
แถบเครื่องมือด่วน
ค�ำสั่งที่นี่จะมองเห็นได้เสมอ คลิกขวำที่ค�ำสั่ง 
เพื่อเพิ่มค�ำสั่งไว้ที่นี่

แท็บ Ribbon
คลิกที่แท็บใดๆ บน Ribbon เพื่อแสดงปุ่มและค�ำสั่งของแท็บนั้น เมื่อคุณเปิดเอกสำรใน Word 2013 แท็บ หน้ำแรก 
ของ Ribbon จะแสดงขึ้น แท็บนี้มีค�ำสั่งที่ใช้บ่อยใน Word อยู่มำกมำย

จัดการไฟล์ของคุณ
คลิก ไฟล ์เพื่อเปิด บันทึก พิมพ์ 
และจัดกำรไฟล์ Word ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือไหม
คลิกที่นี่หรือกด F1 เพื่อดูวิธีใช้

นับจ�านวนค�า
ดูจ�ำนวนค�ำได้จำกตรงนี้ เลือก
ข้อควำมบำงส่วนเพื่อดูจ�ำนวนค�ำใน
ส่วนที่เลือก

ขยายหรือย่อ
เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับกำรขยำย
มุมมอง

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
ถ้ำคุณเห็นไอคอนนี้  
อยู่ถัดจำกกลุ่มของค�ำสั่ง 
Ribbon ใดๆ คุณสำมำรถ
คลิกไอคอนเพื่อดูกล่องที่มี
ตัวเลือกเพิ่มเติมได้

สลับมุมมอง
สลบัไปมมุมองกำรอ่ำน มมุ
มองกำรพมิพ์ หรอืมมุมองเว็บ

แท็บ Ribbon บริบท
แท็บบำงแท็บจะแสดงบน 
Ribbon เฉพำะเวลำที่คุณ
ต้องกำรแท็บนั้นเท่ำนั้น 
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำคุณเลือก
ตำรำง คุณจะเห็น เครื่อง
มือตาราง ซึ่งมีแท็บอีกสอง
แท็บคือ ออกแบบ และ 
เค้าโครง 

บานหน้าต่างการน�าทาง
กด Ctrl+F เพื่อแสดงบำน
หน้ำต่ำงน�ำทำง คุณสำมำรถ
จัดระเบียบเอกสำรใหม่
ได้โดยกำรลำกหัวข้อของ
เอกสำรในบำนหน้ำต่ำงนี้

หรือใช้กล่องค้นหำเพื่อ
ค้นหำสิ่งที่ต้องกำรใน
เอกสำรที่มีควำมยำวมำก
ก็ได้ กด Ctrl+H เพื่อเปิด
กล่องโต้ตอบ ค้นหาและ
แทนที่

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด
คลิกที่นี่เพื่อปิด Ribbon และแสดง
เฉพำะชื่อของแท็บ

คู่มือเริ่มต้นใช้งำนด่วน 
Microsoft Word 2013 มีลักษณะแตกต่ำงไปจำกเวอร์ชันก่อนหน้ำ เรำจึงได้สร้ำง
คู่มือน้ีเพื่อช่วยลดเวลำกำรเรียนรู้ให้กับคุณ



ค้นหาเทมเพลตออนไลน์
พิมพ์ค�ำส�ำคัญลงในกล่องค้นหำเพื่อค้นหำเทมเพลตออนไลน์ที่  
Office.com

การค้นหาที่แนะน�า
คลิกที่ค�ำด้ำนล่ำงกล่องค้นหำเพื่อค้นหำเทมเพลตที่ได้รับควำมนิยม
สูงสุด

เปิดไฟล์ล่าสุด
รำยกำร ล่ำสุด ให้คุณเข้ำถึง 
เอกสำรที่ใช้ล่ำสุดของคุณได้อย่ำง
ง่ำยดำย

สร้างเอกสารใหม่
เมื่อต้องกำรเริ่มด้วยหน้ำเปล่ำ  
ให้คลิก เอกสารเปล่า 

เทมเพลตที่น่าสนใจและเทมเพลตส่วนบุคคล
เทมเพลตที่น่ำสนใจมำจำก Office.com คลิกแท็บเทมเพลต ส่วนบุคคล  
เพื่อเปิดเทมเพลตแบบก�ำหนดเองที่คุณสร้ำงขึ้น

เปิดไฟล์อื่น
เรยีกดเูพือ่ค้นหำเอกสำรอืน่ท่ีเกบ็
ออนไลน์หรอืบนคอมพวิเตอร์ของคณุ

แสดงตัวอย่างเทมเพลต
เลื่อนลงเพื่อดูกำรแสดงตัวอย่ำงรูป
ขนำดย่อของเทมเพลต คลิกที่รูป
เพื่อดูกำรแสดงตัวอย่ำงที่มีขนำด
ใหญ่ขึ้น

เคล็ดลับ
เมื่อต้องกำรข้ำมหน้ำนี้และไปยัง
เอกสำรเปล่ำโดยตรง ให้กด Enter 
หรือ Esc

ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้ำใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณและ 
ไปยังเอกสำรที่คุณบันทึกออนไลน์

คู่มือเริ่มต้นใช้งำนด่วน 
เมื่อคุณเปิด Word 2013 เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นว่ำคุณมีตัวเลือกในกำรเริ่มใช้งำนหลำยแบบ คือ  
กำรใช้เทมเพลต เปิดไฟล์ล่ำสุด หรือเอกสำรเปล่ำ



มีอะไรใหม่บน Ribbon
แท็บ ออกแบบ ใหม่ใน Word 2013 ท�ำให้กำรใช้ธีม สไตล์ และฟีเจอร์กำรจัดรูปแบบอื่นๆ  
นั้นง่ำยขึ้น และช่วยให้เข้ำใจควำมเชื่อมโยงของสิ่งเหล่ำนี้ได้ง่ำยขึ้นอีกด้วย

ลงชื่อเข้ำใช้ Office
ท�ำงำนได้จำกทุกที่และทุกเวลำตำมที่คุณต้องกำร ด้วยกำรลงชื่อเข้ำใช้ Microsoft Office 
คุณสำมำรถเข้ำถึงไฟล์ Office ของคุณอย่ำงปลอดภัยได้จำกทุกที่

คุณสำมำรถก�ำหนด Ribbon เองได้ง่ำยๆ เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของคุณ โดยกำรสร้ำง
แท็บใหม่และเพิ่มค�ำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุดลงในแท็บเหล่ำนั้น ถ้ำต้องกำรก�ำหนดค�ำสั่งของ 
Ribbon เอง ให้คลิก ไฟล ์> ตัวเลือก > ก�าหนด Ribbon เอง

มองหำชื่อของคุณที่มุมขวำบนของ Ribbon หลังจำกลงชื่อเข้ำใช้แล้ว คุณสำมำรถอัปเดต
โปรไฟล์ของคุณหรือสลับบัญชีผู้ใช้ได้จำกที่นี่



สิ่งที่คุณอำจก�ำลังมองหำ
ใช้รำยกำรด้ำนล่ำงเพื่อค้นหำเครื่องมือและค�ำสั่งทั่วไปบำงรำยกำรเพิ่มเติม 
ใน Word 2013

เมื่อต้องกำร... ให้คลิก... จำกนั้นให้ดูที่...

เปิด บันทึก พิมพ์ แสดงตัวอย่ำง ป้องกัน ส่ง แปลงไฟล์ หรือเชื่อมต่อกับ  
ต�ำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกเอกสำรของคุณไปยัง Cloud

ไฟล์ มุมมอง Backstage (คลิกลิงก์ทำงด้ำนซ้ำยในมุมมองนี้)

เปลี่ยนระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด น�ำกำรจัดรูปแบบและสไตล์ไปใช้กับข้อควำม หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต,์ ย่อหน้า และ สไตล ์

แทรกหน้ำเปล่ำ ตำรำง รูปภำพ ไฮเปอร์ลิงก์ หัวกระดำษและท้ำยกระดำษ หรือ
หมำยเลขหน้ำ

แทรก กลุ่ม หน้า, ตาราง, ภาพประกอบ, ลิงก์ และ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 

เปลีย่นลกัษณะของเอกสำรของคณุ เปลีย่นสีพืน้หลงัของหน้ำ เพิม่เส้นขอบให้กบั
หน้ำ หรือเพิ่มลำยน�้ำอย่ำงรวดเร็ว

ออกแบบ กลุ่ม การจัดรูปแบบเอกสาร และ พื้นหลังของหน้า 

ตัง้ค่ำระยะขอบ เพิม่ตวัแบ่งหน้ำ สร้ำงคอลมัน์สไตล์จดหมำยข่ำว เปลีย่นระยะห่ำง
ระหว่ำงย่อหน้ำ หรือหมุนหน้ำเป็นแนวนอน

เค้าโครงหน้า
กระดาษ

กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

สร้ำงสำรบัญ หรือแทรกเชิงอรรถและอ้ำงอิงท้ำยเรื่อง การอ้างอิง กลุ่ม สารบัญ และ เชิงอรรถ 

สร้ำงซองจดหมำยหรือป้ำยชื่อ หรือท�ำจดหมำยเวียน การส่งจดหมาย กลุ่ม สร้าง และ เริ่มจดหมายเวียน 

ตรวจกำรสะกดและไวยำกรณ์ นับจ�ำนวนค�ำ หรือติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง รีวิว กลุ่ม การพิสูจน์อักษร และ การติดตาม 

สลับระหว่ำงมุมมองเอกสำร เปิดบำนหน้ำต่ำงน�ำทำง หรือแสดง 
ไม้บรรทัด

มุมมอง กลุ่ม มุมมอง, แสดง และ หน้าต่าง 



กำรแสดงตัวอย่ำงก่อนพิมพ์อยู่
ที่ไหน
 

คลิก ไฟล ์> พิมพ ์เพื่อดูกำรแสดงตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ของเอกสำรปัจจุบันทำงด้ำนขวำของ
กำรตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรพิมพ์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

ฉันเลือกตัวเลือกได้จำกที่ไหน
 

คลิก ไฟล ์> ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word นี่เป็นที่ที่คุณ 
สำมำรถก�ำหนดกำรตั้งค่ำและลักษณะของ Word ได้เอง 

ด้ำนขวำของหน้ำต่ำงแสดงตัวอย่ำงลักษณะของเอกสำรว่ำเป็นอย่ำงไรเมื่อถูกพิมพ์ ใช้ด้ำน
ซ้ำยของหน้ำต่ำงเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์หรือปรับแต่งกำรตั้งค่ำ เช่น เมื่อต้องกำรเปลี่ยนจำก
แนวตั้งเป็นแนวนอน เปลี่ยนขนำดของกระดำษ หรือพิมพ์เฉพำะหน้ำปัจจุบัน

เมื่อต้องกำรตั้งค่ำตัวเลือกกำรพิมพ์เพิ่มเติม ให้คลิกลิงก์ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่ด้ำนล่ำง
ทำงซ้ำยของหน้ำต่ำง ภำยใต้ การตั้งค่า

กำรตั้งค่ำบำงอย่ำงในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word จะน�ำไปใช้กับ Word เท่ำนั้น  
แต่กำรก�ำหนดลักษณะ บำงอย่ำง (เช่น กำรเลือก เทาอ่อน หรือ เทาเข้ม ส�ำหรับ  
ธีมของ Office ของคุณ) จะน�ำไปใช้กับโปรแกรม Office ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดของคุณ



วิธีท�ำงำนกับผู้ที่ยังไม่มี  
Word 2013 
นี่คือบำงสิ่งที่คุณควรค�ำนึงถึงเมื่อแชร์หรือแลกเปลี่ยนไฟล์กับผู้อื่นที่ใช้ Word  
เวอร์ชันเก่ำกว่ำ

ใน Word 2013… สิ่งที่เกิดขึ้น ฉันควรท�ำอย่ำงไร

คุณเปิดเอกสารทีถ่กูสร้างใน 
Word เวอร์ชันก่อนหน้า

ใน Word 2013 คณุจะเห็นค�ำว่ำ [โหมดความเข้ากนัได้] ถดัจำกช่ือไฟล์
บนแถบชือ่เรือ่ง โหมดควำมเข้ำกนัได้ ท�ำให้แน่ใจว่ำไม่มฟีีเจอร์ใหม่ใดของ 
Word 2013 สำมำรถใช้งำนได้ในเอกสำร ดงัน้ันผู้ท่ีใช้ Word เวอร์ชันก่อน
หน้ำสำมำรถท�ำงำนกบัเอกสำรได้

คุณสำมำรถท�ำงำนในโหมดควำมเข้ำกันได้ หรือจะแปลงเอกสำร 
ของคุณเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ เมื่อต้องกำรแปลงเอกสำร ให้คลิก  
ไฟล ์> ข้อมูล > แปลง กำรแปลงเอกสำรนั้นท�ำให้คุณใช ้
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ แต่ผู้ท่ีใช้ Word เวอร์ชนัก่อนหน้ำอำจมปัีญหำในกำรแก้ไข
เอกสำรบำงส่วน

คุณบันทึกเอกสารของคุณ 
เป็นไฟล์ Word 2013

ถ้ำมีใครเปิดเอกสำรใน Word เวอร์ชันก่อนหน้ำ  
เขำอำจไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยกำรบำงอย่ำงที่ถูกสร้ำง 
โดยใช้ฟีเจอร์ของ Word 2013 ได้ 

ผู้ใช้ Word 2003 จ�ำเป็นต้องใช้แพคควำมเข้ำกันได้ซึ่งไม่ต้องเสียค่ำใช้
จ่ำย พร้อมท์เพื่อดำวน์โหลดแพคจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้ Word 2003 เปิด
เอกสำร

ถ้ำคุณจ�ำเป็นต้องแชร์เอกสำร Word 2013 กับผู้ที่ใช้ Word เวอร์ชันก่อน
หน้ำ ให้เรียกใช้เครื่องมือตัวตรวจสอบควำมเข้ำกันได้เพื่อให้มั่นใจว่ำไฟล์
จะใช้งำนได้ 

คลิก ไฟล ์> ข้อมูล > ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบความเข้ากันได ้ 
เครื่องมือนี้จะบอกคุณว่ำฟีเจอร์ใหม่ใดใน Word 2013 ที่จะไม่ท�ำงำน 
ในเวอร์ชันที่เก่ำกว่ำ

คุณบันทึกเอกสารของคุณ  
เป็นไฟล์ Word 2003

ถ้ำคณุได้ใช้ฟีเจอร์หรอืกำรจรัปูแบบแบบใหม่ของ Word ในเอกสำรของคณุ  
ผู้ใช้ Word 2003 อำจเห็นค�ำเตือนเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
หรือกำรจัดรูปแบบหรือฟีเจอร์อำจไม่แสดงในไฟล์

คุณไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไร เมื่อคุณบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบไฟล์  
Word 2003 ท่ีเก่ำกว่ำ ตวัตรวจสอบควำมเข้ำกนัได้จะท�ำงำนโดยอตัโนมตัิ 
และเตือนคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน จำกนั้นคุณสำมำรถ
เลือกที่จะท�ำกำรเปลี่ยนแปลงในเอกสำรของคุณได้


