คูม
่ ือเริ่มต ้นใช ้งานด่วน
Microsoft OneNote 2013 มีลก
ั ษณะแตกต่างไปจากเวอร ์ช ันก่อนหน้า เราจึงได ้สร ้างคูม
่ ือนี ้
เพื่อช่วยลดเวลาการเรียนรู ้ให ้กับคุณ
สลับระหว่างการสัมผัสและเมาส ์
ถ ้าคุณก�ำลังใช ้ OneNote บนอุปกรณ์ที่ใช ้ระบบสัมผัส คุณสามารถเพิ่ม
การสลับระหว่างการสัมผัสและเมาส ์ไปยังแถบเครื่องมือด่วนได ้

แสดงหรือซ่อน Ribbon
่
คลิกที่แท็บ Ribbon ใดๆ เพื่อแสดงค�ำสังของแท็
บนั้นๆ ถ ้าต ้องการ
่ ้างไว ้ ให ้คลิกไอคอนหมุดเล็กๆ ที่ด ้านขวาล่าง
เปิ ดค�ำสังค

ดู หรือสลับระหว่างบัญชีผูใ้ ช้ออนไลน์
่
้ าหรือสลับ
คลิกที่ ID บัญชีผูใ้ ช ้ของคุณเพื่อเปลียนการตั
งค่
บัญชีผูใ้ ช ้

จัดการไฟล ์
เปิ ด สร ้าง แชร ์ และพิมพ ์บันทึกย่อของ
่
้ า
คุณ คุณสามารถเปลียนการตั
งค่
บัญชีผูใ้ ช ้ของคุณได ้ที่นี่

ค้นหาบันทึกย่อของคุณ
ใช ้กล่องค ้นหาเพื่อค ้นหา
่ างๆ ในสมุดบันทึกของคุณ
สิงต่
หรือกด Ctrl+E

แสดงสมุดบันทึก
คลิกไอคอนสมุดบันทึกเพื่อดู
สมุดบันทึกที่เปิ ดอยูท
่ งหมดของคุ
ั้
ณ

สร้างหน้า
คลิก เพิ่มหน้า เพื่อแทรกหน้าใหม่

แสดงที่เก็บบันทึกย่อ
วางเมาส ์เหนื อข ้อความใดๆ เพื่อแสดงที่
เก็บ จับแถบด ้านบนเพื่อย ้ายไปมา

ดู แบบเต็มหน้า
คลิกลูกศรคูส
่ ำ� หรับมุมมองแบบเต็มหน้า

แท็กข้อมู ลส�ำคัญ
จัดล�ำดับความส�ำคัญและจัดระเบียบ
บันทึกย่อด ้วยแท็กที่ค ้นหาได ้ในทันที

เขียนด้วยลายมือ วาดภาพ และ
ร่าง
สามารถจดบันทึกด ้วยลายมือของ
คุณเองบนพีซแี บบหน้าจอสัมผัสได ้

เก็บบันทึกย่อของคุณไว ้ใน Cloud
่
ถ ้าคุณไม่เคยใช ้ OneNote คุณจะถูกขอให ้เชือมต่
อกับ Cloud ที่ซึง่ OneNote จะสร ้างสมุดบันทึก
แรกของคุณ คุณสามารถใช ้บัญชี Microsoft (ตัวอย่างเช่น MSN, Hotmail หรือ Messenger)
้ ้ฟรี
เพื่อใช ้กับ OneNote ได ้ ถ ้าคุณยังไม่มีบญ
ั ชีผูใ้ ช ้ คุณสามารถสร ้างขึนได

การเก็บสมุดบันทึกของคุณไว ้ใน Cloud หมายความว่า คุณจะสามารถเข ้าถึงสมุดบันทึกได ้จาก
่ ่คุณใช ้ โทรศัพท ์ของคุณ แท็บเล็ต หรือแม้แต่เว็บเบราว ์เซอร ์
ทุกที่ เช่น คอมพิวเตอร ์เครื่องอืนที

้ บแท็บแชร ์
เกิดอะไรขึนกั
ถ ้าคุณอัปเกรดเป็ น OneNote 2013 จากเวอร ์ช ันที่เก่ากว่า คุณอาจมีสมุดบันทึกอย่างน้อยหนึ่ ง
้
รายการเก็บไว ้ในคอมพิวเตอร ์ของคุณอยูแ่ ล ้ว คุณสามารถย ้ายบันทึกย่อเหล่านี ไปไว
้ในระบบ
ออนไลน์ได ้อย่างง่ายดายเพื่อให ้คุณใช ้บันทึกย่อได ้จากทุกที่ คลิก ไฟล ์ > แชร ์ เพื่อเริ่มต ้น

OneDrive เป็ นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมและใช ้งานง่ายที่สุดส�ำหรับบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณ ถ ้าคุณ
ท�ำงานในองค ์กรที่ใช ้ SharePoint ในการท�ำงานร่วมกันแบบออนไลน์ คุณสามารถคลิกปุ่ ม
้ ่อตังค่
้ าบัญชีผูใ้ ช ้ SharePoint ที่มีอยูข
เพิ่มสถานที่ บนหน้าจอนี เพื
่ องคุณได ้
สมุดบันทึก OneNote ใดๆ ที่คุณเก็บไว ้ในระบบออนไลน์จะถูกเก็บแบบเป็ นส่วนตัว นอกจากคุณจะ
่
่อดูโฟลเดอร ์ที่สมุดบันทึกของคุณถูกเก็บไว ้
ให ้สิทธิผู์ อ้ ืนเพื

่ ่คุณอาจก�ำลังมองหา
สิงที
่ วไปเพิ
่
่มเติมใน OneNote 2013
ใช ้รายการด ้านล่างเพื่อค ้นหาเครื่องมือและค�ำสังทั
เมื่อต ้องการ...

คลิก...

แล ้วดูใน...

เปิ ด, สร ้าง, แชร ์, แปลง, ส่งออก, ส่ง หรือพิมพ ์บันทึกย่อ

ไฟล ์

่
มุมมอง Backstage (คลิกค�ำสังในบานหน้
าต่างด ้านซ ้าย)

น� ำการจัดรูปแบบไปใช ้กับข ้อความ น� ำแท็กของบันทึกย่อไปใช ้ และส่งอีเมลหน้าสมุดบันทึก

หน้าแรก

้
กลุม
่ ข้อความพืนฐาน,
สไตล ์, แท็ก และ อีเมล

แทรกตาราง, รูปภาพ, ลิงก ์, ไฟล ์, คลิปเสียงและวิดีโอ หรือน� ำเทมเพลตของหน้าไปใช ้

แทรก

กลุม
่ ตาราง, ไฟล ์, รู ป, ลิงก ์, การบันทึก และ หน้า

วาดภาพร่างหรือรูปร่าง จดบันทึกด ้วยลายมือของคุณเอง ก�ำหนดปากกาเอง หมุนวัตถุ หรือ
แปลงหมึกเป็ นข ้อความ

รู ปวาด

กลุม
่ เครื่องมือ, รู ปร่าง และ แก้ไข

ท�ำเครื่องหมายบันทึกย่อว่าอ่านแล ้วหรือยังไม่ได ้อ่าน ค ้นหาบันทึกย่อโดยผูเ้ ขียน ดูเวอร ์ช ันของ
หน้าและประวัติ หรือล ้างถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก

ประวัติ

กลุม
่ ยังไม่ได้อา
่ น, ผู เ้ ขียน และ ประวัติ

ตรวจการสะกด ค ้นคว ้าออนไลน์ แปลข ้อความ ป้ องกันบันทึกย่อด ้วยรหัสผ่าน หรือจดบันทึกย่อ
ที่ลิงก ์

รีวิว

กลุม
่ การสะกด, ภาษา, ส่วน และ บันทึกย่อ

้ ่ว่างของหน้าจอให ้มากที่สุด เปิ ดหรือปิ ดเส ้นบรรทัดและชือหน้
่
้ าระยะขอบ
เพิ่มพืนที
า ตังค่
กระดาษ ย่อ/ขยายหน้า หรือสร ้างบันทึกย่อด่วน

มุมมอง

้ าหน้ากระดาษ, ย่อ/ขยาย และ หน้าต่าง
กลุม
่ มุมมอง, การตังค่

ประหยัดเวลาด ้วยเทมเพลต
เทมเพลต OneNote สามารถช่วยให ้หน้าในสมุดบันทึกของคุณมีลก
ั ษณะเหมือนกันหมดได ้ด ้วย
้
การใช ้พืนหลั
งที่มีสีสน
ั และสวยงาม เทมเพลตสามารถช่วยประหยัดเวลาให ้คุณ
้
่น� ำไปใช ้ได ้ไปยังหน้า เช่น รายการสิงที
่ ่ต ้องท�ำ ปฏิทิน และ
โดยการเพิ่มเนื อหาที
่
ตัววางแผน และฟอร ์มทีคุณสามารถเติมข ้อมูลหรือก�ำหนดเองได ้

ปุ่ ม บันทึก อยูท
่ ี่ไหน
OneNote ไม่มีคำ� สัง่ บันทึก เพราะว่าโปรแกรมจะบันทึกทุกอย่างในขณะที่คุณท�ำงานโดยอัตโนมัติ
่ วยให ้คุณสามารถสร ้างสรรค ์ความคิดและแนวคิดของคุณแทนที่จะกังวลกับไฟล ์คอมพิวเตอร ์
ซึงช่

ส่งออกบันทึกย่อเมื่อ
คุณต ้องการ
้ ดบันทึก) ให ้กับบางคนที่ไม่มี
ถ ้าคุณต ้องการส่งสแนปช็อตของหน้าบันทึกย่อ (หรือบางส่วน หรือทังสมุ
OneNote คุณสามารถส่งออกสแนปช็อตแบบคงที่ของบันทึกย่อนั้นได ้ง่ายๆ
ด ้วยการคลิก ไฟล ์ > ส่งออก แล ้วเลือกรูปแบบที่คุณต ้องการ
คุณสามารถเรียกดู
คอลเลกช ันของเทมเพลตที่มีอยูแ่ ล ้วภายในได ้โดย
การคลิก แทรก > เทมเพลตหน้า
ในบานหน้าต่างงาน เทมเพลต ให ้คลิกเพื่อ
่
ขยายประเภท แล ้วคลิกชือเทมเพลตแต่
ละ
่
้
รายการเพือดูเทมเพลตนัน เมื่อคุณพบเทมเพลต
ที่ชอบแล ้ว คุณสามารถเริ่มจดบันทึกย่อบนหน้า
เทมเพลตนั้นได ้เลย
คุณสามารถก�ำหนดเทมเพลตที่มีอยูแ่ ล ้วภายใน
เองได ้เพื่อให ้ตรงกับความต ้องการของคุณ หรือ
ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีเพิ่มเติมได ้ที่เว็บไซต ์
OneNote ที่ Office.com
ถ ้าคุณต ้องการ คุณสามารถสร ้างดีไซน์เทมเพลต
ของคุณเองได ้จากหน้าสมุดบันทึกของคุณ

จับภาพต่างๆ
ได ้ด ้วยการคลิปหน้าจอ
่ างๆ ลงใน
วิธงี ่ายๆ ในการเพิ่มสิงต่
OneNote คือการแทรกการคลิปหน้า
่
จอ ซึงจะท�
ำให ้คุณจับภาพต่างๆ
บนจอคอมพิวเตอร ์ของคุณ
่ ้นเป็ น
เพื่อเก็บสิงนั
ส่วนหนึ่ งของบันทึกย่อได ้

่ ่คุณต ้องการจับภาพ เช่น แผนการเดินทางใน Internet Explorer หรือ
เริ่มด ้วยการแสดงสิงที
แผนภูมิในสเปรดชีต Excel
สลับไปยัง OneNote แล ้วคลิก แทรก > การคลิปหน้าจอ ทันทีที่หน้าจอจางลงและ OneNote
่ ่คุณต ้องการจับภาพ
หายไป ให ้ลากส่วนที่เลือกไปไว ้เหนื อสิงที
่ ณ
เมื่อคุณปล่อยปุ่ มเมาส ์ รูปภาพของขอบเขตหน้าจอที่คุณได ้เลือกไว ้จะถูกส่งไปยัง OneNote ที่ซึงคุ
สามารถย ้ายหรือปรับขนาดรูปภาพได ้ตามที่คุณต ้องการให ้รูปภาพนั้นปรากฏในบันทึกย่อของคุณ

พบกับส่งไปยัง OneNote ใหม่
บนคีย ์บอร ์ดของคุณ ให ้กดปุ่ ม Windows ค ้างไว ้ แล ้วกดปุ่ ม N เพื่อเปิ ด
่ ำให ้การน� ำเข ้าข ้อมูลที่ไม่เจาะจงจากโปรแกรม
เครื่องมือส่งไปยัง OneNote ที่ได ้รับการดีไซน์ใหม่ ซึงท�
่
และไฟล ์อืนๆ ลงในบันทึกย่อของคุณท�ำได ้อย่างง่ายดายแบบที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน

ที่นี่ คุณสามารถสร ้างการคลิปหน้าจอได ้โดยไม่ต ้องสลับแอปไปมา น� ำเข ้าเว็บเพจหรือเอกสาร
้
ทังหมดไปยั
งบันทึกย่อของคุณ หรือสร ้างบันทึกย่อช่วยเตือนด่วนที่กลายเป็ นส่วนหนึ่ งของสมุด
บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ
่
่องมือ ส่งไปยัง OneNote ได ้ หรือใช ้คีย ์ลัดเพิ่มเติมที่แสดงใน
คุณสามารถคลิกปุ่ มค�ำสังในเครื
่ กค�ำสัง่ (ตัวอย่างเช่น กด S เพื่อท�ำการคลิปหน้าจอ)
วงเล็บถัดจากค�ำสังทุ
่
คุณสามารถเลือกได ้ว่าจะใช ้หรือไม่ใช ้เครื่องมือ ส่งไปยัง OneNote ซึงหมายความว่
า คุณ
สามารถให ้เครื่องมือท�ำงานอยูไ่ ด ้ในขณะที่คุณก�ำลังท�ำโครงการค ้นคว ้า แล ้วปิ ดเครื่องมือเมื่อ
คุณไม่ต ้องการ

การท�ำงานกับ
ผูท้ ี่ไม่มี OneNote 2013
่ ่คุณต ้องระลึกไว ้เมื่อแชร ์หรือแลกเปลียนไฟล
่
นี่ คือสิงที
์
่
่
่
กับผูอ้ ืนทีใช ้ OneNote เวอร ์ช ันทีเก่ากว่า

ใน OneNote 2013...

เกิดอะไรขึน้

ฉันควรท�ำอย่างไร

คุณเปิ ดสมุดบันทึก
ที่ถู กสร้าง
ด้วย OneNote 2007

สมุดบันทึกเปิ ดใน OneNote 2013 แต่คณ
ุ จะเห็นค�ำว่า [โหมดความเข้ากันได้]
่ อง
่ ซึงบอกคุ
่
้ ดบันทึกถูกบันทึกในรูปแบบไฟล ์เวอร ์ช ันเก่า
บนแถบชือเรื
ณว่าขณะนี สมุ
่
่
่ งก ์
ซึงจะไม่
รองรับฟี เจอร ์ทีใหม่
กว่า เช่น สมการทางคณิ ตศาสตร ์ บันทึกย่อทีลิ
หน้าย่อยหลายระดับ การก�ำหนดเวอร ์ช ัน และถังรีไซเคิลของสมุดบันทึกได ้

่ ากว่าเป็ นรูปแบบไฟล ์เวอร ์ช ันใหม่ลา่ สุด ให ้
ก่อนแปลงสมุดบันทึกเวอร ์ช ันทีเก่
่ ยั
่ งคงใช ้ OneNote 2007 หรือไม่ ถ ้า
พิจารณาว่าคุณต ้องการท�ำงานร่วมกับผู ้อืนที
ค�ำตอบคือใช่ คุณควรท�ำงานในโหมดความเข ้ากันได ้ต่อไป

้
่ ใน OneNote 2013 คุณต ้องแปลงสมุด
ถ ้าคุณต ้องการใช ้งานฟี เจอร ์ทังหมดที
มี
บันทึกเป็ นรูปแบบไฟล ์เวอร ์ช ันใหม่ลา่ สุด

่ ณแชร ์บันทึกย่อด ้วยไม่ได ้ใช ้ OneNote 2007 การแปลงสมุดบันทึก
ถ ้าบุคคลทีคุ
เป็ นรูปแบบใหม่ลา่ สุดนั้นเป็ นวิธท
ี ดี
ี่ ทสุ
ี่ ด เมื่อต ้องการท�ำเช่นนี ้ ให ้คลิก ไฟล ์ >
้
่ ณต ้องการแปลง คลิก
ข้อมู ล แล ้วคลิกปุ่ ม การตังค่า ส�ำหรับสมุดบันทึกทีคุ
คุณสมบัติ แล ้วคลิก แปลงเป็ น 2010-2013

คุณเปิ ดสมุดบันทึก
ที่ถู กสร้าง
ด้วย OneNote 2010

สมุดบันทึกเปิ ดใน OneNote 2013 โดยไม่มีข ้อจ�ำกัดของฟี เจอร ์ใดๆ

ไม่จำ� เป็ นต ้องแปลงรูปแบบไฟล ์ สมุดบันทึกที่ถูกสร ้างในรูปแบบ OneNote 2010
และ OneNote 2013 สามารถแชร ์และใช ้ร่วมกันได ้โดยไม่ต ้องมีการแปลงใดๆ

คุณแปลงสมุดบันทึก
ของคุณเป็ น
รู ปแบบ OneNote 2007

่
่ ้งานได ้
การดาวน์เกรดสมุดบันทึกเป็ น OneNote 2007 จะปิ ดฟี เจอร ์ทีใหม่
กว่าทีใช
้
่
ใน OneNote 2013 (รวมทัง สมการทางคณิ ตศาสตร ์ บันทึกย่อทีลิงก ์ หน้าย่อย
้
หลายระดับ การก�ำหนดเวอร ์ช ัน และถังรีไซเคิลของสมุดบันทึก) แต่การท�ำเช่นนี จะ
่
ท�ำให ้สมุดบันทึกเข ้ากันได ้ส�ำหรับการแชร ์กับบุคคลทียังคงใช ้ OneNote 2007

หลังจากแปลงสมุดบันทึกจากรูปแบบ OneNote 2013 เป็ นรูปแบบ
OneNote 2007 ที่เก่ากว่าแล ้ว ให ้ตรวจสอบหน้าที่คุณอาจจะใช ้ฟี เจอร ์ที่ใหม่
กว่า เช่น สมการทางคณิ ตศาสตร ์ บันทึกย่อที่ลิงก ์ และหน้าย่อยหลายระดับ
้
่ถูกสร ้างโดยฟี เจอร ์ที่ใหม่กว่าได ้
คุณอาจมองไม่เห็นหรือไม่สามารถแก ้ไขเนื อหาที
่
เมือสมุดบันทึกถูกดาวน์เกรดเป็ นรูปแบบ OneNote 2007

