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	 Canva	 เป็นแพลตฟอร์มท่ีใช้สำ�หรับสร้�งง�นกร�ฟิกออนไลน์	
ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้สร้�ง	 Presentation	 ง�นสิ่งพิมพ์	 Infographic	 
รวมไปถึงภ�พเคลื่อนไหวได้	โดยที่ผู้ใช้ง�นไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ท�ง
ศิลปะ	หรือก�รใช้โปรแกรมด้�นกร�ฟิกเลย	ก็ส�ม�รถใช้	Canva	ได้	

	 จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ	 Canva	 	 ที่ทำ�ให้ได้รับคว�มนิยมก็คือ	 
Canva	 มี	 Template	 จำ�นวนม�ก	 มีคว�มสวยง�ม	 ให้เลือกใช ้
โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต�มประเภทง�นออกแบบ	 ถ้�เป็น	 Template	
Presentation ในแต่ละ	Template	ก็ยังมี	Animation	ของแต่ละภ�พ
ที่โปรแกรมกำ�หนดม�ให้เบื้องต้นด้วย	 ทำ�ให้ทำ�ง�นได้สะดวกรวดเร็ว	
มีคว�มโดดเด่น	สวยง�มดึงดูดส�ยต�ผู้ชมม�กยิ่งขึ้น

	 ท้�ยที่สุดนี้	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 ผู้อ่�นจะส�ม�รถนำ�
คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้เต็มประสิทธิภ�พ	และห�กมีข้อผิดพล�ด
ประก�รใด	ผู้เขียนต้องขออภัยม�	ณ	ที่นี้ด้วย

ศุภลักษณ์		จุเครือ
มีน�คม	2565
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ทำ�คว�มรู้จักกับโปรแกรม Canva

ขั้นตอนก�รลงทะเบียนเข้�ใช้ง�น

ส่วนประกอบในหน้�หลักของ Canva

ตั้งค่� Account Setting

แนะนำ�เวบ็ไซตด์�วน ์โหลด ไอคอนและรปูถ�่ยฟร ี

ส่วนประกอบของโปรแกรมในหน้�ออกแบบชิ้นง�น

การออกแบบงานกราฟิก

ก�รจัดก�รข้อคว�ม, ฟ้อนต์หรือรูปแบบตัวอักษร, เพิ่มกล่องข้อคว�ม

ปรับแนว ระยะห่�งระหว่�งตัวอักษร และระยะห่�งระหว่�งบรรทัด

ก�รเลือกสีตัวอักษร

ปรับสีพื้นหลังของชิ้นง�น

ก�รใส่ Effect ให้กับข้อคว�ม

ตกแต่งชิ้นง�นด้วยภ�พ วิดีโอ เสียง

ก�รแก้ไขส่วนต่�ง ๆ ในชิ้นง�น (ลบ, คัดลอก, ใส่ลิ้งค์ให้รูปภ�พ) 

ก�รเพิ่ม Element ในง�นออกแบบ

ก�รบันทึกไฟล์ง�นกร�ฟิก

การสร้างงาน Presentations 

วิธีใส่กรอบรูป แก้ไขภ�พ (Edit image)

ปรับสีของหน้� Page Presentations  ด้วยเมนู Style

ก�รกำ�หนด Page Animations

ก�รกำ�หนด Animations ให้รูป ข้อคว�ม Elements

ก�รบันทึกไฟล์ Presentation เป็นไฟล์วิดีโอ

Export ไฟล์ Canva ไปใช้ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint
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 Canva เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำ�หรับสร้�งง�นกร�ฟฟิกออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันที่ได้รับ

คว�มนิยมม�กขึ้น เนื่องจ�ก Canva มีเครื่องมือจำ�นวนม�ก ทำ�ง�นออกแบบได้หล�ยประเภท 

โดยที่ผู้ใช้อ�จจะไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้หรือทักษะก�รออกแบบม�กนัก เพร�ะมี Template 

สำ�เร็จรูป ให้เลือกใช้ม�กม�ยโดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ ต�มสิ่งที่ต้องก�รออกแบบ เช่น 

Template ที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณ�ใน Social Media ออกแบบง�นสิ่งพิมพ์ Poster, Card,  

ออกแบบ Infographic ง�นออกแบบในหมวดวิดีโอโฒฆณ�บน Youtube , Presentations   

ในด้�นก�รศึกษ�ก็ส�ม�รถนำ� Canva ม�ง�นเช่น ก�รทำ� Presentations ประกอบก�รสอน 

ก�รทำ�วีดีโอบันทึกก�รสอน และก�รทำ�ใบง�นเพื่อมอบหม�ยง�นแบบออนไลน์ก็ได้ด้วย 

 ส�ม�รถใช้ Canva ฟรี ผ่�นเว็บไซต์ www.canva.com หรือติดตั้ง Application บน 

SmartPhone ก็ได้รองรับ Android และ iOS

ทำ�คว�มรู้จักกับโปรแกรม Canva

เอกส�รประกอบก�รอบรมหลักสูตร
การออกแบบกราฟฟิกหลากหลายรูปแบบ
ด้วย Application Canva

จุดเด่นของ Canva

 ใช้ง�นง่�ย ใช้ก�ร Drag&Drop และมี Template ให้เลือกม�กม�ยแบ่งต�ม

หมวดหมู่ก�รใช้ง�นช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐ�นก�รออกแบบกร�ฟิกส�ม�รถใช้ง�นได้

 ข้อมูลที่ออกแบบไว้เชื่อมโยงกันทั้งในคอมพิวเตอร์และ Smartphone 

 Canva รองรับก�รพิมพ์ภ�ษ�ไทย 

 สมัครใช้ง�นได้ฟรี หรือถ้�ห�กมีบัญชี Google Account หรือ Facebook 

Account อยู่แล้ว ก็ส�ม�รถเชื่อมต่อ เพื่อสมัครเข้�ใช้ง�นได้เลย

 รองรับก�รทำ�ง�นในแบบเดี่ยวและทีม ในรูปแบบทีม ส�ม�รถแก้ไขง�น

ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์  มีโฟลเดอร์ทีมสำ�หรับเก็บจัดก�ร Content ด้วยกัน
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ไปที่ https://www.canva.com/ แล้วสมัครสม�ชิก ส�ม�รถสมัครใช้ง�นด้วยบัญชีผู้ใช้ 

Facebook, G-mail หรือสมัครด้วยอีเมลอื่นๆ

ขั้นตอนก�รลงทะเบียนเข้�ใช้ง�น

2
3

4

1
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 เมื่อ Login เข้�ม�แล้วจะเห็นหน้�จอโปรแกรมดังภ�พ

ส่วนประกอบของโปรแกรม Canva

1

2 3

4

 แถบเมนูหลัก ประกอบไปด้วย

 • Template แยกเป็นหมวดตต�มประเภทง�นออกแบบ

 • Feature ค้นห�รูปประกอบ Icon ที่นำ�ม�ใช้ในง�นออกแบบ

 • Learn บทเรียนสอนก�รใช้ง�น Canva ก�รออกแบบกร�ฟิกต่�ง ๆ

 • Pricing  ร�ยละเอียดร�ค� Package ถ้�ต้องก�รซื้อโปรแกรม Canva

 • Account Setting ก�รตั้งค่�ข้อมูลส่วนตัว กำ�หนดภ�ษ� จัดก�รอีเมล

1
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 แถบเมนูซ้ายมือ ประกอบไปด้วย 

 • Home  กลับหน้�หลัก

 • RecentDesign Template ที่เคยใช้ง�น

 • YourProject ง�นออกแบบที่ออกแบบไว้

 • Share with you 

 • Trash

 • Team ออกแบบร่วมกันเป็นทีม โดย CreateTeam และป้อนอีเมลของคนที่

ต้องก�รเชิญเป็นสม�ชิกใน Team จ�กนั้นก็ออกแบบและแชร์สิ่งที่สร้�งด้วย Canva กับ

คนอื่น ๆ ใน Team

	 แม่แบบ ตัวอย่�ง Template สำ�เร็จรูปก�รออกแบบที่ Cava แนะนำ�

	 แถบงานออกแบบของคุณ ถ้�เคยออกแบบม�แล้วจะมีร�ยก�รออกแบบในส่วนนี้ 

 เพื่อคลิกเข้�ไปแก้ไขได้

2

3
4

 ตั้งค่�ก�รใช้ง�น เช่น เปลี่ยนภ�ษ� ร�ยละเอียดบัญชีก�รใช้ง�น Canva เช่น อีเมล 

ภ�ษ� คว�มปลอดภัย ฯลฯ คลิกที่        Account Setting

ตั้งค่� Account Setting
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ก�รค้นห� Template และด�วน์โหลดภ�พ ไอคอน ใน Canva

 ที่หน้�หลัก เลือกเมนู Feature  แล้วเลือกร�ยก�ร ที่ต้องก�รค้นห�

พิมพ์เลือกภ�ษ�

 เลือกหมวด ฟรี หรือ มีค่�ใช้จ่�ย คลิกที่รูป แล้วกดปุ่ม “Use in a design”
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แนะนำ�เว็บไซต์ด�วน์โหลด ไอคอน และรูปถ่�ยฟรี

 ในง�นออกแบบง�นกร�ฟิกและง�นนำ�เสนอเร�จะต้องใช้ไอคอนและภ�พถ่�ยประกอบ

เนื้อห� เพื่อช่วยให้ง�นสวยง�มและผู้ชมเข้�ใจเรื่องร�วได้ง่�ยขึ้น ซึ่งแหล่งด�วน์โหลดภ�พและ

ไอคอน ก็มีทั้งแบบเสียค่�ใช้จ่�ยและแบบฟรี สำ�หรับเว็บไซต์ที่ด�วน์โหลดฟรีที่อย�กแนะนำ�มี

ดังนี้

เว็บไซต์แจกไอคอนฟรี

https://www.flaticon.com https://thenounproject.com/

https://www.iconfinder.com/ https://icons8.com/

https://www.vecteezy.com/, https://simpleicons.org/

https://fontawesome.com/, https://icofont.com/ https://freepik.com, 

เว็บไซต์แจกภ�พฟรี 
https://pixabay.com

https://freepik.com 

http://streetwill.co

https://www.lifeofpix.com

https://www.pexels.com
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 เมื่อสมัครสม�ชิก และ Login เข้�ม�ที่โปรแกรม Canva แล้ว จะเห็นว่�มีประเภทก�ร

ออกแบบอยู่ม�กม�ย ซึ่ง  Canva จะมี Template หรือแม่แบบสำ�เร็จรูปสวย ๆ เตรียมไว้ให้ 

โดยแยกแป็นประเภทๆ เช่น  สร้�งง�นนำ�เสนอ ง�นพิมพ์ โซเชียลมีเดีย วิดีโอ Infographic 

ออกแบบกร�ฟ ออกแบบปกหนังสือ ฯลฯ

ส�ม�รถดู และเลือกประเภท Template ก�รออกแบบ เพิ่มเติมได้ที่เมนู “Template”

Template หมวดต่�ง 

คลิกดู Template เพิ่มเติม
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 ที่หน้�หลัก ทดลองเลือกประเภทก�รออกแบบ เป็น Infographic  

คลิก “อินโฟกร�ฟิก”

3 2

4

5

6

1

กลุ่มเมนูหลัก ประกอบด้วย ไฟล์ ปรับขน�ด  Undo Redo

กลุ่มเมนูก�รส่งออกชิ้นง�น ประกอบด้วย ชื่อกำ�หนดชื่อไฟล์ แชร์ ด�วน์โหลด

กลุ่มเครื่องมือ แถบที่รวมเครื่องมือในก�รสร้�งง�นออกแบบ

ตัวอย่�ง Template ให้เลือกใช้ง�น 

พื้นที่ก�รทำ�ง�น และเครื่องมือ เพิ่มหน้� ทำ�สำ�เน�หน้�

ก�รจัดก�รมุมมอง ย่อ ขย�ย ดูแบบเต็มจอ ดูเส้นกริด

1
2
3
4
5
6

ส่วนประกอบของโปรแกรมในหน้�ออกแบบชิ้นง�น
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แถบเครื่องมือ

แม่แบบ	(Template) คือ ตัวอย่�งง�นออกแบบที่โปรแกรมมีเตรียม

ไว้ให้ผู้ใช้ส�ม�รถเลือกใช้ได้

องค์ประกอบ	(Element) องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เร�ส�ม�รถเพิ่ม

เข้�ไปเพื่อให้ง�นออกแบบสวยง�มขึ้น เช่น รูปร่�ง สี่เหลี่ยม วงกลม 

ลูกศร กรอบข้อคว�ม 

อัปโหลด	(Upload) เมนูที่ใช้สำ�หรับก�รอัปโหลดรูปภ�พ วิดีโอ

ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ม�ใช้ในง�นออกแบบ

ภาพถ่าย	(Photo) เมนูที่ใช้สำ�หรับเลือกภ�พถ่�ยในคลังภ�พฟรีที่

โปรแกรมมีม�ให้

ข้อความ	(Text) เมนูที่ใช้เพิ่มและจัดก�รข้อคว�ม

สไตล์		(Style) เลือกรูปแบบชุดสีในก�รออกแบบ 
เพิ่มเติม	(More) เป็นเมนูเสริมอื่นๆ เช่น เชื่อมต่อกับ Instagram, 

facebook เพิ่ม Font, Animation ฯลฯ

คำ�อธิบ�ยแถบเครื่องมือ
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 ออกแบบ Infographic ด้วย Template สำ�เร็จรูป

 1. ที่หน้�หลัก คลิกเลือก “สร้�งง�นออกแบบ” เลือกแบบเป็น “ Infographic”

 ขน�ด Infographic ใน Canva เวอร์ชันฟรี จะมีขน�ด 800x2000 pixel จะส�ม�รถ

แก้ไขขน�ดได้ต�มต้องก�รก็ต่อเมื่ เป็นเวอร์ชั่น Pro (มีค่�ใช้จ่�ย)

 สร้�งชิ้นง�นใหม่

 2. เลือกตัวอย่�งเนื้อห� ไฟล์ Microsoft Word ที่จะนำ�ม�ทำ� Infographic 

  จ�กโฟลเดอร์ .....................

  เช่น เรื่อง 6 ผลไม้บำ�รุงเลือด

  - บุหรี่ มีพิษร้�ย  อันตร�ย ต�ยผ่อนส่ง

  - สรุปอ�ก�รโควิด 5 ส�ยพันธุ์

  - ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน COVID

  - 9 วิธีหนี COVID ฯลฯ

หรือ เรื่องที่ท่�นต้องก�ร โดยส�ม�รถเตรียมเนื้อห�ไว้ในโปรแกรม Microsoft Word และ 

Copy ข้อคว�มม�ว�งใน Canva ได้
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 3. คลิกที่เมนู Template แล้วเลือก Template ที่ชอบ และคิดว่�ส�ม�รถปรับให้เข้�

กับเนื้อห�ได้  ใน Canva มี Template จำ�นวนม�ก คลิก “See all” เพื่อดูเพิ่มเติม

 เมื่อคลิกที่รูปแบบ Template ภ�พจะม�ปร�กฏที่พื้นที่ก�รทำ�ง�น เลื่อนแถบย่อ-ขย�ย

หน้�จอ เพื่อดูชิ้นง�นใกล้ๆ หรือ กรอกตัวเลขเองก็ได้

คลิกเลือก	Template

See	all

ย่อ	ขยายมุมมอง
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ตั้งชื่อง�นออกแบบ โดยพิมพ์แถบเมนูชื่อไฟล์ โปรแกรมจะ Save  อัตโนมัติ

 เมื่อคลิกที่ข้อคว�มใน Template แถบคำ�สั่งด้�นบนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือก�รจัดก�ร

ข้อคว�ม เช่น ชื่อฟ้อนต์, ขน�ดฟ้อนต์, ลักษณะตัวอักษร, ก�รจัดข้อคว�ม ฯลฯ

 ก�รจัดก�รข้อคว�ม ก�รเปลี่ยนฟ้อนต์หรือรูปแบบตัวอักษร

ชื่อฟ้อนต์ ขน�ดฟ้อนต์

ลักษณะฟ้อนต์ ก�รจัดข้อคว�ม

Effect	ตัวอักษร

 ก�รลบกล่องข้อคว�ม ให้คลิกเลือกที่ข้อคว�มนั้น แล้วกดปุ่ม “ลบ”

แล้วเลือกว่�จะลบแบบใด ลบองค์ประกอบ หรือลบทั้งกลุ่ม

เลือกที่ข้อความแล้วกดปุ่ม	“ลบ”

 ลบกล่องข้อคว�ม
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 จัดกลุ่ม ยกเลิกก�รจัดกลุ่ม (Group / Ungroup)

 คลิกขว� เลือก Group หรือ Ungroup

พิมพ์ข้อความ

 คลิกที่เมนู          ที่แถบด้�นซ้�ย แล้วคลิกเลือกรูปแบบข้อคว�มว่�ต้องก�รข้อคว�ม

ลักษณะใด แล้วพิมพ์ข้อคว�ม

 เพิ่มกล่องข้อคว�ม

 พิมพ์ และแก้ไขข้อคว�ม

 คลิกที่กล่องข้อคว�มจ�กนั้นพิมพ์ข้อคว�ม หรือ Copy ข้อคว�มม�ว�งก็ได้
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 เปลี่ยนฟ้อนต์ ปรับขน�ดฟ้อนต์

 ก�รปรับฟ้อนต์ของข้อคว�ม ให้ล�กคลุมข้อคว�ม จ�กนั้น คลิกที่ ชื่อฟ้อนต์ที่แถบเมนู

ด้�นบน แถบข้อคว�มด้�นข้�ง จะแสดงชื่อฟ้อนต์ต่�ง ๆ และภ�พตัวอย่�งของฟ้อนต์ที่ส�ม�รถ

ใช้ง�นได้

คลิกที่ชื่อฟ้อนต์

 เลื่อนลงม�ดูที่ ฟ้อนต์ภ�ษ�ไทย คลิกเลือกฟ้อนต์แล้วปรับขน�ด และรูปแบบได้ที่แถบ

ด้�นบน
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ย่อ-ยืดกล่องข้อความ

จ�กนั้นใส่ข้อคว�มเนื้อห�เพิ่มเติม ปรับขน�ดฟ้อนต์ และ ย่อ ยืดขน�ดของกล่องข้อคว�มได้

 ปรับแนว ระยะห่�งระหว่�งตัวอักษร และระยะห่�งระหว่�งบรรทัด

คลิกที่กล่องข้อคว�ม จ�กนั้นเลือก Icon ด้�นบน

 คลิกที่          เพื่อจัดแนวของกล่องข้อคว�ม

 คลิกท   ี่       ถ้�ต้องก�รปรับระยะห่�งระหว่�งบรรทัด, ระยะห่�งระหว่�งตัวอักษร

 คลิกที่           ปรับข้อคว�มเป็นแบบร�ยก�ร

และปรับระยะห่�งระหว่�งบรรทัด คลิกที่ 

ปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด
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 ก�รเลือกสีตัวอักษร

 ก�รเลือกสีข้องตัวอักษร ให้ล�กคลุมข้อคว�ม จ�กนั้น คลิกที่        แล้วเลือกสีจ�ก

ตัวอย่�งสีที่แถบด้�นซ้�ย หรือ กด + 

เลือกสี

 หรือคลิกที่ ปุ่ม      แล้วไปคลิกเลือกสีจ�กแถบสี

ย้ายกล่องข้อความ

 คลิกเม�ส์ซ้�ยที่ Icon             เพื่อย้�ย หรือ            หมุนกล่องข้อคว�ม

หมุนกล่องข้อความ



การใช้งานโปรแกรม Canva22

 ปรับสีพื้นหลังของชิ้นง�น
1. คลิกที่สีพื้นหลังของชิ้นง�น จ�กนั้นแถบด้�นบนจะมี สัญลักษณ์แสดงสีพื้นหลังเดิมที่ใช้อยู่ 

2. คลิกที่สีพื้นหลังเดิม แล้วเลือกสีใหม่ที่แถบด้�นซ้�ย

คลิกที่พื้นหลัง

คลิก 

คลิกที่เครื่องหม�ย          จ�กนั้นเลือกสีจ�กแถบสี 
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 ก�รใส่ Effect ให้กับข้อคว�ม

 เมื่อพิมพ์ข้อคว�มแล้ว ส�ม�รถเพิ่ม Effect ให้กับข้อคว�มได้ โดยคลิกที่กล่องข้อคว�ม

จ�กนั้นเลือก “Effect”

1.คลิกที่กล่องข้อความ

2.คลิก	“เอฟเฟ็กต์”

 หน้�ต่�ง Style ของ Effect จะแสดงที่แถบด้�นซ้�ย จ�กนั้นเลือก รูปแบบสไตล์

เมื่อเลือกสไตล์ แล้วก็ส�ม�รถกำ�หนด Option เพิ่มเติม ของ Style นั้นได้ เช่น กำ�หนดสี ทิศท�ง

คว�มเบลอ ตัวอักษรแบบโค้ง เป็นต้น
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 ตกแต่งชิ้นง�นด้วยภ�พ วิดีโอ เสียง ที่อัปโหลดจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์

 ในก�รออกแบบกร�ฟิกจะต้องมีภ�พประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อห�ข้อมูลเพื่อสื่อ

คว�มหม�ยไปในทิศท�งเดียวกัน โดยอ�จจะค้นห�ภ�พประกอบจ�กเว็บไซต์ และ Save เก็บ

ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะนำ�ภ�พเข้�ม�ใช้ใน Canva  ให้ทำ�ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “Upload” ที่แถบเครื่องมือด้�นซ้�ย

 2. คลิกปุ่ม “Upload Media”

 3. คลิกเลือกรูปจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วกดปุ่ม Open หลังจ�กอัปโหลดแล้ว

 รูปจะม�อยู่ที่หน้�ต่�งด้�นซ้�ย

กำาหนด	Option	สไตล์
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เพิ่มเติม

 ภ�พที่นำ�เข้�ม�ใช้ใน Canva ส�ม�รถใช้ได้ทั้งไฟล์ น�มสกุล .jpg และน�มสกุล.Png 

(ภ�พที่ไม่มีสีพื้นหลัง)

ส�ม�รถตัดภ�พพื้นหลังได้ที่เว็บไซต์ https://www.remove.bg

Upload	Media

Upload

4. คลิกที่รูป คลิกเม�ส์ซ้�ยค้�งแล้วล�กรูปไปว�งที่ชิ้นง�นแล้วปรับขน�ดให้เหม�ะสม

ลากไปวางที่ชิ้นงาน
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5. อัปโหลดรูปอื่น ๆ ที่จะใช้ง�นเพิ่มเติม

 เพิ่มเติม

 ถ้�ต้องก�ร Upload ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง ก็ใช้วิธีเดียวกัน

 1. คลิกปุ่ม “Upload” ที่แถบเครื่องมือด้�นซ้�ย

 2. คลิกปุ่ม “Upload Media”

 3. คลิกเลือกคลิปวิดีโอจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วกดปุ่ม Open หลังจ�กอัปโหลด

แล้ว คลิปวิดีโอ จะม�อยู่ที่หน้�ต่�งด้�นซ้�ย
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 ก�รแก้ไขส่วนต่�ง ๆ ในชิ้นง�น (ลบ, คัดลอก, ใส่ลิ้งค์ให้รูปภ�พ) 

 เลือก Object ที่ต้องก�รจัดก�ร จ�กนั้น คลิกขว� แล้วเลือกคำ�สั่งที่ต้องก�ร เช่น

ลบ คัดลอก ว�ง จัดกลุ่ม หรือเพิ่มลิ้งค์ให้รูปภ�พได้

 จ�กนั้นใส่ข้อคว�มและรูปประกอบให้ครบต�มเนื้อห�ที่ว�งไว้ แล้วเลื่อนแถบสเกลด้�น

ล่�งเพื่อดูภ�พรวมของชิ้นง�น

เลื่อนปรับมุมมอง
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 ก�รเพิ่ม Element ในง�นออกแบบ

 ที่แถบเมนู “Elements” จะมีองค์ประกอบที่ส�ม�รถเอ�ม�ใช้ประกอบก�รออกแบบ

โดยแบ่งเป็นหมวด ได้แก่ Line&Shape, Graphic, Graph, Table, Audio, Video

 คลิกที่ See all แล้วคลิกเลือก  Elements ที่ต้องก�รใช้ง�น สิ่งที่เลือกจะม�อยู่ที่ชิ้น

ง�น แล้วปรับสี ปรับขน�ด ต�มคว�มเหม�ะสม

คลิกเลือก
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 ก�รบันทึกไฟล์

 โปรแกรม Canva ส�ม�รถบันทึกไฟล์ได้หล�ยรูปแบบ ทั้ง PNG, JPG, PDF, Video 

หรือ GIF โดยหลังจ�กออกแบบชิ้นง�นเสร็จแล้ว

 1. กดปุ่ม Download 

 2. เลือกสกุลไฟล์ ถ้� ออกแบบ InfoGraphic ก็ส�ม�รถเลือกว่�จะ Save เป็น PNG, 

JPG, PDF

 ในกรณีที่ใช้ Canva ในเวอร์ชันฟรี ก�รบันทึกไฟล์ น�มสกุล PNG, JPG จะถูกจำ�กัด

ขน�ดและคว�มละเอียด (คุณภ�พไฟล์) ดังนั้นส�ม�รถเลือกบันทึกไฟล์ให้เป็นแบบ PDF Print  

(PDFสำ�หรับพิมพ์) ซึ่งภ�พจะมีคว�มคมชัดสูง  

 3. กด Download
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กดปุ่มดาวน์โหลด

คลิก	เลือกรูปแบบ	กดปุ่ม	Download

4. เลือกที่เก็บไฟล์ แล้วกดปุ่ม Save
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ก�รสร้�งง�น Presentations

 ในหัวข้อนี้จะแนะนำ�ก�รใช้ Canva ออกแบบ Presentations  หรือง�นนำ�เสนอที่มี

ภ�พเคลื่อนไหว ใส่ Effect ให้ภ�พ เพิ่มเสียงเพลงประกอบ เสียงบรรย�ย แทรกคลิปวิดีโอ  ใส่ 

Animation ต่�ง ๆ ซึ่งออกแบบ Presentations ได้ทั้ง Presentations 16:9 และ 4:3  

 นอกจ�กนี้ ยังออกแบบ Talking Presentations คือก�รบันทึกวิดีโออธิบ�ยเนื้อห�

ต่�ง ๆ ในหน้�พร้อมกับเห็นหน้�ผู้บรรย�ยได้ด้วย เริ่มด้วยก�รออกแบบ Presentations  

เมื่่อเสร็จแล้วก็คลิก “นำ�เสนอและบันทึก” และบันทึกก�รบรรย�ยไปเรื่อย ๆ  เมื่อจบก�รบันทึก

ก็ด�วน์โหลดวิดีโอลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแชร์ลิงก์ ส่งให้ผู้เรียน อ่�นวิธีทำ�ได้ที่  https://

muit.mahidol.ac.th/enews/multimedia/202112/

 สร้�งง�น Presentation 16: 9

 1. ที่หน้�หลักของ Canva จ�กนั้นเลือก “Presentations” คลิก “Presentations 

16:9”

คลิก	งานนำาเสนอ

รูปแบบงานนำาเสนอ

 ตัวอย่าง สร้างงานนำาเสนอ เรื่อง “รับมือ COVID-19 ด้วย  มาตรการ DMHTT”
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 2. เลือกรูปแบบ หน้� Page  จ�ก Template แล้วล�กไปว�งที่หน้� Page

 3. คลิกที่กรอบข้อคว�ม แล้วลบข้อคว�มเก่�ออก (คลิกขว� Delete)

ลากไปวางที่	หน้า	Page
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 4. คลิกที่กรอบข้อคว�ม แล้วพิมพ์แก้ไขข้อคว�ม โดยเลือกฟ้อนต์ และขน�ดจ�กแถบ

ก�รจัดก�รข้อคว�มด้�นบน

 คลิกกรอบข้อคว�มแล้วคลิกที่             เพื่อย้�ย จัดตำ�แหน่ง

 5. เพิ่มกล่องข้อคว�ม พิมพ์และปรับข้อคว�มที่แถบเครื่องมือ Text
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1 2

คลิกที่ข้อความแล้วปรับขนาด,	ฟ้อนต์,	การจัดข้อความ

6. คลิกเมนู “Upload” คลิกปุ่ม “Upload Media” แล้วเลือกรูปจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์  

หลังจ�กอัปโหลดแล้ว รูปจะม�อยู่ที่หน้�ต่�งด้�นซ้�ย

1

2

3
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 8. เพิ่มหน้� Pageใหม่ โดยคลิกเมนู Template แล้วเลือกรูปแบบที่ชอบจ�กซ้�ยมือ

แล้วล�กม�ว�งที่หน้� Page ถัดไป แล้วพิมพ์ข้อคว�มเนื้อห�ในหน้� Page ที่สองให้สวยง�ม

7. คลิกเม�ส์ซ้�ยที่รูป 1 ครั้ง รูปจะม�อยู่ที่หน้�หน้� Page จ�กนั้นปรับขน�ดและย้�ยไปว�ง

ต�มคว�มเหม�ะสม

เพิ่มรูป และข้อคว�มต�มเนื้อห� จนเสร็จหน้� Page ที่ 1
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1

2
ลากไปวาง

 วิธีใส่กรอบรูป

 คลิกเลือกรูปจ�กหน้�ต่�ง Upload จ�กนั้นไปที่เมนู Element แล้วเลือกกรอบรูปม�

ว�งที่หน้� Page
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คลิก	Elements

คลิก

ปรับขนาด

 คลิกเม�ส์ซ้�ยค้�งที่รูปภ�พแล้วล�กรูปไปใส่ในกรอบแล้วปล่อยเม�ส์
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 จะได้ผลลัพท์ต�มภ�พ ถ้�จะแก้ไขให้ดับเบิ้ลคลิกที่ภ�พ แล้วขยับเลื่อนภ�พได้ (กดปุ่ม 

ESC เพื่อออกจ�กก�รแก้ไขกรอบภ�พ)

 แก้ไขภ�พ  (Edit image)

 คลิกที่รูปที่อยู่บนหน้� Page แล้วคลิก Edit Image

ปรับความสว่าง

ปรับค่าความตัดกันของสี

ปรับค่าความสดของสี

1

2

 ถ้�ต้องก�ร Crop ภ�พ ให้เลือกรูปแล้วกดที่คำ�ว่� Crop แล้ว Crop ภ�พ กด Enter
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 ปรับสีของหน้� Page ด้วยเมนู Style

 เมนู  Style เป็นแถบเครื่องมีอที่มีชุดสีม�กม�ย เร�ส�ม�รถปรับสี Template ให้

เปลี่ยนไปต�มที่คลิกเลือกได้ คลิกที่คำ�ว่� Shuffle                             สลับสีกันในชุดสี

Apply to all pages คือใช้ชุดสีนี้กับทุกหน้�

 ถ้�จะย้อนกลับขั้นตอนก�รทำ�ง�น  กดปุ่ม Undo Redo ด้�นบน
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 ก�รกำ�หนด Page Animations

 Page Animations คือคำ�สั่งสำ�หรับในก�รสร้�ง effects จ�กสร้�งหนึ่งไปยังอีก

หน้� Pageหนึ่ง  Page Animations แต่ละ Page จะแสดงอยู่ด้�นบนต�มภ�พ ถ้�ต้องก�ร

เปลี่ยนรูปแบบ คลิกที่ชื่อ Page Animations เดิม แล้วเลือกรูปแบบใหม่

รูปแบบ	Page	Animations	ที่ใช้อยู่

เวลาของการเปลี่ยน	Page

คลิก

เลือก	Page	Animations		ใหม่

ปรับเวลา
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 ก�รกำ�หนด Animations ให้รูป ข้อคว�ม Elements

 Animations คือคำ�สั่งสำ�หรับในก�รสร้�ง effects ก�รเคลื่อนไหวให้รูปภ�พ 

ข้อคว�ม รูปร่�ง รูปทรง ที่อยู่ใน  Page ก�รกำ�หนดรูปแบบให้คลิกเลือก รูป หรือข้อคว�ม 

จ�กนั้นเลือกรูปแบบ Animation

1.คลิกที่รูป

2.	คลิก	Photo	Animation

3.	เลือกรูปแบบ
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 ดูตัวอย่�งง�นนำ�เสนอ 

 ก�รดูตัวอย่�ง Presentations กดปุ่ม                    ออกจ�กโหมด Preview กด Esc

 ถ้�เลือกแบบ Auto play ก็ส�ม�รถกำ�หนดเวล�ก�รเปลี่ยนหน้� Slide ได้เอง

 ภ�พตัวอย่�งขณะนำ�เสนอ 
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 ก�รบันทึกไฟล์ Presentation เป็นไฟล์วิดีโอ

กด	Download

เลือก	MP4	Video
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 Export ไฟล์ Canva ไปใช้ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint
 ส�ม�รถนำ�ไฟล์ที่สร้�งจ�ก Canva และ Template ฟรีที่มีใน Canva ไปใช้ง�นใน

โปรแกรม Microsoft Powerpoint ได้  โดยคลิกที่ ... แล้วเลือก Powerpoint 

2

3 4

1
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