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เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที ่14 

Adobe Dreamweaver คร้ังที ่5 

 

 

สาระสําคญั 

การสร้างกราฟ  เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ี Microsoft PowerPoint สามารถอาํนวยความสะดวกใหผู้ใ้ช้

สามารถนาํตวัเลขท่ีไดจ้ากการทาํตารางบนสไลดม์าทาํกราฟใหมี้สไตลท่ี์สวยงาม    อีกทั้งยงัมีคาํสัง่และ

วิธีการทาํผงัองคก์รต่าง ๆ ใหง้านนาํเสนอน่าสนใจยิง่ข้ึน  

 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้างกราฟ (Chart) และทาํผงัองคก์ร (Organization) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

- ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัโดยดูจากการสาธิต 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

- ฝึกปฏิบติัตามเอกสารประกอบการสอน 

- มอบหมายงานใหท้าํทา้ยชัว่โมงเรียน พร้อมส่งงาน 

 

  



2 
 

เนือ้หามีดงันี ้

ชุดคาํส่ัง  Insert table, Insert Chart, Insert SmartArt, Insert hyperlink , Edit hyperlink  

 

ตอนที ่1 

1.1 การสร้างตาราง (Table) 

การแทรกวตัถุ (Object) ต่างๆในสไลด์ 

1. เปิดสไลดใ์หม่ จากนั้นเลือกคาํสัง่ Insert แลว้

เลือก Table โปรแกรมจะเปิดหนา้ต่าง Insert 

Table ดงัรูปดา้นขวาเพื่อกาํหนดขนาดของ 

Row, Column  ซ่ึงในท่ีน่ีใหเ้ลือกขนาดของ 

table เป็น 2x3 จะมีตาราง 2 column 3 row  

ปรากฏข้ึนในสไลด ์

 

 

2. คลิกท่ี cell ใน table เพื่อใส่ขอ้มูลดงัรูป 

 

3. สงัเกตท่ีเมนูคาํสัง่จะมีคาํสัง่ใหม่ช่ือ Table Tools ปรากฏข้ึนดงัรูป            

ซ่ึงสามารถนาํเมนูน้ีมาใชใ้นการปรับปรุงและปรับแต่งตารางได ้

4. ทาํการใส่ส่วนหวัของ slide ( slide title) เป็น “Table” 
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1.2 การสร้างแ ผนภูมิ (Chart) 

1. เปิดสไลดใ์หม่ จากนั้นเลือกคาํสัง่ Insert แลว้เลือก Chart  โปรแกรม จะเปิดหนา้ต่าง 

Insert chart ดงัรูปดา้นล่างเพื่อกาํหนดรูปแบบของแผนภูมิท่ีจะนาํมา ใส่ในงานพรีเซนเต

ชนั เม่ือเลือกค่า (ในตวัอยา่งน้ีคือ Pie) แลว้ คลิกท่ี OK 

 
 

2. จากนั้นจะมีหนา้ต่างตาราง Excel ปรากฏข้ึนช่ือChart in Microsoft PowerPoint ท่ีมีค่าต่างๆท่ีสอดคลอ้ง

กบัแผนภูมิในสไลดท่ี์แสดงในพรีเซนเตชนั  ซ่ึงเม่ือปรับปรุงช่ือหรือค่าในตาราง Excel จะมีผลให้

แผนภูมิเปล่ียนไปดว้ย 

     
3. สงัเกตท่ีเมนูคาํสัง่จะมีคาํสัง่ใหม่ช่ือ Chart Tools ปรากฏข้ึน สามารถนาํเมนูน้ีมาใชใ้นการปรับปรุงและ

ปรับแต่งแผนภูมิได้

 
 

4. ทาํการใส่ส่วนหวัของ slide ( slide title) เป็น “Chart” 
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1.3 การสร้างแผนผงัต่างๆจาก SmartArt  

1. เปิดสไลดใ์หม่ จากนั้นเลือกคาํสัง่ Insert แลว้เลือก SmartArt โปรแกรมจะเปิดหนา้ต่าง Choose a 

SmartArt Graphic ดงัรูปดา้นล่างเพื่อกาํหนดรูปแบบของแผนผงัท่ีจะนาํมาใส่ในงานพรีเซนเตชนั เม่ือ

เลือกค่า (ในตวัอยา่งน้ีคือ Basic Pyramid) แลว้ คลิกท่ี OK 

 
 

2. จากนั้นจะมีหนา้ต่าง Type your text here ปรากฏข้ึน ท่ีมีขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกบัแผนผงัในสไลดท่ี์

แสดงในพรีเซนเตชนั  ซ่ึงเม่ือปรับปรุงช่ือ[Text] จะมีผลใหแ้ผนผงัเปล่ียนไปดว้ย 

 

 
 

ทาํการพิมพข์อ้มูลในปิรามิด โดยส่วนฐานพิมพค์าํวา่ “Worker”   “Manager”  และ “CEO”  ดงัรูป 
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3. คลิกเมาส์ท่ี textbox Manager ในปิรามิด จากนั้นคลิกขวาเลือก Add shape After และทาํการพิมพ์

ข้อความ “Leader” ดงัรูป 

 
 

4. สงัเกตท่ีเมนูคาํสัง่จะมีคาํสัง่ใหม่ช่ือ SmartArt Tools ปรากฏข้ึน สามารถนาํเมนูน้ีมาใชใ้นการปรับปรุง

และปรับแต่งแผนผงัได ้

5. ทาํการใส่ส่วนหวัของ slide ( slide title) เป็น “SmartArt” 
 

ตอนที ่2

1. ทาํการสร้าง slide ใหม่และทาํการพิมพข์อ้ความใน slide จากนั้นทาํการเลือก slide มาไวก่้อนหนา้ slide 

ท่ีมี title เป็น Table ดงัรูป 

 การกาํหนดจุดเช่ือมโยงให้กบัข้อความ (Text) กบัวตัถุ (Object)  

 
 

2. เลือกขอ้ความ Table  ใน slide จากนั้นคลิกท่ีเมนูคาํสัง่ Insert แลว้เลือก Hyperlinkโปรแกรมจะเปิด

หนา้ต่าง Insert Hyperlink เพื่อสร้างการเช่ือมโยง จากนั้น เลือก Place in This Document และคลิกท่ี

สไลดท่ี์ตอ้งการเช่ือมโยง ซ่ึงในท่ีน้ีใหเ้ลือก slide ท่ีช่ือ table ดงัรูป  
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แลว้คลิก OK จะพบวา่ขอ้ความท่ีเลือกมีการขีดเสน้ใต ้

 
3. คลิกเมาส์เลือกขอ้ความ table จากนั้นคลิกเมาส์ขวาเลือก remove hyperlink เพื่อยกเลิกการเช่ือมโยง 

4. จากนั้นทาํการกาํหนดการเช่ือมโยงใหก้บั Chart และ SmartArt ใน Slideโดยให ้link กบั Slide Chart 

และ SmartArt ตามลาํดบั 

5. คลิกเมาส์เลือกขอ้ความ Chart ท่ีทาํการกาํหนด hyperlink จากนั้นคลิกเมาส์ขวาเลือก Edit hyperlink เพื่อ

ทาํการปรับรายละเอียดของ hyperlink  ซ่ึงในทีนี่ใ้ห้ทาํการกาํหนด screenTip เป็น “ Link to Table  

6. ทาํการคลิกท่ี กราฟใน Slide ของ Chart เพื่อกาํหนด hyperlink ไปยงั Slide Insert  ดงัรูป  จากนั้นใช้

คาํสัง่ Slide Show เพื่อสงัเกตการทาํงาน 
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จงสร้างงานพรีเซนเตชนัการขายประกนัชีวิตของพนกังาน โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

งานทีม่อบหมาย 

• ตารางยอดขาย 

• กราฟแสดงยอดขายในแต่ละภาค 

• แผนผงัแบบปิรามิดท่ีสมัพนัธ์กบัยอดขายโดยภาคท่ีมียอดขายมากท่ีสุดจะเป็นฐานของปิรามิดและ

ภาคท่ีมียอดขายนอ้ยท่ีสุดจะเป็นยอดของปิรามิด 

โดยใหมี้การเช่ือมโยงในแต่ละหวัขอ้  

ตวัอยา่งขอ้มูลยอดขาย 

ภาค ยอดขาย (หม่ืนราย) 

เหนือ 1.4 

กลาง 2.5 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.1 

ใต ้ 0.9 

บนัทึกลงในเอกสารช่ือWorkPP4_xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx หมายถึงรหสันกัศึกษา)  


