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ชื่อหน่ วย แถบเครื่ องมือรู ปวาดและการกาหนดเทคนิคให้กบั สไลด์ จานวน 3
ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง
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สัปดาห์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถใช้งานเครื่ องมือนาเสนอได้เหมาะสมกับงาน
2. สามารถกาหนดเวลาการฉายสไลด์ได้
3. ใช้มุมมองผูน้ าเสนอและเตรี ยมบรรยาย นอกสถานที่ได้
4. สัง่ พิมพ์สไลด์ได้
5. จัดทาเอกสารประกอบการบรรยายได้
เนือ้ หาสาระ
เครื่องมือการนาเสนอ
PowerPoint 2007 ได้เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้สาหรับตั้งค่าการนาเสนอสไลด์ไว้ในแท็บชื่อ Slide Show
(การนาเสนอภาพนิ่ง) โดยจะมีคาสัง่ ที่ใช้สาหรับตั้งค่าต่างๆ เช่น สัง่ สไลด์โชว์, จับเวลานาเสนอ และสร้าง
ชุดสไลด์แยกกลุ่มผูฟ้ ัง เป็ นต้น
กาหนดเวลาการฉายสไลด์
สามารถตั้งเวลาแสดงให้กบั สไลด์แต่ละแผ่นได้ เมื่อสัง่ สไลด์โชว์ก็จะมีการเปลี่ยนสไลด์ข้ ึนแผ่น
ใหม่ให้อตั โนมัติตามเวลาที่ต้งั ไว้ นอกจากนี้ออบเจ็คที่กาหนดการเคลื่อนไหวไว้ก็จะแสดงตามอัตโนมัติ
เช่นกัน เมื่อฉายจนครบเวลาก็จบการทางาน ทาให้ไม่ตอ้ งพะวงกับการสัง่ เปลี่ยนสไลด์ (แต่ควรระวังหาก
ต้องมีการบรรยายเนื้อหา หากอธิบายยังไม่จบแล้วขึ้นสไลด์แผ่นใหม่ จะทาให้การนาเสนอผิดพลาดได้)
ในขณะที่โชว์อยูน่ ้ นั หากมีคาถามระหว่างที่ฉายสไลด์ ก็อาจสัง่ หยุดชัว่ คราว (Pause) ก่อนแล้วสัง่ ฉายต่อ
(Resume) เพื่อกลับเข้าสู่การบรรยายได้อีก
สร้ างชุดสไลด์ สาหรับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม (Custom Slide Show)
จากจานวนสไลด์ท้งั หมดที่เตรี ยมเอาไว้ ในบางกรณี จาเป็ นต้องบรรยายให้ผฟู้ ังหลายกลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มผูฟ้ ังอาจจะนาเสนอเนื้อหที่ต่างกันไปบ้าง บางกลุ่มอาจนาเสนอเนื้อหาทั้งหมด แต่บางกลุ่มไม่เป็ นเป็ น
ต้องดูสไลด์บางแผ่น ซึ่งสามารถจัดสไลด์เป็ นชุดๆเพื่อให้เหมาะกับผูฟ้ ังแต่ละกลุ่มได้ เมื่อสัง่ ฉายสไลด์ก็
เลือกชุดสไลด์ที่ได้เลือกเอาไว้ โดยสร้างชุดสไลด์ได้จากคาสัง่ Custom Slide Show (การนาเสนอภาพนิ่ง
แบบกาหนดเอง) บนแท็บ Slide Show ดังนี้

จัดลาดับและยกเลิกชุดสไลด์
รายการสไลด์ที่อยูใ่ นชุดสไลด์ที่สร้างไว้ ยังจัดลาดับใหม่หรื อยกเลิกสไลด์ออกจากรายการได้
สั่งโชว์ขุดสไลด์
หลังจากได้สร้างชุดสไลด์ไว้แล้วเมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้อง
ซ้ อมการบรรยายและตั้งเวลา
การกาหนดเวลาการฉายสไลด์ให้กบั สไลด์แต่ละแผ่นเองนั้น บางครั้งอาจไม่พอดีกบั คาพูดที่ตอ้ งการ
บรรยาย คือเวลาน้อยไปหรื อมากไป วิธีหนึ่งที่อาจช่วยได้คือซ้อมการบรรยาย และให้ PowerPoint จับเวลาดู
ว่าในการบรรยายประกอบสไลด์แต่ละแผ่นนั้นใช้เวลานานเท่าใด นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ตรวจสอบเนื้อหาที่จะ
นาเสนอกับเวลาที่มีได้ เช่น มีสไลด์ 20 แผ่น กับเวลาบรรยาย 30 นาที สามารถควบคุมเวลาหรื อเนื้อหาที่จะ
นาเสนอได้หรื อไม่ เป็ นต้น โดยมีข้นั ตอนดังนี้

ซ่ อนสไลด์ ที่ไม่ใช้
หากสร้างสไลด์ไว้เป็ น
จานวนมาก และมีบางสไลด์ที่

ไม่ได้ใช้แต่ไม่อยากลบทิ้ง ก่อนนาเสนอจริ งก็อาจซ่อนสไลด์น้ นั เอาไว้ก่อน (ให้ไม่แสดงตอนสัง่ Slide
Show) ดังนี้
ใช้ มุมมองของผู้นาเสนอ (Presenter View)
สาหรับการนาเสนอที่มีจอภาพในการแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอภาพ สามารถเลือกให้จอของคุณ
แสดงผลในมุมมองของผูบ้ รรยาย (Presenter View) ได้ โดยในขณะเมื่อใช้ 2 จอภาพ ก็ยงั จัดการกับสไลด์ที่
เหลือ หรื อเปิ ดโปรแกรมอื่นๆที่ตอ้ งการใช้งานเพิม่ เติมได้ในจอภาพของคุณ โดยกลุ่มผูฟ้ ังจะไม่เห็นหน้าจอ
ของคุณ แต่จะเห็นหน้าจอที่ตอ้ งการนาเสนอเท่านั้น
การใช้งานแบบ 2 จอภาพนี้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้องสนับสนุนการแสดงผลแบบ
Multiple Monitor
ซึ่งต้องมีการ์ดจอ (VGA cards) ที่สามารถแสดง 2 จอภาพได้ หรื อมี 2 การ์ด โดยปกติเครื่ องแบบ laptop หรื อ
notebook ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติน้ ีมาให้ดว้ ย แต่ถา้ เป็ นเครื่ องแบบ Desktop ให้ตรวจสอบดูก่อนว่าสามารถ
ใช้งานได้หรื อไม่ การเปิ ดใช้งาน Presenter View จะมีอยู่ 2 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เปิ ดใช้ งาน 2 จอภาพ

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหน้ าจอแสดงผลและทดสอบ
หลังจากที่กาหนดการแสดง 2 จอภาพแล้ว ก็ใช้งาน Presenter View ได้โดยเลือกว่าจะให้แสดงสไลด์โชว์ที่
หน้าจอไหน (Show Presentation on) โดยมาตรฐานควรจะเลือกเป็ นจอที่ 2 (Monitor 2) และเลือกหน้าจอ
แรก (Primary Monitor) ให้เป็ นของผูบ้ รรยาย
ส่ วนประกอบในหน้ าจอผู้บรรยาย
ในหน้าจอผูบ้ รรยายจะมีเครื่ องมือที่ใช้สาหรับควบคุมการแสดงสไลด์โชว์ และการทางานร่ วมกับ
โปรแกรมอื่นๆ
เลือกความละเอียดของหน้ าจอ
สามารถเลือกความละเอียดของจอภาพที่เรี ยกว่า “
Resolution” ในการนาเสนอสไลด์ในมุมมองแบบ
เต็มหน้าจอสไลด์โชว์ได้ตามความเหมาะสม เช่น โปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดต่า อาจจะเลือกความละเอียด
ที่ 800 x 600 พิกเซล หรื อโปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดสูง จะเลือกความละเอียดที่ 1024 x 768ก็ได้เป็ นต้น
(โปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่จะสนับสนุนความละเอียดสูงสุดที่ 1024 x 768 พิกเซล)
เตรียมการบรรยายนอกสถานที่
ถ้าจะไปบรรยายนอกสถานที่ โดยไม่ได้นาเครื่ องของคุณไปด้วย ทาให้ตอ้ งอาศัยเครื่ องอื่นใน
สถานที่น้ นั แทน ซึ่งอาจไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ที่ใช้งานในงานนาเสนอของคุณไว้ หรื อไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม
PowerPoint ไว้เลย สิ่งเหล่านี้จาเป็ นต้องวางแผนและจัดเตรี ยมให้เรี ยบร้อยเสียก่อน มิเช่นนั้นอาจไม่สามารถ
แสดงงานนาเสนอได้อย่างที่ต้งั ใจไว้
เก็บบันทึกฟอนต์ไว้กบั งานนาเสนอ
ปกติถา้ เครื่ องที่ใช้นาเสนอไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ที่เลือกไว้ เมื่อฉาย
Slide Show จะเลือกฟอนต์อื่นใน
เครื่ องนั้นแทน ซึ่งอาจทาให้ขอ้ ความในสไลด์เพี้ยนและยาวล้นกรอบ เพื่อเลี่ยงปัญหานี้ ก็ให้เก็บบันทึก
ฟอนต์ไว้ในไฟล์งานนาเสนอเลย เมื่อก๊อปปี้ ไฟล์นาเสนอไปลงในเครื่ องอื่น ฟอนต์ก็จะติดไปด้วย แต่ก็มีผล
ให้ไฟล์นาเสนอมีขนาดใหญ่ข้ ึนตามไปด้วย ยิง่ ใช้ฟอนต์หลายแบบก็ยงิ่ ทาให้ไฟล์ใหญ่ข้ ึนไปอีก
เมื่อคลิกให้มีเครื่ องหมายหน้า
Embed fonts in the file (ฝังแบบอักษรในแฟ้ ม) เพื่อบันทึกฟอนต์ที่ใช้
ทั้งหมดในงานนาเสนอไว้กบั ไฟล์งานนาเสนอด้วย โดยมีออปชัน่ ให้เลือกเพิ่มเติม ดังนี้
 Embed only the characters use in the presentation (best for reducing file size) ฝังอักขระที่ใช้ใน
งานนาเสนอไฟล์น้ ี ซึ่งทาให้ขนาดของไฟล์เล็กกว่าที่จะบันทึกตัวอักษรทุกตัวของฟอนต์ที่ใช้
 Embed all characters (best for editing by other people) ฝังอักขระทั้งหมด (ดีที่สุดสาหรับการแก้ไข
โดยผูอ้ ื่น) บันทึกตัวอักษรทุกตัวไปกับไฟล์ ทาให้มีความสะดวกหากต้องการปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหา
ภายหลัง

บันทึกไฟล์สไลด์ โชว์ (PowerPoint Show)
ไฟล์
PowerPoint Show ก็คือไฟล์ที่สามารถเปิ ดขึ้นมาแล้วสัง่ ให้แสดงผลในมุมมองของสไลด์โชว์
ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งมีโปรแกรม PowerPoint ในเครื่ องนั้น ในเวอร์ชนั่ ก่อนหน้าจะอยูใ่ นไฟล์นามสกุล.pps
สาหรับใน PowerPoint2007 จะเก็บอยูใ่ นนามสกุล .ppsx (Microsoft Office PowerPoint Slide Show)
บันทึกเป็ นไฟล์กราฟิ ก
หากต้องไปนาเสนองานนอกสถานที่ หรื อต้องการแสดงงานนาเสนอบนอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทา
ได้อีกวิธีหนึ่งคือ การบันทึกไฟล์งานนาเสนอให้เป็ นไฟล์กราฟิ กแทน ซึ่งสามารถเปิ ดดูผา่ นเว็บบราวเซอร์
หรื อชมด้วยโปรแกรมดูภาพทัว่ ไป เช่น ACDSee, Windows Photo Gallery โดยที่ไม่ตอ้ งมีโปรแกรม
PowerPoint แต่อย่างใด โดยมีประเภทของไฟล์กราฟิ กให้เลือกบันทึกหลายแบบ คือ .bmp, .jpg, .png, .tif
และ.wmf โดยโปรแกรมจะบันทึกโดยแยกเป็ น 1 สไลด์ ต่อ 1 ไฟล์กราฟิ ก แต่เอฟเฟ็ คต์พิเศษต่างๆที่ใส่เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวจะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งการบันทึกเป็ นไฟล์กราฟิ กทาได้โดยคลิกปุ่ ม Office > Save AS >
Other > Formats ในหัวข้อ Save as type เลือกการบันทึกเป็ นไฟล์รูปภาพนามสกุลต่างๆที่กล่าวมา
บันทึกงานนาเสนอลงซีดี (Package for CD)
ตั้งแต่ PowerPoint2003 เป็ นต้นมา มีคุณลักษณะใหม่เพิ่มเข้ามาเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการ
นาสไลด์ไปนาเสนอนอกสถานที่ คือคาสัง่ Package for CD (แพคเกจสาหรับซีดี) ซึ่งสามารถบันทึกงาน
นาเสนอลงแผ่นซีดี (ลงแผ่น DVD ไม่ได้) ได้โดยตรงจากโปรแกรม PowerPoint เพื่อจะได้นาไปใช้งานหรื อ
แสดงบนคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นบนระบบ Windows และยังได้รวมเอาโปรแกรม PowerPoint Viewer รุ่ น
ปรับปรุ งล่าสุดที่ใช้สาหรับแสดงงานนาเสนอไปด้วย โดยไม่จาเป็ นต้องติดตั้ง Viewer บนเครื่ องที่ไม่ได้
ติดตั้ง PowerPoint แต่อย่างใด โดยคาสัง่ นี้จะใช้ได้กบั Windows XP, Vista และเครื่ องที่มีไดรว์เขียนแผ่น
ดังนี้
สาหรับตัวเลือกในข้อ 7 ในการกาหนดวิธีแสดงไฟล์นาเสนอ ที่ช่อง
Select how presentation will
play in the viewer: มีดงั นี้
 Play all presentation automatically in the specified order (เล่นงานนาเสนอทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ตามลาดับที่ระบุ) แสดงไฟล์งานนาเสนอทั้งหมดตามลาดับโดยอัติโนมัติทนั ทีที่ใส่แผ่น
 Play only the first presentation automatically (เล่นเฉพาะงานนาเสนอชิ้นแรก) แสดงเฉพาะไฟล์
งานนาเสนอแรกโดยอัตโนมัติทนั ทีที่ใส่แผ่น เมื่อแสดงจนจบจะถามให้ผใู้ ช้เลือกว่าจะแสดงงาน
นาเสนอใดต่อ
 Let the user select which presentation to view (ให้ผเู้ ลือกงานนาเสนอที่ตอ้ งการดู) ทันทีที่ใส่แผ่น
โปรแกรมจะถามว่าจะแสดงไฟล์งานนาเสนอใด

 Don’t play the CD automatically (ไม่ตอ้ งเล่นซีดีโดยอัตโนมัติ) ทันทีที่ใส่แผ่น โปรแกรมจะไม่
แสดงงานนาเสนอใดๆเลย
การเพิม่ ไฟล์ที่จะเขียนลงแผ่นซีดี
จากหัวข้อที่ผา่ นมาเราได้เลือกไฟล์งานนาเสนอที่จะก๊อปปี้ ลงแผ่นซีดีแค่ไฟล์เดียว หากต้องการนา
งานนาเสนอไปใช้มากกว่า 1 ไฟล์ ก่อนจะเขียนแผ่นก็ไปเลือกไฟล์นาเสนออื่นๆเข้ามาเพิม่
เรียกใช้ แผ่น CD
เมื่อนาแผ่นซีดีน้ นั ไปใส่ในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง (เครื่ องคอมพิวเตอร์ใดๆ) ก็จะขึ้น
ไดอะล็อกบ็อกซ์ การเล่นแผ่นอัตโนมัติข้ ึนมา (AutoPlay) ให้คลิกที่ตวั เลือก Run PPTVIEW.EXE งาน
นาเสนอก็จะเปิ ดตัวขึ้นมาอัตโนมัติโดยเรี ยกเปิ ดโปรแกรม PowerPoint Viewer
ก๊อปปี้ งานนาเสนอลงโฟลเดอร์ (Copy to Folder)
หากไม่สะดวกที่จะเขียนงานนาเสนอลงแผ่นซีดี สามารถสร้างแพ็คเกจงานนาเสนอเก็บไว้ใน
โฟลเดอร์ใดๆภายในเครื่ องก่อน เพื่อรวบรวมข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ภายหลังจะนาไปใช้งาน
อาจจะเก็บบันทึกลงไดรว์แบบพกพา (Thumb drive, handy drive,หรื อ flash drive) หรื อเขียนลงแผ่น DVD
(แผ่น DVD ไม่สามารถเขียนแบบ Copy to CD ได้) โดยใช้คาสัง่ Copy to Folder (คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ )
แทน
สไลด์ โชว์ (Slide Show)
หลังจากที่ได้เตรี ยมสไลด์ได้ครบสมบูรณ์และพร้อมที่จะนาออกไปแสดงสไลด์โชว์แล้ว ตอนนี้ก็
มาถึงเวลาที่เราจะไปดูวิธีการสัง่ สไลด์โชว์ และการควบคุมการแสดงผลของสไลด์ในขณะที่โชว์ดว้ ย ว่าจะ
คลิกเลื่อนสไลด์เดินหน้าหรื อถอยหลัง นอกจากนี้จะมีการใช้เครื่ องมือปากกาลักษณะต่างๆมาช่วยเน้นจุดที
สาคัญในขณะที่บรรยายเนื้อหาในสไลด์โชว์ที่กาลังโชว์ได้
การนาเสนอสไลด์ ด้วยตัวเอง
การนาเสนอหรื อสัง่ ฉายสไลด์ ทาได้หลายวิธีได้แก่
 คลิกปุ่ ม Form Beginning (ตั้งแต่ตน้ ) บนแท็บ Slide Show ในกลุ่มคาสัง่ Start Slide Show โดยจะ
เริ่ มแสดงตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกเป็ นต้นไป
 คลิกปุ่ ม Form Current Slide (จากภาพนิ่งปัจจุบนั ) บนแท็บ Slide Show ในกลุ่มคาสัง่ Start Slide
Show ให้แสดงสไลด์แผ่นที่ทางานอยูเ่ ป็ นต้นไป
 คลิกปุ่ ม Custom Slide Show (การนาเสนอภาพนิ่งแบบกาหนดเอง) บนแท็บ Slide Show ในกลุ่มคา
สัง่ Start Slide Show เลือกชุดสไลด์ที่สร้างไว้
 คลิกปุ่ ม Slide show (การนาเสนอภาพนิ่ง) บนแถบสถานะที่มุมล่างขวาของโปรแกรม

 กดคีย ์ F5 ให้เริ่ มแสดงตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกเป็ นต้นไป
 กดคีย ์ Shift+F5 ให้แสดงสไลด์แผ่นปัจจุบนั ที่ทางานเป็ นต้นไป
ตั้งค่าการนาเสนอสไลด์
ก่อนที่จะนาเสนอสไลด์โชว์ อาจตั้งค่าการนาเสนอก่อนได้ว่าต้องการให้เริ่ มนาเสนอแบบใดบ้าง
เพื่อจะได้เลือกการนาเสนอได้อย่างเหมาะสมดังนี้

กลุ่ม Show type
 Presenter by a speaker (full screen) นาเสนอโดยผูบ้ รรยาย (เต็มหน้าจอ)
 Browsed by an individual (window) แสดงแต่ละงานนาเสนอในหน้าต่างให้ผชู้ มเลือกดูเอง
 Show scrollbar แสดงสโครลบาร์
 Browsed at a kiosk (full screen) แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข
กลุ่ม Show options
 Loop continuously until ‘Esc’ ให้แสดงวนรอบต่อเนื่องจนกว่าจะกดคีย ์ ESC
 Show without narration oนาเสนอโดยไม่มีคาบรรยาย
 Show without animation นาเสนอโดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว
 Pen color เลือกสีของปากกา ที่ใช้ขีดเน้นเนื้อหาการนาเสนอในมุมมองสไลด์โชว์
กลุ่ม Show Slide
 All แสดงสไลด์ท้งั หมดทุกแผ่นที่มีในไฟล์
 From…To… จากสไลด์แผ่นที่... ถึงสไลด์แผ่นที่... โดยระบุหมายเลขสไลด์ลงไป

 Custom show กาหนดการนาเสนอเอง คือเลือกชื่อชุดสไลด์ที่สร้างไว้ได้
สั่งแสดงสไลด์ โชว์
หลังจากที่สร้างงานนาเสนอเสร็ จสมบูรณ์ ก็พร้อมที่จะนาไปโชว์ให้คนอื่นได้ชมสไลด์ ในหัวข้อนี้
จะพูดถึงรายละเอียดการสัง่ สไลด์โชว์ โดยใช้คาสัง่ ที่ช่วยควบคุมการนาเสนอเข้ามาเพิ่มเติม
การเลือ่ นสไลด์
ถ้ามีสไลด์เป็ นจานวนมาก การกดปุ่ มหรื อคลิกเมาส์เพื่อนเลื่อนไปยังสไลด์ใดๆก็อาจจะไม่สะดวก
นักโปรแกรม PowerPoint ได้จดั เตรี ยมเมนูลดั ที่แสดงหัวเรื่ องของแต่ละสไลด์ และให้เลือกว่าจะแสดงสไลด์
ใด ทาให้สามารถข้ามไปยังสไลด์ที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
ใช้ ปากกาเน้นจุดสาคัญ
ในขณะบรรยาย การใช้ลกู ศรของเมาส์ช้ ีตรงจุดที่กาลังบรรยายเพื่อให้ผฟู้ ังรู้ว่ากาลังพูดเรื่ องใดอาจ
ไม่เพียงพอ ใน PowerPoint มีเครื่ องมือที่เป็ นปากกาเพื่อเขียนบนสไลด์ให้ 3 แบบด้วยกัน และยังสามารถเก็บ
หมึกที่คุณใช้วาดหรื อเขียนในสไลด์ไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้ เช่น ใข้สาหรับตรวจทานหรื อแก้ไขสไลด์จาก
ผูใ้ ช้อื่น แต่การใช้ลกู ศรหรื อปากกานี้จะเลือกใช้ได้เพียงอย่างเดียว โดยทาได้ดงั นี้
1. คลิกที่ปุ่มปากกา หรื อคลิกขวาเลือก Pointer Options (เลือกตัวชี้)
2. คลิกเลือกประเภทของปากกาซึ่งจะมีอยู่ 3 แบบ คือ
 Ballpoint Pen ปากกาลูกลื่น
 Felt Tip Pen ปากกาลายสักหลาด
 Highlighter ปากกาเน้นข้อความ
3. เลือกสีหมึกให้กบั ปากกาที่จะใช้จาก ink Color (สีหมึก)
4. คลิกลากเมาส์เพื่อเน้นส่วนที่ตอ้ งการ และถ้าจะเปลี่ยนกลับเป็ นลูกศร ให้ทาขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหม่
แต่ให้เลือกเป็ น Arrow (ลูกศร) แทน
5. เมื่อคลิกขวาแล้วเลือกคาสัง่ End Show (สิ้นสุดการนาเสนอ) หรื อกดคีย ์ ESC เพื่อจบการแสดง
สไลด์ จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ถามว่า คุณต้องการเก็บเส้นหรื อคาอธิบายที่วาดจากปากกานี้ไว้หรื อไม่
โดยมีตวั เลือกดังนี้
 Keep เก็บเส้นหรื อหมึกที่ใช้เขียนอธิบายไว้ในสไลด์เพื่อใช้ครั้งถัดไป
 Discard ทิ้งเส้นที่วาดไป ถ้าไม่ตอ้ งการเก็บเส้นหรื อคาอธิบายไว้
สิ่งที่ใช้ปากกาเขียนบนสไลด์จะเป็ นกราฟิ กตัวหนึ่ง เมื่อจบการแสดงหากเลือก Keep (เก็บไว้) เส้นที่
ขีดไส้น้ นั จะแสดงในมุมมองปกติดว้ ย ซึ่งสามารถแก้ไข เช่น เปลี่ยนสีของหมึก, ย่อ-ขยาย หรื อลบทิ้งได้ และ
เมื่อบันทึกไฟล์นาเสนอนี้ แล้วเปิ ดไฟล์ใหม่อีกครั้ง เส้นที่วาดไว้จะยังคงอยูจ่ นกว่าจะลบทิ้ง

จบการแสดงสไลด์
โดยปกติเมื่อเราสัง่ แสดงสไลด์โชว์ เมื่อแสดงถึงสไลด์แผ่นสุดท้ายก็ทา้ ยก็จะจบการแสดงอัตโนมัติ
แล้วกลับเข้าไปที่หน้าจอปกติของ PowerPoint แต่ถา้ ต้องการจบการแสดงกลางคันก็คลิกขวาบนสไลด์ แล้ว
เลือกคาสัง่ End Show (สิ้นสุดการนาเสนอ) หรื อกดคีย ์ ESC ได้
จัดทาเอกสารสาหรับการพิมพ์
ในงานนาเสนอนั้น นอกเหนือจากสไลด์แล้วสิ่งที่จาเป็ นอีกอย่างก็คือ เอกสารประกอบคาบรรยาย
ซึ่งแจกจ่ายให้ผฟู้ ัง เพื่อจดบันทึกขณะฟังการบรรยายจะสรุ ปสิ่งที่จะบรรยายในแต่ละแต่ละสไลด์ เพื่อใช้
ประกอบขณะนาเสนอได้ ซึ่งสามารถจัดพิมพ์ออกมาด้วย ซึ่งใน PowerPoint มีคาสัง่ ที่ใช้สาหรับสร้าง
เอกสารประกอบการบรรยายให้หลายแบบ ดังนี้
สิ่งพิมพ์สไลด์ เต็มหน้ า
การพิมพ์สไลด์แบบนี้คือการพิมพ์สไลด์ 1 แผ่น ต่อ 1 หน้ากระดาษ ซึ่งค่าเริ่ มต้นนั้นจะกาหนดเป็ น
กระดาษ A4 แนวนอนเอาไว้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็ นแบบอื่นได้ สาหรับการพิมพ์พ้นื ฐานทาได้ดงั นี้
ตัวเลือกการพิมพ์ในขั้นที่ 2 มีดงั นี้ (ใช้ได้กบั การพิมพ์สไลด์ทุกประเภท)
 Header and Footer…ใส่ขอ้ ความหัว/ท้ายกระดาษ เช่น วันที่ เลขหน้า หรื อข้อความ
 Color/Grayscale เลือกโหมดการพิมพ์
 Color พิมพ์สี่สี
 Grayscale พิมพ์ในโหมดสีเทาอ่อน
 Pure Black and white พิมพ์ในโหมดขาว/ดา โดยจะเห็นเป็ นลายเส้นเข้มๆ
 Scale to Fit Paper ปรับขนาดให้พอดีกบั หน้ากระดาษ
 Frame Slides พิมพ์เส้นแสดงขอบเขตสไลด์ดว้ ย
 Print Hidden Slides พิมพ์สไลด์แผ่นที่ซ่อนไว้ดว้ ย
 Print Comments and Ink Markup ให้พิมพ์ขอ้ คิดเห็นและหมึกที่วาดไว้ตอนสัง่ สไลด์โชว์ดว้ ย
การกาหนดค่าการพิมพ์ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Print ในขั้นที่ 4 มีดงั นี้ (ใช้ได้กบั การพิมพ์สไลด์ทุก
ประเภท)
 Printer Name เลือกชื่อเครื่ องพิมพ์
 Print range เลือกจานวนสไลด์ที่จะพิมพ์ โดย
 All พิมพ์ทุกแผ่น
 Current slide พิมพ์แผ่นที่เห็นแผ่นเดียว
 Selection พิมพ์เฉพาะสไลด์ที่เลือกมาก่อน ใช้คาสัง่ Print/Print Preview

 Custom Show พิมพ์ชุดสไลด์ที่สร้างไว้
 Slides ระบุหมายเลขสไลด์ที่จะพิมพ์
 Number of copies ระบุจานวนชุดที่พิมพ์
 Print what เลือกรู ปแบบสไลด์ที่จะพิมพ์ (กรณี น้ ีเลือกเป็ น Slides คืมพิมพ์เฉพาะตัวสไลด์ออกมา
อาจเลือกพิมพ์อย่างอื่น เช่น Notes Pages หรื อ Handouts ได้ดว้ ย)
 Color/grayscale เลือกสีที่จะพิมพ์
แสดงข้ อความหัว/ท้ ายสไลด์
หากต้องการพิมพ์ขอ้ ความพิเศษที่หวั +ท้ายกระดาษ เช่น วันที่ เลขหน้า ข้อความชื่อบริ ษทั หรื อชื่อ
ผูส้ ร้างงานนาเสนอก็สามารถใส่ได้ดงั นี้
รายละเอียดในขั้นที่ 2 บนแท็บสไลด์ มีดังนี้
 Date and time (วันที่และเวลา) คลิก ถ้าจะให้แสดงวันที่และเวลาในหน้าบันทึกย่อ และระบุ
รายละเอียดสาหรับข้อมูลที่เป็ นวันและเวลา
 Update automatically (ปรับปรุ งอัตโนมัติ) คลิก ถ้าจะให้แสดงวันที่และเวลา ตามวันและเวลาของ
เครื่ อง
 Language (ภาษา) เลือกภาษาที่จะใช้แสดงวันที่
 Fixed (คงที่) คลิก ให้แสดงวันและเวลาตามค่าที่กรอกไว้ในช่องข้างล่าง
 Calendar type (รู ปแบบปฏิทิน) เลือกประเภทของปฏิทิน (ในบางภาษามีการกาหนดประเภทของ
ปฏิทินไว้แล้ว อาจจะเลือกไม่ได้)
 Slide number (หมายเลขภาพนิ่ง) คลิก เพื่อให้แสดงลาดับที่ของสไลด์
 Footer (ท้ายกระดาษ) คลิก แล้วกรอกข้อความที่จะให้แสดงท้ายหน้ากระดาษในช่องด้านล่าง
 Don’t show on title slide (ไม่แสดงบนภาพนิ่งชื่อเรื่ อง) คลิก

หากไม่ตอ้ งการให้แสดงข้อความ

หัว/ท้ายนี้บนสไลด์ที่มีโครงร่ างเป็ นแบบชื่อเรื่ อง (เช่น แผ่นแรกของงานนาเสนอ)
 คลิกปุ่ ม Apply to All (นาไปใช้กบั ทั้งหมด) นาไปใช้กบั สไลด์ทุกแผ่น
 คลิกปุ่ ม Apply (นาไปใช้) นาไปใช้กบั สไลด์แผ่นที่เลือกแผ่นเดียว

การแทรกวันที่/เลขหน้ า
การแทรกวันที่/เวลา และหมายเลขหน้า ทาได้อีกวิธีหนึ่งบนแท็บ
Insert โดยคลิกที่ปุ่ม Date &Time
เพื่อแทรกวันที่และเวลา แล้วคลิกปุ่ ม Slide Number เพื่อแทรกหมายเลขสไลด์ เมื่อคลิกทั้งสองคาสัง่ ก็จะไป
ที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ Header and Footer เหมือนหัวข้อที่ผา่ นมา
จัดทาบันทึกย่อของผู้บรรยาย (Speaker Notes)
การทาบันทึกย่อ นอกจากจะช่วยให้ช่วยให้ผบู้ รรยายไม่ลืมประเด็นสาคัญในสไลด์แต่ละแผ่น โดย
การใส่ขอ้ ความที่จะบรรยายหรื อรายละเอียดของสไลด์แผ่นนั้น ซึ่งช่วยให้การบรรยายแม่นยาขึ้น บันทึกย่อนี้
จะมีจานวนเท่ากับจานวนสไลด์ที่สร้างไว้ เมื่อลบสไลด์แผ่นใดไป บันทึกย่อของสไลด์น้ นั จะถูกลบไปด้วย
กรอกบันทึกย่อในมุมมอง Notes Page
ในมุมมอง Notes Page (หน้าบันทึกย่อ)นี้ สามารถทางานกับข้อความของบันทึกย่อได้เต็มรู ปแบบ
ไม่ว่าจะเป็ นการกรอก/แก้ไข ข้อความและเลือกจัดรู ปแบบให้กบั ข้อความได้ตามต้องการ โดยจะเห็นผลการ
จัดทันที
กรอกบันทึกย่อในมุมมองปกติ
ในมุมมองแบบ
Notes Page สามารถตกแต่งเนื้อหาหรื อโครงสร้างของสไลด์ให้แตกต่างกับมุมมอง
ปกติได้ เช่น ย้ายตาแหน่ง เพิ่มกราฟิ ก หรื อรู ปภาพเข้ามาตกแต่ง เมื่อสัง่ พิมพ์ออกกระดาษก็จะได้รูปแบบ
ตามที่กาหนดไส้ในมุมมองนี้
แสดงข้ อความข้ อความในส่ วนหัวและท้ ายงานพิมพ์บันทึกย่อ
การใส่ขอ้ ความที่ส่วนหัวและท้ายบันทึกย่อนี้ จะคล้ายกับการใส่ขอ้ ความหัว/ท้ายสไลด์ที่ผา่ นมา แต่
จะกาหนดค่าจากแท็บ Notes and Handouts (บันทึกย่อและเอกสารประกอบการบรรยาย) แทน และ เพิ่ม
ข้อความหัวเรื่ องไว้บนหัวกระดาษได้ (ตัวเลือกนี้ใช้กบั งานพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) ได้
เช่นเดียวกัน) ดังนี้
จัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)
การทาเอกสารแจกให้กบั ผูฟ้ ังอาจใช้วิธีสงั่ พิมพ์สไลด์ท้งั หมดแจกผูฟ้ ังก็ได้ แต่จะเปลืองกระดาษสัก
หน่อยเพราะพิมพ์สไลด์หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งหน้ากระดาษใน PowerPoint มีคาสัง่ ที่ช่วยพิมพ์สไลด์อย่างย่อ โดย
สามารถพิมพ์ได้หน้าละหลายๆสไลด์ สาหรับการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนหัวและท้ายจะทา
ได้เหมือนการทาในบันทึกย่อที่ผา่ นมา ซึ่งจะมีผลต่อเอกสารประกอบการบรรยายด้วย จึงไม่ขอกล่าวซ้ าอีก
ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่ อง “แสดงข้อความในส่วนหัวและท้ายงานพิมพ์บนั ทึกย่อ” ที่ผา่ นมาได้
เลือกจานวนสไลด์ ในหน้ ากระดาษ
การเลือกจานวนสไลด์ที่จะพิมพ์ต่อหน้า สามารถเลือกได้ 6 แบบด้วยกันคือ ตั้งแต่สไลด์ 1 แผ่นต่อ
หน้าไปจนถึง 9 แผ่นต่อหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ต้องการพิมพ์ออกมาดูภาพรวมและ
ลาดับการนาเสนอสไลด์แต่ละแผ่น ก็อาจเลือกแบบ Handouts (9 Slides Per Page) หรื อหากเป็ นการพิมพ์

แจกให้ผฟู้ ังใช้ดูตามและจดบันทึกเพิ่มก็เลือกแบบ Handouts (3 Slides Per Page) ที่มีการขีดเส้นสาหรับเขียน
ข้อความไว้ขา้ งๆสไลด์ เป็ นต้น การเลือกจานวนสไลด์ทาได้ดงั นี้
เลือกจานวนสไลด์ ที่จะพิมพ์ใน 1 หน้ า
การพิมพ์ค่มู ือประกอบการบรรยาย
(Handout) สามารถเลือกพิมพ์ได้หลายสไลด์ใน 1
หน้าได้ดงั นี้

พิมพ์ค่มู อื ประกอบการบรรยายที่ MS-Word
สามารถสัง่ พิมพ์ค่มู ือประกอบการบรรยาย
ได้อีกแบบหนึ่ง โดยส่งเนื้อหาสไลด์ไปพิมพ์ที่โปรแกรม Microsoft Word และสามารถเก็บบันทึกเอกสารที่
ได้น้ นั เป็ นไฟล์ของเวิร์ด เพื่อนาไปใช้งานภายหลังได้ดว้ ย

