คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน
Microsoft Word 2013 มีลักษณะแตกต่างไปจากเวอร์ชันก่อนหน้า เราจึงได้สร้าง
คู่มือนี้เพื่อช่วยลดเวลาการเรียนรู้ให้กับคุณ

แถบเครื่องมือด่วน
ค�ำสั่งที่นี่จะมองเห็นได้เสมอ คลิกขวาที่ค�ำสั่ง
เพื่อเพิ่มค�ำสั่งไว้ที่นี่

แท็บ Ribbon
คลิกที่แท็บใดๆ บน Ribbon เพื่อแสดงปุ่มและค�ำสั่งของแท็บนั้น เมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2013 แท็บ หน้าแรก
ของ Ribbon จะแสดงขึ้น แท็บนี้มีค�ำสั่งที่ใช้บ่อยใน Word อยู่มากมาย

จัดการไฟล์ของคุณ
คลิก ไฟล์ เพื่อเปิด บันทึก พิมพ์
และจัดการไฟล์ Word ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือไหม
คลิกที่นี่หรือกด F1 เพื่อดูวิธีใช้

บานหน้าต่างการน�ำทาง
กด Ctrl+F เพื่อแสดงบาน
หน้าต่างน�ำทาง คุณสามารถ
จัดระเบียบเอกสารใหม่
ได้โดยการลากหัวข้อของ
เอกสารในบานหน้าต่างนี้
หรือใช้กล่องค้นหาเพื่อ
ค้นหาสิ่งที่ต้องการใน
เอกสารที่มีความยาวมาก
ก็ได้ กด Ctrl+H เพื่อเปิด
กล่องโต้ตอบ ค้นหาและ
แทนที่

นับจ�ำนวนค�ำ
ดูจ�ำนวนค�ำได้จากตรงนี้ เลือก
ข้อความบางส่วนเพื่อดูจ�ำนวนค�ำใน
ส่วนที่เลือก

แท็บ Ribbon บริบท
แท็บบางแท็บจะแสดงบน
Ribbon เฉพาะเวลาที่คุณ
ต้องการแท็บนั้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก
ตาราง คุณจะเห็น เครื่อง
มือตาราง ซึ่งมีแท็บอีกสอง
แท็บคือ ออกแบบ และ
เค้าโครง

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
ถ้าคุณเห็นไอคอนนี้
อยู่ถัดจากกลุ่มของค�ำสั่ง
Ribbon ใดๆ คุณสามารถ
คลิกไอคอนเพื่อดูกล่องที่มี
ตัวเลือกเพิ่มเติมได้

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด
คลิกที่นี่เพื่อปิด Ribbon และแสดง
เฉพาะชื่อของแท็บ

สลับมุมมอง
สลับไปมุมมองการอ่าน มุม
มองการพิมพ์ หรือมุมมองเว็บ

ขยายหรือย่อ
เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับการขยาย
มุมมอง

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน
เมื่อคุณเปิด Word 2013 เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นว่าคุณมีตัวเลือกในการเริ่มใช้งานหลายแบบ คือ
การใช้เทมเพลต เปิดไฟล์ล่าสุด หรือเอกสารเปล่า

ค้นหาเทมเพลตออนไลน์
พิมพ์ค�ำส�ำคัญลงในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตออนไลน์ที่
Office.com

เปิดไฟล์ล่าสุด
รายการ ล่าสุด ให้คุณเข้าถึง
เอกสารที่ใช้ล่าสุดของคุณได้อย่าง
ง่ายดาย

เปิดไฟล์อื่น
เรียกดูเพือ
่ ค้นหาเอกสารอืน
่ ทีเ่ ก็บ
ออนไลน์หรือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สร้างเอกสารใหม่
เมื่อต้องการเริ่มด้วยหน้าเปล่า
ให้คลิก เอกสารเปล่า

การค้นหาที่แนะน�ำ
คลิกที่ค�ำด้านล่างกล่องค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตที่ได้รับความนิยม
สูงสุด

เทมเพลตที่น่าสนใจและเทมเพลตส่วนบุคคล
เทมเพลตที่น่าสนใจมาจาก Office.com คลิกแท็บเทมเพลต ส่วนบุคคล
เพื่อเปิดเทมเพลตแบบก�ำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณและ
ไปยังเอกสารที่คุณบันทึกออนไลน์

แสดงตัวอย่างเทมเพลต
เลื่อนลงเพื่อดูการแสดงตัวอย่างรูป
ขนาดย่อของเทมเพลต คลิกที่รูป
เพื่อดูการแสดงตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น

เคล็ดลับ
เมื่อต้องการข้ามหน้านี้และไปยัง
เอกสารเปล่าโดยตรง ให้กด Enter
หรือ Esc

มีอะไรใหม่บน Ribbon

ลงชื่อเข้าใช้ Office

แท็บ ออกแบบ ใหม่ใน Word 2013 ท�ำให้การใช้ธีม สไตล์ และฟีเจอร์การจัดรูปแบบอื่นๆ
นั้นง่ายขึ้น และช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ท�ำงานได้จากทุกที่และทุกเวลาตามที่คุณต้องการ ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Office
คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ Office ของคุณอย่างปลอดภัยได้จากทุกที่

คุณสามารถก�ำหนด Ribbon เองได้ง่ายๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ โดยการสร้าง
แท็บใหม่และเพิ่มค�ำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุดลงในแท็บเหล่านั้น ถ้าต้องการก�ำหนดค�ำสั่งของ
Ribbon เอง ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ก�ำหนด Ribbon เอง

มองหาชื่อของคุณที่มุมขวาบนของ Ribbon หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณสามารถอัปเดต
โปรไฟล์ของคุณหรือสลับบัญชีผู้ใช้ได้จากที่นี่

สิ่งที่คุณอาจก�ำลังมองหา
ใช้รายการด้านล่างเพื่อค้นหาเครื่องมือและค�ำสั่งทั่วไปบางรายการเพิ่มเติม
ใน Word 2013

เมื่อต้องการ...

ให้คลิก...

จากนั้นให้ดูที่...

เปิด บันทึก พิมพ์ แสดงตัวอย่าง ป้องกัน ส่ง แปลงไฟล์ หรือเชื่อมต่อกับ
ต�ำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยัง Cloud

ไฟล์

มุมมอง Backstage (คลิกลิงก์ทางด้านซ้ายในมุมมองนี้)

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด น�ำการจัดรูปแบบและสไตล์ไปใช้กับข้อความ

หน้าแรก

กลุ่ม ฟอนต์, ย่อหน้า และ สไตล์

แทรกหน้าเปล่า ตาราง รูปภาพ ไฮเปอร์ลิงก์ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือ
หมายเลขหน้า

แทรก

กลุ่ม หน้า, ตาราง, ภาพประกอบ, ลิงก์ และ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เปลีย
่ นลักษณะของเอกสารของคุณ เปลีย
่ นสีพน
ื้ หลังของหน้า เพิม
่ เส้นขอบให้กบ
ั
หน้า หรือเพิ่มลายน�้ำอย่างรวดเร็ว

ออกแบบ

กลุ่ม การจัดรูปแบบเอกสาร และ พื้นหลังของหน้า

ตัง้ ค่าระยะขอบ เพิม
่ ตัวแบ่งหน้า สร้างคอลัมน์สไตล์จดหมายข่าว เปลีย
่ นระยะห่าง
ระหว่างย่อหน้า หรือหมุนหน้าเป็นแนวนอน

เค้าโครงหน้า
กระดาษ

กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

สร้างสารบัญ หรือแทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

การอ้างอิง

กลุ่ม สารบัญ และ เชิงอรรถ

สร้างซองจดหมายหรือป้ายชื่อ หรือท�ำจดหมายเวียน

การส่งจดหมาย

กลุ่ม สร้าง และ เริ่มจดหมายเวียน

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ นับจ�ำนวนค�ำ หรือติดตามการเปลี่ยนแปลง

รีวิว

กลุ่ม การพิสูจน์อักษร และ การติดตาม

สลับระหว่างมุมมองเอกสาร เปิดบานหน้าต่างน�ำทาง หรือแสดง
ไม้บรรทัด

มุมมอง

กลุ่ม มุมมอง, แสดง และ หน้าต่าง

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์อยู่
ที่ไหน

ฉันเลือกตัวเลือกได้จากที่ไหน
คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word นี่เป็นที่ที่คุณ
สามารถก�ำหนดการตั้งค่าและลักษณะของ Word ได้เอง

คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อดูการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเอกสารปัจจุบันทางด้านขวาของ
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

ด้านขวาของหน้าต่างแสดงตัวอย่างลักษณะของเอกสารว่าเป็นอย่างไรเมื่อถูกพิมพ์ ใช้ด้าน
ซ้ายของหน้าต่างเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์หรือปรับแต่งการตั้งค่า เช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนจาก
แนวตั้งเป็นแนวนอน เปลี่ยนขนาดของกระดาษ หรือพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบัน
เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม ให้คลิกลิงก์ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่ด้านล่าง
ทางซ้ายของหน้าต่าง ภายใต้ การตั้งค่า

การตั้งค่าบางอย่างในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word จะน�ำไปใช้กับ Word เท่านั้น
แต่การก�ำหนดลักษณะ บางอย่าง (เช่น การเลือก เทาอ่อน หรือ เทาเข้ม ส�ำหรับ
ธีมของ Office ของคุณ) จะน�ำไปใช้กับโปรแกรม Office ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดของคุณ

วิธีท�ำงานกับผู้ที่ยังไม่มี
Word 2013
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรค�ำนึงถึงเมื่อแชร์หรือแลกเปลี่ยนไฟล์กับผู้อื่นที่ใช้ Word
เวอร์ชันเก่ากว่า

ใน Word 2013…

สิ่งที่เกิดขึ้น

ฉันควรท�ำอย่างไร

คุณเปิดเอกสารทีถ
่ ก
ู สร้างใน
Word เวอร์ชันก่อนหน้า

ใน Word 2013 คุณจะเห็นค�ำว่า [โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชือ
่ ไฟล์
บนแถบชือ
่ เรือ
่ ง โหมดความเข้ากันได้ ท�ำให้แน่ใจว่าไม่มฟ
ี เี จอร์ใหม่ใดของ
Word 2013 สามารถใช้งานได้ในเอกสาร ดังนัน
้ ผูท
้ ใี่ ช้ Word เวอร์ชน
ั ก่อน
หน้าสามารถท�ำงานกับเอกสารได้

คุณสามารถท�ำงานในโหมดความเข้ากันได้ หรือจะแปลงเอกสาร
ของคุณเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ เมื่อต้องการแปลงเอกสาร ให้คลิก
ไฟล์ > ข้อมูล > แปลง การแปลงเอกสารนั้นท�ำให้คุณใช้
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ แต่ผท
ู้ ใี่ ช้ Word เวอร์ชน
ั ก่อนหน้าอาจมีปญ
ั หาในการแก้ไข
เอกสารบางส่วน

คุณบันทึกเอกสารของคุณ
เป็นไฟล์ Word 2013

ถ้ามีใครเปิดเอกสารใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า
เขาอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างที่ถูกสร้าง
โดยใช้ฟีเจอร์ของ Word 2013 ได้

ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องแชร์เอกสาร Word 2013 กับผู้ที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อน
หน้า ให้เรียกใช้เครื่องมือตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์
จะใช้งานได้

ผู้ใช้ Word 2003 จ�ำเป็นต้องใช้แพคความเข้ากันได้ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่าย พร้อมท์เพื่อดาวน์โหลดแพคจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้ Word 2003 เปิด
เอกสาร

คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบความเข้ากันได้
เครื่องมือนี้จะบอกคุณว่าฟีเจอร์ใหม่ใดใน Word 2013 ที่จะไม่ท�ำงาน
ในเวอร์ชันที่เก่ากว่า

ถ้าคุณได้ใช้ฟเี จอร์หรือการจัรป
ู แบบแบบใหม่ของ Word ในเอกสารของคุณ
ผู้ใช้ Word 2003 อาจเห็นค�ำเตือนเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
หรือการจัดรูปแบบหรือฟีเจอร์อาจไม่แสดงในไฟล์

คุณไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไร เมื่อคุณบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบไฟล์
Word 2003 ทีเ่ ก่ากว่า ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะท�ำงานโดยอัตโนมัติ
และเตือนคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน จากนั้นคุณสามารถ
เลือกที่จะท�ำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณได้

คุณบันทึกเอกสารของคุณ
เป็นไฟล์ Word 2003

