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

กำรค้นหำ
คณุสำมำรถค้นหำโฟล์เดอร์ โฟล์เดอร์ย่อย หรอืแม้แต่กล่องจดหมำยอืน่ๆ

จัดกำรงำนข้อควำมในรำยกำรข้อควำม
จัดประเภท ตั้งค่ำสถำนะ หรือลบข้อควำมจำกต�ำแหน่งที่ตั้งข้อควำม  
ซึ่งอยู่ในรำยกำรข้อควำม

มุมมอง Backstage
คลิกแท็บ ไฟล ์เพื่อเปิดมุมมอง 
Backstage ที่ที่คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้
และเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำ

ท�ำเพิ่มเติมในแถบรำยกำรที่
ต้องท�ำ
แถบรำยกำรที่ต้องท�ำจะแสดงตัว 
น�ำทำงวันที่ กำรนัดหมำยของคุณ 
บุคคล และรำยกำรงำนของคุณ

บำนหน้ำต่ำงบุคคล
ดูรำยละเอียดเกี่ยวกับทุกคนใน
บรรทัด ถึง จำก หรือ ส�ำเนำถึง 
ส�ำหรับข้อควำมแต่ละรำยกำร 

ตอบกลบัจำกบำนหน้ำต่ำงกำรอ่ำน
ตอบกลับและส่งต่อจำกบำน
หน้ำต่ำงกำรอ่ำนโดยตรง และเขียน
กำรตอบกลับในบำนหน้ำต่ำงกำร
อ่ำนได้ด้วย

Peek
ดูปฏิทิน บุคคล และงำนอย่ำง
รวดเร็ว หรือแม้แต่ดูกำรนัดหมำยที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นก็ได้

คู่มือเริ่มต้นใช้งำนด่วน 
Microsoft Outlook 2013 มีลักษณะที่ต่ำงไปจำกเวอร์ชันก่อน ดังนั้นเรำจึงท�ำ  
คู่มือนี้เพื่อช่วยลดเวลำในกำรเรียนรู้



อันดับแรก:เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณ
ก่อนที่คุณจะสำมำรถส่งหรือรับข้อควำม คุณต้องเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ถ้ำ
บริษัทของคุณใช้ Microsoft Exchange แล้ว Outlook 2013 จะพยำยำมตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้
อีเมลของคุณให้คุณ 

ถ้ำคุณใช้อีเมลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo!) ให้ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล 
และรหัสผ่ำนของคุณเพื่อตั้งค่ำบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เปลี่ยนธีมของ Office
 

เรำได้ออกแบบ Office 2013 ใหม่เพื่อให้ดูสะอำดตำและเป็นระเบียบ เช่น หน้ำกระดำษ
เปล่ำ ถ้ำคุณอยำกเห็นพื้นที่ต่ำงๆ ของ Outlook อย่ำงเด่นชัดยิ่งขึ้น คุณสำมำรถเปลี่ยนธีม
ของ Office ได้

ใช้ ไฟล์ > กำรตัง้ค่ำ บญัชผีูใ้ช้ Office ของคณุ เพือ่เปลีย่นแบบแผนชุดสีของ Office 2013 
ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ หรือใช้ ตัวเลือก Outlook เพื่อเปลี่ยนแบบแผนชุดสี
บนคอมพิวเตอร์นี้เครื่องเดียว คุณสำมำรถเลือกจำก สีขำว เทำอ่อน หรือ เทำเข้ม



สิ่งที่คุณอำจก�ำลังค้นหำ
ใช้รำยกำรด้ำนล่ำงเพื่อค้นหำเครื่องมือและค�ำสั่งทั่วไปบำงอย่ำงเพิ่มเติมใน Outlook 2013

เมื่อต้องกำร... คลิก... แล้วดูใน...

น�ำสเตชันเนอรีหรือพื้นหลังไปใช้กับข้อควำม ไฟล์ คลิก ไฟล ์> ตัวเลือก > จดหมำย > สเตชันเนอรีและฟอนต ์บนแท็บ  
สเตชันเนอรีส่วนตัว ให้คลิก ธีม

ส่งกำรตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ที่ส�ำนักงำน ไฟล์ ภำยใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก กำรตอบกลับอัตโนมัต ิ> ส่ง  
กำรตอบกลับอัตโนมัติ แล้วเลือกตัวเลือกของคุณ (ฟีเจอร์นี้จ�ำเป็นต้องมี  
บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

แทรกรูปภำพหรือภำพตัดปะ แทรก จำกข้อควำมจดหมำยใหม่ ให้คลกิ ภำพประกอบ แล้วคลกิอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อ
ไปน้ี รูปภำพ, รูปภำพออนไลน์, รูปร่ำง, Smart Art, แผนภูมิ หรือ  
สกรีนช็อต

จัดกำรข้อควำมอีเมลโดยมอบหมำยกฎ หน้ำแรก ในมุมมอง จดหมำย ให้คลิก ย้ำย > กฎ

แทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ แทรก จำกข้อควำมจดหมำยใหม่ ให้คลิก สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์

เพิ่มวันหยุดลงในปฏิทินของคุณ ไฟล์ คลกิ ตัวเลอืก > ปฏิทิน ภำยใต้ ตัวเลอืกปฏิทิน ให้คลกิ เพ่ิมวันหยดุ

แชร์ปฏิทิน หน้ำแรก จำกมุมมอง ปฏิทิน ในกลุ่ม แชร ์ให้คลิก อีเมลปฏิทิน > แชร์ปฏิทิน  
(ฟีเจอร์นี้จ�ำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server) หรือ ประกำศ
แบบออนไลน์



กำรจัดก�ำหนดกำรประชุม Lync
กำรประชุมทำงออนไลน์ด้วย Lync 2013 ท�ำให้สำมำรถเห็นหน้ำ
กันได้และประหยัดเวลำกำรเดินทำง

กำรวำงแผนส�ำหรับสภำพอำกำศ
ดูกำรพยำกรณ์ส�ำหรับเมืองของคุณและเมืองอื่นๆ ได้ถึงสี่เมือง เมื่อคุณ
วำงแผนกำรไปประชุมนอกเมือง คุณจะได้รู้ว่ำต้องเตรียมตัวอย่ำงไร

Peek
วำงเมำส์เหนือกำรประชุมหรือ  
กำรนัดหมำยเพื่อดูรำยละเอียด

กำรดูปฏิทินของบุคคลอื่น
ดูเวลำที่ดีที่สุดในกำรจัดก�ำหนดกำร
ประชุมกับบุคคลอื่นๆ อย่ำงรวดเร็ว

จดหมำยเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย 
กำรสื่อสำรเป็นสิ่งส�ำคัญแต่เวลำก็ส�ำคัญเช่นกัน Outlook 2013 ได้อัปเดตวิธีจัดกำร
เวลำ บุคคล และงำนต่ำงๆ ของคุณ



สร้ำงลำยเซ็นอีเมล
 

เมื่อต้องกำรสร้ำงลำยเซ็นอีเมลใหม่ ให้ท�ำดังต่อไปนี้ 

1.  คลิก ไฟล ์> ตัวเลือก > จดหมำย ภำยใต้ เรียบเรียงข้อควำม ให้คลิก ลำยเซ็น 
2.  ในแท็บลำยเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม ่จำกนั้นพิมพ์ชื่อส�ำหรับลำยเซ็น
3.  ในกล่อง แก้ไขลำยเซ็น ให้พิมพ์ข้อควำมที่คุณต้องกำรรวมไว้ในลำยเซ็น แล้วใช้เครื่อง

มือที่มีอยู่แล้วภำยในเพื่อจัดรูปแบบลำยเซ็น
 

กำรเพิ่มลำยเซ็นลงในข้อควำม
โดยอัตโนมัติ
 

เมื่อต้องกำรเพิ่มลำยเซ็นลงในข้อควำมอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ท�ำดังต่อไปนี้

1.  จำกมุมมองใดๆ ให้คลิก ไฟล ์> ตัวเลือก > จดหมำย ภำยใต้ เรียบเรียงข้อควำม  
คลิก ลำยเซ็น

2.  ภำยใต้ เลือกลำยเซ็นเริ่มต้น ให้เลือกลำยเซ็นเพื่อเพิ่มไปยัง ข้อควำม ใหม ่ถ้ำคุณ
ต้องกำร คุณสำมำรถเลือกลำยเซ็นอื่นส�ำหรับ ตอบกลับ/ส่งต่อ 

3.  เมื่อต้องกำรเพิ่มลำยเซ็นไปยังข้อควำมใหม่ จำกข้อควำมใหม่ บนแท็บ ข้อควำม ในกลุ่ม 
รวม ให้คลิก ลำยเซ็น แล้วคลิกลำยเซ็นที่คุณต้องกำร

ถ้ำคุณได้สร้ำงลำยเซ็นไว้แล้ว คุณสำมำรถคัดลอกจำกหนึ่งในข้อควำม ที่ส่งไปแล้วของคุณ 
แล้ววำงลงที่นี่


