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1. รูจักกับ PowToon 
 

PowToon เปน Web Application สําหรับการออกแบบสรางวิดีโออินโฟกราฟก 
เพื่อนําเสนอขอมูลที่ออกแบบจัดลําดับความคิดมาแลว เปนการสรุปใจความสําคัญ
จากผูสงสาร ไปยังผูรับสาร ในรูปแบบที่นาสนใจ รวมถึงสามารถนําไปประยุกตใชเปน
วิดีโอประกอบการเรยีนการสอน หรือแนะนํารายวิชาในคาบเรยีนแรกได 
 

 

 
https://www.powtoon.com/  
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จุดเดนของ PowToon 

• มีตัวการตูน ไอคอน รูปภาพ ใหเลือกใช 

• มี Template สําเร็จรูปใหเลือกใชอยางหลากหลาย สะดวก ผูใช      
ไมจําเปนตองมีทักษะในการออกแบบ 

• ใชงานงายโดยการ ลากและวาง 

• สามารถแชรผลงานที่สรางข้ึนไดผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค 

• รองรับอัปโหลดผลงานลง Youtube  

• สามารถสงออกผลงานในรูปแบบไฟล PDF และ PPT 
 
ขอจํากัดของ PowToon ในรุนไมเสียคาใชจาย 

• ความยาววิดีโอไมเกิน 3 นาที ตอช้ินงาน 

• ติดลายนํ้า PowToon 

• ที่เก็บผลงานสูงสุด บัญชีผูใชละ 100 MB 
 

 
ภาพเปรยีบเทียบเวอรช่ันตาง ๆ ใน PowToon 
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1 

2. เร่ิมตนใชงาน 
 

การสรางผลงานใน PowToon เปนการทํางานบนระบบอินเทอรเน็ต ผูใชตอง
เช่ือมตออินเทอรเน็ตทุกครั้งที่สรางผลงาน โดยเขาผานhttps://www.powtoon.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เมื่อเขาสูเว็บไซต 
https://www.powtoon.com 
แลวใหเลือกทีเ่มนู Login กรณี
สรางบัญชีผูใชกับ PowToon 
แลว หรือ Sign up กรณี
ตองการสรางช่ือผูใชกับ 
PowToon ในปจจุบันสามารถ
ผูกบัญชีกับ Gmail และ 
Facebook ไดอยางสะดวก 

2) หนาจอแสดงการกรอกขอมูล
สําหรับ Sign Up 
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3) หนาจอแสดงการกรอกขอมูล 
ช่ือ-สกุล และการต้ังรหัสผาน 
จากน้ันคลิกปุม Continue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) หรือเขาใชงานโดยสามารถใช 
Gmail หรือ บัญชีผูใช 
Facebook  
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3. หนาหลัก PowToon 
 

เมื่อเขาสู Web Application PowToon ผูใชสามารถสรางช้ินงานนําเสนอ 
Video Animation ได 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การสรางจาก Templates ที่ระบบ
จัดเตรียมออกแบบไว และการสรางจาก Create ซ่ึงผูใชสามารถออกแบบผลงานได
อยางอิสระ 

ผูใชจะทํางานผานสวนการทํางานที่ออกแบบไวทั้งดานซาย ขวา และกลาง
หนาจอ โดยสัดสวนการแบงหนาจอการทํางานน้ีอาจถูกปรับเปลี่ยนไปเมื่อมีการ
ปรับปรุงเวอรช่ันการทํางานจาก PowToon  
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1) การทํางานสวนของสรางช้ินงานประกอบดวย  
- Templates การสรางช้ินงานจากที่ระบบออกแบบไว 
- Import การสรางช้ินงานจากไฟล .pptx ที่ผูใชมีอยูแลว  
- Create การสรางช้ินงานโดยผูใชออกแบบเอง 

 
2) เมนูลัด นําเสนอ Templates ตามหมวดหมูประเภทงานที่ผูใชเลือก 

สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา โดยการคลิกปุม Customize  
3) Toolbox สวนเครื่องมือสําหรับสรางช้ินงาน ประกอบดวย 

- My PowToon เปนการเก็บช้ินงานทั้งหมดที่ผูใชสรางไวกับระบบ 
- Learning Center สวนใหความชวยเหลือผูใช 

 
ตัวอยางหนา Tutorials 

- Apps & Integrations สวนเสริมที่สามารถใชงานรวมกับ PowToon 
ชวยเพิ่มความสะดวกในการสรางช้ินงาน  

4) สวนสุมช้ินงานแนะนําจากระบบ PowToon เพื่อใหผูใชเลือกใชงาน 
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5) เก่ียวกับผูใช ผูใชสามารถจัดการเก่ียวกับบัญชีของตนเองได 2 รายการ 
ประกอบดวย 
- Account การดูรายละเอียดของบัญชีที่ Login 
- Logout การออกจากระบบ PowToon 

 
ตัวอยางหนาจอ Account 
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4. สรางชิ้นงานจาก Templates 
 

 

 
 

1 

2 
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1) คลิกเมนู Template เพื่อสรางช้ินงานจาก Template ที่  Pow Toon
เตรยีมไว 

2) คลิกเลือก Template ที่ตองการ โดยจะมีที่ใหบริการฟรี และแบบเสีย
คาใชจายในแพคเกจ Pro 

 

สัญลักษณแสดงวาตองเสยีคาใชจายในแพคเกจ Pro 
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3) คลิกปุม edit this template เพื่อเริ่มการสรางช้ินงานจาก Template 

ตนแบบ โดย PowToon จะเปดหนาตางการทํางานสําหรับแกไขช้ินงาน
ข้ึนมา 

 
หนาตางการทํางาน edit template 

3 

6 

4 5 

7 8 
9 

10
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4) สวนการ Undo Redo ช้ินงาน และการ เปลี่ยนช่ือช้ินงาน 

 
 

5) สวนของการบันทึกช้ินงาน แสดงช้ินงาน และนําช้ินงานออกจากระบบเพื่อ
ใชงานในรูปแบบตาง ๆ  

 
 

 
6) การเปด/ปด เสนกริด เพื่ออํานวยความสะดวกในการวางวัตถุในช้ินงาน 

 
  

 Undo  Redo       คลิกที่ช่ือ เพ่ือเปลี่ยนช่ือช้ินงาน 
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7) ขนาดของช้ินงาน สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการนําเสนอช้ินงาน
บนอุปกรณตาง ๆ ที่ผูใชออกแบบได 

 

 
8) การยอ/ขยาย ขนาดการแสดงผลของหนาจอ เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชงานในการดูแบบเจาะลายละเอียด หรือ ดูในภาพรวม 

 
9) จํานวนสไลดทั้งหมดของช้ินงาน โดยเมื่อผูใชตองการแกไขสไลดใด เมื่อ

เลือกที่สวนยอของสไลดดานซายมือแลว จะปรากฏสไลดที่เลือกดังกลาว
บริเวณกลางหนาจอ เพื่อเริ่มแกไขช้ินงาน 
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ใตสวนยอของสไลด จะแสดงลักษณะการเปลีย่นสไลด (Transition) สามารถ
ปรับแกไดโดยการคลิกที่สัญลักษณใตรูปยอสไลดน้ัน ๆ 
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10) แกไขช้ินงานในสไลดที่ผูใชเลือก จากสไลดที่ปรากฏหนาจอ 

 
 วัตถุทุกช้ินที่วางอยูบนสไลด สามารถแกไข ปรับเปลี่ยน โดยการคลิกที่วัตถุน้ัน 
จะปรากฏเมนูใหเลือกกระทําตางกันออกไปในแตละวัตถุ 

 
 ตัวอยางเชน ตองการเปลี่ยนรูปคอมพิวเตอรในสไลด สามารถคลิกที่วัตถุ
คอมพิวเตอร จากน้ันเลือก swap เพื่อปรับรูปแบบคอมพิวเตอรเปนแบบอื่น ๆ ได  

คลิกที่รูปคอมพิวเตอร 

รูปคอมพิวเตอรแบบอ่ืน ๆ 
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11) การเพิ่มสไลดใหมเพิ่มเติมจาก สไลดใน Template ที่ผูใชเลือกอยู 

 
  มีใหเลือกเพิม่ 2 รูปแบบ คือ 

- Add a readymade scene เ ลื อ ก จ า ก รู ป แบบสํ า เ ร็ จ รู ปที่  
PowToon จัดเตรียมไวใหในระบบ 

- Make your own scene ผูใชออกแบบและสรางเอง ระบบจะให
ผูใชเปลี่ยนโหมดการทํางานไปจาก Edit เปน Create 

 

 
หนาจอแสดงการทํางานโหมด Create  
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12) ปุมควบคุมการเลน/หยุดเลน ของช้ินงาน 

 

 เลนเฉพาะในสไลดทีเ่ลอืก 

  เลนตอไปทุกสไลดตนจบช้ินงาน 

 แสดงวัตถุที่ปรากฏอยูบนช้ินงาน สามารถแกไขไดตาม
ความตองการของผูใช หมายเลขที่ปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมแสดงถึงวัตถุทั้งหมดที่อยู
ในเฟรมน้ัน ๆ ตัวอยางในรูป คือ 2 หมายความวามีวัตถุ TO และวัตถุรูปผูหญิง ที่อยู
ในเฟรม 1s 

  ใชสําหรับเพิ่มหรือลดเวลาในสไลด ในตําแหนงน้ัน ๆ ที
ละ 1 วินาที  

 ใชในการจัดการกับเสียงที่เลนในช้ินงาน สามารถกําหนดใชตลอด
ช้ินงาน หรือเฉพาะสไลดน้ัน ๆ ไดตามความตองการ 
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 การทํางานในสวน Sound Control น้ีจะทํางานเช่ือมโยงกับเมนู Sound ดาน
ขวามือของระบบ ผูใชสามารถลบเสียง เปลี่ยนเสียง ลดระดับเสียง หรือเพิ่มเสียงพูด
ของผูใชเพื่อบรรยายในสไลดไดตามความตองการ  

 
การนําเขาของเสยีงดวยวิธีตาง ๆ ที่ PowToon รองรับ 
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 หากเลือกแบบอัดเสียง ผูใชสามารถคลิกปุม Strat 
record เพื่อบันทึกเสียงไดโดยทันที ทั้งน้ีผูใชตองเช่ือมตออุปกรณสําหรับบันทึกเสียง 
เชน ไมคโครโฟน หรือหูฟงพรอมไมค ใหเรียบรอย 
 
 หลักการแก ไข ช้ินงานจากการใช  Template คือ การคลิกที่ วัตถุจาก 

Template แลวทําการแกไข จากเมนูตาง ๆ ที่ปรากฏข้ึนเมื่อคลิกวัตถุน้ัน ๆ ไดแก 

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก Template อื่น ๆ ที่มีทั้งฟรี และ Pro 

  การล็อควัตถุเพื่อไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือตําแหนงเคลื่อนยาย 

  การปรับเปลี่ยน Pose (ทาทางของตัวการตูน) 

  การพลิกสลับดานของวัตถุ 

  การต้ังคาอื่น ๆ เพิ่มเติม 

  การ Crop (ตัด) วัตถุ 

  การเปลี่ยนสีวัตถุ 
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5. สรางชิ้นงานจาก Import 
 

นอกจากที่ผู ใชจะสามารถสรางผลงานได ง าย ๆ ผ าน Template ที่  
PowToon จัดเตรียมไวใหแลวน้ัน ผูใชยังสามารถออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟก 
จาก PowerPoint ที่มีอยูแลวของผูใชเองได เปนการสรางร ูปแบบนําเสนอที ่        
ตางออกไปจาก PowerPoint ปกติ 

 

 

1 

2 
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3 

4 

5 
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6 

7 

8 
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1) คลิกเมนู Import จากหนา Homeเพื่อเลือกการสรางช้ินงานจากไฟล 
PowerPoint 

 
2) เลือกเมนู Import PTTX file  

 
3) เลือกช้ินงาน PowerPoint จากเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช โดยคลิกที่ปุม 

Browse to upload 

 
  

9 
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4) คลิกเลือกงาน PowerPoint ในเครื่องคอมพิวเตอร ลักษณะเชนเดียวกัน
กับการ Browse file ทั่วไป 

5) คลิก Open สงไฟลไปยังระบบ PowToon 
6) ระบบจะทําการประมวลผล โดยแสดงจํานวนเปอรเซ็นตความคืบหนาของ

การ Upload ใหผูใชทราบ 

 
7) เมื่อ Upload เสร็จเรียบรอยแลว ระบบ PowToon จะแสดงช้ินงาน

นําเสนอจากรูปแบบ Import ใหผูใชไดเห็น ผูใชสามารถกดเลนช้ินงาน
ดวยปุม Play 

 
8) นอกจากที่ผูใชจะไดช้ินงาน Video Animation จาก PowToon แลว ผูใช

ยังสามารถแกไขช้ินงานที่ไดจากการ Import ได โดยคลิกที่ปุม edit your 
PowToon ที่ปรากฏดานลางของช้ินงาน 

 
9) ผูใชสามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่ม ลบ วัตถุตาง ๆ ในช้ินงาน โดยการ

ทํางานน้ีจะเหมือนกับการสรางช้ินงานจาก Template ที่ไดกลาวไปแลว
ในตอนตนของคูมือ 

  

แสดงความคืบหนาการ Upload 
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6. สรางชิ้นงานจาก Create  
 

นอกจากการสรางช้ินงานวิดีโออินโฟกราฟกจาก Template ที่ PowToon 
จัดเตรียมไวในระบบ และ Import จากไฟล PowerPoint ของผูใชแลว PowToon 
ยังสามารถใหผูใชงานสรางช้ินงานจากการออกแบบของผูใชงานเอง ซ่ึงจะตอบรับ 
ทุกการออกแบบของผูใชงานที่มีพื้นฐานดานการออกแบบกราฟก โดยจะไดช้ินงานใน
รูปแบบที่ตรงกับความตองการที่สุด ทั้งน้ีเครื่องมือ วัตถุตาง ๆ ที่  PowToon 
จัดเตรียมไวใหน้ันมีทั้งฟรี และ Pro เชนกัน 

 

 
  

1) คลิกเมนู Create จากหนา Home เพื่อเลือกการสรางช้ินงานในรูปแบบ 

Create 

 

1 
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2) เลือกขนาดของช้ินงาน โดยมีใหเลือก 3 ขนาด คือ 16:9 1:1 และ 9:16 
ผูใชสามารถเลือกไดตามความเหมาะสม และตรงกับวัตถุประสงคของ
ช้ินงาน 

2 



คูมือการอบรมสรางสื่อการเรียนรู Video Animation ดวย PowToon ระดับพ้ืนฐาน 26 
 

โดย นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 

 
3) เมื่อผูใชเลือกขนาดของช้ินงานเรียบรอยแลว PowToon จะนําเสนอ

รูปแบบงานตนแบบ ประเภทตาง ๆ ซ่ึงมีอยูหลากหลาย ใหผูใชไดเลือก 
เพื่อเปนการกําหนดประเภทของช้ินงานเบ้ืองตน เพื่อที่ PowToon จะ
เลือกวัตถุอื่น ๆ มานําเสนอใหผูใชไดเลือกใชงานในการออกแบบช้ินงานไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งช้ินงาน  
 
ประเภทช้ินงานตาง ๆ ใน PowToon ประกอบดวย 

  Modern edge ทันสมยั  

3 
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 Whiteboard ลายเสน 

  Cartoon การตูน 
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 Infographic อินโฟกราฟก ออกแบบนําเสนอ
ขอมูล 

 Real รูปภาพจริง  
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4) หนาจอการสรางช้ินงานรูปแบบ Create สังเกตไดวาสไลดที่ระบบเตรียม
ใหจะมีเพียง 1 สไลด และเปนสไลดวาง เพือ่ใหผูใชงานออกแบบดวย
ตนเอง 

 สไลดเริ่มตน สามารถเพิม่หนาสไลดในช้ินงานไดโดยการ
คลิกปุม + Blank slide 

 ส วนแสดง ช้ินงานที่ ผู ใ ช
กําลังทํางานอยู จะแสดงอยูกลางหนาจอ  

4 
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 สวนแสดง Time line ของช้ินงาน เปนสวนสําคัญ ไวใชกําหนดวัตถุที่จะ
ปรากฏข้ึนในช้ินงาน  

 

 สวนเครื่องมอื เพื่อเลือกใช
วัตถุตาง ๆ ในการสรางช้ินงาน 
 Scenes ประเภทของฉากตาง ๆ ที่ PowToon จัดเตรียมไวเปนหมวดหมู 
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 Background พื้นหลังช้ินงาน มีใหเลือกทั้งที่ PowToon จัดเตรียมไว และที่
ผูใชงานสรางเองเพื่อ Upload เขาระบบ 
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 Text การเพิ่มขอความลงในช้ินงาน ทั้งน้ี PowToon ยังมีขอจํากัดเรื่อง
ภาษาไทย หากสรางช้ินงานดวยการ Create จะมีความสเถียรมากกวาการสราง
ช้ินงานจาก Template และ Import ซ่ึงจะเสนอวิธีการแกไขขอความภาษาไทยดวย
การนําเขาเปนรูปภาพในสวนถัดไป    
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 Character ตัวละครตาง ๆ ซ่ึงจะแบงตามหมวดหมู ใหเลือกใชงานไดงาย มี
ทั้งแบบฟรี และแบบ Pro 
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 Props วัตถุตาง ๆ ที่ใชในการสรางช้ินงาน แบงตามหมวดหมู ใหเลือกใชงาน
ไดงาย มทีั้งแบบฟรี และแบบ Pro 
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 Shapes วัตถุลักษณะทีเ่ปนรูปรางตาง ๆ ที่ใชในการสรางช้ินงาน แบงตาม
หมวดหมู ใหเลือกใชงานไดงาย มทีั้งแบบฟรี และแบบ Pro 
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 Image รูปภาพเพื่อใชในการสรางช้ินงาน ผูใชสามารถ Upload รูปของ
ตนเองเขาระบบ หรือจะเลือกใชจากที่ระบบเตรียมใหได มีทั้งแบบฟรี และแบบ Pro 
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 Video ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เ พื่ อ ใ ช ใ น ช้ิ น ง า น  ผู ใ ช ส า ม า ร ถ  Upload 
ภาพเคลื่อนไหวของตนเองเขาระบบ หรือจะเลือกใชจากที่ระบบเตรียมใหไดมีให
เลือกใชทั้งแบบฟรี และ Pro 
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 Music เสียง ในที่น่ีมีใหเลือก 2 ประเภท คือ 

- เสียงเพลงบรรเลง หรือเสียงดนตรี ซ่ึงผูใชงานสามารถ Upload เขา
ระบบจากไฟลสวนตัวของผูใช หรือจะเลือกที่ระบบเตรียมไว  

- เสียงบรรยาย โดยสามารถบันทึกจากระบบ PowToon ไดทันทีโดย
ผูใชเช่ือมตอกับไมคโครโฟน  
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 Specials วัตถุสําหรับสรางช้ินงาน ซ่ึงจัดประเภทไวตามเทศกาล หรือ
ชวงเวลาสําคัญ ตาง ๆ   
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5) เริ่มสรางช้ินงานตามที่ผูใชไดออกแบบไว ในที่น่ีเริ่มดวยการเลอืก Scenes  

 
 PowToon จะอํานวยความสะดวกแกผูใชงานโดยสามารถคนหาประเภทของ
วัตถุตาง ๆ ไดจากคําคน ตัวอยางเชน Desk เพื่อตองการวัตถุที่เก่ียวกับโตะทํางาน  

 
 

กรอกคําคน 

แสดงผลการคนหา 

5 
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 ในวัตถุที่เลอืกมาสรางช้ินงานจากการทํางานสวน Create น้ัน ยังคงสามารถ
ทําการแกไข ปรับเปลีย่นการต้ังคา รูปแบบตาง ๆ ไดเหมือนกันกับการสรางช้ินงาน
ในรูปแบบ Template โดยการคลิกที่วัตุที่ตองการแกไข จากน้ันจะมีเมนูปรากฏข้ึน
ใหแกไขตามประเภทของช้ินงานน้ัน  

 

 ตัวอยางการต้ังคาปรับเปลี่ยนตาง ๆ ของวัตถุ เมื่อคลิกที่   
 

เมนูแกไขวัตถ ุ
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6) การใสเสยีงลงในช้ินงาน ผูใชสามารถเลอืกใสได 2 ประเภทคอื ไฟลเพลง 
และไฟลเสยีงบรรยาย โดยคลิกทีรู่ปลําโพง ที่ปรากฏอยูดานทายของแถบ 
Time line  

 
 

 
 

6 

คลิกเพ่ือใสเสียงบรรยาย 

คลิกเพ่ือใสเสียงเพลง 
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เมื่อเลือก Add Music เพื่อใสเสียง 
เพลง จะปรากฏรายการเพลงทั้งประเภท
ฟรี และ Pro ใหเลือกใชงาน ผูใชสามารถ
ค ลิ ก ปุ ม  play   
 
เพื่อฟงตัวอยางเพลง และคลิกปุม Use 
เพื่อเลือกใสเพลงน้ัน ๆ ลงในช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 เมื่อเลือกเพลงที่ตองการไดแลว จะปรากฏแถบเสียงอยูในหนาตาง Sound 
Control ผูใชสามารถทําการเลือกเสียงใหม ลบเสียง หรือปรับระดับเสียงดัง เบา ได 
 
 
 

เปลี่ยนเสียง ลบเสียง 

ปรับระดับเสียง 
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 กรณีตองการใสเสียงบรรยาย สามารถเลือกไดจากการบันทึกผานระบบ 
PowToon Upload Dropbox Drive และจากแหลงบริการเพลงอื่น ๆ ที่ระบบ
รองรับ  

 
 
 เมื่อผูใชเลือกการใสเสียงบรรยายจากการ Record ระบบ PowToon จะ
ปรากฏเครื่องมือ Record a voiceover สําหรับการอัดเสียง ผูใชสามารถติดต้ัง
ไมคโครโฟนและกดปุม Strat Record เพิ่มเริ่มบันทึกเสียง 

 

อัดจาก PowToon 

Upload 

แหลงบริการเพลง 

Dropbox  Drive 
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 กดปุม Stop record เมื่ออัดเสียงบรรยาย
เรียบรอยแลว การอัดน้ีไมสามารถหยุด Pause 
ได จะเปนการอัดแบบตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  เมื่ออัดเสียงบรรยายเรียบรอยแลว จะมี
เมนู Play ใหฟงเสียงที่อัดไว ผูใชสามารถกดปุม 
Delete เพื่ อลบ หรื อ  Save เพื่ อ บันทึก เสี ย ง
บรรยายดังกลาวไวสําหรับใสในช้ินงาน  
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ต้ังช่ือไฟลเสียงบรรยาย เพื่อเก็บไวในระบบ 
PowToon สวนตัวของผูใช 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 เมื่อช้ินงานมีการใสเสยีงบรรยาย จะถูกแสดงอยูในหนาตาง Sound Control 
ซ่ึงสามารถเปลีย่นเสยีงบรรยายไฟลอื่น ลบเสยีงออกจากช้ินงาน และปรับระดับเสียง
ดัง เบา ไดเชนเดียวกับการใสเสยีงเพลง 

เปลี่ยนเสียง ลบเสียง 

ปรับระดับเสียง 
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  เสียงบรรยายที่ไดจาก PowToon 
จะถูกเก็บไวในเมนู My Voiceover 
 

7) การใสภาพในวัตถุ หรอืช้ินงาน  
การสรางช้ินงานดวยการแทรกรปูภาพ ในระบบ PowToon สามารถทาํได

ทั้งการแทรกรูปลงในวัตถุ หากวัตถุช้ินน้ัน ๆ รองรับการแทรกรูปภาพ ดังตัวอยางที่
ปรากฏเปนวัตถุจอคอมพิวเตอร ที่บริเวณหนาจอคอมพิวเตอรสามารถแทรกรูปภาพ
ได และการแทรกรูปภาพลงในช้ินงาน ลักษณะเหมือนการสรางช้ินงานทั่วไป 

 

แทรกภาพลงในวัตถ ุ
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 วิธีการแทรกรูปภาพใหผูใชคลิกที่บริเวณที่วัตถุช้ินน้ันรองรับการแทรกรูป จะ
ปรากฏขอความ Insert Image ระบบ PowToon จะปรากฏหนาตาง Add Media 
ใหผูใชเลือก Capture จากระบบ PowToon Upload จากเครื่องของผูใช จากแหลง
บริการรูปภาพ หรอืจากระบบ Cloud Facebook Instagram Dropbox Drive 
หรือ Photo  
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ภาพแสดงการแทรกรูปภาพลงในวัตถุ 
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 สํ า ห รั บ ก า ร แ ท ร ก
รูปภาพลงในช้ินงาน จะใชเมนู 
Image จากแถบเครื่องมือดาน
ขวามือ  ซ่ึ งมี ให เลือกทั้ ง ใน
รูปแบบ Upload จากเครื่อง
ของผู ใช  แบบเสียคาใชจาย 
และแบบฟรี ทั้งน้ียังสามารถ
คนหาจากคําคน เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการคนหา
รูปภาพไดตรงกับความตองการ
ของผูใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสรางช้ินงานจาก Create ผูใชสามารถใชเมนูจากแถบเครื่องมือดาน
ขวามือ โดยใชหลักการทํางาน ลาก วาง เพื่อนํามาวางในตําแหนงของช้ินงานไดตาม
ความตองการ หรือตามที่ผูใชไดออกแบบไว 
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7. การใสขอความภาษาไทย 
 

หากผูใชสรางช้ินงานจากเมนู Template และ Import ระบบ PowToon จะ
ไมรองรับการแสดงขอความภาษาไทยที่ผูใชพิมพผานระบบ ผูใชสามารถแกไขโดย
การนําเขาขอความเปนรูปภาพ โดยมีวิธีการที่งายโดยไมจําเปนตองใชโปรแกรม
ทางดานกราฟก ผูใชสามารถสรางขอความใหเปนรูปภาพไดจาก PowerPoint ได
ดังน้ี 

1) เปดโปรแกรม PowerPoint เลือก งานนําเสนอเปลา 
 

 
 

1 
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2) เปลี่ยนเคาโครงเปน วางเปลา 
3) เขียนขอความจากเครื่องมือ กลองขอความ ทําการปรับฟอนต และขนาด

ของรูปภาพใหเหมาะสมกับช้ินงาน 

 
 
 
 
 
  

2 

3 
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4) คลิกเมาสขวา เลือกคําสั่ง บันทึกเปนรูปภาพ... 

 
 

5) เลือกที่เก็บในเครือ่งคอมพิวเตอร ต้ังช่ือไฟล และกดปุมบันทึก 

 

4 

5 
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6) เขาสูระบบ PowToon เลือกช้ินงานที่ตองการแทรกขอความจากรูปภาพ 
เลือกเครือ่งมือ Image จากน้ันเลือก My Image จากน้ันคลิก Add Image 

 

 
7) เลือก Upload เพือ่เลอืกไฟลรูปภาพขอความจากเครื่องคอมพิวเตอร 
8) ปรับขนาด จัดตําแหนง ไฟลขอความในช้ินงานไดตามความตองการ 

6 

7 
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8. การเผยแพรผลงาน 
 

เมื่อผูใชสรางช้ินงานวิดีโออินโฟกราฟก ไดตามที่ออกแบบเปนที่พึงพอใจ และ
ตองการนําไปใชงาน ระบบ PowToon รองรับการเผยแพรผลงาน 2 รูปแบบ จาก
เมนูขวาบน คือ 
 

 
 

1) Share เปนการเผยแพรผาน link ผลงาน PowToon โดยสามารถ Copy 
link ดังกลาว ไปยังปลายทางที่ผู ใชตองการได ไมวาจะเปน email 
Facebook เว็บบอรด เปนตน  

 
ภาพแสดงผลงานที่ไดการ Share  
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2) Publish เปนการนําผลงานออกจากระบบ PowToon เปนช้ินงาน ได
หลายประเภท ประกอบดวย 

 
 
 
Share Link เผยแพรผาน link 
Download Video ไฟลวิดีโอ Mp4 รองรับ
บัญชีผูใช Pro 
Download Image ไฟลรูปภาพ 
PowToon เผยแพรบนระบบ PowToon 
YouTube เผยแพรบน YouTube 
Download PPT ไฟล PowerPoint 
 

Download PDF ไฟล PDF 
 
 
 
Facebook Page เผยแพรบน Facebook 
 

Facebook Group เผยแพรใน Facebook 
Group 
Twitter เผยแพรบน Twitter 
Send by Email สงไปยังอีเมล 
Wistia เผยแพรลง Wistia 
 

Vimeo เผยแพรบน Vimeo 
 

SildeShare รองรับบัญชีผูใช Pro 
 

LinkedIn เผยแพรบน LinkedIn 
Facebook Ads เผยแพรรูปแบบ โฆษณา
บน Facebook 
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