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พ้ืนฐานการใชโปรแกรม MS-OneNote 2010

บทที่ 1: เริ่มตนทํางานกับ OneNote

o แนะนําการใช OneNote

o แนะนําการใชหนาจอของ OneNote และสวนประกอบตางๆ ของ OneNote

o การสรางโนตบุก

o การสราง Page หลัก และ Page ยอย

o การจัดการกลุมงาน การเปลี่ยนช่ือ และลบ Page

oการปรับเปลี่ยนมุมมองใน OneNote

แนะนําการใช OneNote: 1
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แนะนําการใช OneNote: 2

แนะนําการใชหนาจอ OneNote
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สวนประกอบตางๆ ของ OneNote

o พื้นที่การทํางานของ Notebook

o แท็บตางๆ สําหรับ Group

o Page Windows

o Page Pane

การสราง Notebook
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การสราง Sections

o คลิกขวาที่ Notebook Pane หรือ Section Tab จากน้ันเลือก New Section 

Group

o ใสชื่อของ Section Group ที่ตองการ

o กดปุม Enter

การสราง Sections Group

o คลิกขวาที่ Notebook Pane หรือ Section Tab จากน้ันเลือก New 

Section Group

o ใสชื่อของ Section Group ที่ตองการ

o กดปุม Enter

o คลิกขวาที่ Section ที่คุณตองการจะยายหรือคัดลอกไปยัง Group 

จากน้ันทําการเลือกวาตองการที่จะยายหรือคัดลอกในเมนู Drop 

Down 

o คลิกที่ปุม Move หรือ Copy
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การเปลี่ยนช่ือและการลบ Groups และ Pages

o หากคุณตองการที่จะลบหรือเปล่ียนชื่อ groups, section, group, page และ subpage ในโปรแกรม OneNote เรา

ตองแนใจวารายการของส่ิงตางๆ เหลาน้ีมีชื่อและคําอธิบายสําหรับการเก็บขอมูลอยางเหมาะสม

o OneNote ทําใหงายตอการเปล่ียนชื่อและการลบ Group และ Page เราขอใหคุณนึกถึงคําวา “คลิกขวา” เม่ือตองการ

ที่จะเปล่ียนชื่อหรือลบ Group และ Page การเปล่ียนชื่อหรือลบรายการเหลาน้ีใหทําการคลิกขวา จากน้ันใหทําการ

เปล่ียนชื่อหรือลบบนเมนูทางลัด หลังจากที่คุณเลือกเปล่ียนชื่อใหทําการใสชื่อใหมสําหรับชื่อ groups, section group, 

page และ subpage ตามที่คุณตองการ

การเปลี่ยนมุมมองในโปรแกรม OneNote: 1

o มุมมองแบบปกติที่ใชงาน
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การเปลี่ยนมุมมองในโปรแกรม OneNote: 2

o มุมมองแบบเต็มหนาจอ

พ้ืนฐานการใชโปรแกรม MS-OneNote 2010

บทที่ 2: การจัดการสมุดบันทึก OneNote

o การจดบันทึก

o การบันทึกแบบพื้นฐาน

o การวาดภาพลงบน Page

o การเขียนนิพจนคณิตศาสตร

o การทํา Screen Clipping

o การบันทึกเสียงและเลนเสียงใน Note
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การจดบันทึก

การบันทึกอยางงายที่สุด คือ การบันทึกแบบ Typewritten เพียงแคคุณคลิกในบริเวณที่คุณ

ตองการจะบันทึก จากน้ันก็ใหทําการเริ่มพมิพขอความไดเลย สามารถกดปุม Enter ข้ึนยอหนาใหม 

อีกทั้งยังสามารถใชเครื่องมือในแท็บเมนู Home เพื่อใชการจัดรูปแบบขอความ หรือเปลี่ยนสีของ

โนต และในบทน้ีจะกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการจดัรูปแบบขอความในบันทึกของคุณ

การบันทึกเหลาน้ันเปนสิ่งสาํคัญสําหรบัคุณ ใหคุณไปที่แท็บเมนู Insert จากน้ันใหทําการคลิกปุม 

Date, Time หรือ Date & Time ในขณะที่คุณกําลังจดบันทึกอยู OneNote จะชวยแทรกวันที่

และเวลาใหคุณ

การบันทึกแบบพ้ืนฐาน

ในตัวโปรแกรม OneNote น้ัน

สามารถจดบันทึกขอมูลได

หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน

ขอความธรรมดา, ภาพวาด, หรือ

แมกระทั่ง Screen Clipping และ

นอกจากน้ีหากคุณกําลังใชงาน 

OneNote บนอุปกรณพกพาอยาง

เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 

OneNote สามารถที่จะรับรูไดวา

คุณกําลังเขียนหรือกําลังวาดภาพ

อยูน้ันเอง



7/31/2013

8

การจัดรูปแบบของขอความในสมุดบันทึก

o การจัดรูปแบบพื้นฐาน (Formatting) : ในแท็บเมนู Home คุณสามารถเลือกแบบอักษร

สําหรับขอความ ปรับขนาดและสีของตัวอักษรได อีกทั้งยังสามารถสราง Bulleted หรือลิสต

ของตัวเลข เชน เดียวกันกับโปรแกรมตัวอื่นๆ ชุด Office

o รูปแบบ (Styles): ในแท็บเมนู Home คุณสามารถเลือกสไตลสําหรับการจัดรปูแบบขอความ 

Heading จากน้ันคลิกเลือกรูปแบบที่คุณตองการ

o ตาราง (Tables) : ในแท็บเมนู Insert คลิกที่ปุม Table บนเมนู Drop Down จากน้ันใหทํา

การใสขอมูลบนตาราง ในขณะเดียวกันขณะที่เราใชงานตารางที่สรางข้ึนจะปรากฏเมนูทีช่ื่อวา 

“Table Tools” ข้ึนมา ในแท็บเมนูน้ีสามารถทําการจัด Layout หรือตกแตงตารางตามที่

ตองการได

การเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับการบันทึกใหมากข้ึน
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การวาดรูปลงบน Page

ในบางคร้ังการอธิบายไมสามารถเขียนบรรยายเปนคําพูด โปรแกรม OneNote อนุญาตให

คุณวาดภาพแทนการเขียนบันทึก โดยการใชแท็บเมนู Draw บนแท็บน้ีเคร่ืองมือสําหรับวาด

เสนท่ีแตกตางกัน มีสีและความกวางของรูปราง รูปวาดและเคร่ืองมือสําหรับการแกไขวาด

ภาพของคุณ

การวาดโดยการใชปากกาและ Highlighter: 1

1. ไปท่ีแท็บเมนู Draw

2. ทําการเลือกปากกา หรือ Highlight ท่ีตองการ

o Tool gallery: ในสวนของ Tool จะมีปากกา และ Highlight ใหเลือกและคุณ

สามารถเลือกแบบปากกาท่ีคุณตองการได

o Color & Thickness dialog box: ในสวนของ Tool จะมีปุมท่ีช่ือวา “Color & 

Thickness” ซึ่งจะปรากฏรูปแบบของหัวปากกาและสีใหคุณไดเลือกตามความ

ตองการท่ีใชงาน
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การวาดโดยการใชปากกาและ Highlighter: 2

การวาดโดยการใชปากกาและ Highlighter: 3

3. เร่ิมวาด: ในการสรางภาพวาดภาพ คุณสามารถยอนกลับมาท่ี Tool Gallery หรือ Color 

& Thickness แลวทําการเปลี่ยนสีหรือรูปแบบเสนวาด อีกท้ังยังสามารถสราง Shapes 

และเสนตรงรูปแบบตางไดอีกดวย 

4. กดปุม Esc เมื่อคุณตองการกลับสูโหมดบันทึกแบบปกติ
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การวาด Shape

การเขียนนิพจนทางคณิตศาสตร

ในแท็บเมนู Insert จะมีปุม Equation ใหทําการคลิกท่ีปุม Equation เพื่อทําการเขียน

สมการทางคณิตศาสตร โดยคุณสามารถทําการแกไข เพิ่มเติมตัวสมการของคุณ หรือ

สามารถวาดเขียนสมการไดเอง โดยใชเคร่ืองมือท่ีช่ือวา Ink Equation ซึ่งอาจงายกวาท่ี

จะตองทําการพิมพตัวสมการเอง เมื่อทําเสร็จแลวสมการก็จะถูกบันทึกลงโนตตอไป
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การใชงาน Screen-Clipping Note

สําหรับการบันทึกหนาจอเราสามารถแทรกรูปภาพประเภท Screenshot ลงไปบนบันทึกได

เลย และมันใชงานงายมาก Screen-Clipping จะถูกใชเมื่อคุณตองการเก็บภาพสวนใดสวน

หน่ึงของหนาจอ

การบันทึกเสียงและการเลนเสยีง
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พ้ืนฐานการใชโปรแกรม MS-OneNote 2010

บทที่ 3: การคนหาและจัดการสมุดบันทึก

o การคนหา Stray Note

o รหัสสีสําหรับ Notebooks, Sections และ Pages

o การเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูล

คนหา Stray Note: 1

o บนแท็บเมนู History ใหคลิกท่ีปุม Find by Author (คนหาโดยผูเขียน)

o เปดรายการ drop-down สําหรับสิ่งท่ีตองการคนหา

o เปดการ Sort drop-down และเลือก Option 

o คลิกบนโนตท่ีตองการคนหา

o หากคนหาเสร็จใหคลิกท่ีปุมปด (X)
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คนหา Stray Note: 2

รหัสสีสําหรับ Notebooks, Sections และ Pages
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การเผยแพรและแลกเปลีย่นขอมูล


