ใบความรู้
หน่ วยการเรียนที่ 5.1
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ระดับ ปวช. 2 จานวน 2 หน่ วยกิต
ชื่อหน่ วย เริ่ มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint
จานวน 3
ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง
เริ่ มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint
จานวน 1
สัปดาห์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของ MS-Office PowerPoint2007
2. สามารถเตรี ยมงานก่อนการนาเสนอได้
3. เรี ยกใช้งานโปรแกรม MS-Office PowerPoint2007 ได้ถกู ต้อง
4. อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมMS-Office PowerPoint2007 ได้
5. สร้างงานพรี เซนเทชัน่ ใหม่ และเพิ่มสไลด์ใหม่ได้
6. เปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ได้
7. สร้าง Theme ด้วยรู ปภาพส่วนตัวได้
8. ย้ายและลบสไลด์ที่สร้างขึ้นมาได้
เนือ้ หาสาระ
รู้ไว้ก่อนเริ่มสร้ างงานนาเสนอ
การนาเสนองานอย่างมีปรสิทธิภาพนั้นจะนาไปสู่ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย อาจใช้กระบวนการ 4
ขั้นตอนที่ได้มีการพิสูจน์มาแล้ว ว่าสามารถช่วยให้คุณวางแผนก่อนที่จะเริ่ มลงมือสร้างงานนาเสนอ ดังนี้
1. Plan วางแผน
2. Prepare เตรี ยมการ
3. Practice

ฝึ กฝน

4. Present

นาเสนอ

ส่ วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint 2007
พื้นที่การทางานหลักของ PowerPoint 2007 จะมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น พื้นที่การสร้างสไลด์
เครื่ องมือ สร้าง/แก้ไข และส่วนประกอบอื่นๆดังนี้

- ปุ่ ม

Microsoft Office Button ปุ่ มใช้สาหรับเรี ยกเปิ ดเมนูการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม

- แถบ Quick Access Toolbar แถบคาสัง่ ด่วน เก็บปุ่ มคาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆเอาไว้
- แถบ Title bar แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์งานนาเสนอที่ทางานอยู่
- แท็บ Contextual tabs แท็บคาสัง่ พิเศษที่จะแสดงเมื่อมีการใช้คาสัง่ บางอย่าง เช่น แทรกภาพ หรื อ
แทรกตารางเป็ นต้น
- แถบ Ribbon แสดงแท็บคาสัง่ ที่แบ่งเป็ นกลุ่มๆเช่น Home, Insert ฯลฯ
- แถบ Status bar แสดงสถานะการทางานต่างๆเช่น จานวนสไลด์, ชื่อเทมเพลต,ภาษาของแป้ นพิมพ์,
ปุ่ มเปลี่ยนมุมมองสไลด์ และเปอร์เซ็นต์การปรับย่อ-ขยายมุมมอง เป็ นต้น
- พื้นที่ว่างที่อยูร่ อบๆสไลด์สามารถใช้เป็ นที่พกั วางข้อความ ออบเจ็คที่ยงั ไม่ใช่ในสไลด์ไว้ได้ ซึ่งไม่
ปรากฎในสไลด์โชว์หรื อเมื่อสัง่ พิมพ์
- แท็บสลับมุมมอง

หรื อ

ใช้สลับการแสดงตัวอย่างสไลด์แบบย่อและแสดง

ข้อความเค้าร่ างในสไลด์แต่ละแผ่น
ส่ วนประกอบของ Window
ภายในหน้าต่างโปรแกรมจะประกอบไปด้วยพื้นที่การทางานย่อยหลายๆส่วน ซึ่งสามารถซ่อนหรื อ
แสดงพื้นที่ยอ่ ยได้ดงั นี้

ปรับย่อ/ขยายหน้ าต่าง
หน้าต่างโปรแกรมสามารถปรับย่อ/ขยายได้ตามความเหมาะสมกับการทางาน ซึ่งปรับได้เหมือนวินโดว์
ทัว่ ไป ดังนี้

- ปุ่ ม close คลิกปิ ด

- ปุ่ ม Maximize คลิกขยายใหญ่ที่สุดหรื อคลิกซ้ าเพื่อกลับขนาดเดิม
- ปุ่ ม Minimize คลิกย่อเป็ นไอคอน
- เลื่อนเมาส์ไปขี้ที่เส้นขอบแล้วคลิกลากเพื่อขยายความกว้าง ซ้าย/ขวา
- เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมแล้วคลิกลากปรับขนาดความกว้างและสูงพร้อมกัน
ปรับแต่งสถานะ
บนแถบสถานะซึ่งอยูด่ า้ นล่างของหน้าต่างโปรแกรม สามารถกาหนดตัวเลือกให้แสดงหรื อไม่แสดง
ค่าสถานะการทางานต่างๆได้ดงั นี้

- View Indicator (ตัวบ่งชี้มุมมอง) แสดงหมายเลขสไลด์ที่ทางานอยู่ และเลขจานวนสไลด์รวม
- Theme (ชุดรู ปแบบ) แสดงชุดรู ปแบบของเทมเพลตที่ใช้
- Language (ภาษา) แสดงภาษาของแป้ นพิมพ์ที่กาลังใช้งาน
- Information Management Policy (นโยบายการจัดการข้อมูล) แสดงนโยบายการจัดการ
ข้อมูล
- Spell Check (ตรวจการสะกด) ตรวจสอบการสะกดคา
- Signatures (ลายเซ็นต์) แสดงลายเซ้นต์ที่มากับไฟล์น้ ี
- Permission (สิทธิ์) แสดงสิทธิ์การใช้งาน
- Zoom (ย่อ/ขยาย) แสดงเปอร์เซ็นต์มุมมองและคลิกเลือกเปอร์เซ็นต์ได้
- View Shortcuts (แสดงทางลัด) แสดงไอคอนทางลัดเปลี่ยนมุมมองสไลด์
- Zoom to Fit (ย่อ/ขยายให้พอดี) ปรับย่อ/ขยายมุมมองให้พอดีอตั โนมัติ
- Zoom Slider (ตัวเลื่อนการย่อ/ขยาย) แสดงแถบสไลด์บาร์ เพื่อปรับย่อ/ขยายมุมมอง

ปุ่ ม

Microsoft Office
ปุ่ ม Microsoft Office นี้จะแสดงอยูท่ ี่มุมบนซ้ายสุดของหน้าต่างโปรแกรม ใช้สาหรับเรี ยกเปิ ดเมนู
การใช้งานพื้นฐาน เข่น คาสัง่ New, Open, Save As, Print และอื่นๆ รวมถึงคาสัง่ ที่ใช้ปรับแต่งการทางาน
พื้นฐานของโปรแกรม โดยคลิกจากปุ่ ม PowerPoint Option เป็ นต้น คาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆมีดงั นี้
- New (สร้าง)สร้างงานนาเสนอใหม่
- Open (เปิ ด)เปิ ดไฟล์งานนาเสนอเก่าที่บนั ทึก
เอาไว้แล้ว
- Save (บันทึก)บันทึกงานนาเสนอ เพื่อเก็บไว้ใช้
งานในครั้งต่อไปได้ แลคาสัง่ อื่นๆที่มีตวั เลือกย่อย
ดังต่อไปนี้
- คาสัง่ Save AS (บันทึกเป็ น)
เมื่อนาเมาส์ไปวางบนปุ่ ม Save AS (บันทึกเป็ น) จะมี
คาสัง่ ย่อยเกี่ยวกับการบันทึก แสดงอยูใ่ นกรอบด้สนขวาให้เลือกบันทึกไฟล์ในรู ปแบบอื่นๆได้ดงั นี้
 PowerPoint Presentation ยันทึกเป็ นไฟล์แบบเฉพาะของ PowerPoint 2007(.pptx)
 PowerPoint Show บันทึกเป็ นพรี เซนเทชันสาหรับนาไปแสดงอย่างเดียว
 PowerPoint 97-2003 Presentation บันทึกเป็ นไฟล์ของ PowerPoint เพื่อนาไปใช้กบั เวอร์
ชัน่ 97 ถึง 2003 (.ppt)
 Find add-ins for other file formats ค้นหาและบันทึกเป็ นไฟล์ของโปรแกรมเสริ มอื่นๆที่มี
ภายในเครื่ อง เช่น ไฟล์ Portable
 Document Format (PDF) และ XML Paper Specification (XPS)
 Other Formats เลือกบันทึกไฟล์ลงในรู ปแบบต่างๆเช่น รู ปภาพ, เว็บเพจ หรื อเทมเพลต
และอื่นๆ
- คาสั่ง Print (พิมพ์ )
เมื่อนาเมาส์ไปวางบนปุ่ ม Print (พิมพ์) จะมีคาสัง่ ย่อยเกี่ยวกับการพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ให้
เลือกใช้งานอยู่ 3 แบบ
 Print (พิมพ์) สัง่ พิมพ์โดยกาหนดตัวเลือกการพิมพ์ได้

 Quick Print (พิมพ์ด่วน) สัง่ พืมพ์แบบรวดเร็ วตามค่าการพิมพ์พ้นื ฐานที่ต้งั ไว้
 Print Preview (แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์) ขอดูตวั อย่างงานก่อนพิมพ์ พร้อมปรับแต่งค่าการ
พิมพ์ได้
- คาสั่ง Prepare (จัดเตรียม)
Prepare (จัดเตรี ยม) จะรวบรวมคาสัง่ เกี่ยวกับการเตรี ยมพร้อมทางด้านความปลอดภัย สาหรับงานพ
รี เซนเทชันจะนาไปเผยแพร่ ดงั นี้
 Properties (คุณสมบัติ) กาหนด
คุณสมบัติของไฟล์
 Inspect Document (ตรวจสอบ
เอกสาร) ตรวจสอบข้อมูลทัว่ ไปของเอกสาร
 Encrypt Document (เข้ารหัสลับ
เอกสาร) กาหนดรหัสผ่านไฟล์งาน
 Restrict Permission (จากัดสิทธิ์)
กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงและใช้ไฟล์งาน
 Add a Digital Signature (เพิ่ม
ลายเซ็นต์ดิจิตอล) ใส่ลายเซ็นต์ดิจิตอลลงใน
เอกสาร
 Mark as Final (กาหนดเป็ นขั้นตอนสุดท้าย) กาหนดให้เป็ นเอกสารขั้นตอนสุดท้าย เพื่อ
เปิ ดอ่านอย่างเดียว
 Run Compatibility Checker (เรี ยกใช้ตวั ตรวจสอบความเข้ากันได้) ตรวจสอบเนื้อหาที่ใส่
กับการนาไปใช้กบั เวอร์ชนั่ ก่อนหน้าว่าเข้ากันได้หรื อไม่
- คาสั่ง Send (ส่ ง)
Send (ส่ง) เป็ นคาสัง่ เกี่ยวกับการนาพรี เซนเทชันไปใช้งาน โดยวิธีการส่งทางอีเมลล์ หรื อ แฟกซ์
ดังนี้
 E-mail (อีเมลล์) ส่งงานพรี เซนเทชันทางอีเมลล์

 Internet Fax (โทรสารทางอินเทอร์เน็ต) ส่งงานพรี เซนเทชันทางอินเทอร์เน็ตแฟกซ์
- คาสั่ง Publish (ประกาศ)
Publish (ประกาศ) รวมคาสัง่ สาหรับการเผยแพร่ งานพรี เซนเทชัน เช่น การเขียนลงแผ่นซีดี นาไฟล์
ไปเก็บไว้ที่ไลบรารี หรื อสร้างคู่มือประกอบการนาเสนอ เป็ นต้น มีดงั นี้
 Package for CD (แพคเกจสาหรับซีดี) เขียนไฟล์สไลด์ลงแผ่นซีดี
 Publish Slides (ประกาศภาพนิ่ง) บันทึกสไลด์เก็บไว้ในโฟลเดอร์โดยแยกเป็ นสไลด์ยอ่ ยๆ
 Create Handouts in Microsoft Office Word นาสไลด์ไปสร้างคู่มือประกอบการบรรยายที่
Microsoft Word
 Document Management Server (เซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร) การแชร์งานพรี เซนเทชัน
ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เอกสาร เพื่อให้ผอู้ ื่นเข้ามาเปิ ดดูได้
 Create Document Workspace (สร้างพื้นที่ทางานเอกสาร) บันทึกเก็บงานไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
ของ Microsoft Window SharePoint Server
ปรับมุมมองการทางาน
ซ่ อน-แสดง Note View (บันทึกย่อ)
ส่วนของ
Note View ที่แสดงอยูด่ า้ นล่างสไลด์แต่ละแผ่นนั้น จะใช้สาหรับกรอกข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับสไลด์แผ่นนี้ เช่น คาอธิบาย บทบรรยาย เป็ นต้น คุณสามารถซ่อน/แสดงในส่วนนี้ได้ดงั นี้

ปรับพืน้ ที่สไลด์ และแท็บ Slide
หากคุณต้องการมองเห็นสไลด์แบบย่อทางด้านซ้ายให้ใหญ่ข้ ึน หรื อต้องการพื้นที่สาหรับออกแบบ
สไลด์มากขึ้นก็สามารถปรับพื้นที่การแสดงผลได้ดงั นี้

แสดงสไลด์ แบบแท็บ Outline
แท็บ Outline (เค้าร่ าง) จะแสดงเค้าร่ างที่เป็ น
ข้อความที่เป็ นหัวเรื่ อง (Title) และข้อความย่อยที่มีอยู่
ในแต่ละสไลด์ (ไม่แสดงข้อความที่อยูใ่ น Textbox
หรื อรู ปภาพ) เพื่อให้คุณใช้ตรวจสอบข้อความใน
สไลด์แต่ละแผ่นและสามารถแก้ไข เพิ่ม ลบ หรื อย้าย
ตาแหน่งข้อความในแต่ละบรรทัดหรื อระหว่างสไลด์
ได้ตามต้องการ
ลองฉายสไลด์
โดยปกติการทางานกับงานพรี เซนเทชันนอกจากการออกแบบ ใส่เนื้อหา และตกแต่งสไลด์ให้
สวยงามเรี ยบร้อยแล้ว สิ่งที่เราต้องทาอยูเ่ ป็ นระยะๆก็คือการสัง่ สไลด์โชว์ (Slide Show) โดยแสดงเต็ม
จอภาพเหมือนกับเวลาที่เราไปนาเสนอจริ ง เพื่อดูผลลัพธ์และทดสอบการทางานต่างๆ ทาให้สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่ องของสไลด์ให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น สี ข้อความหรื อความชัดเจนของเนื้อหา ซึ่งทาได้หลายวิธีดงั นี้
 คลิกปุ่ ม Slide Show (การนาเสนอภาพนิ่ง) บนแท็บ View โดยจะเริ่ มแสดงจากสไลด์แผ่นแรก
 คลิกปุ่ ม Slide Show บนแถบสถานะด้านล่างหน้าต่างโปรแกรม

 กดคีย ์ F5 บนแป้ นพิมพ์ จะเริ่ มแสดงจากสไลด์แผ่นแรก
 กดคีย ์ Shift+F5 บนแป้ นพิมพ์ จะเริ่ มแสดงจากสไลด์แผ่นที่เลือกหรื อทางานอยู่

ปิ ดไฟล์งานพรีเซนเทชัน
ไฟล์งานที่ใช้งานเสร็ จแล้วและไม่ตอ้ งการใช้งาน
อีก ก็ควรบันทึกแล้วปิ ดไฟล์น้ นั ไปเสียก่อนเพื่อจะได้
ทางานอย่างอื่นต่อได้ และหน้าจอจะได้ไม่รก ทั้งยังช่วย
ประหยัดหน่วยความจาของเครื่ องในการประมวลผล
(กรณี เครื่ องมีหน่วยความจาน้อย) ทาได้ดงั นี้

การปิ ดโปรแกรม PowerPoint
เมื่อต้องการเลิกใช้งาน PowerPoint ก็ควรปิ ด
โปรแกรมให้เรี ยบร้อยและถูกต้อง เพื่อป้ องกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของโปรแกรมและข้อมูล วิธีการ
ปิ ดทาได้หลายวิธีดงั นี้
 หากมไฟล์หรื อพรี เซนเทชัน่ เปิ ดค้างไว้ และยัง
ไม่ได้บนั ทึกจะมีขอ้ ความแสดงขึ้นมาถามว่า
ต้องการบันทึกงานนั้นก่อนปิ ดหรื อไม่
 หรื อกดคีย ์ Alt+F4 เพื่อปิ ดโปรแกรมแบบรวดเร็ ว
การใช้ ระบบความช่ วยเหลือ (PowerPoint Help)
การทางานกับโปรแกรมเริ่ มแรกนั้นคุณ
อาจจะยังไม่คุน้ เคยอยากทราบว่าโปรแกรมมี
คุณสมบัติใหม่อะไรบ้าง การใช้งานองค์ประกอบ
ต่างๆทาได้อย่างไรนั้น สามารถใช้ PowerPoint Help
ช่วยเหลือได้ โดยคลิกปุ่ ม Help หรื อกดคีย ์ F1 เรี ยก
เปิ ดวินโดว์ Help ขึ้นมา ซึ่งในเวอร์ชนั 2007นี้ ไม่โคร
ซอฟท์ได้พฒั นาระบบความช่วยเหลือได้ดียงิ่ ขึ้น โดย
สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ (Offline: ไม่ได้ต่อกับ
ระบบอินเทอร์เน็ต) และการใช้ระบบความช่วยเหลือ
แบบออนไลน์ (Online: เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต) ที่
เข้าถึงแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือแบบเต็มระบบทั้ง
คาอธิบายที่เป็ นลาดับขั้นตอน มีตวั อย่างการใช้งานและมีรูปแบบเอกสารตัวอย่างให้ดาวน์โหลดด้วย ทาให้
คุณเข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่

สร้ างงานพรีเซนเทชันใหม่
การสร้างงานนาเสนอภายในโปรแกรม
PowerPoint สามารถทาได้หลายวิธีและหลายแบบด้วยกัน
ซึ่งแต่ละแบบก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อเลือกคาสัง่ New ก็จะมีตวั เลือกการสร้างงานนาเสนอออกเป็ น
2 กลุ่มดังนี้
กลุ่ม Template (แม่แบบ)
 Blank and recent (ว่างและล่าสุด) สร้างสไลด์แบบว่างๆตามค่ามาตรฐานที่ไม่มีการออกแบบและ
การใช้สีอะไรเลยและ recent คือการแสดงเทมเพลต (แม่แบบ) ที่เลือกใช้บ่อยๆไว้ดา้ นล่าง
 Install Template (แม่แบบติดตั้ง) สร้างสไลด์จากเทมเพลตที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม
PowerPoint เทมเพลตชุดต่างๆจะมีการออกแบบพื้นสไลด์ดว้ ยลวดลาย ตลอดจนแบบอักษรและสีที่
ใช้กบั ส่วนต่างๆบางแบบจะมีสไลด์ตวั อย่างแนะนาการใช้งานมาให้ดว้ ย
 Install Themes (ชุดรู ปแบบที่ติดตั้ง) สร้างสไลด์จากชุดเทมเพลตที่ออกแบบไว้ แต่ไม่มีสไลด์ที่เป็ น
เนื้อหาตัวอย่าง
 My Template (แม่แบบของฉัน) สร้างสไลด์จากเทมเพลตที่คุณสร้างไว้เองหรื อดาวน์โหลดมาจาก
อินเทอร์เน็ต จากกลุ่มหัวข้อ Microsoft Office Online ก็จะเข้ามาเก็บอยูท่ ี่นี่
 New form existing (สร้างจากที่มีอยู)่ สร้างสไลด์จากไฟล์ที่มีอยูแ่ ล้ว แล้วนามาออกแบบหรื อ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหม่แทนเนื้อหาที่มีอยูเ่ ดิม
กลุ่ม Microsoft Office Online
การเลือกเทมเพลตแบบออนไลน์ จะเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของ Microsoft จากหน้าเว็บเพจ
Microsoft Office Template Gallery ซึ่งต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อน และคลิกเลือกกลุ่มของเทม
เพลตที่ตอ้ งการใช้งานโดยแยกกลุ่มได้ดงั นี้

 Features สไลด์เด่นที่แนะนา
 Agendas สไลด์ประเภทระเบียบหรื อวาระการประชุม
 Award certificate สไลด์ประเภทรางวัล
 Calendars สไลด์ประเภทปฏิทิน
 Design slides สไลด์ประเภทการออกแบบที่สวยงาม
 Diagrams สไลด์ประเภทไดอะแกรม
 Invitation สไลด์ประเภทการเชิญในวาระต่างๆ
 Plans สไลด์ประเภทแผนงานธุรกิจหรื องานแผนงานอื่นๆ
 Presentation สไลด์ประเภทนาเสนอทัว่ ๆไป
 Report and CVs สไลด์ประเภทประวัติยอ่
 Schedules

สไลด์ประเภทตารางเวลาหรื อกาหนดการ

 More categories เลือกสไลด์ประเภทอื่นๆเพิ่มเติม
สร้ างงานพรีเซนใหม่แบบว่างๆ
หากต้องการสร้างพรี เซนเทชันใหม่แบบว่างๆ แล้วนามาตกแต่งหรื อใส่เนื้อหาต่างๆเองทาได้ดงั นี้
1. คลิกปุ่ ม

แล้วเลือกคาสัง่ New

2. ดับเบิลคลิก Blank Presentation (งานนาเสนอ)

สร้ างพรีเซนเทชันจากเทมเพลต (Template)
พรี เซนเทชันเทมเพลต คืองานนาเสนอที่มีการเตรี ยมเนื้อหาบางส่วน หรื อออกแบบหน้าตาของ
สไลด์ตามรู ปแบบเบื้องต้น เช่น กราฟิ ก สีสนั ของสไลด์ แบบข้อความ และบางแบบอาจจะมีขอ้ ความแนะนา
ในแต่ละแผ่นว่าควรใส่อะไรลงไป โดยสามารถนามาใช้งานหรื อดัดแปลงเพิม่ เติมตามความเหมาะสมได้ ซึ่ง
จะช่วยประหยัดเวลาในการทางานมากขึ้น วิธีการเลือกเทมเพลตทาได้หลายแบบดังนี้
สร้ างจากกลุ่ม Installed Templates
Installed Templates (แม่แบบที่ติดตั้ง) คือเทมเพลตที่ได้ติดตั้งลงเครื่ องพร้อมกับการติดตั้ง
โปรแกรม
สร้ างพรีเซนเทชันใหม่จาก Themes
เทมเพลตแบบจัดเป็ นชุดหรื อ
Themes นั้นจะออกแบบหน้าตาของสไลด์ไว้เรี ยบร้อยแล้วทั้งกราฟิ ก
สีพ้นื ข้อความ สีออบเจ็ค โดยรู ปแบบทั้งหมดจะถูกออกแบบมาให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน แต่ไม่มีสไลด์
แนะนาการกรอกข้องมูลเหมือนกับ Installed Templates ที่ผา่ นมาและจะได้สไลด์แผ่นแรกแค่แผ่นเดียว
เท่านั้น
สร้ างพรีเซนเทชันจากเทมเพลตออนไลน์
วิธีน้ ีตอ้ งเชื่อมต่อ เครื่ องคอมพิวเตอร์กบั เครื อข่ายอินเทอร์เนตก่อน แล้วทาตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่ ม

แล้วเลือกคาสัง่ New

2. คลิกเลือกประเภทของเทมเพลตจากกลุ่ม Microsoft Office Online
3. คลิกปุ่ ม Save บันทึกเก็บไว้
4. เทมเพลตที่ได้จากการดาวน์โหลดจะอยูใ่ นคอมพิวเตอร์

เพิม่ สไลด์ แผ่นใหม่
โดยปกติเมื่อเราสร้างงานพรี เซนเทชันใหม่ เริ่ มแรกโปรแกรมจะมีสไลด์ให้จานวน 1 แผ่น คือแผ่นที่
เป็ นหัวเรื่ องหรื อ Title Slide แต่สามารถเพิ่มจานวนสไลด์เข้ามาได้ไม่จากัด ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาและยังเลือกแบบ
เค้าโครงการจัดวางเนื้อหาภายในสไลด์ ได้ตามความเหมาะสมของงานที่ตอ้ งการนาเสนอได้ ดังนี้
เปลีย่ นเค้าโครงสไลด์
เค้าโครง (
Layout) คือลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของออบเจ็คภายในแผ่นสไลด์ว่าต้องการให้
แสดงอะไรส่วนไหนบ้าง เช่น มีแต่ขอ้ ความหัวเรื่ องอย่างเดียว (Title Slide) มีหวั เรื่ องกับเนื้อหา (Title and
Content) หรื อวางเนื้อหาออกเป็ น 2 คอลัมน์ซา้ ย-ขวา (Two Content) เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีปุ่มให้
แทรกออบเจ็คเข้ามาใส่ในสไลด์ตามแบบที่เลือก โดยปกติเมื่อเราใช้คาสัง่ New Slide ก็จะให้เลือกเค้าโครง
ด้วย แต่ถา้ กดคีย ์ Ctrl+N โปรแกรมจะเลือกแบบสไลด์ตามคาสัง่ ที่สร้างในครั้งสุดท้าย
การใส่ เนือ้ หาตามเค้าโครง
เค้าโครงแบบต่างๆที่เราเลือกมาใช้งานดังหัวข้อที่ผา่ นมา จะมีหลายแบบแค่ละแบบก็จะมีการใส่ขอ้ มูลที่
แตกต่างกัน
บันทึกพรีเซนเทชัน
การสร้างและออกแบบพรี เซนเทชันเอาไว้อย่างสวยงามอาจจะใช้เวลนาน จณะที่ออกแบบอาจจะบันทึกเก็บ
ลงไฟล์เอาไว้ก่อนเพื้อความปลอดภัย ขะได้สร้างไปบันทึกไป หรื อนากลับมาใช้งานภายหลังได้อีก ซึ่งการ
บันทึกจะมีหลายวิธีเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในรู ปแบบต่างๆได้ดงั นี้
บันทึกไฟล์ PowerPoint Presentation
ตัวเลือกบนไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As
 ในช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์พรี เซนเทชัน
 ในช่อง Save as type เลือกประเภทของไฟล์พรี เซนเทชันที่จะบันทึก ดังนี้
 PowerPoint Presentation บันทึกไฟล์ที่ตอ้ งการเปิ ดด้วย PowerPoint 2007 เท่านั้น จะได้
ไผล์นามสกุล .pptx
 PowerPoint 97-2003 Presentation บันทึกไฟล์เป็ น .ppt ที่นาไปใช้กบั เวอร์ชนั่ ก่อนหน้านี้
ได้ (เพื่อป้ องกันความผอดพลาดอาจจะเลือกบันทึกแบบนี้ไว้ดว้ ย ในกรณี ที่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์อื่นๆไม่มี PowerPoint 2007 จะได้เปิ ดไฟล์งานได้)
บันทึกลงชื่อใหม่หรือประเภทใหม่
ไฟล์พรี เซนเทชันที่ผา่ นการบันทึกไปแล้วนั้น หากคลิกปุ่ ม
Save โปรแกรมจะบันทึกลงชื่อเดิม
ตาแหน่งเดิมโดยจะไม่ข้ ึนไดอะล็อกบ็อกซ์ข้ ึนมาถามอีก หากต้องการบันทึกลงชื่อใหม่ ตาปหน่งใหม่ หรื อ
เลือกประเภทของไฟล์ใหม่ตอ้ งใช้คาสัง่ Save As เพื่อบันทึกและเปลี่ยนแปลงค่าได้ดงั นี้

เปิ ดไฟล์พรีเซนเทชันขึน้ มาใช้ งาน
งานพรี เซนเทชันที่บนั ทึกเก็บไว้ การจะนามาใช้ในครั้งต่อๆไป ทาการเปิ ดโดย (
จากนั้นก็ทาการแก้ไขเนื้อหาหรื อใช้ขอ้ มูลภายในพรี เซนเทชันได้ดงั นี้
วิธีที่1
1. คลิกปุ่ ม Office

Open) ขึ้นมาใช้งาน

2. คลิกเลือกไฟล์พรี เซนเทชัน จากกรอบ Recent Document (เอกสารล่าสุด) ทางขวามือจะแสดงชื่อ
งานที่ใช้บ่อยๆเอาไว้ (โดยปกติโปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่ 17 ชื่อไฟล์สุดท้ายที่ถกู เรี ยกใช้งาน)
วิธีที่ 2
1. คลิกปุ่ ม Office แล้วคลิกคาสัง่ Open
2. ให้คลิกเลือกตาแหน่งของไดรว์และโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
3. ดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ที่จะเปิ ด หรื อ คลิกเลือกชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ ม Open
วิธีที่ 3
การเปิ ดไฟล์โดยตรงด้วยวิธีง่ายๆอีกแบบหนึ่ง ที่ทาได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดโปรแกรม PowerPoint ก่อน
โดยเปิ ดจากหน้าต่าง Windows Explorer คลิกเลือกชื่อไฟล์แล้วคลิกปุ่ ม Open ที่เป็ นรู ปไอคอนของ
PowerPoint
เปลีย่ นมุมมองของพรีเซนเทชัน
การทางานกับงานพรี เซนเทชันนั้นจะมีมุมมองการทางานให้หลายมุมมอง เพื่อนาไปใช้ตามความ
เหมาะสม เช่น มุมมองออกแบบ มุมมองตรวจสอบหรื อแก้ไข ซึ่งมุมมองของพรี เซนเทชันหลักๆที่ใช้
งานจะมี 3 แบบดังนี้
 Normal View (ปกติ) มุมมองปกติที่กาหนดเป็ นค่าเริ่ มต้นเมื่อเปิ ดโปรแกรมเข้ามา หรื อใช้เพื่อ
กรอกเนื้อหา และแก้ไขสไลด์ในแต่ละแผ่น
 Sorter View (ตัวเรี ยงลาดับภาพนิ่ง) มุมมองสไลด์ท้งั หมดที่แสดงแบบเรี ยงลาดับ เพื่อใช้จดั การ
กับสไลด์ เช่น ย้ายตาแหน่ง, ก๊อปปี้ , ลบ, ซ่อน กาหนดเอฟเฟ็ คต์การเปลี่ยนแผ่นสไลด์ หรื อตั้ง
เวลาสาหรับนาไปทาสไลด์โชว์ เป็ นต้น
 Slide Show (การนาเสนอภาพนิ่ง) มุมมองแบบสไลด์โชว์เป็ นมุมมองที่แสดงสไลด์เต็มหน้าจอ
เพื่อใช้สาหรับนาเสนอผลงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาก่อนที่จะนางานไปแสดงโชว์ที่อื่น

เครื่องมือเปลีย่ นมุมมอง
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับเปลี่ยนมุมมองสามารถเลือกได้ 2 ทางคือ จากแท็บ View ในกลุ่ม Presentation
Views หรื อคลิกเลือกจากเครื่ องมือที่ดา้ นล่างของวินโดว์ ซึ่งเลือกได้ 3 มุมมองดังภาพ
มุมมองอืน่ ๆ
นอกจากมุมมองการทางานที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีมุมมองอื่นๆที่เราจะนามาใช้งานได้ เช่น มุมมอง
เกี่ยวกับการจัดหน้าสไลด์ก่อนพิมพ์ หรื อมุมมองแก้ไขต้นแบบสไลด์
ย่อ-ขยายมุมมองของพรีเซนเทชัน
มุมมองพรี เซนเทชัน สามารถปรับย่อหรื อขยายได้ตามความเหมาะสมกับการทางาน ซึ่งโปรแกรม
จะมีเครื่ องมือย่อ-ขยายไว้ที่มุมล่างขวาสุดของวินโดว์ และใช้เครื่ องมือบนแท็บ View ซึ่งมีคาสัง่ ที่ใช้
สาหรับปรับมุมมองของงานพรเซนเทชันดังภาพ
สลับการทางานระหว่างพรีเซนเทชัน
ในกรณี ที่เปิ ดงานพรี เซนเทชันขึ้นมาทางานหลายไฟล์ โดยปกติไฟล์ที่กาลังใช้งานอยูจ่ ะแสดงอยู่
ด้านหน้าเสมอ หากต้องการใช้งานไฟล์พรี เซนอื่นๆ ก็ตอ้ งสลับไปใช้งานโดยทาได้ 2 วิธีคือ
 วิธีที่ 1 กดคีย ์ Ctrl+Tab เพื่อสลับการทางานระหว่างไฟล์พรี เซนเทชันอย่างรวดเร็ ว
 วิธีที่ 2 คลิกเลือกคาสัง่ Switch Windows (สลับหน้าต่าง) บนแท็บ View แล้วคลิกเลือกชื่อไฟล์ที่
เรี ยงอยู(่ ไฟล์ไหนใช้งานอยูจ่ ะมีเครื่ องหมาย ถูก อยูห่ น้าชื่อ)
จัดเรียงไฟล์งานพรีเซนเทชัน
หากคุณเปิ ดไฟล์งานพรี เซนเทชันจานวนมาก แล้วอยากเห็นวินโดว์ของงานทั้งหมด ก็ใช้วิธีจดั เรี ยง
วินโดว์ท้งั หมดให้แสดงอยูภ่ ายในจอได้ ซึ่งจะเรี ยงได้ 2 แบบ คือ
เรียงแบบ Arrange All (จัดเรียงทั้งหมด)
เปิ ดการจัดเรี ยงเพื่อให้เห็นไฟล์พรี เซนเทชันทั้งหมด โดยเรี ยงต่อกันให้เห็นเต็มหน้าจอแบบซ้ายขวา และบน-ล่าง เพื่อช่วยให้การทางานสะดวกขึ้น
เรียงแบบ Cascade Window (แบบเรียงซ้ อน)
วิธีน้ ีจะนาไฟล์เรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆวินโดว์ที่ใช้งานอยูบ่ นสุดคือ
Active Window ส่วนวินโดว์ที่อยู่
หลังๆเรี ยกว่า Inactive Window ถ้าต้องการเรี ยกดูก็สามารถคลิกที่แถบไตเติลลาร์ของไฟล์น้ นั ๆได้
มุมมองแบบ Grayscale และ Black and White
เมื่อคุณต้องการพิมพ์ไฟล์พรี เซนเทชันออกทางเครื่ องพิมพ์เพื่อแจกให้ผเู้ ข้าฟัง อาจปรับมุมมองแบบ
ปกติ (สี) ให้เป็ นมุมมองโทนสีเทา (ไล่ค่าเฉดสีจากดาเข้มเป็ นเทาอ่อนๆ) หรื อเป็ นสีขาว-ดา เพื่อตรวจสอบสี
และความคมชัดของออบเจ็คต่างๆก่อนที่จะพิมพ์ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้ดงั นี้

มุมมองแบบ Grayscale (ระดับสีเทา)
หรื อมุมมองแบบสีเทา ออบเจ็คในสไลด์จะแสดงสีดว้ ยการไล่ระดับสีจากดาเข้มไล่เป็ นเทาอ่อนๆ
ดังนี้
จัดรูปแบบสไลด์ ด้วย Theme
Theme คือรู ปแบบของสไลด์ที่ออกแบบไว้เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งกราฟิ ก สีพ้นื ข้อความ โดยจะไปใน
ทิศทางเดียวกันหรื อกลมกลืนกันทั้งสไลด์ การจีดรู ปแบบโดยใช้ Themes จะช่วยให้การสร้างงานนาเสนอทา
ได้ง่ายขึ้น และไม่ตอ้ งเสียเวลาในการจัดรู ปแบบสไลด์ทีละหน้า เพราะการเลือกรู ปแบบของธีมจะเลือกใช้
กับสไลด์ทุกๆหน้าที่มีอยูใ่ นงานนาเสนอ หรื อจะเลือกใช้กบั บางหน้าได้
เลือกชุด Theme (ชุดรูปแบบ)
สามารถเลือก
Theme เพื่อนาไปใช้กบั สไลด์บางแผ่นหรื อทุกสไลด์เลยก็ได้ โดยให้คลิกขวาที่
Theme นั้นๆจากนั้นเลือกคาสัง่
 Apply to All Slides
นา Theme ไปใช้กบั ทุกๆสไลด์
 Apply to Selected Slide นา

Theme ไปใช้เฉพาะสไลด์ที่เลือก

คาสัง่ อื่นๆในแกลลอรี่ ของ Theme มีดงั นี้
 More Themes on Microsoft Office Online เป็ นการเลือกรู ปแบบของ Theme เพิ่มเติมจากเว็บไซต์
ออนไลน์ของไม่โครซอฟท์ออฟฟื ต
 Browse for Themes เป็ นการเลือกรู ปแบบธีมที่มีเก็บอยูแ่ ล้วภายในเครื่ อง
 Save Current Theme เป็ นการบันทึกไฟล์ธีมที่กาลังใช้อยูข่ ณะนั้น และอาจมีการตกแต่งรายละเอียด
เพิม่ เติม โดยเก็บเอาไว้เพื่อนามาใช้งานภายหลังได้
เลือก Browse for Themes (เรียกดูชุดรูปแบบ)
การเลือกรู ปแบบธีมที่มีอยูแ่ ล้วภายในเครื่ อง เช่น อาจจะสร้างรู ปแบบของชุด
theme ขึ้นมาเอง หรื อ
ดาวน์โหลดมาเก็บไว้แล้ว สามารถนามาใช้งานภายหลังได้ดงั นี้
จัดเก็บชุด Theme
ในกรณี ที่เลือกชุด
Theme ชุดใดชุดหนึ่งมาใช้งาน แล้วมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู ปแบบเพิ่มเติม เช่น
เพิม่ ภาพ เปลี่ยนสี หรื อเปลี่ยนชุดข้อความ

เปลีย่ นสีชุด Theme ด้ วย Theme Colors
Theme Colors (สีของชุดรู ปแบบ) คือชุดโครงร่ างสีขององค์ประกอบต่างๆก็จะเป็ นไปตามที่ได้
กาหนดไว้กบั ชุด Theme ที่เราเรี ยกใช้ หากสีชุดที่โปรแกรมกาหนดมาให้ไม่เป็ นไปอย่างที่ตอ้ งการ คสามารถ
เปลี่ยนแปลงสีชุดของธีมใน PowerPoint 2007 โดยเลือกโครงร่ างสีใหม่ได้ดงั นี้
สร้ างชุดสีใหม่
สามารถสร้างสีชุดใหม่ได้โดยคลิกคาสัง่
จากปุ่ ม Colors

Create New Theme Colors… (สร้างสีของชุดรู ปแบบใหม่)

เปลีย่ นรูปแบบฟอนต์ Theme ด้ วย Theme Fonts
Theme Fonts (แบบอักษรของชุดรู ปแบบ) คือชุดรู ปแบบข้อความที่ใช้แสดงผลองค์ประกอบ
ต่างๆภสยในสไลด์ ทั้งข้อความหัวเรื่ อง, ข้อความย่อย และข้อความทัว่ ไปที่สร้างเป็ นชุดเอาไว้แล้ว ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนรู ปแบบฟอนต์ของชุด Theme ได้เช่นเดียวกัน
สร้ างชุดฟอนต์ภาษาไทย
รู ปแบบฟอนต์ที่โปรแกรมมีให้เลือกนั้นส่วนใหญ่จะเป็ นฟอนต์ภาษาอังกฤษ หากต้องการสร้างชุด
ฟอนต์ภาษาไทยเพื่อใช้กบั งานนาเสนอภาษาไทย ทาได้โดยคลิกเลือกคาสัง่ Create New Theme Fonts (สร้าง
แบบอักษรของชุดรู ปแบบใหม่) ของหัวข้อที่ผา่ นมา แล้วเลือกฟอนต์ไทยที่ลงท้ายด้วย New หรื อ UPC
เปลีย่ นรูปแบบเอฟเฟ็ คต์ Theme ด้ วย Theme Effects
Theme Effects (ลักษณะพิเศษของชุดรู ปแบบ) เป็ นกลุ่มลักษณะของลวดลายเส้นและการใส่เอฟ
เฟ็ คต์ต่างๆทั้งชุดให้กบั ไฟล์พรี เซนเทชัน โดยจะมีผลกับออบเจ็คต่างๆบนสไลด์ เช่น รู ปวาด, เส้น, กราฟ,
ตาราง และไดอะแกรม ให้มีสีสนั ที่สวยงาม มีมิติ เช่น ให้ไล่เฉดสี ทาให้นูนขึ้น ทาให้ยบุ ลง หรื อเรื องแสงที่
ขอบภาพ เป็ นต้น
เลือกสีพนื้ หลังสไลด์ (Background Styles)
สีพ้นื หลังของสไลด์โดบปกติก็จะแสดงตามชุดรู ปแบบของ
Themes ที่เลือกใช้ แต่สามารถกาหนด
ลักษณะของสีพ้นื หลังใหม่เองได้ ดังนี้
กาหนดรูปแบบสีพนื้ ใหม่
เลือกคาสัง่
Format Background (จัดรู ปแบบพื้นหลัง) ก็สามารถออกแบบและจัดรู ปแบบให้กบั สีพ้นื
ของสไลด์ได้หลากหลายยิง่ ขึ้น
ลักษณะของสีพ้นื มีดงั นี้
 Solid fill (สีเติมแบบทึบ) เลือกสีพ้นื แบบสีเดียว
 Gradient fill (สีเติมไล่ระดับ) เลือกสีพ้นื แบบไล่เฉดสี

 Picture or texture fill (เติมรู ปภาพและพื้นผิด) เลือกรู ปภาพหรื อลวดลายมาทาพื้นหลัง
 Hide background graphics (ซ่อนกราฟฟิ กพื้นหลัง) คลิกเลือกถ้าต้องการให้ซ่อนกราฟิ กที่มากับเทม
เพลดหรื อชุดธีมในช่อง Type โดยเลือกชนิดของการไล่สีและทิศทางการไล่สีได้ดงั นี้
 Liner (แนว) ไล่สีเป็ นแนวตั้งหรื อแนวนอน หรื อไล่จากมุมต่างๆ
 Redial (รัศมี) ไล่สีเป็ นรัศมีวงกลมจากมุมต่างๆ
 Rectangular (สี่เหลี่ยม) ไล่สีเป็ นลักษณะสี่เหลี่ยม
 Path (เส้นทาง) ไล่สีเป็ นเส้นทางจากกึ่งกลาง
 Shade from title (แรเงาจากชื่อเรื่ อง) ไล่สีแบบแรเงาชื่อเรื่ องไล่ลงมา
ใส่ ลวดลายบนพืน้ หลังสไลด์
การใช้คาสัง่ จัดรู ปแบบพื้นหลังสไลด์ทาได้อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกขวาในที่ว่างๆบนแผ่นสไลด์ แล้ว
เลือกคาสัง่ Format Background (จัดรู ปแบบพื้นหลัง)
เลือกรูปภาพมาทาสไลด์
หากคุณต้องให้พ้นื สไลด์สวยสะดุดตา หรื อใส่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและสินค้า ก็อาจนาไฟล์
รู ปมาทาเป็ นพื้นฉากหลังของสไลด์ได้ โดยคลิกเมาส์ขวาบนพื้นสไลด์ว่างๆแล้วเลือกคาสัง่ Format
Background (จัดรู ปแบบพื้นหลัง)
ซ่ อนภาพพืน้ หลังสไลด์ (Slide Background)
รู ปภาพหรื อกราฟิ กที่แสดงบนพื้นหลังสไลด์ จะมาจากชุดรู ปแบบของ
Theme ที่คุณเลือกใช้ หากไม่
ต้องการให้แสดงก็สามารถซ่อนกราฟิ กไว้ก่อนได้ดงั นี้
ตั้งค่าหน้ าสไลด์
ปกติการตั้งค่าหน้าสไลด์พ้นื ฐาน เช่น ความกว้างหรื อความสูงนั้น โปรแกรมจะตั้งค่าเป็ น
On-screen
Show ตามขนาดของจอภาพ เช่นจอ 15, 17 หรื อจอกว้างแบบ Wide Screen ขึ้นอยูก่ บั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่
ละเครื่ องที่ใช้งาน แค่สามารถกาหนดขนาดของสไลด์เองได้ดงั นี้
1. กาหนดขนาดของสไลด์ (Page Setup)
2. กาหนดแนวการวางสไลด์ (Orientation)
แนวการจัดวางสไลด์มี 2 แบบคือ Landscape วางสไลด์แนวนอน และ Portrait วางสไลด์แนวตั้ง
3. ซ่อนสไลด์
หากสร้างสไลด์เอาไว้อล้ว แต่ไมต้องการนาไปแสดงขณะนาเสนอ สามารถซ่อนสไลด์ไว้ก่อนได้ ถ้า
ดูในมุมมองออกแบบจะเห็นสไลด์ตามปกติ แต่ถา้ ดูในมุมมอง Slide Show สไลด์ที่ซ่อนจะไม่
ปรากฎ ทาได้ดงั นี้

 หากต้องการยกเลิกการซ่อนสไลด์ก็ทาได้โดยคลิกขวาบนสไลด์ที่ซ่อน แล้วเลือกคาสัง่
Hide Slide ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
การย้ายหรือจัดลาดับสไลด์ ใหม่
หลังจากสร้างสไลด์แล้วหากต้องการจัดลาดับการนาเสนอเนื้อหาใหม่ เช่น ย้ายเรื่ องจากสไลด์ที่ 3
มาเป็ นสไลด์ที่ 2 ทาได้ในมุมมองสไลด์แบบ Slide Sorter View (ตัวเรี ยงลาดับภาพนิ่ง)
1. คลิกเปลี่ยนมุมมองเป็ น Slide Sorter View
2. คลิกลากสไลด์ไปวางตาแหน่งใหม่แล้วปล่อยเมาส์
ลบสไลด์ (Delete Slide)
สไลด์ที่ไม่ตอ้ งการใช้งานแล้ว สามารถลบออกไปจากไฟล์งานพรี เซนเทชันได้ ดังนี้
ลบในมุมมอง Slide Sorter
1. คลิกเปลี่ยนมุมมองเป็ น Slide Sorter
2. คลิกเลือกสไลด์ที่จะลบ (สามารถเลือกพร้อมกันได้หลายสไลด์)
3. คลิกขวาบนสไลด์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกคาสัง่ Delete Slide
ลบในมุมมอง Normal
1. คลิกเลือกสไลด์
2. บนแท็บ Home คลิกปุ่ ม Delete (ลบภาพนิ่ง) หรื อ คลิกขวาแล้วเลือกคาสัง่ Delete Slide (ลบ
ภาพนิ่ง)
ก๊อปปี้ สไลด์ (Copy Slide)
สไลด์ที่มีโครงสร้างของเนื้อหาภายในที่คล้ายๆกัน เช่น ข้อความ, การจัดรู ปแบบ, ตาแหน่งของออบ
เจ็คและอื่นๆ หากต้องการสร้างขึ้นมาใหม่อีกสไลด์หนึ่งแล้วมาใส่เนื้อหาอีกก็เสียเวลามากไป อาจจะใช้วิธี
ก๊อปปี้ สไลด์แผ่นใดแผ่นหนึ่งมาเป็ นต้นแบบ แล้วค่อยไปแก้ไขเนื้อหาภายหลังได้ดงั นี้
1. คลิกเลือกสไลด์ (เลือกได้มากกว่า 1 สไลด์)
2. คลิกขวาบนสไลด์ที่เลือกแล้วเลือกคาสัง่ Copy
3. คลิกเลือกตาแหน่งปลายทางที่จะวาง
4. คลิกปุ่ ม Paste หรื อคลิกที่ลกู ศรบนปุ่ ม Paste แล้วคลิกเลือก Paste

ก๊อปปี้ สไลด์ แบบทาซ้า (Duplicate)
การก๊อปปี้ สไลด์ภายในงานพรี เซนเทชันเดียวกัน สามารถทาได้อีกวิธีหนึ่ง โดยใช้คาสัง่
เพื่อทาซ้ าสไลด์แผ่นที่เลือกได้ดงั นี้

Duplicate

ก๊อปปี้ สไลด์ ข้ามไฟล์
การก๊อปปี้ สไลด์ขา้ มไฟล์ทาได้โดยเปิ ดไฟล์สไลด์ท้งั สองสไลด์ที่เป็ นไฟล์ที่เก็บสไลด์ตน้ ฉบับ และ
ไฟล์ที่จะวางสไลด์ที่ก๊อปปี้ ลงไป เพื่อจะใช้สลับการทางานระหว่างไฟล์ได้ แล้วทาดังนี้
1. อยูท่ ี่ไฟล์สไลด์ตน้ ฉบับแล้วเลือกสไลด์ที่จะก๊อปปี้
2. คลิกปุ่ ม Copy
3. สลับไปที่ไฟล์ที่จะวางวไลด์แล้วคลิกปุ่ ม Paste
4. เลือกการใช้รูปแบบสไลด์
ก๊อปปี้ ด้ วย Office Clipboard
นอกจากการก๊อปปี้ สไลด์แล้ว สามารถก๊อปปี้ ทึกอย่างที่เห็นบนสไลด์ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ, รู ปภาพ,
ตาราง, กราฟ และอื่นๆ โดยใช้คาสัง่ Copy, Paste และใช้ Clipboard เข้ามาช่วยได้โดยตัว Clipboard จะเก็บ
ชุดข้อมูลที่เราสัง่ Copy หรื อ Cut ได้ถึง 24ชุด ทาให้สามารถเลือกวางข้อมูลชุดไหนก่อนหรื อหลังได้ ดังนี้
 1 of 24- Clipboard บอกชุดข้อมูลในคลิปบอร์ด และจานวนชุดข้อมูลทั้งหมดที่สามารถ
เก็บได้คือ 24 ชุด
 Paste All (วางทั้งหมด) วางข้อมูลทุกชุดที่มีอยูใ่ นคลิปบอร์ด
 Delete ลบชุดข้อมูลที่คลิกเลือกเพียงชุดเดียว
 Clear All (ล้างทั้งหมด) ลบข้อมูลทุกชุดที่มีอยูใ่ นคลิปบอร์ดออก
 Option (ตัวเลือก) กาหนดตัวเลือกการแสดงไอคอนและคลิปบอร์ด

