
สลบัระหวา่งการสมัผสัและเมาส ์

ถา้คณุก�าลงัใช ้OneNote บนอปุกรณท่ี์ใชร้ะบบสมัผสั คณุสามารถเพ่ิม
การสลบัระหวา่งการสมัผสัและเมาสไ์ปยงัแถบเคร่ืองมือดว่นได ้

แสดงหรือซอ่น Ribbon

คลิกท่ีแท็บ Ribbon ใดๆ เพ่ือแสดงค�าสัง่ของแท็บน้ันๆ ถา้ตอ้งการ
เปิดค�าสัง่คา้งไว ้ใหค้ลิกไอคอนหมุดเล็กๆ ท่ีดา้นขวาลา่ง

ดูหรือสลบัระหวา่งบญัชผูีใ้ชอ้อนไลน์

คลิกท่ี ID บญัชผูีใ้ชข้องคณุเพ่ือเปลีย่นการตัง้คา่หรือสลบั
บญัชผูีใ้ช ้

จดัการไฟล ์

เปิด สรา้ง แชร ์และพิมพบ์นัทึกยอ่ของ
คณุ คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ 

บญัชผูีใ้ชข้องคณุไดท่ี้น่ี

คน้หาบนัทึกย่อของคณุ

ใชก้ลอ่งคน้หาเพ่ือคน้หา
สิง่ตา่งๆ ในสมุดบนัทึกของคณุ  

หรือกด Ctrl+E

แสดงสมุดบนัทึก

คลิกไอคอนสมุดบนัทึกเพ่ือดู
สมุดบนัทึกท่ีเปิดอยูท่ ัง้หมดของคณุ

ดูแบบเตม็หน้า

คลิกลกูศรคูส่�าหรบัมุมมองแบบเต็มหนา้
แสดงที่เกบ็บนัทึกย่อ

วางเมาสเ์หนือขอ้ความใดๆ เพ่ือแสดงท่ี
เก็บ จบัแถบดา้นบนเพ่ือยา้ยไปมา

สรา้งหน้า

คลิก เพิ่มหน้า เพ่ือแทรกหนา้ใหม่

แท็กขอ้มูลส�าคญั

จดัล�าดบัความส�าคญัและจดัระเบียบ
บนัทึกยอ่ดว้ยแท็กท่ีคน้หาไดใ้นทนัที

คูมื่อเริ่มตน้ใชง้านดว่น
Microsoft OneNote 2013 มีลกัษณะแตกตา่งไปจากเวอรช์นักอ่นหนา้ เราจงึไดส้รา้งคูมื่อนี้
เพ่ือชว่ยลดเวลาการเรียนรูใ้หก้บัคณุ

เขยีนดว้ยลายมือ วาดภาพ และ
ร่าง

สามารถจดบนัทึกดว้ยลายมือของ 
คณุเองบนพีซแีบบหนา้จอสมัผสัได ้



เก็บบนัทึกยอ่ของคณุไวใ้น Cloud
ถา้คณุไม่เคยใช ้OneNote คณุจะถกูขอใหเ้ชือ่มตอ่กบั Cloud ท่ีซึง่ OneNote จะสรา้งสมุดบนัทึก
แรกของคณุ คณุสามารถใชบ้ญัช ีMicrosoft (ตวัอยา่งเชน่ MSN, Hotmail หรือ Messenger) 
เพ่ือใชก้บั OneNote ได ้ถา้คณุยงัไม่มีบญัชผูีใ้ช ้คณุสามารถสรา้งขึน้ไดฟ้รี

เกิดอะไรขึน้กบัแท็บแชร ์
ถา้คณุอปัเกรดเป็น OneNote 2013 จากเวอรช์นัท่ีเกา่กวา่ คณุอาจมีสมุดบนัทึกอยา่งนอ้ยหน่ึง
รายการเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรข์องคณุอยูแ่ลว้ คณุสามารถยา้ยบนัทึกยอ่เหลา่นีไ้ปไวใ้นระบบ
ออนไลนไ์ดอ้ยา่งง่ายดายเพ่ือใหค้ณุใชบ้นัทึกยอ่ไดจ้ากทกุท่ี คลิก ไฟล ์> แชร ์เพ่ือเริ่มตน้

การเก็บสมุดบนัทึกของคณุไวใ้น Cloud หมายความวา่ คณุจะสามารถเขา้ถึงสมุดบนัทึกไดจ้าก
ทกุท่ี เชน่ คอมพิวเตอรเ์คร่ืองอืน่ท่ีคณุใช ้โทรศพัทข์องคณุ แท็บเล็ต หรือแมแ้ตเ่ว็บเบราวเ์ซอร ์

OneDrive เป็นตวัเลือกท่ียอดเย่ียมและใชง้านง่ายท่ีสดุส�าหรบับนัทึกยอ่สว่นบคุคลของคณุ ถา้คณุ
ท�างานในองคก์รท่ีใช ้SharePoint ในการท�างานรว่มกนัแบบออนไลน ์คณุสามารถคลิกปุ่ ม 
เพิ่มสถานที่ บนหนา้จอนีเ้พ่ือตัง้คา่บญัชผูีใ้ช ้SharePoint ท่ีมีอยูข่องคณุได ้

สมุดบนัทึก OneNote ใดๆ ท่ีคณุเก็บไวใ้นระบบออนไลนจ์ะถกูเก็บแบบเป็นสว่นตวั นอกจากคณุจะ
ใหสิ้ทธิผู์อื้น่เพ่ือดโูฟลเดอรท่ี์สมุดบนัทึกของคณุถกูเก็บไว ้



สิง่ท่ีคณุอาจก�าลงัมองหา
ใชร้ายการดา้นลา่งเพ่ือคน้หาเครื่องมือและค�าสัง่ทัว่ไปเพ่ิมเติมใน OneNote 2013

เม่ือตอ้งการ... คลิก... แลว้ดใูน...

เปิด, สรา้ง, แชร,์ แปลง, สง่ออก, สง่ หรือพิมพบ์นัทึกยอ่ ไฟล ์ มุมมอง Backstage (คลิกค�าสัง่ในบานหนา้ตา่งดา้นซา้ย)

น�าการจดัรปูแบบไปใชก้บัขอ้ความ น�าแท็กของบนัทึกยอ่ไปใช ้และสง่อีเมลหนา้สมุดบนัทึก หน้าแรก กลุม่ ขอ้ความพืน้ฐาน, สไตล,์ แท็ก และ อเีมล 

แทรกตาราง, รปูภาพ, ลิงก,์ ไฟล,์ คลิปเสียงและวิดีโอ หรือน�าเทมเพลตของหนา้ไปใช ้ แทรก กลุม่ ตาราง, ไฟล,์ รูป, ลิงก,์ การบนัทึก และ หน้า 

วาดภาพรา่งหรือรปูรา่ง จดบนัทึกดว้ยลายมือของคณุเอง ก�าหนดปากกาเอง หมุนวตัถ ุหรือ
แปลงหมึกเป็นขอ้ความ

รูปวาด กลุม่ เคร่ืองมือ, รูปร่าง และ แกไ้ข 

ท�าเครื่องหมายบนัทึกยอ่วา่อา่นแลว้หรือยงัไม่ไดอ้า่น คน้หาบนัทึกยอ่โดยผูเ้ขยีน ดเูวอรช์นัของ
หนา้และประวติั หรือลา้งถงัรีไซเคิลของสมุดบนัทึก

ประวติั กลุม่ ยงัไม่ไดอ้า่น, ผูเ้ขยีน และ ประวติั 

ตรวจการสะกด คน้ควา้ออนไลน ์แปลขอ้ความ ป้องกนับนัทึกยอ่ดว้ยรหสัผ่าน หรือจดบนัทึกยอ่
ท่ีลิงก ์

รีวิว กลุม่ การสะกด, ภาษา, ส่วน และ บนัทึกย่อ 

เพ่ิมพืน้ท่ีวา่งของหนา้จอใหม้ากท่ีสดุ เปิดหรือปิดเสน้บรรทดัและชือ่หนา้ ตัง้คา่ระยะขอบ
กระดาษ ยอ่/ขยายหนา้ หรือสรา้งบนัทึกยอ่ดว่น

มุมมอง กลุม่ มุมมอง, การต ัง้คา่หน้ากระดาษ, ย่อ/ขยาย และ หน้าตา่ง 



ประหยดัเวลาดว้ยเทมเพลต 

เทมเพลต OneNote สามารถชว่ยใหห้นา้ในสมุดบนัทึกของคณุมีลกัษณะเหมือนกนัหมดไดด้ว้ย
การใชพื้น้หลงัท่ีมีสีสนัและสวยงาม เทมเพลตสามารถชว่ยประหยดัเวลาใหค้ณุ
โดยการเพ่ิมเนือ้หาท่ีน�าไปใชไ้ดไ้ปยงัหนา้ เชน่ รายการสิง่ท่ีตอ้งท�า ปฏิทิน และ
ตวัวางแผน และฟอรม์ท่ีคณุสามารถเติมขอ้มูลหรือก�าหนดเองได ้

ปุ่ ม บนัทึก อยูท่ี่ไหน
OneNote ไม่มีค�าสัง่ บนัทึก เพราะวา่โปรแกรมจะบนัทึกทกุอยา่งในขณะท่ีคณุท�างานโดยอตัโนมติั 
ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งสรรคค์วามคิดและแนวคิดของคณุแทนท่ีจะกงัวลกบัไฟลค์อมพิวเตอร ์

สง่ออกบนัทึกยอ่เม่ือ
คณุตอ้งการ
ถา้คณุตอ้งการสง่สแนปชอ็ตของหนา้บนัทึกยอ่ (หรือบางสว่น หรือทัง้สมุดบนัทึก) ใหก้บับางคนท่ีไม่มี 
OneNote คณุสามารถสง่ออกสแนปชอ็ตแบบคงท่ีของบนัทึกยอ่น้ันไดง่้ายๆ  

ดว้ยการคลิก ไฟล ์> ส่งออก แลว้เลือกรปูแบบท่ีคณุตอ้งการ

คณุสามารถเรียกดู
คอลเลกชนัของเทมเพลตท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในไดโ้ดย
การคลิก แทรก > เทมเพลตหน้า

ในบานหนา้ตา่งงาน เทมเพลต ใหค้ลิกเพ่ือ
ขยายประเภท แลว้คลิกชือ่เทมเพลตแตล่ะ
รายการเพ่ือดเูทมเพลตน้ัน เม่ือคณุพบเทมเพลต
ท่ีชอบแลว้ คณุสามารถเร่ิมจดบนัทึกยอ่บนหนา้
เทมเพลตน้ันไดเ้ลย

คณุสามารถก�าหนดเทมเพลตท่ีมีอยูแ่ลว้ภายใน
เองไดเ้พ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของคณุ หรือ
ดาวนโ์หลดเทมเพลตฟรีเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต ์
OneNote ท่ี Office.com

ถา้คณุตอ้งการ คณุสามารถสรา้งดีไซนเ์ทมเพลต
ของคณุเองไดจ้ากหนา้สมุดบนัทึกของคณุ



จบัภาพตา่งๆ 
ไดด้ว้ยการคลิปหนา้จอ
วิธง่ีายๆ ในการเพ่ิมสิง่ตา่งๆ ลงใน 
OneNote คือการแทรกการคลิปหนา้
จอ ซึง่จะท�าใหค้ณุจบัภาพตา่งๆ
บนจอคอมพิวเตอรข์องคณุ 
เพ่ือเก็บสิง่น้ันเป็น 
สว่นหน่ึงของบนัทึกยอ่ได ้

พบกบัสง่ไปยงั OneNote ใหม่
บนคียบ์อรด์ของคณุ ใหก้ดปุ่ ม Windows คา้งไว ้แลว้กดปุ่ ม N เพ่ือเปิด
เครื่องมือสง่ไปยงั OneNote ท่ีไดร้บัการดีไซนใ์หม่ ซึง่ท�าใหก้ารน�าเขา้ขอ้มูลท่ีไม่เจาะจงจากโปรแกรม
และไฟลอื์น่ๆ ลงในบนัทึกยอ่ของคณุท�าไดอ้ยา่งง่ายดายแบบท่ีไม่เคยเป็นมากอ่น

เริ่มดว้ยการแสดงสิง่ท่ีคณุตอ้งการจบัภาพ เชน่ แผนการเดินทางใน Internet Explorer หรือ
แผนภมิูในสเปรดชตี Excel

สลบัไปยงั OneNote แลว้คลิก แทรก > การคลิปหน้าจอ ทนัทีท่ีหนา้จอจางลงและ OneNote 
หายไป ใหล้ากสว่นท่ีเลือกไปไวเ้หนือสิง่ท่ีคณุตอ้งการจบัภาพ

เม่ือคณุปลอ่ยปุ่ มเมาส ์รปูภาพของขอบเขตหนา้จอท่ีคณุไดเ้ลือกไวจ้ะถกูสง่ไปยงั OneNote ท่ีซึง่คณุ
สามารถยา้ยหรือปรบัขนาดรปูภาพไดต้ามท่ีคณุตอ้งการใหร้ปูภาพน้ันปรากฏในบนัทึกยอ่ของคณุ

ท่ีน่ีคณุสามารถสรา้งการคลิปหนา้จอไดโ้ดยไม่ตอ้งสลบัแอปไปมา น�าเขา้เว็บเพจหรือเอกสาร
ทัง้หมดไปยงับนัทึกยอ่ของคณุ หรือสรา้งบนัทึกยอ่ชว่ยเตือนดว่นท่ีกลายเป็นสว่นหน่ึงของสมุด
บนัทึกของคณุโดยอตัโนมติั

คณุสามารถคลิกปุ่ มค�าสัง่ในเคร่ืองมือ สง่ไปยงั OneNote ได ้หรือใชคี้ยล์ดัเพ่ิมเติมท่ีแสดงใน
วงเล็บถดัจากค�าสัง่ทกุค�าสัง่ (ตวัอยา่งเชน่ กด S เพ่ือท�าการคลิปหนา้จอ)

คณุสามารถเลือกไดว้า่จะใชห้รือไม่ใชเ้คร่ืองมือ สง่ไปยงั OneNote ซึง่หมายความวา่ คณุ
สามารถใหเ้คร่ืองมือท�างานอยูไ่ดใ้นขณะท่ีคณุก�าลงัท�าโครงการคน้ควา้ แลว้ปิดเคร่ืองมือเม่ือ
คณุไม่ตอ้งการ



การท�างานกบั
ผูท่ี้ไม่มี OneNote 2013 
น่ีคือสิง่ท่ีคณุตอ้งระลึกไวเ้ม่ือแชรห์รือแลกเปลีย่นไฟล ์
กบัผูอื้น่ท่ีใช ้OneNote เวอรช์นัท่ีเกา่กวา่

ใน OneNote 2013... เกิดอะไรขึน้ ฉันควรท�าอยา่งไร

คณุเปิดสมุดบนัทึก
ที่ถูกสรา้ง
ดว้ย OneNote 2007

สมุดบนัทึกเปิดใน OneNote 2013 แตค่ณุจะเห็นค�าวา่ [โหมดความเขา้กนัได]้ 
บนแถบชือ่เรือ่ง ซึง่บอกคณุวา่ขณะนีส้มุดบนัทึกถกูบนัทึกในรปูแบบไฟลเ์วอรช์นัเกา่ 
ซึง่จะไม่รองรบัฟีเจอรท่ี์ใหม่กวา่ เชน่ สมการทางคณิตศาสตร ์บนัทึกยอ่ท่ีลิงก ์
หนา้ยอ่ยหลายระดบั การก�าหนดเวอรช์นั และถงัรีไซเคิลของสมุดบนัทึกได ้

ถา้คณุตอ้งการใชง้านฟีเจอรท์ัง้หมดท่ีมีใน OneNote 2013 คณุตอ้งแปลงสมุด
บนัทึกเป็นรปูแบบไฟลเ์วอรช์นัใหม่ลา่สดุ

กอ่นแปลงสมุดบนัทึกเวอรช์นัท่ีเกา่กวา่เป็นรปูแบบไฟลเ์วอรช์นัใหม่ลา่สดุ ให ้
พิจารณาวา่คณุตอ้งการท�างานรว่มกบัผูอื้น่ท่ียงัคงใช ้OneNote 2007 หรือไม่ ถา้
ค�าตอบคือใช ่คณุควรท�างานในโหมดความเขา้กนัไดต้อ่ไป

ถา้บคุคลท่ีคณุแชรบ์นัทึกยอ่ดว้ยไม่ไดใ้ช ้OneNote 2007 การแปลงสมุดบนัทึก
เป็นรปูแบบใหม่ลา่สดุน้ันเป็นวิธท่ีีดีท่ีสดุ เม่ือตอ้งการท�าเชน่นี ้ใหค้ลิก ไฟล ์> 
ขอ้มูล แลว้คลิกปุ่ ม การต ัง้คา่ ส�าหรบัสมุดบนัทึกท่ีคณุตอ้งการแปลง คลิก 
คณุสมบติั แลว้คลิก แปลงเป็น 2010-2013

คณุเปิดสมุดบนัทึก
ที่ถูกสรา้ง
ดว้ย OneNote 2010

สมุดบนัทึกเปิดใน OneNote 2013 โดยไม่มีขอ้จ�ากดัของฟีเจอรใ์ดๆ ไม่จ�าเป็นตอ้งแปลงรปูแบบไฟล ์สมุดบนัทึกท่ีถกูสรา้งในรปูแบบ OneNote 2010 
และ OneNote 2013 สามารถแชรแ์ละใชร้ว่มกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการแปลงใดๆ

คณุแปลงสมุดบนัทึก
ของคณุเป็น
รูปแบบ OneNote 2007

การดาวนเ์กรดสมุดบนัทึกเป็น OneNote 2007 จะปิดฟีเจอรท่ี์ใหม่กวา่ท่ีใชง้านได ้
ใน OneNote 2013 (รวมทัง้ สมการทางคณิตศาสตร ์บนัทึกยอ่ท่ีลิงก ์หนา้ยอ่ย
หลายระดบั การก�าหนดเวอรช์นั และถงัรีไซเคิลของสมุดบนัทึก) แตก่ารท�าเชน่นีจ้ะ
ท�าใหส้มุดบนัทึกเขา้กนัไดส้�าหรบัการแชรก์บับคุคลท่ียงัคงใช ้OneNote 2007

หลงัจากแปลงสมุดบนัทึกจากรปูแบบ OneNote 2013 เป็นรปูแบบ 
OneNote 2007 ท่ีเกา่กวา่แลว้ ใหต้รวจสอบหนา้ท่ีคณุอาจจะใชฟี้เจอรท่ี์ใหม่
กวา่ เชน่ สมการทางคณิตศาสตร ์บนัทึกยอ่ท่ีลิงก ์และหนา้ยอ่ยหลายระดบั  
คณุอาจมองไม่เห็นหรือไม่สามารถแกไ้ขเนือ้หาท่ีถกูสรา้งโดยฟีเจอรท่ี์ใหม่กวา่ได ้
เม่ือสมุดบนัทึกถกูดาวนเ์กรดเป็นรปูแบบ OneNote 2007


