คูม
่ ือเริ่มต ้นใช ้งานด่วน
Microsoft PowerPoint 2013 มีลก
ั ษณะแตกต่างไปจากเวอร ์ชน
ั ก่อนหน้า
้
่
เราจึงได ้สร ้างคู่มือนี เพือช่วยลดเวลาการเรียนรูใ้ หก้ บ
ั คุณ
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
คลิกที่แท็บใดๆ บน Ribbon เพื่อแสดงปุ่ ม
่
และค�ำสังของแท็
บนั้น

จัดการงานน� ำเสนอของคุณ
คลิกแท็บ ไฟล ์ เพื่อเปิ ด,
บันทึก, พิมพ ์ และจัดการ
งานน� ำเสนอของคุณ

แสดงเนื ้ อหาที่คุณต้องการ
สลับมุมมองหรือแสดงหรือซ่อนบันทึก
ย่อและข ้อคิดเห็น

ใช้แท็บตามบริบท
้ ่อคุณต ้องการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแทรกหรือเลือกรูป แท็บ รู ปแบบ ของ
แท็บ Ribbon บางแท็บจะปรากฏขึนเมื
เครื่องมือรู ปภาพ จะปรากฏขึน้

ดู ตวั เลือกเพิ่มเติม
้ ่อดูตวั เลือกเพิ่มเติมในกล่องโต ้ตอบ
คลิกที่ลูกศรนี เพื

ดู วิธีใช้
คลิกที่นี่ หรือกด F1

้ ่ว่างมากขึนใช่
้
ต้องการพืนที
ไหม
่
่
คลิกทีนี หรือกด CTRL+F1 เพื่อซ่อน
หรือแสดง Ribbon

ใช้บานหน้าต่าง รู ปแบบ
้ ่อน� ำ
ใช ้บานหน้าต่างที่มีประโยชน์นีเพื
การจัดรูปแบบไปใช ้กับรูปภาพ, วิดีโอ,
่
SmartArt, รูปร่าง และวัตถุอืนๆ

ขยายและย่อ
่
้
เลือนแถบนี
ไปทางด
้านซ ้ายหรือขวา
เพื่อขยายหรือย่อรายละเอียดของสไลด ์

คูม
่ ือเริ่มต ้นใช ้งานด่วน
้
เมื่อคุณเปิ ด PowerPoint 2013 เป็ นครังแรก
คุณจะเห็นว่ามีตวั เลือกในการเริ่มต ้นใช ้งานมากมาย ได ้แก่ การใช ้เทมเพลต, ธีม,
ไฟล ์ล่าสุด หรืองานน� ำเสนอเปล่า
ค้นหาเทมเพลตและธีมออนไลน์
พิมพ ์ค�ำส�ำคัญลงในกล่องค ้นหาเพื่อค ้นหาเทมเพลตและธีมออนไลน์ที่
Office.com

ใช้ธีมที่น่ าสนใจ
้ อไปของคุณ ซึงจะท�
่
้
เลือกธีมที่มีอยูแ่ ล ้วเพื่อเริ่มงานน� ำเสนอครังต่
ำงานได ้ดีกบ
ั ทังงานน�
ำ
เสนอแบบจอกว ้าง (16:9) และแบบจอมาตรฐาน (4:3)

เลือกประเภทของเทมเพลต
คลิกประเภทของเทมเพลตใต ้กล่องค ้นหาเพื่อค ้นหา
เทมเพลต PowerPoint ที่ได ้รับความนิ ยมสูงสุด

เปิ ดงานน� ำเสนอล่าสุด
ช่วยให ้เข ้าถึงงานน� ำเสนอที่เปิ ดล่าสุด
ของคุณได ้อย่างง่ายดาย

่
ลงชือเข้
าใช้ Office
่
ลงชือเข
้าใช ้บัญชีผูใ้ ช ้ของคุณและเข ้า
ถึงไฟล ์ที่คุณบันทึกไว ้ใน Cloud ได ้
จากทุกที่

่
ค้นหาไฟล ์อืน
เรียกดูเพื่อค ้นหางานน� ำเสนอและไฟล ์
่ ่เก็บไว ้ในคอมพิวเตอร ์ของคุณหรือ
อืนที
เก็บไว ้ในระบบ Cloud

ชุดรู ปแบบต่างๆ ของธีม
เมื่อคุณเลือกธีม PowerPoint จะมีชด
ุ
รูปแบบพร ้อมด ้วยชุดแบบสีและฟอนต ์ที่
แตกต่างกันให ้กับคุณ

้ั
เริ่มใหม่ตงแต่
ตน
้
เมื่อต ้องการเริ่มงานน� ำเสนอใหม่ ให ้
คลิก งานน� ำเสนอเปล่า

วิธเี รียกดูวิธใี ช ้
PowerPoint 2013

สร ้างแท็บและกลุม
่ ของ Ribbon
แบบก�ำหนดเอง

่
่ ้จากที่ไหน
ถ ้าคุณเคยใช ้ PowerPoint เวอร ์ช ันก่อนหน้า คุณอาจมีคำ� ถามว่าจะหาค�ำสังบางค�
ำสังได
ใน PowerPoint 2013

คุณสามารถสร ้างแท็บหรือกลุม
่ แบบก�ำหนดเองบน Ribbon และเพิ่มปุ่ มพร ้อมด ้วย
่ ่คุณต ้องการได ้ คลิกขวาที่แท็บหรือกลุม
ค�ำสังที
่ ของ Ribbon ใดๆ แล ้วคลิก
ก�ำหนด Ribbon เอง

่ วยให ้คุณเรียนรู ้เกียวกั
่ บ PowerPoint 2013 ซึงรวมถึ
่
มีแหล่งข ้อมูลฟรีมากมายทีช่
งหลักสูตร
่ ้นใช ้งาน และงานพืนฐาน
้
่ ้องการค ้นหาเอกสารเหล่านี ้
การฝึ กอบรม, หัวข ้อวิธใี ช ้และะวิดโี อการเริมต
เมือต
่
่ มขวาบนของหน้าต่าง PowerPoint
ให ้คลิกทีปุ่่ ม วิธใี ช ้ PowerPoint (เครืองหมายค�
ำถาม) ทีมุ

่
จากนั้นเพิ่มค�ำสังจากกล่
อง ตัวเลือกของ PowerPoint ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร ้างแท็บที่
่
่ ่คุณใช ้บ่อยบางค�ำสังลงในกลุ
่
เรียกว่า ทีใช้บ่อย แล ้วเพิ่มค�ำสังที
ม
่ ที่ก�ำหนดเองบนแท็บนี ้
้ าใหม่ เพื่อกลับไปยังการตังค่
้ าเริ่มต ้น
ถ ้าคุณท�ำผิดพลาด คุณสามารถใช ้ปุ่ ม ตังค่
(“จากโรงงาน”) ได ้
่ าบางค�ำสังใน
่ PowerPoint จะไม่ปรากฏบน Ribbon แต่ก็ยงั มีให ้ใช ้งานอยู่ ในกล่องโต ้ตอบ
ค�ำสังเก่
่
ตัวเลือกของ PowerPoint ให ้คลิก ก�ำหนด Ribbon เอง จากนั้นในรายการ เลือกค�ำสังจาก
่
่
้
่
่
่
ให ้เลือก ค�ำสังทีไม่อยู ่ใน Ribbon จากนันให ้ค ้นหาค�ำสังทีคุณต ้องการแล ้วเพิมลงในแท็บหรือกลุม
่
ของ Ribbon ที่ก�ำหนดเอง

่ ่คุณอาจก�ำลังค ้นหา
สิงที
่ วไปบางรายการใน
่
ใช ้รายการด ้านล่างเพื่อค ้นหาเครื่องมือและค�ำสังทั
PowerPoint 2013

เมื่อต ้องการ...

คลิก...

แล ้วดูใน...

เปิ ด, บันทึก, พิมพ ์, แชร ์, ส่ง, ส่งออก, แปลง หรือป้ องกันไฟล ์

ไฟล ์

่
มุมมอง Backstage (คลิกค�ำสังในบานหน้
าต่างด ้านซ ้าย)

่
เพิ่มสไลด ์, น� ำเค ้าโครงไปใช ้, เปลียนฟอนต
์, จัดแนวข ้อความ หรือน� ำสไตล ์ด่วนไปใช ้

หน้าแรก

กลุม
่ สไลด ์, ฟอนต ์, ย่อหน้า, รู ปวาด และ การแก้ไข

แทรกตาราง, รูปภาพ, รูปร่าง, SmartArt, อักษรศิลป์ , แผนภูมิ, ข ้อคิดเห็น, ส่วนหัวและ
ส่วนท ้าย, วิดีโอ หรือเสียง

แทรก

กลุม
่ ตาราง, รู ป, ภาพประกอบ, ข้อคิดเห็น, ข้อความ และ สื่อ

่
่
่
้
น� ำธีมไปใช ้, เปลียนสี
ของธีม, เปลียนขนาดสไลด
์, เปลียนพื
นหลั
งของสไลด ์ หรือเพิ่มลายน� ำ้

ออกแบบ

กลุม
่ ธีม, โทนสี หรือ ก�ำหนดเอง

่
ใช ้หรือปรับเวลาในการเปลียนสไลด
์

การเปลี่ยน

กลุม
่ การเปลี่ยน และ การก�ำหนดเวลา

่
ใช ้หรือปรับเวลาของภาพเคลือนไหว

ภาพเคลื่อนไหว

้ั ง และ การก�ำหนดเวลา
กลุม
่ ภาพเคลื่อนไหว, ภาพเคลื่อนไหวขนสู

้ าการน� ำเสนอสไลด ์, ระบุจอภาพส�ำหรับใช ้กับ
เริ่มการน� ำเสนอสไลด ์, ตังค่
มุมมองผูน้ � ำเสนอ

การน� ำเสนอ
สไลด ์

้ า และ จอภาพ
กลุม
่ เริ่มการน� ำเสนอสไลด ์, ตังค่

ตรวจการสะกด, ใส่และรีวิวข ้อคิดเห็น หรือเปรียบเทียบงานน� ำเสนอ

รีวิว

กลุม
่ การพิสูจน์อ ักษร, ข้อคิดเห็น, และ เปรียบเทียบ

่
เปลียนมุ
มมอง, แก ้ไขมุมมองต ้นแบบ, แสดงเส ้นตาราง เส ้นบอกแนว และไม้บรรทัด,
ขยาย, สลับระหว่างหน้าต่าง PowerPoint และใช ้แมโคร

มุมมอง

กลุม
่ มุมมองงานน� ำเสนอ, มุมมองต้นแบบ, แสดง, ย่อ/ขยาย, หน้าต่าง และ
แมโคร

่ ่ใช ้บ่อย
เข ้าถึงค�ำสังที
แถบเครื่องมือด่วนที่มุมบนซ ้ายของหน้าต่าง PowerPoint เป็ นต�ำแหน่ งที่ดีสำ� หรับเพิ่มปุ่ มทางลัดไปยัง
่ ่คุณจะใช ้บ่อยที่สุด
ค�ำสังที
่ ่แสดงรายการอยูบ
คลิกลูกศรดรอปดาวน์ถด
ั จาก แถบเครื่องมือด่วน เพื่อเพิ่มหรือเอาค�ำสังที
่ นเมนู
ทางลัดออก

้ มผัส
เครื่องมือที่ใช ้ง่ายแค่ปลายนิ วสั
้
โปรดสังเกตว่า แท็บ Ribbon บางแท็บปรากฏขึนและ
้ ขึ
้ นอยู
้
หายไป ทังนี
ก
่ บ
ั ว่าคุณก�ำลังท�ำอะไร
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแทรกหรือเลือกวิดีโอ แท็บ
เครื่องมือวิดีโอ: เล่น และ รู ปแบบ จะปรากฏขึน้
้ ่อให ้คุณสามารถน� ำ
โดยอัตโนมัติ แท็บจะปรากฏขึนเพื
้ าตัวเลือกการเล่นส�ำหรับ
การจัดรูปแบบไปใช ้ หรือตังค่
้
วิดีโอได ้ ชนิ ดของแท็บตามสถานการณ์เหล่านี จะแสดง
้ ่อใดก็ตามที่คุณแทรกหรือเลือกรูปภาพ แผนภูมิ
ขึนเมื
่
ตาราง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอืน
้
เมื่อคุณก�ำลังท�ำงานบนสไลด ์ และคุณคลิกขวาที่พืน
้
หลังของสไลด ์ เมนู คลิกขวาจะแสดงขึนพร
้อมกับตัว
เลือกงานมากมาย
่ อขนาดเล็กจะแสดง
ในท�ำนองเดียวกัน แถบเครืองมื
้
ขึนโดยอั
ตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณต ้องการท�ำงานที่
่
้
เกียวข
้องกับข ้อความอย่างรวดเร็ว เช่น การเยือง
สัญลักษณ์แสดงหัวข ้อย่อย หรือการใช ้ตัวหนากับ
ข ้อความของคุณ

่ ่คุณต ้องการเพิ่มไม่ได ้แสดงอยูใ่ นรายการ ให ้สลับไปยังแท็บ Ribbon ที่ปุ่ มนั้นอยู่ แล ้วคลิก
ถ ้าค�ำสังที
่
ขวาทีปุ่ มนั้น บนเมนู ทางลัด ให ้คลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

่
เปลียนธี
ม

สไลด ์เริ่มต ้นขนาดใหม่

่
้ ณสามารถเลือกได ้จากโทนสีของธีมที่
เมื่อคุณใช ้ธีมที่มีอยูแ่ ล ้วและต ้องการเปลียนสี
และฟอนต ์ ตอนนี คุ
่
เลือกโดยนักออกแบบจากหน้าจอเริมต ้น หรือบนแท็บ ออกแบบ

่
โทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีโอส่วนใหญ่เปลียนไปใช
้รูปแบบจอกว ้างและ HD แล ้ว PowerPoint ก็เช่น
เดียวกัน ในเวอร ์ช ันก่อนหน้า อัตราส่วนสไลด ์คือ 4:3 ใน PowerPoint 2013 ค่าเริ่มต ้นใหม่คือ
่
้ ้บนแท็บ ออกแบบ
16:9 แต่คณ
ุ สามารถเปลียนค่
านี ได
ถ ้าคุณท�ำงานกับสไลด ์ใน PowerPoint เวอร ์ช ันที่เก่ากว่า หรือน� ำเสนอบนจอภาพหรือเครื่องฉาย
่
ภาพรุน
่ เก่า คุณอาจต ้องเปลียนอั
ตราส่วนสไลด ์กลับไปเป็ น 4:3 เมื่อต ้องการท�ำเช่นนั้น ให ้คลิก
้ าขนาดสไลด ์แบบก�ำหนดเองตามที่คุณต ้องการ
ออกแบบ > ขนาดสไลด ์ แล ้วเลือก 4:3 หรือตังค่

ถ ้าคุณไม่เจอการผสมผสานที่คุณต ้องการ คุณสามารถก�ำหนดสี ฟอนต ์ และเอฟเฟ็ กต ์ของธีมได ้เอง
ตลอดเวลาใน มุมมองต้นแบบสไลด ์
คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด ์ คุณจะเห็นตัวเลือก สี, ฟอนต ์ และ เอฟเฟ็ กต ์
้
ในกลุม
่ พืนหลั
ง

้ ามุมมองผูน้ � ำเสนอ
การตังค่
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
้ า
ถ ้าคุณใช ้มุมมองผูน้ � ำเสนอใน PowerPoint เวอร ์ช ันก่อนๆ คุณอาจพบกับความยุง่ ยากในการตังค่
PowerPoint 2013 แก ้ไขปัญหาชวนปวดหัวนั้นแล ้ว และท�ำให ้ใช ้งานได ้ง่ายขึน้
่ ่คุณต ้องท�ำก็แค่เชือมต่
่
้ าที่ถูก
สิงที
อเครื่องฉายภาพและจอภาพ จากนั้น PowerPoint จะน� ำการตังค่
ต ้องไปใช ้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมเองได ้ (สลับระหว่างจอภาพและเครื่องฉาย
ภาพ) ถ ้าคุณต ้องการ
้ ณสามารถ
โปรดสังเกตว่า มุมมองผูน้ � ำเสนอไม่ต ้องใช ้จอภาพหลายจออีกต่อไป ตอนนี คุ
้
่
่ นๆ
่
ลองใช ้เครื่องมือทังหมดในมุ
มมองผูน้ � ำเสนอได ้จากจอภาพเดียวโดยที่ไม่ต ้องเชือมต่
อกับสิงอื

PowerPoint บนอุปกรณ์
ระบบสัมผัส
คุณสามารถโต ้ตอบกับ PowerPoint 2013 บนอุปกรณ์ระบบสัมผัสที่ใช ้ Windows 8 ได ้แล ้ว ด ้วย
่
่
่
การใช ้ท่าทางการสัมผัสทัวไป
คุณสามารถปัด แตะ เลือน
ย่อ/ขยาย และเลือนดู
งานน� ำเสนอของ
คุณได ้

บันทึกงานน� ำเสนอของคุณ
ไปยัง Cloud
้ ่จัดเก็บไฟล ์บนท ้องฟ้ า คุณสามารถเข ้าถึงไฟล ์นั้นได ้ตลอดเวลาเมื่อคุณ
“Cloud” เป็ นเหมือนกับพืนที
ออนไลน์ ถ ้าคุณเดินทางหรือต ้องย ้ายจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งเป็ นประจ�ำ และคุณต ้องการเข ้าถึงไฟล ์
ของคุณ ให ้ลองเก็บไฟล ์ของคุณไว ้ใน Cloud
่
OneDrive เป็ นบริการ Cloud ออนไลน์ฟ รีซงช่
ึ่ วยให ้คุณสามารถเข ้าถึงและแชร ์ไฟล ์กับผูอ้ ืนได
้อย่าง
่ ่คุณจ�ำเป็ นต ้องมีก็คือบัญชี Microsoft ฟรีสำ� หรับลงชือเข
่ ้าใช ้ OneDrive
ปลอดภัย สิงที

่
ลงชือเข
้าใช ้ Office
่ ้าใช ้ Microsoft Office
เมื่อต ้องการเริ่มบันทึก แชร ์ และเก็บไฟล ์ของคุณใน Cloud ให ้ลงชือเข
่
ใน PowerPoint หรือแอปพลิเคช ัน Office ใดๆ ให ้มองหาชือของคุ
ณที่มุมขวาบนของ Ribbon
่
่
่
หลังจากทีคุณลงชือเข ้าใช ้แล ้ว คุณสามารถสลับบัญชีผูใ้ ช ้และเปลียนโปรไฟล ์ของคุณได ้

วิธท
ี ำ� งานกับ
ผูท้ ี่ไม่มี PowerPoint 2013
่ ่คุณต ้องระลึกไว ้เมื่อแชร ์หรือแลกเปลียนไฟล
่
นี่ คือบางสิงที
์กับผูท้ ี่ใช ้ PowerPoint เวอร ์ช ันเก่ากว่า

ใน PowerPoint
2013...

เกิดอะไรขึน้

ฉันควรท�ำอย่างไร

คุณเปิ ดงานน� ำเสนอที่สร้างใน
PowerPoint 2007
หรือเวอร ์ช ันที่เก่ากว่า

ใน PowerPoint 2013 คุณจะเห็นค�ำว่า [โหมดความเข้ากันได้] บนแถบชือ่
่
้
่
เรื่อง ซึงบอกคุ
ณว่า ขณะนี งานน�
ำเสนอถูกบันทึกในรูปแบบไฟล ์เวอร ์ช ันเก่า ซึงจะ
่
่
ไม่รองรับฟี เจอร ์ทีใหม่กว่า เช่น วิดีโอแบบฝังตัว เอฟเฟ็ กต ์การเปลียนภาพแบบ
่
ใหม่ ส่วน และอืนๆ
่
ถ ้าคุณต ้องการใช ้ฟี เจอร ์ PowerPoint 2013 ที่มีอยูท
่ งหมด
ั้
คุณต ้องเปลียนงาน
น� ำเสนอเป็ นรูปแบบไฟล ์เวอร ์ช ันใหม่ลา่ สุด

คุณสามารถท�ำงานต่อไปได ้ในโหมดความเข ้ากันได ้ อย่างไรก็ตาม ถ ้าบุคคลที่คุณ
แชร ์งานน� ำเสนอด ้วยไม่ได ้ใช ้ PowerPoint 2007 หรือเวอร ์ช ันก่อนหน้า
่
การเปลียนไฟล
์เป็ นรูปแบบใหม่ลา่ สุดนั้นเป็ นวิธท
ี ี่ดีที่สุด
่
เมื่อต ้องการเปลียนไฟล
์ ให ้คลิก ไฟล ์ > ข้อมู ล > แปลง

คุณบันทึกงานน� ำเสนอของคุณ
เป็ น PowerPoint 2013

ถ ้าผูร้ ว่ มงานเปิ ดงานน� ำเสนอ PowerPoint 2013 ของคุณใน PowerPoint
้
2007 หรือเวอร ์ช ันก่อนหน้า จะมีพร ้อมท ์แสดงขึนพร
้อมกับลิงก ์เพื่อดาวน์โหลด
แพคความเข ้ากันได ้โดยไม่มีคา่ ใช ้จ่าย ผูร้ ว่ มงานจ�ำเป็ นต ้องใช ้แพคความเข ้ากันได ้
เพื่อเปิ ดและท�ำงานกับงานน� ำเสนอรูปแบบใหม่ ถ ้าคุณได ้ใช ้ฟี เจอร ์หรือการจัดรูป
แบบ PowerPoint 2013 ใหม่ในงานน� ำเสนอของคุณ ผูร้ ว่ มงาน (ที่ใช ้ Power่
Point 2007 หรือเวอร ์ช ันก่อนหน้า) จะเห็นค�ำเตือนเกียวกั
บฟี เจอร ์ที่ไม่ได ้รับการ
สนับสนุ น

ก่อนที่จะแชร ์งานน� ำเสนอ PowerPoint 2013 ของคุณกับผูร้ ว่ มงานที่ใช ้
PowerPoint เวอร ์ช ันก่อนหน้า ให ้เรียกใช ้เครื่องมือตัวตรวจสอบความเข ้ากันได ้
ก่อน เมื่อต ้องการตรวจสอบความเข ้ากันได ้ ใน PowerPoint 2013 ให ้คลิก
ไฟล ์ > ข้อมู ล > ตรวจหาปั ญหา > ตรวจสอบความเข้ากันได้

ถ ้าผูร้ ว่ มงานเปิ ดงานน� ำเสนอใน PowerPoint 2007 หรือเวอร ์ช ันที่เก่ากว่า ไฟล ์
จะเปิ ดโดยปกติ โดยไม่จำ� เป็ นต ้องใช ้แพคความเข ้ากันได ้

คุณไม่จำ� เป็ นต ้องท�ำอะไรเลย
เมื่อคุณบันทึกไฟล ์ของคุณในรูปแบบไฟล ์ PowerPoint เวอร ์ช ันที่เก่ากว่า ตัว
่
ตรวจสอบความเข ้ากันได ้จะท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะเตือนคุณเกียวกั
บฟี เจอร ์
่
ทีไม่ได ้รับการสนับสนุ น

คุณบันทึกงานน� ำเสนอของคุณ
เป็ น PowerPoint 2007 หรือ
่ ากว่า
ไฟล ์เวอร ์ช ันทีเก่

ถ ้าคุณได ้ใช ้ฟี เจอร ์หรือการจัดรูปแบบ PowerPoint 2013 ใหม่ในงานน� ำเสนอ
่
ของคุณ ผูร้ ว่ มงานจะเห็นค�ำเตือนเกียวกั
บฟี เจอร ์ที่ไม่ได ้รับการสนับสนุ น
การจัดรูปแบบหรือฟี เจอร ์อาจไม่แสดงในไฟล ์ หรืออาจแก ้ไขวัตถุไม่ได ้

เครื่องมือจะบอกคุณว่าฟี เจอร ์ใหม่ใดใน PowerPoint 2013 ที่ไม่ได ้รับการ
สนับสนุ นในเวอร ์ช ันก่อนหน้า คุณสามารถตัดสินใจได ้ในภายหลังว่าจะเอาฟี เจอร ์
้
่อหลีกเลียงค�
่ ำเตือนใน PowerPoint เวอร ์ช ันก่อนหน้าหรือไม่
เหล่านี ออกเพื

