
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

เรื่อง   การใช้เมนูและฟังก์ชั่นโปรแกรม 
ในการสร้างงานน าเสนอ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
การสร้างงานน าเสนอ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกวิธีการใช้เมนูและฟังก์ชันโปรแกรมในการสร้างงานน าเสนอได้ (K) 

2. ใช้งานเมนูและฟังก์ชันโปรแกรมในการสร้างงานน าเสนอได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. ความหมายของการน าเสนอข้อมูล 
 
 การน าเสนอข้อมูล  หมายถึง  การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ 
ความคิดเห็น หรือความต้องการจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสาร  โดยใช้เทคนิค 
หรือวิธีการต่าง ๆ อันจะท าให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ 

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ : www.msi.gob.pe 



2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 ความหมายของโปรแกรม 
 PowerPoint เป็นโปรแกรมการน าเสนองานได้ในหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะ
เป็นน าเสนอเป็นตัวอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรแกรมนั้นสามารถน าสื่อเหล่านี้มา
ผสมผสานได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
ลักษณะการของโปรแกรม Power Point 
 การท างานในรูปของภาพนิ่ง (Slide) คือแผ่นเอกสารเดี่ยว ๆ  
ที่แสดงสิ่งต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร กราฟ ตาราง รูปภาพ หรืออื่น ๆ และสามารถ 
แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศีรษะหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ 

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ : www.atomiclearning.com 



3. ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  1. สามารถสร้างงานน าเสนอได้  แม้ว่าเราจะไม่เคยสร้างงานน าเสนอ

มาก่อน  เนื่องจากจะมีระบบช่วยเหลือ (Office Assistant) ใน PowerPoint 
ซึ่งจะคอยแนะน าหลักการในการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสี 
มาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัต ิ
 2. ในส่วนการน าเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะน าองค์ประกอบมัลติมีเดีย  
เช่น การน าเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้   
 3 .  นอกจากสิ่ งที่ ไ ด้ เ ตรี ยมมาน า เสนอแล้ ว   ยั ง สามารถใช้ 
PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบค าบรรยายและในขณะที่มีการน าเสนอ
งาน  ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็น
ส าคัญได ้
 4. สามารถที่จะดัดแปลงงานน าเสนอที่เป็นไฟล์ PowerPoint เป็น
สไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้น าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 



4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ : http://xn--m3craqdx6bc4b8ic1me.blogspot.com/2015/06/01-microsoft-powerpoint-2010.html 



4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint (ต่อ) 
 1. ปุ่ม แฟ้ม (File)  เป็นส่วนที่ใช้เก็บค าสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น 

ค าสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น 



4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint (ต่อ) 
 2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) เป็นแถบที่ใช้แสดงค าสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ 

ขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันที 

3. แถบชื่อเรื่อง (Title bar)  เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ 
ทีไ่ด้เปิดใช้งานอยู่ 

4. ปุ่มควบคุม Windows เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด และขยาย
หน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา 



4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint (ต่อ) 
 5. ริบบอน (Ribbon) เป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน 

เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 

6. Slide and outline  เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจ าลองของภาพนิ่งทั้งหมด 
ทีม่ีอยู่ในสไลด์โชว์ 



4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint (ต่อ) 
 7. Slide Pane  เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ 

8. Note Pane  เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์โชว์ 

9. Status Bar  เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้ 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

เรื่อง   การสร้างงานน าเสนอ 
(Presentation) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
การสร้างงานน าเสนอ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกเทคนิคการสร้างงานน าเสนอได้ (K) 

2. สร้างงานน าเสนอได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การสร้างงานน าเสนอเปล่า 
 

1. ไปที่ค าสั่งเมนู แฟ้ม 
2. เลือก สร้าง 
3. เลือก งานน าเสนอ 



2. การบันทึกงานน าเสนอ 
 

1. ไปที่ค าสั่งเมนู แฟ้ม 
2. เลือก บันทึกเป็น 
3. เลือก ตั้งชื่อไฟล์ ตามความต้องการ 
4. เลือกบันทึกเป็นชนิดตามที่ต้องการ 



3. การเพิ่มภาพนิ่งใหม่ 

1. ไปที่ค าสั่งเมนู หน้าแรก 
2. เลือก สร้างภาพนิ่ง 
3. เลือกภาพนิ่งที่ต้องการ 



4. การดาวน์โหลดแม่แบบจากเว็บไซต์ 

เปิดเว็บเบราเซอร์ค้นหา โดยใช้คีย์เวิร์ด powerpoint template free download 2017 
 



4. การดาวน์โหลดแม่แบบจากเว็บไซต์ (ต่อ) 

1. เลือก View by Category ที่ต้องการ 
2. เลือก แม่แบบที่ต้องการ 



4. การดาวน์โหลดแม่แบบจากเว็บไซต์ (ต่อ) 

เลือก Download Widescreen (16:9) หรือ Download Standard (4:3)  



4. การดาวน์โหลดแม่แบบจากเว็บไซต์ (ต่อ) 

คลิกปุ่ม เปิดใช้งานการแก้ไข เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ ดาวน์โหลดแม่แบบจากเว็บไซต์ 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

เรื่อง   การใส่การเคลื่อนไหว 
ให้กับงานน าเสนอ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
การสร้างงานน าเสนอ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกเทคนิคการใส่การเคลื่อนไหวให้กับงานน าเสนอได้ (K) 

2. สร้างการเคลื่อนไหวให้กับงานน าเสนอได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ 

1. ไปที่ค าสั่งเมนู ภาพเคลื่อนไหว 
2. เลือกข้อความที่ต้องการ 
3. (หากต้องการเลือกการเคลื่อนไหวอ่ืนให้เลือก) 



2. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพ 

1. ไปที่ค าสั่งเมนู ภาพเคลื่อนไหว 
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ 
3. (หากต้องการเลือกการเคลื่อนไหวอ่ืนให้เลือก) 



3. การใส่การเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนหน้า 

1. ไปที่ค าสั่งเมนู การเปลี่ยน 
2. เลือกการเปลี่ยนหน้าที่ต้องการ 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

เรื่อง   การสร้าง Infographic 
จากโปรแกรมสร้างงานน าเสนอ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
การสร้างงานน าเสนอ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายวิธีการสร้าง Inforgraphic จากโปรแกรมสร้างงานน าเสนอได้ (K) 

2. สร้าง Infographic ได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมข้อมูลก่อนการสร้าง Infographic 

1. คลิกที่เมนูบาร์ ออกแบบ 

2. เลือก Ribbon ตั้งค่าหน้ากระดาษ 

3. ขนาดภานิ่งส าหรับ ให้ตั้งค่าเป็น กระดาษ A4 (210x297 มม.) 

4. การวางแนว ภาพนิ่ง คลิกปุ่ม แนวต้ัง 
5. คลิกปุ่ม ตกลง 



1. การเตรียมข้อมูลก่อนการสร้าง Infographic (ต่อ) 

6. คลิกเมาส์ขวา ที่เส้น คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องและคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรอง 

7. คลิก ตัด หรือ กดปุ่ม Del ที่แป้นพิมพ์ 



2. การเปลี่ยนสีพื้นหลังของ Infographic 

1. คลิกเมาส์ขวาที่พื้นการสีขาว เลือก
จัดรูปแบบพื้นหลัง... 

2. เลือก เติม เติมแบบทึบ 

3. เลือก สี 

4. เลือกสีเขียว เขียวมะกอก,ส่วนที่ถูกเน้น 3  
อ่อนลง 80% 
5. คลิกปุ่ม ปิด 



3. การสร้างกล่องข้อความให้กับ Infographic 

1. คลิกที่เมนูบาร์ แทรก 

2. เลือก รูปร่าง 

3. เลือก แผนผังล าดับงาน : เอกสาร 

4. วาดให้อยู่ส่วนบนของชิ้นงาน 



4. การเปลี่ยนสีและปรับแต่งกล่องข้อความ 

1. คลิกที่เมนูบาร์ เครื่องมือการวาด 

2. เลือก เติมสีรูปร่าง 

3. เลือก สีเขียว 



4. การเปลี่ยนสีและปรับแต่งกล่องข้อความ (ต่อ) 

4. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง 
5. เลือก ไม่มีเส้นกรอบ 



5. การแทรกข้อความในกล่องรูปร่าง 
และการปรับแต่งข้อความส่วนหัวเรื่อง 

1. คลิกเมาส์ขวา เลือก แก้ไขข้อความ 



5. การแทรกข้อความในกล่องรูปร่าง 
และการปรับแต่งข้อความส่วนหัวเรื่อง (ต่อ) 

2. พิมพ์ข้อความตามที่ก าหนด 
3. คลิกที่เมนูบาร์ หน้าแรก 
4. เลือกปรับตกแต่งข้อความ เช่น ใส่สี, ตัวหน้า, แรเงา, แบบอักษร เป็นต้น 



6. การแทรกรูปภาพจากภายนอก 

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสับปะรดได้ที่นี่ https://goo.gl/GeXKaF 
1. คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกรูปภาพสับปะรด เลือก คัดลอก หรือ ใช้ค าสั่ง Ctrl+C ก็ได ้



6. การแทรกรูปภาพจากภายนอก (ต่อ) 

2. คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกตัวเลือกการวางรูปภาพหรือ ใช้ค าสั่ง Ctrl+V ก็ได ้



6. การแทรกรูปภาพจากภายนอก (ต่อ) 

3. คลิกคลุมด าส่วนของข้อความ ในไฟล์ประโยชน์ของสับปะรดหรือ ใช้ค าสั่ง Ctrl+C ก็ได ้



6. การแทรกรูปภาพจากภายนอก (ต่อ) 

4. คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกตัวเลือกการวางข้อความรูปตัว A หรือ ใช้ค าสั่ง Ctrl+V ก็ได ้



6. การแทรกรูปภาพจากภายนอก (ต่อ) 

เพิ่มเติม นักเรียนสามารถปรับแต่งข้อความได้ตามที่ต้องการโดยในไปที่ เมนูบาร์ หน้าแรก   
เลือก Ribbon แบบอักษร  



7. การแทรกรูปร่างเส้นและการปรับแต่งเส้นเชื่อมโยง 

1. คลิกที่เมนูบาร์ แทรก 
2. เลือก รูปร่าง 
3. เลือก เส้น 
4. น ามาวาดให้เชื่อมโยงรูปภาพกับข้อความ 



7. การแทรกรูปร่างเส้นและการปรับแต่งเส้นเช่ือมโยง (ต่อ) 

5. คลิกที่เมนูบาร์ เครื่องมือการวาด รูปแบบ 
6. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง 
7. เลือก ลูกศร 
8. เลือก ลักษณะลูกศร 11 



7. การแทรกรูปร่างเส้นและการปรับแต่งเส้นเช่ือมโยง (ต่อ) 

9. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง 
10. เลือก น้ าหนัก 
11. เลือก 3 พ. 



7. การแทรกรูปร่างเส้นและการปรับแต่งเส้นเช่ือมโยง (ต่อ) 

12. เลือก เส้นกรอบรูปร่าง 
13. เลือก สีแดง หรือสีตามที่ต้องการ 



7. การแทรกรูปร่างเส้นและการปรับแต่งเส้นเช่ือมโยง (ต่อ) 

ให้ปฏิบัติให้ครบทั้งหมดทั้ง 5 หัวข้อตามตัวอย่างนี ้



8. การแทรกรูปร่างวงรีตกแต่งเพิ่มเตมิ 

1. คลิกที่เมนูบาร์ แทรก 
2. เลือก รูปร่าง 
3. เลือก วงร ี
4. น ามาวาดทับ รูปสับปะรด 



8. การแทรกรูปร่างวงรีตกแต่งเพิ่มเตมิ (ต่อ) 

4. คลิกที่เมนูบาร์  เครื่องมือการวาด รูปแบบ 
5. เลือก เติมสีรูปร่าง 
6. เลือก สีขาว 



8. การแทรกรูปร่างวงรีตกแต่งเพิ่มเตมิ (ต่อ) 

9. คลิกเมาส์ขวา ที่รูปวงร ี
10. เลือก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด 



8. การแทรกรูปร่างวงรีตกแต่งเพิ่มเตมิ (ต่อ) 

 ตัวอย่าง รูปภาพความส าเร็จของ Inforgraphic 


