  เมนูแสดงภาพน่ิง          เลือกชมการนําเสนอ         ภาพ
Slide  จะปรากฏเต็มจอ   เม่ือตองการเปล่ียนภาพใหใชเมาสคลิกท่ีจอภาพ  หรือเลือกท่ีมุมลางซายเพ่ือ
กําหนดเลือกตัวช้ีเปนปากกาหรือลูกศรก็ได  ตามเมนู เม่ือตองการกลับมาหนาจอปกติใหกด Esc
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การนําเสนอดวยการต้ังเวลา
เม่ือได  Slide  เสร็จเรียบรอยแลว  นอกจากการนําเสนอโดยการคลิกเมาสเพ่ือเปล่ียนหนา  Slide

ยังสามารถนําเสนอดวยการต้ังเวลาไดดวยโดย การเลือกท่ีเมนูแสดงภาพน่ิง        ซอมการกําหนดเวลา
จะปรากฏภาพ  Slide  เต็มจอแลวจะมีเวลากําหนดในการเสนอของ  Slide  แผนน้ัน ท่ีมุมลางขวา เมื่อ

ตองการเปล่ียนภาพ  ใหคลิกท่ีลูกศรเพ่ือเปล่ียนภาพตามเวลา  โปรแกรมจะบันทึกเวลาในการนําเสนอแตละ  
Slide  เก็บไว เม่ือจบการนําเสนอทุก  Slide  แลว โปรแกรมจะถามยืนยันในการนําเสนอแตละ  Slide 
ตอบใช  แลวตรวจสอบดูเวลาท่ีใชในการนําเสนอท้ังเร่ือง  โดยใชมุมมอง รูปสี่จอ  จะพบเวลาในการ       
นําเสนอท่ีมุมลาง  ขวาเพ่ือเปนการตรวจสอบเวลาการใชงาน  ถาตองการเพ่ิมเวลาใหนําเสนอใหม  ให
ปฏิบัติตามขางตน  อีกคร้ัง
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เม่ือตองการนําเสนอท้ังเร่ืองหลังต้ังเวลาการนําเสนอแลว  เลือกท่ีเมนู  แสดงภาพน่ิง

โปรแกรม  PowerPoint  จะแสดงการนําเสนอไดต้ังแตตนจนจบ
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คุณสามารถทํางานตอไปน้ีไดในขณะท่ีเรียกใชงานนําเสนอในมุมมองนําเสนอภาพน่ิง:

หยุดหรือเร่ิมตนงานนําเสนอใหมอีกคร้ัง
ไดดวยการ

กด S หรือ PLUS SIGN (เคร่ืองหมายบวก)

ส้ินสุดการนําเสนอภาพน่ิง กด ESC, CTRL+BREAK, หรือ HYPHEN 
(เคร่ืองหมายขีดส้ัน)

ไปที่ หมายเลข ภาพน่ิง กด หมายเลข+ENTER

ไปที่ภาพน่ิงทีถู่กซอนไวภาพตอไป กด H

ยอนกลับไปท่ีภาพน่ิงภาพแรก กด 1+ENTER (หรือกดปุมบนเมาสท้ังสองปุมติดตอกัน 
2 วินาที)

แสดงผลหนาจอท่ีเปนสีดํา หรือยอนกลับ
ไปท่ีการนําเสนอภาพน่ิง

กด B หรือ PERIOD (เคร่ืองหมายจุด)

แสดงผลหนาจอสีขาว หรือยอนกลับไปท่ี
การนําเสนอภาพน่ิง

กด W หรือ COMMA (เคร่ืองหมายจุลภาค)

ต้ังเวลาใหมในขณะท่ีกําลังซอมการ
นําเสนอ

กด T 

แสดงหรือซอนการมารกอัปดวยนํ้าหมึก กด CTRL+M 



สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม

14

การทํางานกับตัวช้ีในระหวางการนําเสนอภาพน่ิง

 แสดงหรือซอนตัวช้ีของลูกศรและแถบเคร่ืองมือ นําเสนอภาพน่ิง ไดดวยการกด A หรือ =

 ซอนตัวช้ี และแถบเคร่ืองมือ นําเสนอภาพน่ิง ทันทีไดดวยการกด CTRL+H 

 ซอนตัวช้ีและแถบเคร่ืองมือ นําเสนอภาพน่ิง ภายใน 15 วินาทีไดดวยการกด CTRL+U 

 แสดงผลตัวช้ีท่ีถูกซอนไวอีกคร้ัง และ/หรือเปล่ียนตัวช้ีเปนปากกาไดดวยการกด CTRL+P 

 แสดงตัวช้ีท่ีถูกซอนไวอีกคร้ัง และ/หรือเปล่ียนตัวช้ีเปนลูกศรไดดวยการกด CTRL+A 

การทํางานกับภาพเคล่ือนไหว

 ทําใหภาพถัดไปเคล่ือนไหว หรือขามไปท่ีภาพน่ิงภาพถัดไปไดดวยการกดปุม N, ENTER, 
PAGE DOWN, RIGHT ARROW, DOWN ARROW หรือ 
SPACEBAR (หรือคลิกที่เมาส)

 ทําใหภาพกอนหนาน้ีเคล่ือนไหว หรือยอนกลับไปท่ีภาพน่ิงกอนหนาน้ีไดดวยการกดปุม P, 
PAGE UP, LEFT ARROW, UP ARROW หรือ BACKSPACE 

ในขณะท่ีแกไขงานนําเสนอ แสดงผลเคร่ืองมือเพ่ิมเติม

 ดูแถบงานของ Windows ไดดวยการกด CTRL+T 

 แสดงผลกลองโตตอบภาพน่ิงท้ังหมด ไดดวยการกด CTRL+S 

 แสดงผลเมนูวิธีลัดไดดวยการกด SHIFT+F10 (หรือคลิกขวาท่ีเมาส)

 ดูรายช่ือปุมวิธีลัดบนแปนพิมพไดดวยการกด F1 

การทํางานกับ รูปรางอัตโนมัติ ในมุมมองปกติ

 คัดลอกลักษณะการจัดรูปแบบของรูปรางท่ีเลือกไวในปจจุบันไดดวยการกด
CTRL+SHIFT+C 

 วางลักษณะการจัดรูปแบบของรูปรางท่ีเลือกไวในปจจุบันไดดวยการกด
CTRL+SHIFT+V 
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 วางเฉพาะการจัดรูปแบบขอความไดดวยการเลือกเฉพาะขอความท่ีอยูในกลองขอความ และกด
CTRL+SHIFT+V 

 ใชคําส่ัง รูปรางอัตโนมัติเพ่ิมเติม (คลิกปุม รูปรางอัตโนมัติ บนแถบเคร่ืองมือ รูปวาด) 
เพ่ือแสดงผลบานหนาตางงาน ภาพตัดปะ ท่ี ๆ คุณสามารถคนหาภาพตัดปะกอนทําการแทรก

 แปลงรูปรางอัตโนมัติหน่ึงเปนอีกแบบหน่ึงอยางรวดเร็วโดยไมทําใหการจัดรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลง
หายไปไดดวยการเลือกรูปรางท่ีคุณตองการเปล่ียนแปลง คลิกปุม วาด (บนแถบเคร่ืองมือ รูป
วาด) ช้ีเมาสไปท่ี เปล่ียนรูปรางอัตโนมัติ และคลิกรูปรางอัตโนมัติแบบใหม




