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แถบเครือ่งมอืดว่น 

ค าสัง่ทีแ่สดงบรเิวณนีจ้ะสามารถเห็นไดต้ลอดเวลา คุณ

สามารถเพิม่ค าสัง่ทีคุ่ณใชง้านบอ่ยไวบ้นแถบเครือ่งมอืนีไ้ด ้

แสดง Ribbon 

เมือ่คณุเริม่ OneNote 2010 เป็น

ครัง้แรก Ribbon จะซอ่นอยู่

เพือ่ใหค้ณุมพีืน้ทีจ่ดบันทกึยอ่

มากทีส่ดุ 

ใหค้ลกิไอคอนนีห้รอืกด 

CTRL+F1 เพือ่แสดงหรอืซอ่น 

Ribbon ไดต้ลอดเวลา 

บนัทกึยอ่ทีไ่มไ่ดจ้ดั

หมวดหมู ่

คลกิปุ่ มนีท้ีด่า้นลา่งของแถบน าทาง

เพือ่เปิดสว่นพเิศษทีม่บีันทกึยอ่ซึง่

คณุไดร้วบรวมมาจากโปรแกรมอืน่ๆ 

มมุมอง Backstage 

คลกิแท็บ แฟ้ม เพือ่เขา้สู่

มมุมอง Backstage ซึง่คณุ

สามารถเปิด สรา้ง ใชร้ว่มกัน 

พมิพ ์และจัดการสมดุบันทกึ

ของคณุได ้

เมือ่ตอ้งการออกจากมมุมอง 

Backstage ใหค้ลกิแท็บ 

Ribbon ใดๆ 

แท็บ Ribbon ตามบรบิท 

แท็บบางแท็บจะปรากฏบน Ribbon เฉพาะเมือ่คณุจ าเป็นตอ้ง

ใชเ้ทา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ ถา้คุณแทรกหรอืเลอืกตาราง คณุจะเห็น 

เครือ่งมอืตาราง ซึง่จะมแีท็บ Ribbon เพิม่ขึน้มาหนึง่แท็บ คอื 

เคา้โครง  

กลุม่ Ribbon 

แท็บ Ribbon แตล่ะแท็บประกอบดว้ยกลุม่ และแตล่ะกลุม่จะประกอบดว้ยค าสัง่ที่

เกีย่วขอ้งกันชดุหนึง่ ในทีน่ี ้กลุม่ แท็ก จะมคี าสัง่ตา่งๆ ส าหรับการน าแท็กบันทกึยอ่

ไปใช ้รวมถงึการเปลีย่นแปลงและการคน้หาแท็กบันทกึยอ่ 

แท็บ Ribbon 

คลกิแท็บใดๆ บน Ribbon เพือ่แสดงปุ่ ม

และค าสัง่ของแท็บ 

สรา้งสว่นใหม ่

คลกิปุ่ ม สว่นใหม ่เพือ่เพิม่แท็บสว่น

ใหมล่งในสมดุบันทกึปัจจบุัน 

การคน้หาทนัท ี

คน้หาสิง่ตา่งๆ ในบันทกึยอ่ของคณุไดท้ันทโีดยการใสว่ลหีรอื

ค าส าคัญลงในกลอ่ง คน้หา 
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การเริม่ตน้ใชง้าน OneNote 2010 

ถา้คณุใช ้Microsoft OneNote มาเป็นเวลานาน คณุคงจะตอ้งมคี าถามวา่จะสามารถ

หาค าสั่งและปุ่ มแถบเครือ่งมอืของ OneNote 2007 บน OneNote 2010 ไดอ้ยา่งไร 

เรามแีหลง่ขอ้มลูทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้่ายอยูม่ากมายเพือ่ชว่ยใหค้ณุเรยีนรู ้OneNote 2010 

รวมทัง้หลักสตูรการฝึกอบรมและคู่มอืส าหรับเมนูทีเ่ปลีย่นเป็น Ribbon เมือ่ตอ้งการ

อา่นเอกสารเหลา่นี ้ใหค้ลกิแท็บ แฟ้ม ในหนา้ตา่งโปรแกรมหลัก แลว้คลกิ วธิใีช ้

จากนัน้ ภายใต ้การสนบัสนนุ ใหค้ลกิ การเร ิม่ตน้ใชง้าน 

เมนูและแถบเครือ่งมอืของฉันอยูท่ีใ่ด 

ใน OneNote 2010 จะมแีถบกวา้งพาดอยูด่า้นบนของหนา้ต่างโปรแกรมหลัก แถบนี้

คอื Ribbon ซึง่มาแทนทีเ่มนูและแถบเครือ่งมอืแบบเดมิ แต่ละแท็บบน Ribbon จะมี

ปุ่ มและค าสั่งตา่งๆ ทีถ่กูจัดระเบยีบใหเ้ป็นกลุม่ Ribbon 

เมือ่คณุเปิด OneNote 2010 แท็บ หนา้แรก ของ Ribbon จะแสดงขึน้ แท็บนีจ้ะมี

ค าสั่งทีใ่ชบ้อ่ยหลายค าสั่งใน OneNote ตัวอยา่งเชน่ สิง่แรกทีค่ณุจะเห็นอยูท่างดา้น

ซา้ยของแท็บคอืกลุม่ คลปิบอรด์ ซึง่มคี าสั่งส าหรับ วาง, ตดั และ คดัลอก รวมถงึ 

ตวัคดัวางรปูแบบ ดว้ย 

ในกลุม่ ขอ้ความพืน้ฐาน ทีอ่ยูต่ดิกัน คณุจะพบค าสั่งในการท าใหข้อ้ความเป็น

ตัวหนาหรอืตัวเอยีง ตามดว้ยกลุม่ ลกัษณะ ทีม่คี าสั่งตา่งๆ ส าหรับน าการจัดรปูแบบ

ขอ้ความไปใชก้ับหัวเรือ่งและเนือ้ความไดอ้ย่างรวดเร็ว 

Ribbon จะปรับลักษณะทีป่รากฏใหพ้อดกีับขนาดและความละเอยีดหนา้จอของ

คอมพวิเตอรข์องคณุ ในหนา้จอขนาดเล็ก กลุม่ Ribbon บางกลุม่อาจแสดงขึน้เฉพาะ

ชือ่กลุม่โดยไมแ่สดงค าสั่ง ในกรณีนี ้เพยีงคลกิลกูศรขนาดเล็กบนปุ่ มกลุม่เพือ่แสดง

ค าสั่ง 

บนเว็บเพจทีเ่ปิดขึน้ ใหค้ลกิการเชือ่มโยงไปยังรายการทีค่ณุสนใจ โดยทั่วไปแลว้ 

คูม่อืแบบโตต้อบส าหรับเมนูทีเ่ปลีย่นเป็น Ribbon นัน้จะชว่ยประหยัดเวลาไดอ้ยา่ง

มาก เมือ่คณุคลกิค าสั่งใดๆ ของ OneNote 2007 ระบบจะแสดงต าแหน่งทีต่ัง้ที่

แน่นอนของค าสั่งนัน้ใน OneNote 2010 
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สิง่ทีค่ณุอาจก าลงัมองหา 

ดทูีต่ารางดา้นล่างเพือ่คน้หาค าสั่งทั่วไปและค าสั่งทีคุ่น้เคยทีค่ณุอาจก าลังมองหาใน OneNote 2010 แมว้า่รายการนีจ้ะไมค่รบสมบรูณ์ แตก็่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ ีเมือ่ตอ้งการดู

รายการค าสั่ง OneNote 2010 ทัง้หมด ใหค้ลกิแท็บ แฟ้ม จากนัน้คลกิ วธิใีช ้แลว้คลกิ การเร ิม่ตน้ใชง้าน 

เมือ่ตอ้งการ... ใหค้ลกิ… จากน ัน้ดใูน... 

เปิด สรา้ง ใชร้ว่มกัน แปลง สง่ออก สง่ หรอืพมิพบั์นทกึยอ่   มมุมอง Backstage (คลกิการเชือ่มโยงทางดา้นซา้ยในมมุมองนี)้ 

น าการจัดรปูแบบไปใชก้ับขอ้ความ หรอืคน้หาและน าแท็กบันทกึยอ่ไปใช ้   กลุม่ ขอ้ความพืน้ฐาน, ลกัษณะ และ แท็ก 

แทรกตาราง รปูภาพ การเชือ่มโยง แฟ้ม เสยีงและวดิโีอ หรอืสมการ   กลุม่ ตาราง, รปู, การเชือ่มโยง, แฟ้ม, การบนัทกึ และ สญัลกัษณ ์

สง่หนา้ทางอเีมล ใชส้มดุบันทกึเลม่ใหมห่รอืทีม่อียูร่ว่มกับผูอ้ ืน่   กลุม่ อเีมล และ สมดุบนัทกึทีใ่ชร้ว่มกนั 

วาดหรอืลบภาพรา่ง ลายมอืเขยีน หรอืรปูรา่ง ก าหนดปากกาเอง 
สรา้งพืน้ทีส่ าหรับเขยีนบนหนา้ หมุนวัตถ ุหรอืแปลงหมกึใหเ้ป็นขอ้ความ 

  กลุม่ เครือ่งมอื, แทรกรปูรา่ง, แกไ้ข และ แปลง 

ตรวจการสะกด ท าการคน้ควา้ แปลขอ้ความ หรอืจดบันทกึยอ่ทีม่กีารเชือ่มโยง   กลุม่ การสะกด, ภาษา และ บนัทกึยอ่ 

ขยายพืน้ทีห่นา้จอใหใ้หญส่ดุ แสดงหรอืซอ่นเสน้บรรทัดและชือ่หนา้ ก าหนด
ขนาดหนา้และระยะขอบ ยอ่/ขยายหนา้ หรอืสรา้งกระดาษทดใหม่ 

  กลุม่ มมุมอง, การต ัง้คา่หนา้กระดาษ, ยอ่/ขยาย และ หนา้ตา่ง 
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ตวัชว่ยสรา้งสมดุบนัทกึใหมอ่ยูท่ีใ่ด 

ใน OneNote คณุสามารถท างานกับสมดุบันทกึไดม้ากกวา่หนึง่เลม่ในแตล่ะครัง้ ใน 

OneNote 2010 ตัวชว่ยสรา้งสมดุบันทกึใหม ่จาก OneNote 2007 ถกูแทนทีด่ว้ย

สว่นตดิตอ่ทีใ่ชง้่ายในมมุมอง Backstage 

เมือ่ตอ้งการเริม่ตน้ ใหค้ลกิ แฟ้ม เพือ่เปิดมมุมอง Backstage จากนัน้คลกิ สรา้ง   

ขัน้แรก ใหเ้ลอืกต าแหน่งทีค่ณุตอ้งการเก็บสมดุบันทกึเลม่ใหม ่จากนัน้ใหใ้สช่ือ่ทีใ่ห ้

ค าอธบิาย (ตัวอย่างเชน่ “รายงานสถานะรายสัปดาห”์ หรอื “กลุม่เรยีนหนังสอืคนืวัน

จันทร”์) การเลอืกชือ่สมดุบันทกึทีม่คีวามหมายจะมคีวามส าคัญเป็นพเิศษเมือ่คณุ

ตอ้งการใชส้มดุบันทกึเลม่ใหมข่องคณุรว่มกับผูอ้ ืน่ ตอ่ไป ใหเ้ลอืกหรอืยนืยันพืน้ทีท่ี่

จะเก็บสมดุบันทกึใหมใ่นต าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่ลอืก จากนัน้คลกิ สรา้งสมดุบนัทกึ 

เกดิอะไรขึน้กบัเครือ่งมอื | ตวัเลอืก 

คณุก าลังมองหาการตัง้คา่โปรแกรม OneNote ทีท่ าใหค้ณุสามารถควบคมุสิง่ตา่งๆ 

เชน่ ต าแหน่งทีจ่ะแสดงแท็บหนา้, การก าหนดใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงคอนเทนเนอร์

บันทกึยอ่, ต าแหน่งที ่OneNote บันทกึขอ้มลูส ารอง หรอืวธิกีารน ารหัสผา่นไปใช ้อยู่

ใชห่รอืไม ่

คลกิแท็บ แฟ้ม แลว้คลกิ ตวัเลอืก การด าเนนิการนีจ้ะเปิดกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืก

ของ OneNote ขึน้ ซึง่คณุสามารถก าหนดการตัง้คา่และการก าหนดลักษณะตา่งๆ 

ของ OneNote ไดเ้อง 

การตัง้คา่บางอย่างในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกของ OneNote จะใชเ้ฉพาะกับ

OneNote เทา่นัน้ การก าหนดลักษณะอืน่ๆ (ตัวอยา่งเชน่ แบบแผนชดุส)ี จะน าไปใช ้

กับโปรแกรม Microsoft Office 2010 อืน่ๆ ทีค่ณุตดิตัง้ไวท้ัง้หมด 
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เก็บค าสัง่ทีค่ณุใชง้านบอ่ยไวใ้กล ้ๆ  มอื 

แถบเครือ่งมอืดว่นทีม่มุบนซา้ยของหนา้ตา่ง

โปรแกรม OneNote จะมทีางลัดไปสูค่ าสั่งที่

คณุจะใชบ้อ่ยครัง้ 

การเพิม่ปุ่ มลงในแถบเครือ่งมอืนี ้ท าใหค้ณุ

สามารถเก็บค าสั่งทีใ่ชง้านบอ่ย ไวใ้นต าแหน่ง

ทีม่องเห็นง่ายและพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

แมแ้ตใ่นเวลาทีค่ณุสลับแท็บ Ribbon ก็ตาม 

 

คลกิลกูศรแบบหลน่ลงถัดจากแถบเครือ่งมอืดว่นเพือ่เปิดหรอืปิดค าสั่งใดๆ ทีแ่สดง

รายการอยูใ่นเมนูทางลัด ถา้ค าสั่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่ไมแ่สดงในรายการ ใหส้ลับไปที่

แท็บ Ribbon ทีปุ่่ มนัน้ปรากฏอยู ่แลว้คลกิขวาทีน่ั่น บนเมนูทางลัดทีป่รากฏขึน้ ให ้

คลกิ เพิม่ลงในแถบเครือ่งมอืดว่น 

สรา้งแท็บหรอืกลุม่ Ribbon ของคณุเอง 

คณุสามารถก าหนดค าสั่งตา่งๆ บน Ribbon ไดเ้อง

โดยการวางปุ่ มลงในกลุม่ Ribbon ทีค่ณุตอ้งการให ้

ปุ่ มเหลา่นัน้ปรากฏอยู ่หรอืโดยการสรา้งแท็บ Rib-

bon ทีค่ณุก าหนดขึน้มาเอง 

คลกิขวาทีก่ลุม่ Ribbon ใดๆ แลว้คลกิ ก าหนด 

Ribbon เอง ในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกของ 

OneNote คณุสามารถเพิม่ค าสั่งตา่งๆ ลงในแท็บ

หรอืกลุม่ของคณุเองได ้ 

ค าสั่งเกา่ๆ ของ OneNote อาจไมป่รากฏอยูบ่น 

Ribbon ทัง้หมด แตยั่งคงพรอ้มใชง้านอยู ่ถา้คณุ

ท างานโดยขาดค าสั่งเหลา่นีไ้มไ่ด ้คณุก็เพยีงแค่

เพิม่ค าสั่งลงใน Ribbon หรอืแถบเครือ่งมอืดว่น 

ในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกของ OneNote ในรายการ เลอืกค าส ัง่จาก  

ใหเ้ลอืก ค าส ัง่ทีไ่มอ่ยูใ่น Ribbon ตอ่ไป ใหค้น้หาค าสั่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่ แลว้

เพิม่ค าสั่งนัน้ไปยังแท็บหรอืกลุม่ Ribbon แบบก าหนดเอง 

ถา้คณุท าผดิพลาด ก็ไมต่อ้งเป็นกังวล คณุสามารถ

ใชปุ้่ ม ต ัง้คา่ใหม ่ถา้คณุตอ้งการกลับไปใชก้ารตัง้

คา่เริม่ตน้ (การตัง้ค่าจาก “โรงงาน”) 



การโยกยา้ยไปยัง OneNote 2010 

จาก OneNote 2007 

Microsoft® 

 

แนะน าเคล็ดลบัการใชแ้ป้นพมิพ ์

OneNote 2010 มทีางลัดส าหรับ Ribbon ทีเ่รยีกวา่ เคล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพ ์

เพือ่ใหค้ณุสามารถท างานตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไมต่อ้งใชเ้มาส ์

เมือ่ตอ้งการใหเ้คล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพป์รากฏบน Ribbon ใหก้ดแป้น ALT 

ตอ่ไป ใหส้ลับไปยังแท็บบน Ribbon โดยใชแ้ป้นพมิพข์องคณุ จากนัน้กดแป้น

ตัวอักษรทีแ่สดงภายใตแ้ท็บนัน้ ในตัวอยา่งทีแ่สดงดา้นบน คณุจะตอ้งกด N เพือ่เปิด

แท็บ แทรก, S เพือ่เปิดแท็บ ใชร้ว่มกนั, D เพือ่เปิดแท็บ รปูวาด เป็นตน้ 

เมือ่คณุสลับไปที ่Ribbon ดว้ยวธินีี ้เคล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพท์ัง้หมดทีใ่ชไ้ดส้ าหรับ

แท็บนัน้จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ จากนัน้คณุก็สามารถด าเนนิล าดับการกดใหเ้สร็จ

สมบรูณ์ไดโ้ดยการ กดแป้นสดุทา้ยส าหรับค าสั่งทีค่ณุตอ้งการใช ้

เมือ่ตอ้งการยอ้นกลับไปหนึง่ระดับขณะอยูใ่นล าดับการกด ใหก้ดแป้น ESC การท า

เชน่นีห้ลายๆ ครัง้ตดิกันจะยกเลกิโหมดเคล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพ ์

แป้นพมิพล์ัดหลายรายการของ OneNote 2007 ยังคงพรอ้มใชง้านใน OneNote 

2010 ตัวอยา่งเชน่การกด CTRL+F ยังคงเรยีกใชก้ลอ่งคน้หา และ 

ALT+SHIFT+RIGHT ARROW ยังคงเยือ้งขอ้ความทีเ่ลอืกไปทางขวา 

ส าหรับรายการแป้นพมิพลั์ดของ OneNote 2010 ใหก้ด F1 ขณะอยูใ่น OneNote 

จากนัน้คน้หา “แป้นพมิพล์ัด” ในวธิใีชข้อง OneNote 

เกดิอะไรขึน้กบัเซสชนัการใชง้านรว่มกนัแบบออนไลน ์

คณุลักษณะเซสชนัการใชง้านรว่มกันแบบออนไลนท์ีเ่ร ิม่มใีชใ้น OneNote 2007 นัน้

ถกูยกเลกิไปโดยจะมคีณุลักษณะและการปรับปรงุใหม่ๆ  หลายประการในการใชส้มดุ

บันทกึรว่มกันเขา้มาแทนทีใ่น OneNote 2010 

ในขณะทีเ่ซสชนัการใชง้านรว่มกันแบบออนไลนก์ าหนดใหค้ณุตอ้งจัดการทีอ่ยู ่IP, 

รหัสผา่นชัว่คราว และเวลาในการจดบันทกึทีเ่จาะจง แต ่OneNote 2010 จะใหค้ณุ

สามารถใชส้มดุบันทกึของคณุ รวมถงึใชร้ว่มกับผูอ้ ืน่ไดง้่ายดายยิง่ขึน้จากเกอืบ 

ทกุหนแหง่ แมแ้ตจ่ากเว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานก็ตาม 

ส าหรับสมดุบันทกึทีใ่ชร้ว่มกันนัน้ OneNote 2010 มคีวามสามารถในการแกไ้ขสมดุ

บันทกึทีใ่ชร้ว่มกันแบบออฟไลนแ์ลว้จงึท าขอ้มลูในตรงกันในภายหลัง เนน้บันทกึยอ่

ทียั่งไมไ่ดอ้า่น แสดงขอ้มลูผูเ้ขยีน คน้หาตามผูเ้ขยีน แสดงและจัดการประวัตริุน่ของ

หนา้ตา่งๆ และใชถ้ังรไีซเคลิเพือ่กูค้นืสมดุบันทกึทีถ่กูลบไป 

เมือ่ตอ้งการเริม่ใชค้ณุลักษณะเหลา่นี ้ใหค้ลกิแท็บ ใชร้ว่มกนั บน Ribbon 
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วธิกีารท างานกบัผูใ้ชท้ีไ่มม่ ีOneNote 2010 

สมดุบันทกึ OneNote 2010 ใชร้ปูแบบแฟ้มใหมใ่นการเก็บขอ้มลู ถา้ผูท้ีค่ณุท างานดว้ยใช ้OneNote รุน่อืน่ ก็ไมต่อ้งเป็นกังวล คณุยังคงสามารถเปิดและแกไ้ขสมดุบันทกึรุ่นเกา่ใน 

OneNote 2010 ได ้รวมทัง้ใชแ้ฟ้มของคณุรว่มกับผูท้ียั่งไมม่ ีOneNote 2010 ก็ไดเ้ชน่กัน 

ใน OneNote 2010... เกดิอะไรขึน้ ฉนัควรท าอยา่งไร 

คณุเปิดสมดุงานทีส่รา้งขึน้ดว้ย 

OneNote 2007 

ในหนา้ตา่งโปรแกรม OneNote 2010 คณุจะเห็นค าวา่ [โหมดความเขา้กนัได]้ บนแถบ

ชือ่เรือ่ง 

  

  

สิง่นีบ้อกคณุวา่ แมว้า่คณุจะอยูใ่น OneNote 2010 แตใ่นทางเทคนคิแลว้คณุยังคงท างาน

กบัรปูแบบแฟ้มรุน่เกา่อยู ่และคณุจะไมส่ามารถใชค้ณุลกัษณะใหม่ๆ  ของ OneNote 2010 

เชน่ สมการทางคณติศาสตร ์บนัทกึยอ่ทีม่กีารเชือ่มโยง หนา้ยอ่ยหลายระดบั การก าหนด

รุน่ และถงัรไีซเคลิไดจ้นกวา่คณุจะแปลงแฟ้มใหอ้ยูใ่นรปูแบบแฟ้ม OneNote 2010 

เมือ่ตอ้งการออกจากโหมดความเขา้กนัไดแ้ละแปลงแฟ้ม 2007 ใหเ้ป็น

รปูแบบ OneNote 2010 ใหม ่ใหค้ลกิแท็บ แฟ้ม จากนัน้คลกิ ขอ้มลู  

คลกิปุ่ ม การตัง้คา่ ส าหรับสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการแปลง แลว้คลกิ 

คณุสมบตั ิ ในกลอ่งโตต้อบ คณุสมบตัสิมดุบนัทกึ ทีเ่ปิดขึน้ ใหค้ลกิปุ่ ม 

แปลงเป็น 2010  

กอ่นทีค่ณุจะแปลงสมดุบนัทกึรุน่เกา่ ใหถ้ามตวัคณุเองวา่คณุยังคงตอ้ง

ท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ทีย่ังใช ้OneNote 2007 อยูห่รอืไม ่หรอืคณุใชส้มดุ

บนัทกึรว่มกบัผูอ้ ืน่อยูแ่ลว้หรอืไม ่ถา้ค าตอบคอื ใช ่คณุอาจตอ้งการ

ท างานในโหมดความเขา้กนัไดต้อ่ไป 

คณุสรา้งสมดุบนัทกึใหมเ่ป็น 

รปูแบบ OneNote 2010 ใหม ่

หรอืคณุแปลงสมดุบนัทกึรุน่เกา่

ใหเ้ป็นรปูแบบใหมข่อง One-

Note 2010 

ถา้มผีูใ้ชโ้ปรแกรม OneNote 2007 เปิดสมดุบนัทกึทีบ่นัทกึในรปูแบบ OneNote 2010 

ใหม ่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะบอกใหผู้ใ้ชค้นนัน้ทราบวา่สมดุบนัทกึนัน้สรา้งขึน้ดว้ย 

OneNote รุน่ใหมก่วา่ ผูใ้ชนั้น้จะไมส่ามารถดหูรอืแกไ้ขสมดุบนัทกึได ้

คณุสามารถแปลงสมดุบนัทกึใหเ้ป็นรปูแบบเกา่ของ OneNote 2007 

กอ่นจะสง่สมดุบนัทกึหรอืใชส้มดุบนัทกึของคณุรว่มกบัผูอ้ ืน่ หรอืคณุ

อาจแนะน าใหผู้ท้ ีท่ างานรว่มกบัคณุปรบัรุน่เป็น OneNote 2010  

ถา้ผูท้ีท่ างานรว่มกบัคณุไมส่ามารถปรบัรุน่เป็น OneNote 2010 ไดด้ว้ย

เหตผุลใดๆ พวกเขาจะสามารถดาวนโ์หลด OneNote 2010 รุน่ทดลอง

ใชฟ้รไีด ้ซึง่จะท าใหพ้วกเขาสามารถแกไ้ขสมดุบนัทกึ OneNote 2010 

ไดใ้นระยะหนึง่ และสามารถดแูฟ้ม OneNote ทัง้หมดไดโ้ดยไมม่ี

ก าหนดเวลา โปรแกรม Office 2010 รุน่ทดลองใชท้ัง้หมดมอียูบ่น 

Office.com 

คณุบนัทกึเอกสารของคณุเป็น 

แฟ้ม OneNote 2007 

ถา้ผูใ้ช ้ใช ้OneNote 2007 เปิดสมดุบนัทกึทีไ่ดร้ับการบนัทกึในรปูแบบ OneNote 2007 

จากโปรแกรม OneNote 2010 สมดุบนัทกึดงักลา่วจะเปิดขึน้ตามปกตโิดยไมต่อ้งมกีาร

แปลงเพิม่เตมิ 

คณุไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งด าเนนิการใดๆ 

อยา่งไรก็ตาม ถา้คณุยังคงท างานในรปูแบบเกา่ของ OneNote 2007 

ตอ่ไป โปรดอยา่ลมืวา่คณุลกัษณะใหม่ๆ  ของ OneNote 2010 เชน่ 

สมการทางคณติศาสตร ์บนัทกึยอ่ทีม่กีารเชือ่มโยง หนา้ยอ่ยหลาย

ระดบั การก าหนดรุน่ และถงัรไีซเคลิจะไมส่ามารถใชง้านได ้


