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1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานน�าเสนอ

2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมน�าเสนอ

3. ผลิตชิ้นงาน และน�าเสนอผลงาน
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คํานํา

หนังสือ คู ่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน�าเสนอ PowerPoint 2010 

รหสั 2204-2106 เล่มนี ้ได้เรยีบเรยีงขึน้ตรงตามจดุประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค�า

อธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เนือ้หารายวชิามทีัง้หมด 9 บท ประกอบด้วย ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2010 การวางโครงร่างและการท�างานกบัสไลด์ การจัดรปูแบบข้อความและการปรบั

แต่งสไลด์ การใส่รูปภาพและการท�างานกับวัตถุ การสร้างแผนภูมิ ตารางและ SmartArt การ

แทรกวิดีโอและเสียงประกอบ การท�างานกับต้นแบบสไลด์และการสร้างธีม การก�าหนดรูปแบบ

การแสดงสไลด์และแอนิเมชั่น การฉายงานน�าเสนอและการพิมพ์งานน�าเสนอ ภายในเล่มมีการ

อธบิายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอยีด เป็นขัน้ตอน พร้อมภาพประกอบทีช่ดัเจนเข้าใจง่าย และ

ในส่วนของค�าสัง่ต่างๆ ได้ระบเุป็น 2 ภาษา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อให้นกัศกึษาสามารถ

เข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ในแต่ละบทยังมีใบงานและแบบทดสอบ

ประเมินผลการเรยีนรู ้เพื่อให้นกัศึกษาได้ทดสอบความรูค้วามเข้าใจที่ได้เรยีนในแต่ละบทอีกด้วย

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอด

จนผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน�าเสนอ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรต่อไป

        นันรณา  จ�าลอง
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01
CHAPTER

สาระสําคัญ

ปจจบุนัการน�าเสนองานผ่านสื่อต่างๆ ได้เข้ามามบีทบาทในการท�างานเป็นอย่างมาก ซึง่

งานน�าเสนอหรอืพรเีซนเตชัน่ (Presentation) ทีส่ร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นัน้ 

เป็นงานน�าเสนอที่ได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย โดยเนือ้หาในบทนีจ้ะกล่าวถงึส่วนประกอบของ

หน้าต่าง Microsoft PowerPoint 2010 วธิกีารสร้างงานน�าเสนอ การบนัทึก และการเปิด-ปิด

โปรแกรม เป็นต้น

จุดประสงคการเรียนรู

 เรื่องที่ตองศึกษา

1. ความหมายของโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2010

2. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2010

3. ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft Power-

Point 2010

4. การสร้างและบันทึกงานน�าเสนอ

5. การเปิดและปิดงานน�าเสนอ

6. การปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2010

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เข้าใจความหมาย และประโยชน์ของโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2010

2. สามารถเข้าสู่โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2010 ได้

3. สามารถอธิบายส่วนประกอบของหน้าต่าง 

Microsoft PowerPoint 2010 ได้

4. สามารถสร้างและบันทึกงานน�าเสนอได้

5. สามารถเปิดและปิดงานน�าเสนอได้

6. สามารถปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2010 ได้
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รู้จักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นโปรแกรมน�าเสนอข้อมูลที่ได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลายในปจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และสามารถน�าเสนอข้อมูลได้

หลายรูปแบบ เช่น การน�าเสนอผ่านข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง และไดอะแกรมต่างๆ 

นอกจากนี้ยังสามารถใส่เสียง คลิปวิดีโอ และเอฟเฟ็กต์การเคล่ือนไหวต่างๆ ประกอบงานน�า

เสนอได้อีกด้วย

ซึ่งในปจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเป็นอย่างมาก ส่งผลให้งานน�า

เสนอที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นงานน�าเสนอที่ได้รับการยอมรับในวง

กว้าง และนิยมเผยแพร่งานน�าเสนอในหลายช่องทาง เช่น การน�าเสนอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การน�าเสนอผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต และการน�าเสนองานในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ เป็นต้น

การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นั้น มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการเข้าสู่

โปรแกรมอื่นๆ ในชุด Microsoft Office 2010 โดยมีวิธีการดังนี้

1. คลิก ปุม Start  > เลือก All Programs

2. คลิก Microsoft Office > เลือก Microsoft PowerPoint 2010

1.1

1.2

2.1

2.2
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft PowerPoint 2010
หน้าต่าง Microsoft PowerPoint 2010 มส่ีวนประกอบหลักท่ีส�าคัญดงัน้ี

2 3
1

4

10

6

87

9
11 12

5

หมายเลข ชื่อส่วนประกอบ หนาที่

1 แท็บแฟม (File) ศูนย์รวมค�าสั่งส�าหรับจัดการไฟล์ เช่น บันทึก (Save) 

เปิด (Open) สร้างงานน�าเสนอใหม่ (New) เป็นต้น

2 แถบเครื่องมือด่วน

(Quick Access Toolbar)

แถบเก็บปุ่มค�าสั่งที่ใช้บ่อย โดยโปรแกรมจะก�าหนดค่า

เริ่มต้นให้ 3 ปุ่ม คือ  Save,  Undo และ 

 Redo

3 แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) แถบแสดงชื่อและประเภทไฟล์ โดยในรูปตวัอย่าง ชื่อไฟล์

งานน�าเสนอ1 เป็นไฟล์ประเภท Microsoft PowerPoint

4 แถบริบบอน (Ribbon) แถบกลุม่ค�าส่ังซึง่ประกอบด้วยแทบ็ต่างๆ โดยแต่ละแทบ็

จะรวบรวมค�าส่ังเป็นหมวดหมูเ่พื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
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หมายเลข ชื่อส่วนประกอบ หนาที่

5 ปุมควบคุมหนาต่างโปรแกรม

(Program Window 

Controls)

ปุ่มจัดการหน้าต่างโปรแกรม ใช้ส�าหรับย่อ ขยายหรือปิด

หน้าต่างโปรแกรม

6 พื้นที่สไลด์ (Slide Pane) พื้นที่ส�าหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ที่ใช้งานอยู่

7 แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab) แท็บแสดงสไลด์ขนาดเล็ก (Thumbnails) เพื่อให้เห็น

ภาพรวมของงานน�าเสนอ และช่วยให้สามารถจัดการ

สไลด์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

8 แท็บเคาร่าง (Outline Tab) แท็บแสดงข้อความที่อยู่ในสไลด์แต่ละแผ่น แต่จะแสดง

เฉพาะข้อความที่สร้างผ่านเค้าโครงสไลด์เท่านั้น

9 ส่วนบันทึกย่อ (Note Pane) พืน้ทีส่�าหรับให้ผู้บรรยายใส่บันทกึย่อของสไลด์แต่ละแผ่น

10 แถบสถานะ (Status Bar) แถบแสดงสถานะการท�างานของสไลด์

11 แถบมุมมองสไลด์

(View Shortcuts)

ก�าหนดมุมมองสไลด์

12 แถบย่อ/ขยายสไลด์

(Zoom Controls)

ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลสไลด์ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

- ขยายสไลด์ : เลื่อนลูกศรไปทางเครื่องหมายบวก (+) 

- ย่อสไลด์ : เลื่อนลูกศรไปทางเครื่องหมายลบ (-) 

การย่อ/ขยายแถบริบบอน
แถบรบิบอนเป็นแหล่งรวบรวมค�าสัง่และเครื่องมอืต่างๆ โดยแต่ละแทบ็จะรวบรวมค�าสัง่

เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยแถบริบบอนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังรูป

1.แท็บรายชื่อกลุ่มค�าสั่ง
2.แถบค�าสั่งย่อย
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

หากต้องการย่อหรือขยายแถบค�าสั่งย่อย ให้คลิกปุ่ม  หรือ  ตรงมุมบนด้านขวา

ของแถบริบบอนดังรูป

คลิกเพื่อย่อ / ขยายแถบริบบอน

การสร้างงานน�าเสนอใหม่
ปกติแล้วหลังจากเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมา โปรแกรมจะสร้างงาน

น�าเสนอเปล่ามาให้อยู่แล้ว 1 ไฟล์ แต่หากต้องการสร้างงานน�าเสนอใหม่ก็สามารถท�าได้ โดยมี

ขั้นตอนดังนี้

1. คลิก แท็บแฟม (File) > เลือก ค�าสั่งสราง (New)

2. คลิก งานน�าเสนอเปล่า (Blank presentation) > คลิก ปุมสราง (Create)

1.1

1.2

2.1

2.2
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การสร้างงานน�าเสนอจากเท็มเพลต
เทม็เพลต (Template) คอื แม่แบบงานน�าเสนอส�าเรจ็รปูทีม่กีารก�าหนดรปูแบบ เค้าโครง

และตกแต่งสไลด์ไว้อย่างสวยงาม โดยการสร้างงานน�าเสนอจากเท็มเพลตมีวิธีการดังนี้

1. คลิก แท็บแฟม (File) > คลิก ค�าสั่งสราง (New)

2. คลิก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample templates)

1.1

1.2

2

3. เลือกเท็มเพลตที่ต้องการ โดยตัวอย่างเท็มเพลตที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นมาทางด้านขวา

4. คลิก ปุมสราง (Create)

3
4

ตัวอย่างเท็มเพลต
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การบันทึกงานน�าเสนอ
หลังจากสร้างงานน�าเสนอขึ้นมาแล้ว หากต้องการบันทึกงานน�าเสนอนี้เก็บไว้้ ใช้งานใน

ครั้งต่อไปก็สามารถท�าได้ โดยมีวิธีการดังนี้

การบันทึกงานนําเสนอใหม

1. คลิก แท็บแฟม (File) > เลือก ค�าสั่งบันทึก (Save) (หรือกดปุ่ม Ctrl + S ที่แป้นพิมพ์)

2. เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ > ตั้งชื่อเอกสารลงใน ช่องชื่อแฟม (File name)

3. ที่ ช่องบันทึกเปนชนิด (Save as type) ให้เลือกประเภทของไฟล์ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 • PowerPoint Presentation (*.pptx) : บันทึกเพื่อน�าไปเปิดด้วยโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น 2007-2010

 • PowerPoint 97-2003 Presentation (*.ppt) : บันทึกเพื่อน�าไปเปิดด้วย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร์ชั่น 97-2003

4. คลิก ปุมบันทึก (Save)

1.1
1.2

2.1

3

4

2.2
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การบันทึกงานนําเสนอโดยไมทับไฟลเดิม

หลงัจากบนัทกึงานน�าเสนอแล้ว หากต้องการเปลีย่นโฟลเดอร์ เปลีย่นชนดิของไฟล์ หรอื

บันทึกงานน�าเสนอในชื่อใหม่ ก็สามารถท�าได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. คลกิ แทบ็แฟม (File) > เลอืก ค�าสัง่บันทึกเปน (Save As) (หรอืกดปุม่ F12 ทีแ่ป้นพมิพ์)

2. เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ที่ต้องการ > ตั้งชื่องานน�าเสนอ > คลิก ปุมบันทึก (Save)

1.1

1.2

2.2

2.1

2.3

การเปดงานน�าเสนอเก่า
หากต้องการเปิดงานน�าเสนอที่เคยบันทึกไว้ขึ้นมาใช้งานอีกครั้งก็สามารถท�าได้ดังนี้

1. คลิก แท็บแฟม (File) > เลือก ค�าสั่งเปด (Open) (หรือกดปุ่ม Ctrl + O ที่แป้นพิมพ์)

2. เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ > คลิกชื่องานน�าเสนอที่ต้องการ > คลิก ปุมเปด (Open)

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3
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การปดงานน�าเสนอ
หลงัจากท�างานเสรจ็แล้ว หากต้องการปิดไฟล์งานน�าเสนอที่ไม่ได้ ใช้ กส็ามารถท�าได้ด้วย

วิธีการต่อไปนี้

 • วิธีที่ 1: คลิกปุ่ม  ที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง

 • วิธีที่ 2: ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม 

 • วิธีที่ 3: คลิก แท็บแฟม (File) > เลือก ค�าสั่งปด (Close)

 • วิธีที่ 4: กดปุ่ม Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 ที่แป้นพิมพ์

วิธีที่ 2 วิธีที่ 1

วิธีที่ 3

การปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
หลังจากท�างานเสร็จแล้ว หากไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint อีกต่อไป ก็สามารถปิดงานน�าเสนอพร้อม

กับโปรแกรมได้ ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. คลิก แท็บแฟม (File)

2. เลือก ค�าสั่งจบการท�างาน (Exit) ดังรูป

1

2
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