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คำนำ
หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กาหนดให้ มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ฝึกทักษะกระบวนการ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วัตถุป ระสงค์ข องการจั ดทาแบบฝึ กปฏิบั ติส าหรับนั กเรียน ประกอบชุดกิจกรรมเสริม ทักษะ
เรื่อง การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อให้นักเรียนใช้แบบฝึก
ปฏิบัติ ในกิจกรรมการเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ทาให้นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนานกับ
การทากิจกรรมในการเรีย นและประสบผลส าเร็จในการเรียนตามลาดับขั้น ซึ่งแบบฝึ กเสริมทักษะนี้
ประกอบด้วยเนื้อหา 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 รู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
เล่มที่ 2 การจัดรูปแบบข้อความและปรับแต่งสไลด์
เล่มที่ 3 การแทรกรูปภาพและการทางานกับวัตถุ
เล่มที่ 4 กำรแทรกไฟล์เสียงและกำรใส่เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์
เล่มที่ 5 การออกแบบฉากและตัวละครเคลื่อนไหว
เล่มที่ 6 การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
เล่มที่ 7 เทคนิคการนาเสนองานเอนิเมชั่น
ผู้ จั ด ท าขอขอบพระคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าปรึ ก ษา พร้ อ มให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแบบฝึกปฏิบัติครั้งนี้จนสาเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึก
ปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต่อไป
สุณิสำ สมบูรณ์
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คำชี้แจง
คาชี้แจงสาหรับการใช้ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้ น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ าปี ที่ 5 ก ารจั ด กิ จ ก รรม ก ารเรี ย น ก ารส อ น
วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ง 15102 โดยใช้ สื่ อ ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ เรื่ อ ง การสร้ า งการ์ ตู น เอนิ เมชั่ น
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 รู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
เล่มที่ 2 การจัดรูปแบบข้อความและปรับแต่งสไลด์
เล่มที่ 3 การแทรกรูปภาพและการทางานกับวัตถุ
เล่มที่ 4 กำรแทรกไฟล์เสียงและกำรใส่เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์
เล่มที่ 5 การออกแบบฉากและตัวละครเคลื่อนไหว
เล่มที่ 6 การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
เล่มที่ 7 เทคนิคการนาเสนองานเอนิเมชั่น
ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ เรื่ อ ง การสร้ า งการ์ ตู น เอนิ เ มชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะการทางานเป็นกลุ่มและทาให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คอมพิ วเตอร์ เ ป็ น ระบบ ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 7 เล่ม เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน มีการเรียนรู้ที่ เพื่อนช่วยเพื่อน มีความสุขกับ การปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน
เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังทาให้เกิดกระบวนการกลุ่ม นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

2

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ เรื่ อ ง การสร้ า งการ์ ตู น เอนิ เ มชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 4 การแทรกไฟล์เสียงและการใส่เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์
นี้ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
ศึกษาก่อนปฏิบัติกิจกรรม
1. นั ก เรีย นฟั งค าชี้แจงการใช้ ชุดกิ จกรรมเสริม ทั กษะ เรื่อง การสร้างการ์ตูนเอนิ เมชั่น ด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 4 การแทรกไฟล์เสียงและการใส่
เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์
2. ให้ นั ก เรี ย นรั บ ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ เรื่ อ ง การสร้ า งการ์ตู น เอนิ เมชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 4 การแทรกไฟล์เสียงและการใส่เอ็ฟเฟ็กต์
ลงบนสไลด์ เป็นรายบุคคล
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละใบงานจากชุดกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง
การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 4
การแทรกไฟล์เสียงและการใส่เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์
5. นั ก เรี ย นศึ ก ษาชุ ด กิ จ กรรมเสริม ทั ก ษะ เรื่ อ ง การสร้ างการ์ตู น เอนิ เมชั่ น ด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามลาดับขั้นตอนให้ถูกต้อง
6. อ่านคาชี้แจงและคาถามให้เข้าใจและรอบคอบ
7. ส่งผลงานการทาใบกิจกรรม
8. เมื่อทาใบกิจกรรมแล้วจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
9. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
10. นักเรียนสามารถนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาได้
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็ น คุ ณ ค่าและใช้ กระบวนการเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้ น
การเรี ย นรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปั ญ หา การท างานและอาชี พ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลและ
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ป.5/2 สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันด้วยความรับผิดชอบ
ผลกำรเรียนรู้
9. สามารถปฏิบัติการใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุได้ (P)
10. สามารถปฏิบัติกาหนดการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนสไลด์ได้ (P)
11. สามารถปฏิบัติการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม (P)
12. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
นาเสนองานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้ (P)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. บอกลักษณะการใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุได้ (K)
2. บอกลักษณะการกาหนดการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนสไลด์ได้ (K)
3. บอกลักษณะปฏิบัติการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม (P)
4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
นาเสนองานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (P)
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที่ 4 กำรแทรกไฟล์เสียงและกำรใส่เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษคาตอบ จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. การแทรกเสียงแบบใดทาไม่ได้ใน Microsoft PowerPoint 2013
ก. แทรก mp3
ข. บันทึกเสียง
ค. แทรกเสียงจาก Clip Organizer
ง. แทรกได้ทุกแบบที่กล่าวมา
2. สัญลักษณ์
นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร
ก. มีภาพเคลื่อนไหวอยู่บนสไลด์
ข. มีไฟล์เสียงอยู่บนสไลด์
ค. มีไฟล์วิดีโออยู่บนสไลด์
ง. มีปุ่มเชื่อมโยงอยู่บนสไลด์
3. สัญลักษณ์
นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร
ก. คลิกเพื่อฟังเสียง
ข. คลิกเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
ค. คลิกเพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
ง. คลิกเพื่อตัดต่อไฟล์เสียงให้สั้นลง
4. สัญลักษณ์
นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร
ก. คลิกเพื่อฟังเสียง
ข. คลิกเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
ค. คลิกเพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
ง. คลิกเพื่อตัดต่อไฟล์เสียงให้สั้นลง

ทำข้อสอบด้วย
ควำมตั้งใจนะคะ
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5. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. .WAV
ข. .MP3
ค. .MP4
ง. MIDI
6. ภาพเครื่องมือนี้
มีหน้าที่อะไร
ก. บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว
ข. การแทรกรูปภาพ
ค. สร้างภาพนิ่ง
ง. เพิ่มรูปภาพ
7. ภาพเครื่องมือ
ก. แทรกรูปภาพ
ข. สร้างภาพเคลื่อนไหว
ค. เพิ่มความสว่าง
ง. สร้างภาพนิ่ง

มีหน้าที่อะไร

8. ภาพเครื่องมือนี้
มีหน้าที่อะไร
ก. แทรกรูปภาพ
ข. สร้างภาพเคลื่อนไหว
ค. เพิ่มความสว่าง
ง. สร้างภาพนิ่ง
9. การใส่เอฟเฟ็กต์ให้แต่ละวัตถุบนสไลด์ ต้องคลิกเลือกที่แท็บใด
ก. ออกแบบ
ข. การเปลี่ยน
ทำข้อสอบด้วย
ค. ภาพเคลื่อนไหว
ควำมตั้งใจนะคะ
ง. การนาเสนอภาพนิ่ง
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10. วัตถุใดบนสไลด์ที่เรา ไม่สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ได้
ก. รูปร่างต่าง ๆ บนสไลด์
ข. พื้นหลังบนสไลด์
ค. รูปภาพบนสไลด์
ง. ข้อความบนสไลด์

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ
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กระดำษคำตอบ
ก่อนเรียน

คะแนนรวม
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
วันที่..............................เดือน.........................................................พ.ศ.................................

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

8

ใบควำมรูท้ ี่ 4.1
เรื่อง กำรใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุ
กำรแทรกเสียง
การแทรกเสียงหรือเพลงประกอบ สามารถดึงดูดผู้ฟังให้สนใจงานนาเสนอยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้

คลิกที่แท็บ แทรก

2

คลิกที่ปุ่ม เสียง

3

4
คลิกเลือก เสียงบนพีซี
ของฉัน

คลิกเลือกสไลด์
มำแทรกเสียงเพลง
กันเถอะ

1

9

5

เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เสียง

6

คลิกที่ปุ่ม แทรก

เลือกไฟล์เสียงตามต้องการ

7

กำรกำหนดรูปแบบกำรเล่นเสียง

กาหนดรูปแบบและรายละเอียด
เกี่ยวกับการเล่นเสียง

คลิกเลือกลาโพง

4

3

คลิกที่ปุ่ม การเล่น

1

จะปรากฏปุ่มทดสอบการเล่นเสียง
และปุ่มปรับระดับเสียง

2

10

กำหนดรูปแบบและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเล่นเสียง
1. Trim Audio (ตัดแต่งเสียง)
2. Fade In (ค่อย ๆ ดังขึ้น)
3. Fade Out (ค่อย ๆ เบาลง)
4. Volume (ระดับเสียง) : ปรับระดับเสียง
5. Start (เริ่ม) : ลักษณะการเริ่มเล่นเสียง
- Automatically (อัตโนมัติ)
- On Click (เมื่อคลิก)
6. Play Across Slides (เล่นในสไลด์ทั้งหมด)
7. Loop until Stopped (วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด)
8. Hide During Show (ซ่อนระหว่างการนาเสนอ)
2

1

3

6

4

8

5

7

กำรลบเสียง
ถ้าต้องการลบเสียงที่แทรกนั้นทาตามขั้นตอนดังนี้

2
3

คลิกเลือกที่ลาโพง

1

คลิกเมาส์ขวา จะปรากฏ
หน้าต่างขึ้นมาให้เลือก ตัด
หรือ กดปุ่ม Delete
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กำรบันทึกเสียง
การบันทึกเสียง ต้องเตรียมอุปกรณ์และเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
จากนั้นทาตามขั้นตอนดังนี้

1

คลิกที่ปุ่ม แทรก

คลิกที่ปุ่ม เสียง

คลิกเลือก บันทึกเสียง

2

3

4

จะปรากฏหน้าต่าง บันทึกเสียงเมื่อบันทึกเสียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง

ชื่อไฟล์
บันทึกเสียง
กันเถอะ

ปุ่มบันทึกเสียง

ปุ่มทดลองเล่น

ปุ่มหยุด
สังเกตจะมีปุ่มลาโพงที่หน้าจอออกแบบ

5

12

ชนิดของไฟล์เสียงในระบบคอมพิวเตอร์
ในงานคอมพิวเตอร์นั้น มีไฟล์เสียงหลายประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติต่างกัน
ออกไป ทาให้เราควรรู้จักกับไฟล์เสียงประเภทต่างๆ จะได้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานของเราได้
ไฟล์ เสี ย งบางชนิ ด อาจใช้ งานได้ กั บ บางโปรแกรมเท่ านั้ น หรือ บางชนิ ด อาจใช้ งานได้ กั บ หลายๆ
โปรแกรม
1) MIDI (.mid) ย่ อ ม าจาก Musical Instrument Digital Interface เป็ น ไฟ ล์ ที่ ไม่
สามารถบันทึกเสียงร้องได้ เพราะเป็นไฟล์ที่เก็บคาสั่งที่ส่งไปให้อุปกรณ์ดนตรีแสดงเสียงออกมาตาม
ข้อมูลที่อยู่ข้างในได้ ทาให้อุปกรณ์ดนตรีที่ต่างกัน เมื่อได้ทางานกับไฟล์ midi อันเดียวกัน อาจทาเสียง
ออกมาไม่เหมือนกันก็ได้ แต่ไฟล์แบบนี้เป็นที่นิยมมาก เพราะมีขนาดเล็ก และแก้ไขได้ง่าย สามารถ
ประยุกต์ให้ midi เหล่านี้ออกมาเป็นเสียงดนตรีจริงๆได้ ดังนั้นคุณภาพเสียงที่อ่านได้จาก midi จะดี
แค่ไหน จึงขึ้นอยู่กับ sound card (support midi) หรือ อุปกรณ์+software ประเภท synthesizer
2) WAVE (.wav) เป็นไฟล์เสียงที่ได้มาจากการบันทึกเสียง แล้วเก็บไว้ในระบบดิจิตอล ทา
ให้เราสามารถนาไฟล์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆต่อได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งเสียง ผสมเสียง
หรือ convert ไปเป็นไฟล์เสียงประเภทอื่นๆได้ (เมื่อทางานร่วมกับ software) ไฟล์ประเภทนี้มีขนาด
ใหญ่ เพราะสามารถเก็บความละเอียดไว้ได้มากเท่าที่เราต้องการโดยไม่มีการบีบอัดข้อมูล (นอกจากว่า
จะมาปรับแต่งทีหลัง) เป็นไฟล์เสียงประเภทหนึ่งที่มักจะพบในวงการดนตรีมาก (อย่างน้อยที่สุดก็เป็น
เสียงของนักร้อง)
3) MP3 (.mp3) เป็นที่นิยมมากในหมู่นักฟังเพลงทั่วไปในปัจจุบัน เพราะเป็ นไฟล์เสียงที่ถูก
บีบข้อมูลให้เล็กลงจากสัญญาณเสียงจริงได้ถึง 10 เท่า โดยเราสามารถเลือกความละเอียดของการ
เข้ารหัสได้ ทาให้คุณภาพเสียงของไฟล์ประเภทนี้ที่บีบอัดข้อมูลไม่มากนัก มีคุณภาพดีใช้ได้เลยทีเดียว
(bitrate 128 Kbps) และเนื่องจากความเล็กของไฟล์ประเภทนี้ทาให้ เป็นที่นิยมในการส่งไฟล์นี้ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตกันด้วย
4) WMA (.wma) เป็ น ไฟล์ เสี ย งที่ บ.ไมโครซอฟท์ คิด ขึ้ น มาให้ ท างานร่ว มกั บ โปรแกรม
Windows Media Player ของระบบวินโดว์ สามารถฟังเสียงผ่ านระบบ streaming ได้ คือ ดาวน์
โหลดข้อมูลไปด้วย พร้อมกับถอดรหัสเสียงให้ฟัง ไปพร้อมๆกันเลย โดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดครบ
100% ส่ว นคุณ ภาพเสีย งนั้ น มีความละเอียดสูงไม่แพ้ mp3 128 Kbps เลย แต่จะมีขนาดเล็ กกว่า
mp3 ที่ความละเอียดเสียงพอๆกัน เพราะเข้ารหัสแบบ bitrate 64 Kbps (ครึ่งเดียว) ปัจจุบันเครื่อง
เสียงบ้านและรถยนต์ได้หันมารองรับไฟล์ระบบนี้มากขึ้นแล้ว
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ใบกิจกรรมที่ 4.1
กำรใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุ
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................

คำชี้แจง

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. เติบคาตอบขั้นตอนการแทรกเสียงลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………………………
เติบคาตอบขั้นตอนการบันทึกเสียงลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………
เติบคาตอบขั้นตอนการลบเสียงลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนด
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 เปิดงานนาเสนอชื่อ Work 3-2 ที่บันทึกไว้
 แนะนาตนเอง โดยการบันทึกเสียงและแทรกลงในสไลด์
 ดาวโหลดเสียง MP3 และแทรกเสียงดนตรีลงในสไลด์
 บันทึกไฟล์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Work 4-1
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ใบควำมรู้ที่ 4.2
เรื่อง กำรกำหนดกำรเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนสไลด์

กำรกำหนดกำรเคลื่อนไหว
การกาหนดการเคลื่อนไหว คือ การเพิ่มลูกเล่นในการแสดงวัตถุต่างๆ ที่นาเสนออกมาให้
เคลื่อนไหว ทาให้ดูตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่แท็บ ภาพเคลื่อนไหว

2
3

1
คลิก วัตถุในสไลด์

คลิกเลือก กลุ่มคาสั่ง
ภาพเคลื่อนไหว

15

คลิกเลือกเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ ดังรูป

4

5
จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ
เอฟเฟ็กต์เข้าเพิ่มเติม : เอฟเฟ็กต์สาหรับนาวัตถุเข้าสไลด์
เอฟเฟ็กต์เน้นเพิ่มเติม : เอฟเฟ็กต์สาหรับเน้นวัตถุ
เฟ็กต์ออกเพิ่มเติม : เอฟเฟ็กต์สาหรับนาวัตถุออกจากสไลด์
เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม : เอฟเฟ็กต์สาหรับการเคลื่อนไหวตาม
ทิศทางที่กาหนด
มำทำภำพเคลื่อนไหว
กันเถอะ

16

กำรปรับแต่งภำพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหว
คลิกที่ เพิ่มภาพเคลื่อนไหว
คลิกที่แท็บ ภาพเคลื่อนไหว

2

5

คลิกที่ บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

3

4
1
เมื่อกาหนดภาพเคลื่อนไหว
ให้วัตถุเสร็จแล้ว จะปรากฏหมายเลข
แสดงลาดับภาพเคลื่อนไหว

ปรากฏลาดับ
ภาพเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ สาหรับกาหนดรายละเอียดภาพเคลื่อนไหวดังนี้
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กำรลบภำพเคลื่อนไหว
ถ้าต้องการลบเคลื่อนไหวออกจากวัถตุ มีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่ บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว
แล้วลาดับเลขที่ต้องการลบ

1
n

คลิกปุ่ม เอาออก หรือ
กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์

2

กำรกำหนดเปลี่ยนสไลด์
รูปแบบการแสดงสไลด์ คือ การใส่เอฟเฟ็กต์ระหว่างการเลื่อนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไป ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
คลิกเลือก เอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ
คลิกเลือก การเปลี่ยน

3

2

คลิกเลือก สไลด์

1

18

4

...หรือคลิกเลือกเอฟเฟ็กต์อื่น
ๆ

กำรกำหนดรำยละเอียดของกำรเปลี่ยนสไลด์
คลิกแท็บ การเปลี่ยน
กาหนดรายละเอียดอื่น ๆ
2 ในการแสดงสไลด์

1
เมื่อกาหนด การเปลี่ยน
ให้กับสไลด์จะมีสัญลักษณ์
ดังรูป หมายเลข 1 รูปดาว

19

กำรยกเลิกกำรเปลี่ยนสไลด์
คลิกที่ปุ่ม ไม่มี

3

1

2

คลิกทีแ่ ท็บ การเปลี่ยน

คลิก เลือกสไลด์

ศึกษำกำรเปลี่ยนสไลด์
แล้วไปทำกิจกรรม
กันเถอะ
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ใบกิจกรรมที่ 4.2
กำรกำหนดกำรเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนสไลด์
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
คำชี้แจง

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. อธิบายขั้นตอนการกาหนดการเคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. อธิบายขั้นตอนการปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. อธิ……………………………………………………………………………………………………………………………………
บายขั้นตอนการลบภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนสไลด์ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. อธิ……………………………………………………………………………………………………………………………………
บายขั้นตอนการยกเลิกการเปลี่ยนสไลด์ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนด
 เปิดงานนาเสนอชื่อ Work 4-1ที่บันทึกไว้
 การกาหนดการเปลี่ยนสไลด์ทุกสไลด์
 การกาหนดการเคลื่อนไหวเพื่อตกแต่งสไลด์ให้น่าสนใจ
 บันทึกไฟล์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Work 4-2

มำเปลี่ยนสไลด์
กันเถอะ
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ใบกิจกรรมที่ 4.3
กำรนำเสนอข้อมูลจังหวัดของฉัน
คำชี้แจง

ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนด

 เปิดงานนาเสนอ Work 3-3 และแทรกสไลด์เพิ่มตามจานวนที่นักเรียนออกแบบ
 แนะนาจังหวัด โดยพิมพ์ข้อความลงในสไลด์
ตัวอย่ำงหัวข้อกำรนำเสนอ
- ประวัติของจังหวัด
- คาขวัญประจาจังหวัด
- เพลงประจาจังหวัด
 โหลดเพลง MP3 เพลงประจาจังหวัดแล้วแทรกลงในสไลด์
 บันทึกไฟล์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Work 4-3

นำเสนอข้อมูลจังหวัด
ของฉันกันเถอะ
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แบบสอบหลังเรียน
เล่มที่ 4 กำรแทรกไฟล์เสียงและกำรใส่เอ็ฟเฟ็กต์ลงบนสไลด์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษคาตอบ จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. สัญลักษณ์

นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร

ก. คลิกเพื่อฟังเสียง
ข. คลิกเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
ค. คลิกเพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
ง. คลิกเพื่อตัดต่อไฟล์เสียงให้สั้นลง
2. สัญลักษณ์
นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร
จ. มีภาพเคลื่อนไหวอยู่บนสไลด์
ฉ. มีไฟล์เสียงอยู่บนสไลด์
ช. มีไฟล์วิดีโออยู่บนสไลด์
ซ. มีปุ่มเชื่อมโยงอยู่บนสไลด์
3. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. .WAV
ข. .MP3
ค. .MP4
ง. MIDI
4. การแทรกเสียงแบบใดทาไม่ได้ ใน Microsoft PowerPoint 2013
ก. แทรก mp3
ข. บันทึกเสียง
ทำข้อสอบด้วย
ค. แทรกเสียงจาก Clip Organizer
ควำมตั้งใจนะคะ
ง. แทรกได้ทุกแบบที่กล่าวมา
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5. สัญลักษณ์
นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร
ก. คลิกเพื่อฟังเสียง
ข. คลิกเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
ค. คลิกเพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
ง. คลิกเพื่อตัดต่อไฟล์เสียงให้สั้นลง
6. การใส่เอฟเฟ็กต์ให้แต่ละวัตถุบนสไลด์ ต้องคลิกเลือกที่แท็บใด
ก. ออกแบบ
ข. การเปลี่ยน
ค. ภาพเคลื่อนไหว
ง. การนาเสนอภาพนิ่ง
7. ภาพเครื่องมือ
มีหน้าที่อะไร
ก. แทรกรูปภาพ
ข. สร้างภาพเคลื่อนไหว
ค. เพิ่มความสว่าง
ง. สร้างภาพนิ่ง
8. วัตถุใดบนสไลด์ที่เรา ไม่สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ได้
ก. รูปร่างต่าง ๆ บนสไลด์
ข. พื้นหลังบนสไลด์
ค. รูปภาพบนสไลด์
ง. ข้อความบนสไลด์
9. ภาพเครื่องมือนี้
มีหน้าที่อะไร
ก. บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว
ข. การแทรกรูปภาพ
ค. สร้างภาพนิ่ง
ง. เพิ่มรูปภาพ

ทำข้อสอบด้วย
ควำมตั้งใจนะคะ
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10. ภาพเครื่องมือนี้
ก. แทรกรูปภาพ
ข. สร้างภาพเคลื่อนไหว
ค. เพิ่มความสว่าง
ง. สร้างภาพนิ่ง

มีหน้าที่อะไร

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ
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กระดำษคำตอบ
หลังเรียน

คะแนนรวม
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
วันที่..............................เดือน.........................................................พ.ศ.................................

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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