
คน้หาสิ่งที่คณุตอ้งการ 

คลิกท่ีแท็บใดๆ บน Ribbon เพ่ือแสดงปุ่ ม
และค�ำสัง่ของแท็บน้ัน

ใชแ้ท็บตามบริบท 

แท็บ Ribbon บำงแท็บจะปรำกฏขึน้เม่ือคณุตอ้งกำรเทำ่น้ัน ตวัอยำ่งเชน่ เม่ือคณุแทรกหรือเลือกรปู แท็บ รูปแบบ ของ 
เคร่ืองมือรูปภาพ จะปรำกฏขึน้

จดัการงานน�าเสนอของคณุ 

คลิกแท็บ ไฟล ์เพ่ือเปิด, 
บนัทึก, พิมพ ์และจดักำร
งำนน�ำเสนอของคณุ

ใชบ้านหน้าตา่ง รูปแบบ

ใชบ้ำนหนำ้ตำ่งท่ีมีประโยชนนี์เ้พ่ือน�ำ
กำรจดัรปูแบบไปใชก้บัรปูภำพ, วิดีโอ, 
SmartArt, รปูรำ่ง และวตัถอืุน่ๆ

ขยายและย่อ 

เลือ่นแถบนีไ้ปทำงดำ้นซำ้ยหรือขวำ
เพ่ือขยำยหรือยอ่รำยละเอียดของสไลด ์

ดูตวัเลือกเพิ่มเติม

คลิกท่ีลกูศรนีเ้พ่ือดตูวัเลือกเพ่ิมเติมในกลอ่งโตต้อบ

แสดงเน้ือหาที่คณุตอ้งการ 

สลบัมุมมองหรือแสดงหรือซอ่นบนัทึก
ยอ่และขอ้คิดเห็น

ตอ้งการพืน้ที่วา่งมากขึน้ใชไ่หม

คลิกท่ีน่ีหรือกด CTRL+F1 เพ่ือซอ่น
หรือแสดง Ribbon

ดูวิธีใช ้

คลิกท่ีน่ีหรือกด F1

คูมื่อเริ่มตน้ใชง้ำนดว่น
Microsoft PowerPoint 2013 มีลกัษณะแตกต่ำงไปจำกเวอรช์นัก่อนหนำ้
เรำจึงไดส้รำ้งคู่มือนี้เพ่ือชว่ยลดเวลำกำรเรียนรูใ้หก้บัคุณ



คน้หาเทมเพลตและธีมออนไลน์

พิมพค์�ำส�ำคญัลงในกลอ่งคน้หำเพ่ือคน้หำเทมเพลตและธมีออนไลนท่ี์ 
Office.com

ใชธี้มท่ีน่าสนใจ

เลือกธมีท่ีมีอยูแ่ลว้เพ่ือเริ่มงำนน�ำเสนอครัง้ตอ่ไปของคณุ ซึง่จะท�ำงำนไดดี้กบัทัง้งำนน�ำ
เสนอแบบจอกวำ้ง (16:9) และแบบจอมำตรฐำน (4:3)

เปิดงานน�าเสนอล่าสุด

ชว่ยใหเ้ขำ้ถึงงำนน�ำเสนอท่ีเปิดลำ่สดุ
ของคณุไดอ้ยำ่งง่ำยดำย

เร่ิมใหม่ต ัง้แตต่น้

เม่ือตอ้งกำรเริ่มงำนน�ำเสนอใหม่ ให ้
คลิก งานน�าเสนอเปล่า

เลือกประเภทของเทมเพลต

คลิกประเภทของเทมเพลตใตก้ลอ่งคน้หำเพ่ือคน้หำ
เทมเพลต PowerPoint ท่ีไดร้บัควำมนิยมสงูสดุ

คน้หาไฟลอ์ืน่

เรียกดเูพ่ือคน้หำงำนน�ำเสนอและไฟล ์
อืน่ท่ีเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรข์องคณุหรือ
เก็บไวใ้นระบบ Cloud

ชดุรูปแบบตา่งๆ ของธีม

เม่ือคณุเลือกธมี PowerPoint จะมีชดุ
รปูแบบพรอ้มดว้ยชดุแบบสีและฟอนตท่ี์
แตกตำ่งกนัใหก้บัคณุ

ลงชือ่เขา้ใช ้Office

ลงชือ่เขำ้ใชบ้ญัชผูีใ้ชข้องคณุและเขำ้
ถึงไฟลท่ี์คณุบนัทึกไวใ้น Cloud ได ้
จำกทกุท่ี

คูมื่อเริ่มตน้ใชง้ำนดว่น
เม่ือคุณเปิด PowerPoint 2013 เป็นครัง้แรก คุณจะเห็นว่ำมีตวัเลือกในกำรเร่ิมตน้ใชง้ำนมำกมำย ไดแ้ก่ กำรใชเ้ทมเพลต, ธีม, 
ไฟลล์่ำสุด หรืองำนน�ำเสนอเปล่ำ



วิธเีรียกดวิูธใีช ้
PowerPoint 2013
ถำ้คณุเคยใช ้PowerPoint เวอรช์นักอ่นหนำ้ คณุอำจมีค�ำถำมวำ่จะหำค�ำสัง่บำงค�ำสัง่ไดจ้ำกท่ีไหน
ใน PowerPoint 2013 

มีแหลง่ขอ้มูลฟรีมำกมำยท่ีชว่ยใหค้ณุเรียนรูเ้ก่ียวกบั PowerPoint 2013 ซึง่รวมถึงหลกัสตูร
 

กำรฝึกอบรม, หวัขอ้วิธใีชแ้ละะวิดีโอกำรเริม่ตน้ใชง้ำน และงำนพืน้ฐำน เม่ือตอ้งกำรคน้หำเอกสำรเหลำ่นี ้
ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม วิธใีช ้PowerPoint (เคร่ืองหมำยค�ำถำม) ท่ีมุมขวำบนของหนำ้ตำ่ง PowerPoint 

สรำ้งแท็บและกลุม่ของ Ribbon 
แบบก�ำหนดเอง
คณุสำมำรถสรำ้งแท็บหรือกลุม่แบบก�ำหนดเองบน Ribbon และเพ่ิมปุ่ มพรอ้มดว้ย 
ค�ำสัง่ท่ีคณุตอ้งกำรได ้คลิกขวำท่ีแท็บหรือกลุม่ของ Ribbon ใดๆ แลว้คลิก
ก�าหนด Ribbon เอง 

จำกน้ันเพ่ิมค�ำสัง่จำกกลอ่ง ตวัเลือกของ PowerPoint ตวัอยำ่งเชน่ คณุสำมำรถสรำ้งแท็บท่ี
เรียกวำ่ ที่ใชบ้่อย แลว้เพ่ิมค�ำสัง่ท่ีคณุใชบ้อ่ยบำงค�ำสัง่ลงในกลุม่ท่ีก�ำหนดเองบนแท็บนี ้

ถำ้คณุท�ำผิดพลำด คณุสำมำรถใชปุ้่ ม ต ัง้คา่ใหม่ เพ่ือกลบัไปยงักำรตัง้คำ่เริ่มตน้ 
 

(“จำกโรงงำน”) ได ้

ค�ำสัง่เกำ่บำงค�ำสัง่ใน PowerPoint จะไม่ปรำกฏบน Ribbon แตก็่ยงัมีใหใ้ชง้ำนอยู ่ในกลอ่งโตต้อบ 
ตวัเลือกของ PowerPoint ใหค้ลิก ก�าหนด Ribbon เอง จำกน้ันในรำยกำร เลือกค�าส ัง่จาก 
ใหเ้ลือก ค�าส ัง่ที่ไม่อยู่ใน Ribbon จำกน้ันใหค้น้หำค�ำสัง่ท่ีคณุตอ้งกำรแลว้เพ่ิมลงในแท็บหรือกลุม่
ของ Ribbon ท่ีก�ำหนดเอง



สิง่ท่ีคณุอำจก�ำลงัคน้หำ
ใชร้ำยกำรดำ้นลำ่งเพ่ือคน้หำเครื่องมือและค�ำสัง่ทัว่ไปบำงรำยกำรใน PowerPoint 2013

เม่ือตอ้งกำร... คลิก... แลว้ดใูน...

เปิด, บนัทึก, พิมพ,์ แชร,์ สง่, สง่ออก, แปลง หรือป้องกนัไฟล ์ ไฟล ์ มุมมอง Backstage (คลิกค�ำสัง่ในบำนหนำ้ตำ่งดำ้นซำ้ย)

เพ่ิมสไลด,์ น�ำเคำ้โครงไปใช,้ เปลีย่นฟอนต,์ จดัแนวขอ้ควำม หรือน�ำสไตลด์ว่นไปใช ้ หน้าแรก กลุม่ สไลด,์ ฟอนต,์ ย่อหน้า, รูปวาด และ การแกไ้ข 

แทรกตำรำง, รปูภำพ, รปูรำ่ง, SmartArt, อกัษรศิลป์, แผนภมิู, ขอ้คิดเห็น, สว่นหวัและ
สว่นทำ้ย, วิดีโอ หรือเสียง 

แทรก กลุม่ ตาราง, รูป, ภาพประกอบ, ขอ้คิดเหน็, ขอ้ความ และ สื่อ 

น�ำธมีไปใช,้ เปลีย่นสีของธมี, เปลีย่นขนำดสไลด,์ เปลีย่นพืน้หลงัของสไลด ์หรือเพ่ิมลำยน�ำ้ ออกแบบ กลุม่ ธีม, โทนสี หรือ ก�าหนดเอง 

ใชห้รือปรบัเวลำในกำรเปลีย่นสไลด ์ การเปลี่ยน กลุม่ การเปลี่ยน และ การก�าหนดเวลา 

ใชห้รือปรบัเวลำของภำพเคลือ่นไหว ภาพเคลื่อนไหว กลุม่ ภาพเคลื่อนไหว, ภาพเคลื่อนไหวข ัน้สูง และ การก�าหนดเวลา 

เริ่มกำรน�ำเสนอสไลด,์ ตัง้คำ่กำรน�ำเสนอสไลด,์ ระบจุอภำพส�ำหรบัใชก้บั
มุมมองผูน้�ำเสนอ

การน�าเสนอ
สไลด ์

กลุม่ เร่ิมการน�าเสนอสไลด,์ ต ัง้คา่ และ จอภาพ 

ตรวจกำรสะกด, ใสแ่ละรีวิวขอ้คิดเห็น หรือเปรียบเทียบงำนน�ำเสนอ รีวิว กลุม่ การพิสูจนอ์กัษร, ขอ้คิดเหน็, และ เปรียบเทียบ 

เปลีย่นมุมมอง, แกไ้ขมุมมองตน้แบบ, แสดงเสน้ตำรำง เสน้บอกแนว และไมบ้รรทดั, 
ขยำย, สลบัระหวำ่งหนำ้ตำ่ง PowerPoint และใชแ้มโคร

มุมมอง กลุม่ มุมมองงานน�าเสนอ, มุมมองตน้แบบ, แสดง, ย่อ/ขยาย, หน้าตา่ง และ
แมโคร 



เขำ้ถึงค�ำสัง่ท่ีใชบ้อ่ย 
 

แถบเคร่ืองมือดว่นท่ีมุมบนซำ้ยของหนำ้ตำ่ง PowerPoint เป็นต�ำแหน่งท่ีดีส�ำหรบัเพ่ิมปุ่ มทำงลดัไปยงั
ค�ำสัง่ท่ีคณุจะใชบ้อ่ยท่ีสดุ

คลิกลกูศรดรอปดำวนถ์ดัจำก แถบเคร่ืองมือดว่น เพ่ือเพ่ิมหรือเอำค�ำสัง่ท่ีแสดงรำยกำรอยูบ่นเมนู
ทำงลดัออก

เครื่องมือท่ีใชง่้ำยแคป่ลำยนิว้สมัผสั
 

โปรดสงัเกตวำ่ แท็บ Ribbon บำงแท็บปรำกฏขึน้และ
หำยไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวำ่คณุก�ำลงัท�ำอะไร

ตวัอยำ่งเชน่ เม่ือคณุแทรกหรือเลือกวิดีโอ แท็บ 
เคร่ืองมือวิดีโอ: เล่น และ รูปแบบ จะปรำกฏขึน้
โดยอตัโนมติั แท็บจะปรำกฏขึน้เพ่ือใหค้ณุสำมำรถน�ำ
กำรจดัรปูแบบไปใช ้หรือตัง้คำ่ตวัเลือกกำรเลน่ส�ำหรบั
วิดีโอได ้ชนิดของแท็บตำมสถำนกำรณเ์หลำ่นีจ้ะแสดง
ขึน้เม่ือใดก็ตำมท่ีคณุแทรกหรือเลือกรปูภำพ แผนภมิู 
ตำรำง อกัษรศิลป์ หรือวตัถอืุน่

เม่ือคณุก�ำลงัท�ำงำนบนสไลด ์และคณุคลิกขวำท่ีพืน้
หลงัของสไลด ์เมนูคลิกขวำจะแสดงขึน้พรอ้มกบัตวั
เลือกงำนมำกมำย

ในท�ำนองเดียวกนั แถบเคร่ืองมือขนำดเล็กจะแสดง
ขึน้โดยอตัโนมติัเม่ือใดก็ตำมท่ีคณุตอ้งกำรท�ำงำนท่ี
เกีย่วขอ้งกบัขอ้ควำมอยำ่งรวดเร็ว เชน่ กำรเยือ้ง
สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ยอ่ย หรือกำรใชต้วัหนำกบั
ขอ้ควำมของคณุ

ถำ้ค�ำสัง่ท่ีคณุตอ้งกำรเพ่ิมไม่ไดแ้สดงอยูใ่นรำยกำร ใหส้ลบัไปยงัแท็บ Ribbon ท่ีปุ่ มน้ันอยู ่แลว้คลิก
ขวำท่ีปุ่ มน้ัน บนเมนูทำงลดั ใหค้ลิก เพิ่มลงในแถบเคร่ืองมือดว่น 



เปลีย่นธมี 
 

เม่ือคณุใชธ้มีท่ีมีอยูแ่ลว้และตอ้งกำรเปลีย่นสีและฟอนต ์ตอนนีค้ณุสำมำรถเลือกไดจ้ำกโทนสีของธมีท่ี
เลือกโดยนักออกแบบจำกหนำ้จอเริ่มตน้ หรือบนแท็บ ออกแบบ 

สไลดเ์ร่ิมตน้ขนำดใหม่
 

โทรทศันแ์ละเคร่ืองเลน่วิดีโอสว่นใหญเ่ปลีย่นไปใชร้ปูแบบจอกวำ้งและ HD แลว้ PowerPoint ก็เชน่
เดียวกนั ในเวอรช์นักอ่นหนำ้ อตัรำสว่นสไลดคื์อ 4:3 ใน PowerPoint 2013 คำ่เริ่มตน้ใหม่คือ 
16:9 แตค่ณุสำมำรถเปลีย่นคำ่นีไ้ดบ้นแท็บ ออกแบบ 

ถำ้คณุท�ำงำนกบัสไลดใ์น PowerPoint เวอรช์นัท่ีเกำ่กวำ่ หรือน�ำเสนอบนจอภำพหรือเคร่ืองฉำย
ภำพรุน่เกำ่ คณุอำจตอ้งเปลีย่นอตัรำสว่นสไลดก์ลบัไปเป็น 4:3 เม่ือตอ้งกำรท�ำเชน่น้ัน ใหค้ลิก 
ออกแบบ > ขนาดสไลด ์แลว้เลือก 4:3 หรือตัง้คำ่ขนำดสไลดแ์บบก�ำหนดเองตำมท่ีคณุตอ้งกำร

ถำ้คณุไม่เจอกำรผสมผสำนท่ีคณุตอ้งกำร คณุสำมำรถก�ำหนดสี ฟอนต ์และเอฟเฟ็กตข์องธมีไดเ้อง
ตลอดเวลำใน มุมมองตน้แบบสไลด ์

คลิก มุมมอง > ตน้แบบสไลด ์คณุจะเห็นตวัเลือก สี, ฟอนต ์และ เอฟเฟ็กต ์
ในกลุม่ พืน้หลงั



กำรตัง้คำ่มุมมองผูน้�ำเสนอ
เป็นไปโดยอตัโนมติั
 

ถำ้คณุใชมุ้มมองผูน้�ำเสนอใน PowerPoint เวอรช์นักอ่นๆ คณุอำจพบกบัควำมยุง่ยำกในกำรตัง้คำ่ 
PowerPoint 2013 แกไ้ขปัญหำชวนปวดหวัน้ันแลว้ และท�ำใหใ้ชง้ำนไดง่้ำยขึน้

สิง่ท่ีคณุตอ้งท�ำก็แคเ่ชือ่มตอ่เคร่ืองฉำยภำพและจอภำพ จำกน้ัน PowerPoint จะน�ำกำรตัง้คำ่ท่ีถกู
ตอ้งไปใชโ้ดยอตัโนมติั อยำ่งไรก็ตำม คณุสำมำรถควบคมุเองได ้(สลบัระหวำ่งจอภำพและเครื่องฉำย
ภำพ) ถำ้คณุตอ้งกำร

โปรดสงัเกตวำ่ มุมมองผูน้�ำเสนอไม่ตอ้งใชจ้อภำพหลำยจออีกตอ่ไป ตอนนีค้ณุสำมำรถ
ลองใชเ้คร่ืองมือทัง้หมดในมุมมองผูน้�ำเสนอไดจ้ำกจอภำพเดียวโดยท่ีไม่ตอ้งเชือ่มตอ่กบัสิง่อืน่ๆ

PowerPoint บนอปุกรณ ์
ระบบสมัผสั
 

คณุสำมำรถโตต้อบกบั PowerPoint 2013 บนอปุกรณร์ะบบสมัผสัท่ีใช ้Windows 8 ไดแ้ลว้ ดว้ย
กำรใชท้ำ่ทำงกำรสมัผสัทัว่ไป คณุสำมำรถปัด แตะ เลือ่น ยอ่/ขยำย และเลือ่นดงูำนน�ำเสนอของ
คณุได ้



บนัทึกงำนน�ำเสนอของคณุ
ไปยงั Cloud 
 

“Cloud” เป็นเหมือนกบัพืน้ท่ีจดัเก็บไฟลบ์นทอ้งฟ้ำ คณุสำมำรถเขำ้ถึงไฟลน้ั์นไดต้ลอดเวลำเม่ือคณุ
ออนไลน ์ถำ้คณุเดินทำงหรือตอ้งยำ้ยจำกท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเป็นประจ�ำ และคณุตอ้งกำรเขำ้ถึงไฟล ์
ของคณุ ใหล้องเก็บไฟลข์องคณุไวใ้น Cloud

OneDrive เป็นบริกำร Cloud ออนไลนฟ์รีซึง่ชว่ยใหค้ณุสำมำรถเขำ้ถึงและแชรไ์ฟลก์บัผูอื้น่ไดอ้ยำ่ง
ปลอดภยั สิง่ท่ีคณุจ�ำเป็นตอ้งมีก็คือบญัช ีMicrosoft ฟรีส�ำหรบัลงชือ่เขำ้ใช ้OneDrive

ลงชือ่เขำ้ใช ้Office
 

เม่ือตอ้งกำรเริ่มบนัทึก แชร ์และเก็บไฟลข์องคณุใน Cloud ใหล้งชือ่เขำ้ใช ้Microsoft Office 

ใน PowerPoint หรือแอปพลิเคชนั Office ใดๆ ใหม้องหำชือ่ของคณุท่ีมุมขวำบนของ Ribbon 
หลงัจำกท่ีคณุลงชือ่เขำ้ใชแ้ลว้ คณุสำมำรถสลบับญัชผูีใ้ชแ้ละเปล่ียนโปรไฟลข์องคณุได ้



วิธที�ำงำนกบั
ผูท่ี้ไม่มี PowerPoint 2013 
น่ีคือบำงสิง่ท่ีคณุตอ้งระลึกไวเ้ม่ือแชรห์รือแลกเปลีย่นไฟลก์บัผูท่ี้ใช ้PowerPoint เวอรช์นัเกำ่กวำ่

ใน PowerPoint 
2013...

เกิดอะไรขึน้ ฉันควรท�ำอยำ่งไร

คณุเปิดงานน�าเสนอที่สรา้งใน 
PowerPoint 2007 
หรือเวอรช์นัที่เกา่กวา่

ใน PowerPoint 2013 คณุจะเห็นค�ำวำ่ [โหมดความเขา้กนัได]้ บนแถบชือ่
เรื่อง ซึง่บอกคณุวำ่ ขณะนีง้ำนน�ำเสนอถกูบนัทึกในรปูแบบไฟลเ์วอรช์นัเกำ่ ซึง่จะ
ไม่รองรบัฟีเจอรท่ี์ใหม่กวำ่ เชน่ วิดีโอแบบฝังตวั เอฟเฟ็กตก์ำรเปลีย่นภำพแบบ
ใหม่ สว่น และอืน่ๆ

ถำ้คณุตอ้งกำรใชฟี้เจอร ์PowerPoint 2013 ท่ีมีอยูท่ ัง้หมด คณุตอ้งเปลีย่นงำน
น�ำเสนอเป็นรปูแบบไฟลเ์วอรช์นัใหม่ลำ่สดุ 

คณุสำมำรถท�ำงำนตอ่ไปไดใ้นโหมดควำมเขำ้กนัได ้อยำ่งไรก็ตำม ถำ้บคุคลท่ีคณุ
แชรง์ำนน�ำเสนอดว้ยไม่ไดใ้ช ้PowerPoint 2007 หรือเวอรช์นักอ่นหนำ้  
กำรเปลีย่นไฟลเ์ป็นรปูแบบใหม่ลำ่สดุน้ันเป็นวิธท่ีีดีท่ีสดุ 

เม่ือตอ้งกำรเปลีย่นไฟล ์ใหค้ลิก ไฟล ์> ขอ้มูล > แปลง

คณุบนัทึกงานน�าเสนอของคณุ 
เป็น PowerPoint 2013

ถำ้ผูร้ว่มงำนเปิดงำนน�ำเสนอ PowerPoint 2013 ของคณุใน PowerPoint 
2007 หรือเวอรช์นักอ่นหนำ้ จะมีพรอ้มทแ์สดงขึน้พรอ้มกบัลิงกเ์พ่ือดำวนโ์หลด
แพคควำมเขำ้กนัไดโ้ดยไม่มีคำ่ใชจ้ำ่ย ผูร้ว่มงำนจ�ำเป็นตอ้งใชแ้พคควำมเขำ้กนัได ้
เพ่ือเปิดและท�ำงำนกบังำนน�ำเสนอรปูแบบใหม่ ถำ้คณุไดใ้ชฟี้เจอรห์รือกำรจดัรปู
แบบ PowerPoint 2013 ใหม่ในงำนน�ำเสนอของคณุ ผูร้ว่มงำน (ท่ีใช ้Power-
Point 2007 หรือเวอรช์นักอ่นหนำ้) จะเห็นค�ำเตือนเกีย่วกบัฟีเจอรท่ี์ไม่ไดร้บักำร
สนับสนุน 

กอ่นท่ีจะแชรง์ำนน�ำเสนอ PowerPoint 2013 ของคณุกบัผูร้ว่มงำนท่ีใช ้
PowerPoint เวอรช์นักอ่นหนำ้ ใหเ้รียกใชเ้คร่ืองมือตวัตรวจสอบควำมเขำ้กนัได ้
กอ่น เม่ือตอ้งกำรตรวจสอบควำมเขำ้กนัได ้ใน PowerPoint 2013 ใหค้ลิก  
ไฟล ์> ขอ้มูล > ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบความเขา้กนัได ้

เครื่องมือจะบอกคณุวำ่ฟีเจอรใ์หม่ใดใน PowerPoint 2013 ท่ีไม่ไดร้บักำร
สนับสนุนในเวอรช์นักอ่นหนำ้ คณุสำมำรถตดัสินใจไดใ้นภำยหลงัวำ่จะเอำฟีเจอร ์
เหลำ่นีอ้อกเพ่ือหลีกเลีย่งค�ำเตือนใน PowerPoint เวอรช์นักอ่นหนำ้หรือไม่

คณุบนัทึกงานน�าเสนอของคณุ 
เป็น PowerPoint 2007 หรือ
ไฟลเ์วอรช์นัทีเ่กา่กวา่

ถำ้ผูร้ว่มงำนเปิดงำนน�ำเสนอใน PowerPoint 2007 หรือเวอรช์นัท่ีเกำ่กวำ่ ไฟล ์
จะเปิดโดยปกติ โดยไม่จ�ำเป็นตอ้งใชแ้พคควำมเขำ้กนัได ้

ถำ้คณุไดใ้ชฟี้เจอรห์รือกำรจดัรปูแบบ PowerPoint 2013 ใหม่ในงำนน�ำเสนอ
ของคณุ ผูร้ว่มงำนจะเห็นค�ำเตือนเกีย่วกบัฟีเจอรท่ี์ไม่ไดร้บักำรสนับสนุน  

กำรจดัรปูแบบหรือฟีเจอรอ์ำจไม่แสดงในไฟล ์หรืออำจแกไ้ขวตัถไุม่ได ้

คณุไม่จ�ำเป็นตอ้งท�ำอะไรเลย 

เม่ือคณุบนัทึกไฟลข์องคณุในรปูแบบไฟล ์PowerPoint เวอรช์นัท่ีเกำ่กวำ่ ตวั
ตรวจสอบควำมเขำ้กนัไดจ้ะท�ำงำนโดยอตัโนมติั และจะเตือนคณุเกีย่วกบัฟีเจอร ์
ท่ีไม่ไดร้บักำรสนับสนุน 


