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เนือ้หา 

บทท่ี 1 : รู้จกัโปรแกรม Power Point 
บทท่ี 2 : การเปล่ียนภาพพ้ืนหลงัและการใส่สี 
บทท่ี 3 : การใส่ขอ้ความลงในสไลด ์
บทท่ี 4 : วธีิการใส่รูปภาพและการปรับแต่ง 
บทท่ี 5 : วธีิการลบภาพพ้ืนหลงั 
บทท่ี 6 : วิธีการสร้างตาราง 
บทท่ี 7 : วิธีการท าใหข้อ้ความหรือวตัถุเคล่ือนไหว 
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Too Much Text 

  ในหลาฬใรัง้ ฯม ้บรรฬาฬอฬาฬามทฝ่จะน าข้อใวามทัง้หมดทฝ่

เขาต้องการจะสฟ่อสารใส่ลงโปภาฬในสโลด์เอฝฬงหน้าเดฝฬว แต่หา
รม้โม่ว่าสผ่งนัน้จะท าให้ใวามสนใจของฯม ้ฮังทฝ่มฝต่อตัวเขาลดลง 
เนฟ่ องจากฯม ้ ฮังโด้ เหไนสผ่ งทฝ่ เขาต้องการจะสฟ่ อโปหมดแล้ว 
นอกจากนฝ้การเหไนข้อใวามจ านวนมากบนสโลด์ฬังอาจท าให้
ฯม ้ฮังตาลาฬโด้ ดังนั ้นการเลฟอกใช้ใ าเอฟ่อน ามาจัดท าเป็น 
Keyword หรฟอ Bullet ทฝ่เหมาะสม จะท าให้สโลด์ของใภณน่า
มองและน่าสนใจมากขพ้น รวมถพงการเลฟอกใช้ขนาดและสฝทฝ่

เหมาะสมให้กับข้อใวามทฝ่ต้องการจะเน้นกไนับว่าเป็นสผ่งทฝ่ส าใัญ
ทฝ่จะช่วฬดพงใวามสนใจของฯม ้ฮัง และท าให้ฯม ้ฮังจดจ าโด้ 



Too Much Text 

  ในหลาฬใรัง้ ฯม ้บรรฬาฬอฬาฬามทฝ่จะน าข้อใวามทัง้หมดทฝ่

เขาต้องการจะสฟ่อสารใส่ลงโปภาฬในสโลด์เอฝฬงหน้าเดฝฬว แต่หา
รม้โม่ว่าสผ่งนัน้จะท าให้ใวามสนใจของฯม ้ฮังทฝ่มฝต่อตัวเขาลดลง 
เนฟ่ องจากฯม ้ ฮังโด้ เหไนสผ่ งทฝ่ เขาต้องการจะสฟ่ อโปหมดแล้ว 
นอกจากนฝ้การเหไนข้อใวามจ านวนมากบนสโลด์ฬังอาจท าให้
ฯม ้ฮังตาลาฬโด้ ดังนั ้นการเลฟอกใช้ใ าเอฟ่อน ามาจัดท าเป็น 
Keyword หรฟอ Bullet ทฝ่เหมาะสม จะท าให้สโลด์ของใภณน่า
มองและน่าสนใจมากขพ้น รวมถพงการเลฟอกใช้ขนาดและสฝทฝ่

เหมาะสมให้กับข้อใวามทฝ่ต้องการจะเน้นกไนับว่าเป็นสผ่งทฝ่ส าใัญ
ทฝ่จะช่วฬดพงใวามสนใจของฯม ้ฮัง และท าให้ฯม ้ฮังจดจ าโด้ 
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