คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน
Microsoft Outlook 2013 มีลักษณะที่ต่างไปจากเวอร์ชันก่อน ดังนั้นเราจึงท�ำ
คู่มือนี้เพื่อช่วยลดเวลาในการเรียนรู้

ท�ำให้เป็นของคุณ
ก�ำหนด Outlook เอง เลือกแบบแผนชุดสีและพื้นหลังต่างๆ แล้ว
ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ของคุณ

มุมมอง Backstage
คลิกแท็บ ไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง
Backstage ที่ที่คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้
และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การค้นหา
คุณสามารถค้นหาโฟล์เดอร์ โฟล์เดอร์ยอ
่ ย หรือแม้แต่กล่องจดหมายอืน
่ ๆ

จัดการงานข้อความในรายการข้อความ
จัดประเภท ตั้งค่าสถานะ หรือลบข้อความจากต�ำแหน่งที่ตั้งข้อความ
ซึ่งอยู่ในรายการข้อความ

ท�ำเพิ่มเติมในแถบรายการที่
ต้องท�ำ
แถบรายการที่ต้องท�ำจะแสดงตัว
น�ำทางวันที่ การนัดหมายของคุณ
บุคคล และรายการงานของคุณ

ตอบกลับจากบานหน้าต่างการอ่าน
ตอบกลับและส่งต่อจากบาน
หน้าต่างการอ่านโดยตรง และเขียน
การตอบกลับในบานหน้าต่างการ
อ่านได้ด้วย

Peek
ดูปฏิทิน บุคคล และงานอย่าง
รวดเร็ว หรือแม้แต่ดูการนัดหมายที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นก็ได้

บานหน้าต่างบุคคล
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุกคนใน
บรรทัด ถึง จาก หรือ ส�ำเนาถึง
ส�ำหรับข้อความแต่ละรายการ

อันดับแรก:เพิ่มบัญชีผ้ใู ช้ของคุณ

เปลี่ยนธีมของ Office

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งหรือรับข้อความ คุณต้องเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ถ้า
บริษัทของคุณใช้ Microsoft Exchange แล้ว Outlook 2013 จะพยายามตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
อีเมลของคุณให้คุณ

เราได้ออกแบบ Office 2013 ใหม่เพื่อให้ดูสะอาดตาและเป็นระเบียบ เช่น หน้ากระดาษ
เปล่า ถ้าคุณอยากเห็นพื้นที่ต่างๆ ของ Outlook อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนธีม
ของ Office ได้

ถ้าคุณใช้อีเมลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo!) ให้ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล
และรหัสผ่านของคุณเพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ใช้ ไฟล์ > การตัง้ ค่า บัญชีผใู้ ช้ Office ของคุณ เพือ
่ เปลีย
่ นแบบแผนชุดสีของ Office 2013
ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ หรือใช้ ตัวเลือก Outlook เพื่อเปลี่ยนแบบแผนชุดสี
บนคอมพิวเตอร์นี้เครื่องเดียว คุณสามารถเลือกจาก สีขาว เทาอ่อน หรือ เทาเข้ม

สิ่งที่คุณอาจก�ำลังค้นหา
ใช้รายการด้านล่างเพื่อค้นหาเครื่องมือและค�ำสั่งทั่วไปบางอย่างเพิ่มเติมใน Outlook 2013

เมื่อต้องการ...

คลิก...

แล้วดูใน...

น�ำสเตชันเนอรีหรือพื้นหลังไปใช้กับข้อความ

ไฟล์

คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > สเตชันเนอรีและฟอนต์ บนแท็บ
สเตชันเนอรีส่วนตัว ให้คลิก ธีม

ส่งการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ที่ส�ำนักงาน

ไฟล์

ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก การตอบกลับอัตโนมัติ > ส่ง
การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วเลือกตัวเลือกของคุณ (ฟีเจอร์นี้จ�ำเป็นต้องมี
บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

แทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ

แทรก

จากข้อความจดหมายใหม่ ให้คลิก ภาพประกอบ แล้วคลิกอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อ
ไปนี้ รูปภาพ, รูปภาพออนไลน์, รูปร่าง, Smart Art, แผนภูมิ หรือ
สกรีนช็อต

จัดการข้อความอีเมลโดยมอบหมายกฎ

หน้าแรก

ในมุมมอง จดหมาย ให้คลิก ย้าย > กฎ

แทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

แทรก

จากข้อความจดหมายใหม่ ให้คลิก สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์

เพิ่มวันหยุดลงในปฏิทินของคุณ

ไฟล์

คลิก ตัวเลือก > ปฏิทน
ิ ภายใต้ ตัวเลือกปฏิทน
ิ ให้คลิก เพิม
่ วันหยุด

แชร์ปฏิทิน

หน้าแรก

จากมุมมอง ปฏิทิน ในกลุ่ม แชร์ ให้คลิก อีเมลปฏิทิน > แชร์ปฏิทิน
(ฟีเจอร์นี้จ�ำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server) หรือ ประกาศ
แบบออนไลน์

จดหมายเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย
การสื่อสารเป็นสิ่งส�ำคัญแต่เวลาก็ส�ำคัญเช่นกัน Outlook 2013 ได้อัปเดตวิธีจัดการ
เวลา บุคคล และงานต่างๆ ของคุณ

การจัดก�ำหนดการประชุม Lync
การประชุมทางออนไลน์ด้วย Lync 2013 ท�ำให้สามารถเห็นหน้า
กันได้และประหยัดเวลาการเดินทาง

การดูปฏิทินของบุคคลอื่น
ดูเวลาที่ดีที่สุดในการจัดก�ำหนดการ
ประชุมกับบุคคลอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

การวางแผนส�ำหรับสภาพอากาศ
ดูการพยากรณ์ส�ำหรับเมืองของคุณและเมืองอื่นๆ ได้ถึงสี่เมือง เมื่อคุณ
วางแผนการไปประชุมนอกเมือง คุณจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร

Peek
วางเมาส์เหนือการประชุมหรือ
การนัดหมายเพื่อดูรายละเอียด

สร้างลายเซ็นอีเมล
เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นอีเมลใหม่ ให้ท�ำดังต่อไปนี้
1. ค
 ลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้คลิก ลายเซ็น
2. ใ นแท็บลายเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม่ จากนั้นพิมพ์ชื่อส�ำหรับลายเซ็น
3. ใ นกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น แล้วใช้เครื่อง
มือที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อจัดรูปแบบลายเซ็น

ถ้าคุณได้สร้างลายเซ็นไว้แล้ว คุณสามารถคัดลอกจากหนึ่งในข้อความ ที่ส่งไปแล้วของคุณ
แล้ววางลงที่นี่

การเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ
โดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ท�ำดังต่อไปนี้
1. จ
 ากมุมมองใดๆ ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ
คลิก ลายเซ็น
2. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ให้เลือกลายเซ็นเพื่อเพิ่มไปยัง ข้อความ ใหม่ ถ้าคุณ
ต้องการ คุณสามารถเลือกลายเซ็นอื่นส�ำหรับ ตอบกลับ/ส่งต่อ
3. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นไปยังข้อความใหม่ จากข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม
รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

