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គ្រូបងគ្រៀន : ណូចានណ់ារ៉ា
nochannara@gmail.com

ការណណនាំពី កម្មវិធី Microsoft 

POWERPOINT 2010

មាតិកា

ងម្ងរៀនទី ១
ងេចក្តីង្ីើម្

ងម្ងរៀនទី ២
ការបងរកីត SLIDE
េាំរប់ងធវីបទ
បង្ហា ញ

ងម្ងរៀនទី ៣
ការដាក់របូភាព
េាំងេរ វីងេអ ូ
និរ ការង ោះពុម្ព
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ងម្ងរៀនទី ១
ងេចកី្តង្ីើម្
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គោលបំណងនៃគេគ ៀៃ
1.  គបៀបគបើក ៃិង បិទកេមវធិើ
2.  គបៀបSAVE ជាវ ើគេអូ  ូបភាព បទបង្ហា ញទូគៅ ៃិង PDF

-  គបៀបគបើកកេមវធិើ: Click Start  All Programs  Microsoft Office 
Microsoft PowerPoint 2010

-  គបៀបបិទកេមវធិើ : Click File  Exit ឬ ចុច Button Close 

Microsoft Power Point គឺជាកេមវធិើេួយដេល
គគគ្បើ្ាស់សំរាប់គ ៀបចំកា គធវើបទបង្ហា ញ ឬ
កា ពៃយល់គលើគគ្ោងកា គសេងៗ កា គ ៀបចំ
បលង់គេគ ៀៃ កេមវធិើទូ ទសេៃ៍ ៃិងកា គ ៀបចំ
ចលនាគសេងៗតាេកា ដេលចង់ាៃ។

គសចកតើគសតើេ
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា វ ើគេអូ  ូបភាព បទបង្ហា ញទូគៅ ឬ ជា PDF

• Microsoft PowerPoint ាៃសតល់ៃូវភាពង្ហយ ្សួលកនុងកា SAVE ឯកសា ជា
្ទង់្ាយគសេងៗ េូចជា វ ើគេអូ  ូបភាព ឬជាបទបង្ហា ញទូគៅដេលេិៃចាំច់
គបើកជាេួយកេមវធិើ PowerPoint សំរាប់ឲ្យគោកអនកយកគៅគ្បើជាេួយកេមវ ើធើគសេ
ងៗ ឬ គលើគគហទំព័ ជាគេើេ។

• កនុងគេគ ៀៃគៃេះ គយើងៃឹងគលើកយក ្បគេទនៃកា SAVE ឯកសា ខ្លេះៗេកបង្ហា ញ
ជូៃេូចជា៖
– ្បគេទជា វ ើគេអូ MPEG-4 Video ឬ Windows Media Video
– ្បគេទជា ូបភាព JPEG, PNG, GIF ៃិង TIFF 
– ្បគេទជាបទបង្ហា ញទូគៅ PowerPoint Show
– ្បគេទជា PDF
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា វ ើគេអូ MPEG-4 Video

• សូេចុច គលើ File 
Save As ឬចុច F12

• គៅ្រង់ Save as 
type: សូេគ្ជើសគ ើស
យក MPEG-4 Video

•  ចួចុច SAVE 
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា  ូបភាព

• សូេចុច គលើ File 
Save As ឬចុច F12

• គៅ្រង់ Save as 
type: សូេគ្ជើសគ ើស
យក JPEG File In..

•  ចួចុច SAVE 
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា  ូបភាព

• សូេ ចុច All Slides ្បសិៃគបើគោកអនកចង់ SAVE ្គប់ Slides
• ឬចុច Just This One ្បសិៃគបើគោកអនកចង់ SAVE ដរ ១ Slide ដេលកំពុងគធវើកា 
គលើវា។

• ចំណំ : គោកអនកអាច Save ជា្បគេទ បូភាពគសេងៗគទៀរ គោយអៃុវរតៃ៍តាេ
ចំៃុចេូចខាងគលើ។
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា បទបង្ហា ញទូគៅ

• គោកអនកអាច SAVE ឯកសា ជា PowerPoint Show សំរាប់គ្បើ្ាស់កនុង កំុពយូទ័ 
គសេងគទៀរ គោយេិៃចាំច់ោៃកេមវធិើ PowerPoint គ ើយ គលើកដលងដរ្រូវកា ដក 
ដ្បខ្លឹេសា  បស់គោកអនក។

• សូេចុច F12 
• បនាា ប់េក គ្ជើសគ ើស Power
Point Show គៅ្រង់ Save as
Type។
•  ចួ ចុច Save 
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា PDF

• សូេចុច F12

• គ្ជើសគ ើសយក PDF

• ចុច Options… គេើេបើ
កំៃរ់ចំៃួៃ Slide ដេល

្រូវ SAVE 
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 គបៀប SAVE ឯកសា ជា PDF

• គៅ្រង់ From …To សូេកំណរ់
ចំៃួៃ Slide ដេល្រូវ SAVE

• គៅ្រង់ Publish what: សូេគ្ជើស
យក Handouts 

• ្រង់ Slides per page: សូេកំណរ់
ចំៃួៃ Slide ដេល្រូវបង្ហា ញកនុងេួយ
ទំព័ 

•  ចូចុច OK
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ងម្ងរៀនទី ២
ការបងរកីត SLIDE
េាំរបង់ធវីបទបង្ហា ញ

12

គោលបំណងនៃគេគ ៀៃ
1. កា បគងកើរ SLIDE គោយោៃគំ ូ្សាប់
2. កំណរ់ SLIDE PAGE SETUP
3. បតូ ពណ៌ BACKGROUND
4. បតូ SLIDE LAYOUT
5. កា ង្ហ ជាេយួ MASTER VIEW
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កា បគងកើរ SLIDE គោយោៃគ ំូ្ សាប់
1. Click File  New Sample Template
2. គ្ជើសគ ើសគំ ូណេួយដេលគពញចិរត
3. ចុច Create
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 គបៀបកណំរ់ SLIDE PAGE SETUP

• សំរាប់គ្ជើសគ ើស្បគេទ្កោស់ ៃិង ដកទំ ង់
្កោស់គៅតាេទំ ង់ដេលចង់ាៃ

1. ចុចគលើ Design 
2. ចុចគលើ Page Setup

14



8

 គបៀបកណំរ់ SLIDE PAGE SETUP
គ្ជើសគ ើសទំហំ SLIDE
ៃិងគលខ្គ ៀងចប់គសតើេ

គ្ជើសគ ើសទំ ង់ SLIDE
គសតក ឬ បញ្ឈ 

គ្ជើសគ ើសទំ ង់្កោស់គៅគពល្ពើៃ
គសតក ឬ បញ្ឈ 
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 គបៀបបតូ ោកព់ណ៌ Background
• គ្ជើសគ ើស្បគេទនសាBackground
1. ចុចគលើ Design 
2. ចុចគលើ Background Styles
3. ចុចគលើ Format Background
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 គបៀបបតូ ោកព់ណ៌ Background
1. គ្ជើសគ ើសពណ៌ ឬ  ូប
ភាពសំរាប់គធវើ ជា
Background

2. ចុច Close (សំរាប់
Apply គលើ Slide ដេល
កំពុងបតូ ពណ៌)

3. ចុច Apply to All សំរាប់
្គប់Slide
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 គបៀបបតូ SLIDE LAYOUT
1. ចុច HOME 
2. ចុច SLIDE LAYOUT
3. គ្ជើសគ ើស្បគេទ ទំ ង់
ដេលចង់ាៃ
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 គបៀបគ ៀបចំទំ ង់ SLIDE
1. ចុចគលើ VIEW
2. គ្ជើសគ ើស្បគេទ PRESENTATION VIEW
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 គបៀបគ ៀបចំទំ ង់ SLIDE
សំរាប់គធវើកា គៅគលើ Slide ធេមតា សំរាប់បង្ហា ញ Slide ជាលកខណៈរូចៗង្ហយ

្សួលកនុងកា រំគ ៀបតាេលំោប់

សំរាប់បង្ហា ញ Slide ៃិង អវើដេលគយើងាៃស គស គៅ្រង់ Notes Section

សំរាប់បង្ហា ញ Slide Show
ជាលកខណៈ Full Screen 
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 គបៀបគ ៀបចទំ ំង់គៅកនុង Master Views
• Master Views សំរាប់កំណរ់ឲ្យអកេ ឬ ទំ ង់ចលនា បស់

Slide ោៃលកខណៈេូចៗោន គៅគពលគយើងបដៃែេ Slide ថ្មើ។
1. ចុចគលើ VIEW
2. គ្ជើសគ ើស MASTER VIEW
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 គបៀបគ ៀបចំទំ ង់គៅកនុង Master Views
សំរាប់គ ៀបចំទំ ង់ SLIDE ឬ អកេ 
ឬ ចលនា ឲ្យេូចោន ាងំអស់
គៅគពល Slide Show

សំរាប់គ ៀបចំទំ ង់ Handout េូចជា
្បគេទ ្កោស់ A4 គៅគពល ្ពើៃ

សំរាប់គ ៀបចំទំ ង់ Notes េូចជា
កា កំណរ់ពណ៌ ឬ Outlines
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ងម្ងរៀនទី ៣
ការដាករ់បូភាព
េាំងេរ វីងេអូ និរ
ការង ោះពមុ្ព

23

គោលបំណងនៃគេគ ៀៃ
1. កា បញ្ចូ ល តារាង គលខ្ទំព ័  ូបភាព ច នាសេពៃ័ធ្កុេហ ុៃ ...
2. កា គ្បើ Hyperlink , Action Button …
3. កា កំណរ់ Show ៃិង Custom Show, Animation, Transition …
4. កា ោកប់ញ្ចូ ល Video , Sound, Print ៃិង កា ង្ហ ជាគ្ចើៃគទៀរ។

 គបៀបបញ្ចូ លតារាង
1. ចុច Insert 
2. ចុច Table 
3. ចុច Insert Table
4. គ្ជើសគ ើសចំៃួៃ
ជួ គេក ៃិង ជួ ឈ 

5. ចុច OK
24
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 គបៀបបញ្ចូ ល ូបភាព
• ចុច Insert  Clip Art
• ឬ Insert  Picture
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 គបៀបបញ្ចូល  ចនាសេពៃ័ធ បស់្កុេហ ុៃ េួយ
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• សូេចុចគលើ Insert SmartArt  Hierarchy  OK
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គ ំូនៃ  ចនាសេពៃ័ធ បស់្កុេហ ុៃ េួយ

27

នយក

គ្រធានណ្ែក ទី ១ គ្រធានណ្ែក ទី ២ គ្រធានណ្ែក ទី ៣

ទីគ្រឹកា

 គបៀប បដៃែេ  ចនាសេពៃ័ធ បស់្កុេហ ុៃ

28

• គោកអនកអាចបដៃែេ ្បអប់
គទៀរាៃ។ ឧ. កនុង ចនាសេព័ៃធ
្កុេហ ុៃេួយ ោៃ្បធាៃដសនក
៤ គោកអនក្រូវ SELECT គលើ
្បអប់ នាយក ជាេុៃសិៃ

•  ចួចុច គលើ DESIGN Add 
Shape  Add Shape Below
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 គបៀប បតូ ្ទង់្ាយ  ចនាសេពៃ័ធ បស់្កុេហ ុៃ

29

• ឧ. គោកអនក្រូវបតូ ្ទង់្ាយ
្រង់្បអប់ គ្រធានណ្ែកទី ១
សូេ SELECT ្បអប់គៃេះ
 ចួចុច DESIGN Layout 
 Standard

 ូបភាពគ្កាយបតូ ្ទង់្ ាយ ចួ

30

នយក

គ្រធានណ្ែក ទី ១

អនគុ្រធាន ទី១ អនគុ្រធាន ទី២

គ្រធានណ្ែក ទី ២ គ្រធានណ្ែក ទី ៣ គ្រធានណ្ែក ទី ៤

ទីគ្រឹកា
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 គបៀបបញ្ចូ ល ្កាហវកិ

31

• គោកអនកអាចបញ្ចូ ល ្កាហវកិ
សំរាប់ពណ៌នា អំពើកា ង្ហ  បស់
គោកអនកជាលកខណៈសគងខប
ៃិងង្ហយ្សួលយល់។

• សូេចុចគលើ INSERT
CHART 

 គបៀបបញ្ចូល ្កាហវកិ

32
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២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

េិថតិននការេក់គ្រចាាំឆ្ែ ាំ
តយូ៉ាតូា ហ្វត េិចេុីេ
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 គបៀបគធវើតារាងោរិកា

33

• គោកអនកអាចគ្បើ Hyperlink គេើេបើភាា ប់ពើSlide េយួគៅេយួ េូច
ជាកា គធវើតារាងោរិកា ឬ ភាា ប់គៅឯកសា គសេងគទៀរ។

• គោកអនក្រូវ Select 
Text ជាេុៃ បនាា ប់េក សូេ
ចុច Insert Hyperlink

 គបៀបគធវើតារាងោរិកា

34

1. ចុច Place in this document
2. គ្ជើសគ ើស Slide ដេល្រូវរភាា ប់
3. ចុច OK 
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 គបៀបបញ្ចូ ល ACTION BUTTON
• គ្បើសំរាប់កំណរ់ជាBUTTON បញ្ជា SLIDE គៅ
េុខ្ ឬថ្យគ្កាយ ឬ បិទបទបង្ហា ញ។

1. ចុច Insert  Shapes
2. គ្ជើសគ ើស Action Button

35

 គបៀបបញ្ចូ ល ACTION BUTTON
• គៅ្រង់ Hyperlink to 
សូេគ្ជើសគ ើស្បគេទ
Action ដេល្រូវកា 

36
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 គបៀបកណំរ់ ACTION ឲ្យ ូបភាព
1. ្រូវ Select  ូបភាពជាេុៃសិៃ
2. ចុច Insert  Action
3.  ចួគធវើតាេកា ដណនាេូំច Slideខាងគេើេ

37

 គបៀបកណំរ់ SLIDE NUMBER

38

1. ចុច Insert Slide Number
2.  ចួ Tick ្រង់ Slide Number
3. ចុច Apply to All
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 គបៀបោក់ Header, Footer, Date and Time គៅ
គលើ Notes and Handouts

39

1. ចុច Insert Slide Number
2.  ចួ Notes and Handouts
3. ចុច  Header ៃិង  Footer 
4. ចុច  Date and time
5. ចុច Apply to All 

 គបៀបបញ្ចូ ល វ ើគេអូ ៃិង សគំលង

40

1. ចុច Insert  Video / Sound 
2. គ្ជើសគ ើស Video / Sound 
3. ចុច Insert
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 គបៀបកណំរ់ ចលនាឲ្យ SLIDE

41

1. ចុចគលើ Transition  ចួគ្ជើសគ ើស្បគេទ ចលនា
2. គៅ្រង់ Timing សូេកំៃរ់ យៈគពល ង់ចពំើ

Slide េួយគៅ Slide េួយគទៀរ។

 គបៀបកណំរ់ ចលនាឲ្យ អកេ ឬ  ូបភាព

42

1. ្រូវ Select អកេ ឬ  ូបភាពជាេុៃ
2.  ចួគ្ជើសគ ើស Animation 
3. ចុច Animation Pane គេើេបើ
បង្ហា ញ ផ្ា ងំចលនា
• ចុច Play គេើេបើសាកលបង
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 គបៀបកណំរ់ SLIDE SHOW

43

• ចុច Slide Show 
From Beginning  សំរាប់បង្ហា ញពើ Slide ទើ ១ (F5) 
From Current Slide សំរាប់បង្ហា ញ Slide ដេលកំពុង
សែិរគៅ (Shift + F5) 

 គបៀបកណំរ់ SLIDE SHOW ចគំ េះ SLIDE 
ដេលចង់ាៃ

44

1. ចុច Slide Show
2. ចុច Custom Slide Show  Custom Show…
3. ចុច NEW
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 គបៀបកណំរ់ SLIDE SHOW ចគំ េះ SLIDE 
ដេលចង់ាៃ

45

• ចុច Add>> គេើេបើគសា Slide ដេល្រូវកា 
• ចុច OK -- > CLose

 គបៀប្ពើៃ

46

1. ចុច Print Preview 
(Ctrl + P) 

2. គ្ជើសគ ើស្បគេទ
ដេល្រូវកា េូចជា
៣ Slide ឬ ៤ Slide កនុង
េួយទំព័ 
3. ចុច Print
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េាំហាតអ់នវុតនី៍

• ចូ បគងកើរ SLIDES ចំៃួៃ ៤០ ដេលគ ៀបរាប់ពើ កា គ្បើ្ាស់ MS WORD 
2007 ឬ 2010 ឬ 2013 តាេលកខខ្ណឌ ខាងគ្កាេ៖
– SLIDE ៃើេួយៗ ្រូវកំណរ់ Transitions ៃិង Animations
– កំណរ់ យៈគពលនៃកា  ង់ចពំើ SLIDE េួយគៅ SLIDE េួយ
– ្រូវោៃ Slide Number ៃិង Handouts Number
– ្រូវោៃ Slide Header and Footer ៃិង Handouts Header and Footer
– ្រូវបញ្ចូ ល កាលប គិចេទ គៅ គលើ Slide ៃិង Handouts 
– ្រូវ Save ជា PDF គោយយក ២ Slide កនុងេួយទំព័ 

• គសញើ ាងំ PowerPoint ៃិង PDF េកអុើដេ៉ែល nochannara@gmail.com

47

48

េមូ្អររណុ !

mailto:nochannara@gmail.com

