




รปูแบบอักษร การย่อ

หนา้สไตล์แบบอัตโนมัติ 

รูปภาพ รูปร่าง หนา้ปก ตาราง กราฟ สูตรการค านวณ สร้าง

จดหมายเวียน และอ่ืนๆ



คลิกปุ่ม Start

เลื่อนแถบ Scrollbar เพื่อหา

โปรแกรม Word 2016 และ

คลิกเปิดโปรแกรม

1

1

2

วิธีท่ี 1



คลิกปุ่ม Start 1

พิมพช์ือ่โปรแกรม 2

คลิกเปิดโปรแกรม 3

วิธีท่ี 2



สามารถเลือก

ร ูป แบบของ

ก า ร ส ร้ า ง

เอกสาร



เอกสารสรา้งจาก Template

เอกสารสรา้งจากเอกสารเปลา่



1. Quick Access Toolbar

2. Title Bar

3. Mange the program and window

4. Ribbon Tabs and Command

5. Status Bar

6. Scroll Bar

7. Rule

8. Cursor

1 2 3

4

5.2
55.1 5.3

8
6
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คลิกปุ่ม Customize Quick Access Toolbar1

เลือกค าสัง่ที่ตอ้งการ

ค าสัง่ที่แสดงอยู่บนแถบเคร่ืองมอื

ดว่นจะแสดงเคร่ืองหมาย 

2

หากตอ้งการเรียกค าสัง่อ่ืนๆ ให้

คลิกค าสัง่ More Commands…

1.แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar)

เ ป็นแถบที่ ใช ้แสดงเมนค าสั ่งที่ ถูก

เรียกใชง้านบ่อยๆ ช่วยใหเ้กิดความ

สะดวกรวดเร็วในการท างาน ตามค่า

เร่ิมตน้ของโปรแกรมจะแสดงเพียง 3

ปุ่มค าสัง่ ไดแ้ก ่ปุ่มค าสัง่บนัทึก (Save) 

ปุ่มค าสัง่ยกเลิก (Undo) และปุ่มค าสัง่

ท าซ า้ (Redo) ส าหรับปุ่มค าสัง่อ่ืนๆ ที่

ผูใ้ชส้ามารถก าหนดขึน้มาเองได้



2. แถบช่ือเรื่อง (Title Bar)

เป็นแถบที่ใชแ้สดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์

เอกสารที่ก าลังเปิดใช ้งาน กรณีที่ เ ปิด

โปรแกรมขึน้มาใชง้านครั้งแรกจะแสดงชื่อ

ไฟลเ์ป็น “Document1” หลงัจากที่ไดม้ีการ

บันทึกเอกสารแลว้ชื่อเอกสารจะเปลี่ยนไป

ตามชือ่ไฟลท์ี่ก าหนด



3. แถบเครือ่งมือจดัการหนา้ต่าง (Managing the program and Window)

เป็นแถบแสดงค าสัง่ส าหรับจัดการกบั

หนา้ต่างโปรแกรม และการแสดงริบ

บอน (Ribbon) ของโปรแกรม



คลิกที่ปุ่ม Dialog box Launcher

จะปรากฏ Dialog Box ซึ่ งมีค าส่ังเพิ่ มเติมอ่ืนๆ

ตวัอย่าง Dialog ของ Font ซ่ึงมีค าสัง่เพิ่มเติม 

ส าหรับการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรแบบต่างๆ

4. แถบรบิบอน (Ribbon Tabs) และค าสัง่ต่างๆ (Commands)

แท็บของค าสัง่ตา่งๆ ที่ใชจ้ดัการเอกสาร ซ่ึงมีทัง้หมด 9 แท็บ ไดแ้ก ่แท็บ File, แท็บ Home, แท็บ 

Insert, แท็บ Design, แท็บ Layout, แท็บ Reference, แท็บ Mailing, แท็บ Review และแท็บ View



ScreenTips แสดงค าอธิบายค าสัง่เมื่อ

น าเมาสไ์ปวางเหนอืปุ่มค าสัง่นัน้ ๆ

ScreenTips : 

แสดงค าอธิบายค าสัง่เม่ือน าเมาสไ์ปวางเหนือปุ่ มค าสัง่นัน้ ๆ



คลิกแท็บ File1

คลิกเลือกค าสัง่ที่

ตอ้งการใชง้าน 
2 Backstage View

4.1 แท็บ File : เป็นแท็บแสดงค าสัง่ส าหรบัจดัการไฟลเ์อกสาร เชน่ การบนัทึก การสรา้ง

เอกสารใหม ่การพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพ์



4.2 แท็บ Home : แถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัรปูแบบของตวัอกัษรหรือขอ้ความ และ

จดัการกบัย่อหนา้

จดัการเกี่ยวกบัการคดัลอก 

/ยา้ยต าแหนง่ขอ้ความ

จดัการเกี่ยวกบัการปรบัแตง่

ตวัอกัษร เชน่ ฟอนต ์ขนาด

ฟอนต ์แตง่สีตวัอกัษร ฯลฯ

1

2

3 จดัการเกี่ยวกบัต าแหนง่ขอ้ความในเอกสาร

ตลอดจนการใสส่ญัลกัษณแ์ละเลขหวัขอ้อตัโนมตัิ

4จดัการเกี่ยวกบัการสรา้ง

สไตลส์ าเร็จส าหรบัการ

จดัรปูแบบตวัอกัษร

จดัการเกี่ยวกบัการ

คน้หาและการแทนที่

ค าในเอกสาร

5



4.3 แท็บ Insert : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัการแทรกตาราง (Table) รปูภาพ 

(Picture) รปูทรง (Shapes) แผนภมู ิ(Chart) อกัษรศิลป์ (WordArt) และอ่ืน ๆ เชน่ การ

เชือ่มโยง (Links) ขอ้คิดเห็น (Comments) หรือการก าหนดสว่นหัวและสว่นทา้ยกระดาษ 

(Header & Footer) เป็นตน้



4.4 แท็บ Design : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัรปูแบบของเอกสาร (Document 

Formatting) ดว้ยชดุรปูแบบ (Themes) จดัระยะห่างย่อหนา้ของทัง้เอกสาร (Paragraph 

Spacing) จดัรปูแบบพื้นหลงัเอกสาร เชน่ ใสส่ีพื้นหนา้เอกสาร (Page Color) ใส่ลายน า้

(Watermark) เป็นตน้



4.5 แท็บ Layout : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัเคา้โครงหนา้เอกสาร เช่น การปรบั

ขนาด (Size) การปรบัระยะขอบกระดาษ (Margins) การวางแนวหนา้กระดาษ (Orientation) 

ระยะห่างของย่อหนา้ (Paragraph Spacing) เป็นตน้



4.6 แท็บ Reference  : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัการอา้งอิงถึงขอ้มลูที่อยู่

ภายในเอกสาร เชน่ สารบญัเนือ้หา (TOC: Table of Contents) สารบญัภาพ (Table of Figures) 

เชงิอรรถ (Footnote) และบรรณานกุรม (Bibliography) เป็นตน้



4.7 แท็บ Mailing   : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัการสรา้งจดหมายเวียน (Mail 

Merge) ซองจดหมาย (Envelopes) ฉลากปิดผนกึตา่ง ๆ (Labels) เป็นตน้



4.8 แท็บ Review    : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัการตรวจทานเอกสาร เชน่ การ

ตรวจสอบค าสะกดและไวยากรณ ์(Spelling and Grammar) การแปลค าศัพท ์(Translate) การ

ตดิตามการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาและรปูแบบ (Track Changes) การป้องกนัเอกสาร เป็นตน้



4.9 แท็บ View     : เป็นแถบแสดงค าสัง่ที่ใชจ้ดัการเกี่ยวกบัการปรบัเปลี่ยนมมุมองขณะ

ท างาน เชน่ มมุมองเคา้โครงเว็บ (Web Layout) การย่อ/ขยายหนา้จอ (Zoom in Zoom out) 

การจดัเรียงหนา้ตา่งโปรแกรม (Arrange All) เป็นตน้



5. แถบแสดงสถานะของโปรแกรม (Status Bar)

เป็นแถบที่ใชแ้สดงขอ้มลู และจดัการเกี่ยวกบัมมุมองของเอกสารขณะท างาน

5.1 แสดงจ านวนหนา้เอกสาร, จ านวนอกัษรท่ีพิมพใ์นหนา้เอกสาร, และภาษาท่ีใชข้ณะพิมพ์

5.2 ค าสัง่ท่ีใชส้ าหรับก าหนดมมุมองเอกสาร ซ่ึงมีทั้งหมด  3 มมุมอง ไดแ้ก่ มมุมองส าหรับอ่าน (Read 

Layout), มมุมองส าหรบัพิมพท์างเคร่ืองพิมพ ์(Print Layout) และมมุมองส าหรบัหนา้เว็บ (Web Layout)

5.3 เป็นค าสัง่ที่ใชใ้นการย่อ/ขยายหนา้เอกสาร ทัง้นีเ้ป็นกลุม่ค าสัง่ลดัของแท็บ View ผูใ้ชจ้ึงสามารถเรียกใช ้

งานค าสัง่ผา่นทางแท็บ View ไดอี้กทาง



6. แถบเลื่อน (Scrollbar)

ใชส้ าหรับการเลื่อนหนา้เอกสาร ขึน้/ลง หรือซา้ย/ขวา แถบนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นก็ต่อเมื่อ

มมุมองหนา้เอกสารใหญ่เกนิความกวา้งของหนา้ตา่งโปรแกรมเท่านัน้



7. ไมบ้รรทดั (Ruler bar)

ใชแ้สดงระยะขอบกระดาษ และต าแหนง่ตา่ง ๆ ของตวัอกัษรท่ีพิมพล์งบนเอกสาร แถบ

นีส้ามารถก าหนดใหแ้สดงหรือไมแ่สดงได ้โดยคลิกเลือกที่แท็บ View แลว้คลิกเลือกให้

มหีรือไมม่เีคร่ืองหมาย  หนา้ค าสัง่ไมบ้รรทดั (Ruler)

คลิกแท็บ View และ

คลิก  หนา้ Ruler

1



8. จดุแทรกขอ้ความ (Insertion Point)

จดุที่ใชบ้อกต าแหนง่ปัจจบุันที่ก าลงัท างาน เมื่อตอ้งการพิมพแ์ทรกขอ้ความ หรือวัตถุ

ใด ๆ ลงในเอกสาร ซ่ึงแสดงเป็นตวักระพริบ (Cursor) จะเห็นอยู่ภายในพื้นที่ท างาน 

(Working Area) หรือในหนา้เอกสาร

8





การสรา้งเอกสารเปลา่ (Blank Document)

เป็นการสรา้งใหม่ท่ีมีหนา้กระดาษ

ว่างเปล่า การจัดรปูแบบใด ๆ ใช ้

การตั้งค่าเ ร่ิมต้น (Default) ของ

โปรแกรมเท่านัน้ ซ่ึงตามปกติหลัง

เปิดโปรแกรมขึน้มาใชใ้นครั้งแรกจะ

ไ ด ้ ไ ฟ ล์ เ อ ก ส า ร ใ ห ม่ ชี่ อ 

“Document1” เสมอ แต่เรา

สามารถสรา้งเอกสารใหม่เพิ่มเติม

ได ้

คลิกแท็บ File 

แลว้คลิกเลือก New
1

คลิกเลือกสรา้งเอกสารเปลา่

(Blank Document)

2



คลิกแท็บ File แลว้คลิกเลือก New

คลิกเลือกกลุม่แมแ่บบที่ตอ้งการ

1

2

คลิกเลือกกลุม่แมแ่บบย่อย

คลิกเลือกแมแ่บบที่ตอ้งการ

3

4

การสรา้งเอกสารจากแม่แบบ 

(Template)

เป็นการสรา้งใหม่ท่ีมีการจัดรปูแบบ

ส าเร็จร ูปไว้แล้ว เรียกว่า แม่แบบ 

(Template)

การสรา้งเอกสารจะมีรปูแบบเฉพาะ

อย่างท่ีหลากหลาย เช่น แบบเชิง

ธุรกิจ (Business) แบบส่วนบุคคล 

(Personal)

แบบเชิงอตุสาหกรรม (Industry) แบบ

งานพิมพ ์(Print) เป็นตน้



คลิก Create เพื่อสรา้งเอกสาร5

แมแ่บบที่ปรบัแกไ้ดด้ว้ยตนเอง

ตวัอย่างแมแ่บบ

การสรา้งเอกสารจากแม่แบบ (Template)



คลิกที่แท็บ File 

เลือก Open

เลือกที่ Recent
คลิกเลือกเปิดไฟลท์ี่ตอ้งการ1 2 3

การเปิดไฟลท่ี์เคยใชง้านลา่สดุ



คลิกที่แท็บ File 

เลือก Open

เลือก Browse เพื่อเปิดไฟลท์ี่ตอ้งการ คลิกเปิดไฟลท์ี่ตอ้งการ

1

2 3

การเปิดไฟลท่ี์จดัเก็บ

ในเครือ่งฯ



คลิกที่แท็บ File 

เลือก Open และเลือก Add a Place

1

คลิกเลือกที่ OneDrive และพิมพข์อ้มลู 

Username/Password ของ OneDrive

เมื่อท าการเชือ่มตอ่เรียบรอ้ยแลว้ คลิก

ที่ปุ่ม Open แลว้เลือกที่ OneDrive และ

เลือกเปิดไฟลท์ี่ตอ้งการ

3

การเปิดไฟลท่ี์จดัเก็บ

ใน OneDrive



คลิกแท็บ File แลว้เลือก Close คลิกปุม Close

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2



คลิกที่แท็บ File เลือก Save as…หรือ Save 

(กรณีไมเ่คยบันทึกมากอ่น) ก็ได้

ระบแุหลง่ที่ตอ้งการเก็บไฟล ์เลือก

- OneDrive เก็บไฟลไ์วใ้น OneDrive (ตอ้งเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต)

- This PC เก็บไฟลไ์วใ้นโฟลแดอรปั์จจบุันที่เปิดใชง้านอยู่

- Browse ระบ ุDrive หรือโฟลเดอรท์ี่ตอ้งการเก็บไฟลเ์อง
1

2

กรณีบนัทึก

ครัง้แรก



คลิกที่แท็บ File เลือก Save1

คลิกค าสัง่ Save

บนแถบ Quick Access Tools

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

1

กรณีเคยบนัทึกมา

กอ่นหนา้



คลิกที่แท็บ View แลว้เลือกค าสัง่ปรบัมมุมองจากกลุม่ค าสัง่ Views ดงันี้

- Read Mode : โหมดการอ่าน เป็นมมุมองส าหรบัการอา่นเอกสาร

- Print Layout : เคา้โครงเหมือนพิมพ์

- Web Layout : เคา้โครงเว็บ

- Outline : เคา้โครงเอกสาร

- Draft : เคา้โครงร่าง

1

Read Mode Print Layout Web Layout Outline



คลิกที่แท็บ View แลว้เลือก

ค าสัง่จากกลุม่ Zoom ตาม

ความตอ้งการ

1

คลิกเลือกที่ Zoom จะปรากฎ

หนา้ตา่งใหเ้ลือกขนาดของ

การย่อ/ขยายหนา้เอกสาร

2





คือ การเตรียมความพรอ้มใหเ้อกสาร และการ

จัดรปูแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ

เ อกสารก่ อนที่ จ ะ ใ ช ้ง าน  เ ช่ น  สี  ข ้อความ 

ขอบกระดาษ ขนาดกระดาษ แนวการจัดวาง 

ตลอดจนรปูแบบหนา้เอกสารใหส้วยงามดว้ยสีสัน

และเสน้ขอบ ฯลฯ ส าหรับรปูแบบบางอย่างอาจ

ต้องท าก่อนที่ จ ะ ใส่ เ นื้ อหา  เ ช่น  การตั้ ง ค่ า

หนา้กระดาษ เพ่ือจะไดว้าเนือ้หาไดพ้อด ีหรือค าสัง่

บางอย่างอาจจะท าภายหลังได ้เช่น การใส่ภาพ

ลายน า้ หรือเสน้ขอบของกระดาษ เป็นตน้



การตัง้ค่าขอบกระดาษ (Margins)

คลิกแท็บ Layout แลว้เลือก Margins1

ระยะขอบมาตรฐาน

เวน้ระยะขอบไวน้อ้ย

เวน้ระยะขอบปานกลาง

เวน้ระยะขอบไวก้วา้ง

ระยะขอบส าหรา้หนา้คู่/ค่ีที่ตา่งกนั

เลือกตัง้ค่าใหมเ่อง

โ ป ร แกรม ไ ด้ตั้ ง ค่ า ข อ ง ร ะ ย ะ

ขอบกระดาษส าเร็จรปูมาใหเ้ป็นชดุ 

ๆ เอาไว้ให้แล้ว ซ่ึงเราสามารถ

เรียกมาใชง้านได้ทันที โดยคลิก

เลือกตวัเลือกที่โปรแกรมก าหนดไว้

ใหแ้ลว้



การเลือกขนาดกระดาษ (Paper Size)

เอกสารขนาดมาตรฐานที่ใชก้ันทัว่ ไป

นั้น เ ร่ิมต้นจะก าหนดขนาดเป็น A4

หรืออาจเป็นขนาดกระดาษจดหมาย

แบบ Letter ที่ใชก้ันทัว่ไป โดยเรา

สามารถ เลื อกปรับขนาด ได้ต าม

วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน

คลิกแท็บ Layout แลว้เลือก Size1

คลิกขนาดกระดาษที่ตอ้งการ

หากตอ้งการก าหนดเอง ใหเ้ลือกที่

More Paper Size

2



การก าหนดแนวกระดาษ

โดยปกติแนวการจัดวางเอกสารหรือ

หนา้กระดาษจะอยู่ในแนวตั้ง (Portrait) 

เสมอ แต่บางครั้งเราอาจจ าเป็นตอ้ง

พิมพเ์นื้อหาโดยใชก้ระดาษในแนวนอน 

เราก็สามารถเปลี่ยนกระดาษเป็น

แนวนอนได ้

คลิกแท็บ Layout แลว้เลือก Orientation1

คลิกเลือกแนวกระดาษที่ตอ้งการ2



ปกติโปรแกรมจะตัง้ค่าเร่ิมตน้ในการจัดรปูแบบขอ้ความไวแ้ลว้ เช่น แบบอักษร, สี หรือขนาด

อักษร แต่ทั้งนี้เราสามารถจัดการแสดงผลของขอ้ความในลักษณะต่างๆ เองได ้เพื่อให้เป็น

ระเบียบ อ่านงา่ย และสรา้งความนา่สนใจใหก้บัเอกสาร เชน่ การสรา้งตวัอกัษรตวัหนา, การขดี

เสน้ใตข้อ้ความ , การท าตัวอักษรเป็นตัวเอียง เป็นตน้ โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการจัดรปูแบบ

ขอ้ความ ไดแ้ก่

➢ ค าสัง่ในแท็บ Home

➢ ค าสัง่ใน mini Toolbar

➢ ค าสัง่ใน font dialog box



จดัการเกี่ยวกบัการคดัลอก 

/ยา้ยต าแหนง่ขอ้ความ

จดัการเกี่ยวกบัการปรบัแตง่

ตวัอกัษร เชน่ ฟอนต ์ขนาด

ฟอนต ์แตง่สีตวัอกัษร ฯลฯ

1

2

3 จดัการเกี่ยวกบัต าแหนง่ขอ้ความในเอกสาร

ตลอดจนการใสส่ญัลกัษณแ์ละเลขหวัขอ้อตัโนมตัิ

4จดัการเกี่ยวกบัการสรา้ง

สไตลส์ าเร็จส าหรบัการ

จดัรปูแบบตวัอกัษร

จดัการเกี่ยวกบัการ

คน้หาและการแทนที่

ค าในเอกสาร

5

การจดัรปูแบบขอ้ความ โดยเครือ่งมือใน แท็บ Home

ในแท็บ Home จะประกอบดว้ยค าสัง่ต่างๆ ที่ใชจ้ัดการกับรปูแบบขอ้ความ ซ่ึงแบ่ง

เคร่ืองมอืออกเป็น 5 กลุม่ ดงันี้



การจดัรปูแบบขอ้ความ โดย Mini Toolbar

ท าการเลือกขอ้ความที่ตอ้งการ1

Mini Toolbar จะปรากฎ 

ใหเ้ลือกค าสัง่ที่ตอ้งการ

2

Mini Toolbar เป็นแถบเคร่ืองมือขนาดเล็ก

ท่ีเก็บค าสัง่การจัดรปูแบบเบ้ืองตน้เอาไว ้

เมื่อเราท าการเลือกขอ้ความ Mini Toolbar 

จะปรากฎ เราสามารถเลื อกค าสั ่ง ท่ี

ตอ้งการส าหรับจดัรปูแบบขอ้ความท่ีเลือก

ได้



การจดัรปูแบบขอ้ความ โดย Font Dialog box

คลิกที่ปุ่ม Dialog box Launcher

คลิกเลือกค าสง่ จาก Dialog ของ Font 

แต่งรูปแบบตัวอักษรแบบต่างๆ

วิธีการเปิดไดอะล็อกบ็อกซ ์Font (แบบอกัษร) 

แบบอกัษรท่ีใชก้บัขอ้ความภาษาอังกฤษ

แบบอกัษรท่ีใชก้บัขอ้ความภาษาไทย

สี/ขดีเสน้ใต/้สีเสน้ขดีเสน้ใต ้ของขอ้ความ

การปรบัแตง่รปูแบบอ่ืนๆ

1

2



ปรบัแต่งตวัอกัษรจากกล ุม่ค าสัง่ Font

ก าหนดแบบตวัอกัษร

ก าหนดขนาดตวัอกัษร

เปลี่ยนตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก/พิมพใ์หญ่

ยกเลิกการเปลี่ยนจดัรปูแบบตวัอกัษร

1

2

3

4

ก าหนดสีตวัอกัษร5

7 ก าหนดแถบสีใหก้บัตวัอกัษร

8 สรา้งลกูเลน่ใหก้บัตวัอักษร

6 เปิด Dialog box ของกลุม่ค าสัง่ Font

9 เนน้ขอ้ความ ตวัหนา ตวัเอียง ขดีเสน้ใต ้ขดีกลางตวัอกัษร ท าตวัหอ้ย และท าตวัยก



ปรบัแต่งจากกล ุม่ค าสัง่ Paragraph

ใสบ่ลุเล็ตและเลขล าดบัหวัขอ้ใหก้บัขอ้ความ

ลด/เพ่ิม กัน้หนา้ซา้ยของย่อหนา้

เรียงล าดบัขอ้ความ

แสดงสญัลกัษณก์ารกระท าตา่ง ๆ กบัเอกสาร

1

2

3

4

ใสเ่สน้ขอบตาราง/ตวัอกัษร5

7 เติมสีพื้นใหต้าราง/ตวัอกัษร

8 ก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดั

6 เปิด Dialog box ของกลุม่ค าสัง่ Paragraph

9 เนน้ขอ้ความ





เชน่ เคร่ืองหมาย © เพ่ือแสดงลิขสิทธ์ิ หรือ ® เพื่อแสดงการลงทะเบียน หรืออ่ืน ๆ เชน่ 
 เป็นตน้

คลิกตรงต าแหนง่ที่ตอ้งการใสส่ญัลกัษณพ์ิเศษ1 คลิกปุ่ม Symbol2



คือการใส่เส ้นขอบหนา้กระดาษให้กับทั้งหนา้เอกสาร อาจจะใชใ้นกรณีที่ต ้องการเน ้น

ขอบกระดาษ เพื่อสรา้งป้ายประกาศหรือปกรายงาน เป็นตน้ จะท าใหเ้อกสารนัน้นา่สนใจมาก

ขึน้ โดยเลือกใส่เสน้ขอบได ้2 แบบ คือ เสน้ขอบแบบทัว่ไป และ เสน้ขอบแบบรปูภาพ



วิธีการใสเ่สน้ขอบแบบทัว่ไป คลิกแท็บ Design เลือก Page Border 1

2 เลือกแท็บ Page Border

3 เลือกสไตล ์/สี /ความหนาของเสน้ขอบที่ตอ้งการ

4 กด OK



วิธีการใสเ่สน้ขอบแบบรปูภาพ คลิกแท็บ Design เลือก Page Border 1

2 เลือกแท็บ Page Border

3 เลือกความหนาและรปูภาพที่ตอ้งการเป็นเสน้ขอบ

4 กด OK



คือการน าขอ้ความหรือรปูภาพมาใส่ไวบน

ฉากหลังของหนา้เอกสาร โดยให้แสดง

แบบจาง ๆ หรือที่เราเรียกว่า “ลายน า้” 

โดยส่วนใหญ่นยิมใส่เป็นภาพโลโกข้องบริษ ั

เพ่ือบอกความเป็นเจา้ของ ลิขสิทธ์ิขอ้มลู 

หรือใส่ขอ้ความว่า “หา้มกอ๊ปป้ี” (Do Not 

Copy) เป็นตน้



วิธีใสภ่าพลายน ้า
คลิกแท็บ Design เลือก Watermark1

เลือกรปูแบบของลายน า้

ที่โปรแกรมมี

หากตอ้งการก าหนดเอง 

ใหเ้ลือก Custom 

Watermark

2



วิธีใสภ่าพลายน ้า

เลือก Custom Watermark มาแลว้ ท าการ

ก าหนดรูปแบบของลายน า้

- Picture watermark : ใชรู้ปภาพเป็นลายน า้

- Text watermark : ใชข้อ้ความเป็นลายน า้

3

กด Apply หรือ Ok4



เอกสารปกติจะมี 1 คอลมัน ์แตใ่น

หน้า เอกสารบางประเภท เช่น 

นิตยสารหรือหนงัสือพิมพน์ั้นจะมี

การจดัขอ้ความใหแ้สดงผลมากว่า 

1 คอลัมน์ ซ่ึง เ ป็นการใช ้พื้ น ท่ี

หนา้กระดาษอยา่งคุม้คา่



วิธีการท าใหเ้อกสารมีมากกว่า 1 คอลมัน์

คลิกที่ ปุ่ม column 1 คลิกที่ แท็บ Layout2

คลิกเลือก

จ านวนคอลัมน์

ตามตอ้งการ

3





การสร้างเอกสารนั้นนอกจากการ

ป้อนข ้อมูลลงไปแล้ว ก็ต ้องมีการ

ตกแต่งเอกสารใหส้มบูรณ์มากขึ้นไม่

ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร จั ด ต า แ ห น่ ง ย่ อ

หนา้กระดาษ ระยะห่าง การตั้งกั้น

หนา้-กัน้หลงั การจัดรปูแบบขอ้ความ 

การแทรกสี และเสน้กรอบเพื่อเนน้ให้

ขอ้ความในเอกสารโดดเดน่ขึน้ เป็นตน้



เลื่อนเมาสช์ี้ท่ีค า 

แลว้ดบัเบ้ิลคลิกเลือกค า

คลิกลากคลมุ

เลือกในจดุที่ตอ้งการ

เลื่อนเมาสไ์ปชี้ตน้บรรทดั

คลิกเลือกบรรทดัที่ตอ้งการ

กดคีย ์(Ctrl) คา้งไวแ้ลว้ดบัเบ้ิลคลิกท่ี

ค า เพื่อเลือกหลายค า

กดคีย ์(Shift) คา้งไว้

แลว้คลิกท่ีจดุหวั/ทา้ยค าท่ีตอ้งการ

1 2

3 4

5



เลื่อนเมาสช์ี้ท่ีตน้บรรทดัย่อหนา้

แลว้ดบัเบ้ิลคลิกเลือกทัง้ย่อหนา้

กดคีย ์(Ctrl)+(A) เพื่อเลือกทัง้เอกสาร

กดคีย ์(Alt) แลว้

คลิกลากคมุแนวตัง้

6

8

7



ปกติการจัดย่อหนา้ของเอกสาร

จะเป็นตามไปตามระยะขอบที่

ไ ด ้ ม า จ า ก ก า ร ตั้ ง ค่ า

ขอบกระดาษ (Margins) ที่เราได้

ก าหนดไปแลว้ ดงันัน้ขอ้ความที่

ป้อนเขา้ไปในแตล่ะย่อหนา้จะเร่ิม

ที่ต าแหน่งกั้นหนา้และจบที่กั้น

หลงัเสมอ

กัน้หลงัขวา

(Right Indent)

ย่อหนา้บรรทดัแรก (First Line Indent)

กัน้หนา้ซา้ย (Left Indent)

กัน้หนา้เย้ือง (Hanging Indent)



การเปลี่ยนต าแหน่งกัน้หนา้/กัน้หลงัดว้ยเมาส์

วางเคอรเ์ซอรใ์น

ย่อหนา้ท่ีตอ้งการ
1

2
คลิกที่ Left Indent แลว้ลากไป

วางในต าแหนง่ท่ีตอ้งการ
3

คลิกที่ Right Indent แลว้ลากไป

วางในต าแหนง่ท่ีตอ้งการ

ขอ้ความในย่อหนา้จะปรบัเขา้กบั

ขอบเขตกัน้หนา้/กัน้หลงัใหม่



การเปลี่ยนต าแหน่งกัน้หนา้/กัน้หลงัดว้ย ค าสัง่บนแท็บ Layout

วางเคอรเ์ซอรใ์น

ย่อหนา้ท่ีตอ้งการ
1

2
พิมพค์่า หรือคลิกลกูศรขึน้-ลง เพ่ือตัง้

ค่า Left Indent และ Right Indent

ขอ้ความในย่อหนา้จะปรบัเขา้กบั

ขอบเขตกัน้หนา้/กัน้หลงัใหม่



การเปลี่ยนต าแหน่งกัน้หนา้ซา้ย ค าสัง่บนแท็บ Home

วางเคอรเ์ซอรใ์น

ย่อหนา้ท่ีตอ้งการ
1

2
คลิกที่แท็บ Home และกดท่ีค าสัง่ Increase/Decrease Indent 

ซ่ึงจะเพ่ิม/ลดกัน้หนา้ซา้ยทีละ 0.5 นิว้

ขอ้ความในย่อหนา้จะปรบัเขา้กบั

ขอบเขตกัน้หนา้/กัน้หลงัใหม่



การตัง้เฉพาะกัน้หนา้เยื้อง

วางเคอรเ์ซอรใ์นย่อหนา้ท่ีตอ้งการ แลว้

คลิกที่ Hanging Indent แลว้ลากไปวางในต าแหนง่ท่ีตอ้งการ

กัน้หนา้เยื้อง คือ ตัง้แตบ่รรทดัท่ี 2 เป็นตน้ไป ของย่อหนา้นัน้ๆ 

1

ผลลพัธ์



การยอ่หนา้บรรทดัแรก

วางเคอรเ์ซอรใ์นย่อหนา้ท่ีตอ้งการ แลว้ กดคีย ์(Tab)

ซึ่ งจะย่อหนา้บรรทัดแรก เพิ่ มทีละ 0.5 น้ิว หรือ 1.27 cm
1

ผลลพัธ์

วางเคอรเ์ซอร์

ในย่อหนา้ท่ีตอ้งการ
1 2

คลิกที่ First Line Indent แลว้

ลากไปวางในต าแหนง่ท่ีตอ้งการ

วธีิท่ี 1 วธีิท่ี 2





แท็บ (Tab) คือ ต าแหน่งที่เคอรเ์ซอรจ์ะยา้ยไปอยู่

ทันทีที่ กดคีย์ (Tab)  มักใช ้เพื่ อจัดข ้อควาที่มี

หลายๆ คอลมัน ์ในต าแหนง่ที่ตรงกนัพอดี โดยไม่

ตอ้งเคาะวรรค ปกตคิ่าแท็บโปรแกรมจะตอ้งอยู่ที่

ท ุก ๆ 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร แต่เรา

สามารถก าหนดต า แหน่ ง ของแ ท็บ ใหม่ ไ ด ้

ขณะเดียวกันสามารถเลือกไดว้่าจะใหข้อ้ความที่

ต าแหนง่แท็บนัน้อยู่ชดิเสมอกบัดา้นใด

แท็บซา้ย

จดัขอ้ความในต าแหนง่แท็บใหอ้ยู่ชิดชา้ย

แท็บกลาง

จดัขอ้ความในต าแหนง่แท็บใหอ้ยู่กึ่งกลาง

แท็บขวา

จดัขอ้ความในต าแหนง่แท็บใหอ้ยู่ชิดขวา

แท็บจดุทศนยิม

เมื่อใสจ่ดุตวัเลขทศนยิมจะอยู่ดา้นหลงัจดุ

แท็บแถบ

แสดงขดีตัง้ (|) ณ ต าแหนง่แท็บ



ขัน้ตอนการตัง้ Tab

คลิกเปลี่ยนรปูแบบ TAB

(คลิกไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะเจอ

รปูแบบที่ตอ้งการ)

1 คลิกต าแหนง่บนไม้

บรรทดัท่ีจะตัง้ TAB
2

กด TAB แลว้

เร่ิมตน้พิมพข์อ้ความที่ตอ้งการ
3



การเปลี่ยน/ยกเลิกแท็บท่ีตัง้ไว้

ดบัเบ้ิลคลิกท่ี TAB1 คลิกเลือกค่า TAB ที่ตอ้งการแกไ้ข2

เลือกการแกไ้ข TAB3

4

เปลี่ยนรปูแบบ TAB

เลือกใสเ่สน้น า TAB

คลิกใหป้รบัปรงุการแกไ้ขนี้

“Set” คลิกปรบัปรงุการแกไ้ขนี้

“Clear” คลิกยกเลิก TAB นี้

“Clear All” คลิกยกเลิก TAB ทัง้หมด

5 คลิก OK



เลือกขอ้ความ1

เลือกค าสัง่ Numbering2

ผลลพัธ์



เลือกรปูแบบตวัเลข

เลือกขอ้ความ1

คลิกที่ลกูศร ตรงค าสัง่ Numbering2

ผลลพัธ์

เลือกรปูแบบตวัเลขที่ตอ้งการ3



ก าหนดตวัเลขเริม่ตน้

เคอรเ์ซอรว์างตรงต าแหนง่

ขอ้ความเลขล าดบั

1
คลิกที่ลกูศร ตรงค าสัง่ Numbering2

เลือกค าสัง่ Set Numbering Values3

ก าหนดรปูแบบการ

นบัตวัเลข

4

ตัง้คา่ตวัเลข5

คลิก OK
6



ก าหนดรปูแบบเลขล าดบัเอง

เคอรเ์ซอรว์างตรงต าแหนง่

ขอ้ความเลขล าดบั

1
คลิกที่ลกูศร ตรงค าสัง่ Numbering2

เลือกค าสัง่ Define New Numbering Format…3

ลกัษณะตวัเลข

คลิก OK
4

ก าหนดแบบตวัอกัษร

ใสร่ปูแบบตวัเลข เชน่ ๑.

ต าแหนง่ตวัเลข



เลือกขอ้ความ1

เลือกค าสัง่ Bullet และเลือกสญัลกัษณท์ี่ตอ้งการใชง้าน2

ผลลพัธ์



ก าหนดรปูแบบบลุเล็ตเอง

เลือกขอ้ความ1

เลือกค าสัง่ Bullet และเลือกค าสัง่ Define New Bullet2

เลือกลกัษณะ Bullet ที่ตอ้งการใช ้3



เลือกขอ้ความ1

เลือกค าสัง่เตมิสี และเลือกสี2



เลือกขอ้ความ1

เลือกค าสัง่ Border และ

ลกัษณะการใสเ่สน้ขอบ

2



Styles คือ การจดัเก็บรปูแบบเอกสารท่ีตอ้งใชง้านบ่อยๆ เอาไว ้เชน่ รปูแบบตวัอักษร ย่อหนา้ แท็บ สีพื้น เลข

ล าดบั บลุเล็ต และเสน้ขอบ

เลือกขอ้ความที่ตอ้งการใช ้Styles1

เลือกขอ้ความที่ตอ้งการใช ้Styles

หรือคลิกลกูศร….แลว้เลือก Styles 

ที่ตอ้งการใช ้

2



การยกเลิก Styles ออกจากขอ้ความ

เลือกขอ้ความที่ตอ้งการเอา Styles ออก1

คลิกที่ลกูศร....2

เลือก Clear Formatting3





การคน้หา

คลิกแท็บ Home1 คลิกปุ่ม Find2

พิมพค์ าที่

ตอ้งการ

คน้หา

3



การแทนท่ีค าในเอกสาร
1คลิกปุ่ม Replace

คลิกเลือกแท็บ Replace และพิมพค์ า

เดิมที่จะถกูแทนที่ ในชอ่ง Find what

2

พิมพค์ าใหมท่ี่จะเขา้มาแทนที่ ในชอ่ง

Replace with

3

กดปุ่ม Replace หรือ Replace All 4



1 2 3

ขณะพิมพเ์อกสาร เราสามารถตรวจสอบค าสะกดและไวยากรณไ์ด ้ในกรณีที่เอกสารมีการสะกด

ค าผดิ หรือพิมพผ์ดิหลกัไวยากรณภ์าษา ผูใ้ชจ้ะสามารถสงัเกตเห็นไดจ้ากสญัลกัษณ ์

ตรงบริเวณแถบสถานะ (Status

bar) หรือเสน้สีแดงหรือสีน า้เงนิขดี

เสน้ใตต้รงขอ้ความที่สะกดค าผิด

หรือผดิหลกัไวยากรณภ์าษา

สะกดค าผดิ

ผดิหลกัไวยากรณภ์าษา



วิธีแกไ้ขค าสะกดผิด/ผิดหลกัไวยากรณ์

คลิกขวาที่ค าสะกดผดิ/ไวยากรณผ์ดิ

เลือกค าที่ถกู

หากแน่ใจวา่ค าท่ีขีดเสน้ใตแ้ดงถูกแลว้

ใหเ้ลือก Ignore All 

1

2

วิธีท่ี 1



วิธีแกไ้ขค าสะกดผิด/ผิดหลกัไวยากรณ์

วิธีท่ี 2

คลิกเลือกแท็บ Review1คลิกค าสัง่ Spelling & Grammar2

คลิกเลือกค าที่สะกดถกู

แลว้ เลือก Change หรือ

Change All

3



คลิกแท็บ File แลว้เลือก Option1

คลิกแท็บ File แลว้เลือก Option2 คลิก AutoCorrect Options….3

การแก้ไขขอ้ความโดยใชต้ัว

ช่วยของโปรแกรมในหัวที่แลว้ 

อาจมขีอ้จ ากดัอยู่บา้ง อาทิเชน่ 

ค าบางค าในภาษาไทยอาจไม่มี

ในพจนานกุรมของโปรแกรม 

หรือค าบางค าที่เรามกัจะพิมพ์

ผิ ด เ อ ง บ่ อ ยๆ  เ ช่ น ค า ว่ า 

“อนุญาติ” ที่ถูกจะต้องไม่มี

สระอิ หรือค าว่า “สังเกต”ุ ที่

ถูกตอ้งไม่มีสระอุ และค าว่า 

“ลายเซ็นต์” ที่ถูกต้องไม่มี

การันต ์หรือ “ต”์ เป็นตน้ อีก

วิธีของการแกไ้ขค าสะกดผิด

เหล่านี้  คือ  การตั้งค่าก าร

แกไ้ขค าที่พิมพ์ผิดใหอ้ัตโนมัต ิ

ซ่ึงสามารถท าไดด้งันี้



คลิกแท็บ AutoCorrect

ชอ่ง Replace: พิมพค์ าที่มกัพิมพผ์ดิ

ชอ่ง With : พิมพค์ าที่สะกดถกูตอ้ง

คลิกปุ่ม Add เพ่ือเพ่ิมค านีไ้วใ้นโปรแกรม

กรณีตอ้งเอาค าน้ีออกใหค้ลิกปุ่ม Delete

4

5

6

คลิกปุ่ม OK เพื่อจบค าสัง่

7





การเก็บขอ้มลูในลักษณะ

ของตาราง คือ การจัด

ขอ้มลูเป็นแถวและคอลมัน ์

แลว้กรอกขอ้ความลงไป

ใ น ช่ อ ง ต า ร า ง ที่ เ ร า

เรียกว่า “เซล” เป็นการ

แบ่งขอ้มลูออกเป็นชอ่ง ๆ 

ท า ให้มอง เ ห็นข ้อมูลที่

แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ด้อ ย่ า ง

ชดัเจนขึน้

คอลมัน ์(Column) 2แถว (Row) 1

เซล (Cell) 3



ในโปรแกรม มีเคร่ืองมือส าหรับสรา้งตารางไวห้ลายวิธี เพื่อรองรับความต้องการ

ส าหรับการใชง้านตารางในรปูแบบตา่ง ๆ ดงันี้

➢ การสรา้งตารางดว้ยปุ่ม Table

➢ การสรา้งตารางดว้ยค าสัง่ Insert Table

➢ การสรา้งตารางส าเร็จจากรปู Quick Table



การสรา้งตารางดว้ยปุ่ ม Table

วางเคอรเ์ซอรค ์ณ ต าแหนง่ท่ีตอ้งการสรา้ง

ตาราง จากนัน้เลือกท่ีแท็บ Insert และกดท่ีปุ่ม

ค าสัง่ Table

1

ลากเมาส ์ระบจุ านวนแถวและคอลมันข์อง

ตารางท่ีตอ้งการ จากนัน้กดคลิก

2



การสรา้งตารางดว้ยค าสัง่ Insert Table

วางเคอรเ์ซอรค ์ณ ต าแหนง่ท่ีตอ้งการสรา้ง

ตาราง จากนัน้เลือกท่ีแท็บ Insert และคลิกลกูศร

ตรงปุ่มค าสัง่ Table

1

คลิกท่ีค าสัง่ Insert Table…2

ระบจุ านวนแถวและคอลมัน์

ของตาราง

3

4
ก าหนดความกวา้งของตาราง

- Fix column : กวา้งเทา่กบัค่าที่ก าหนด

- AutoFit to contents : กวา้งเทา่เนือ้หา

- AutoFit to window : กวา้งเทา่ระยะขอบเอกสาร

5 กดปุ่ม OK



การสรา้งตารางส าเรจ็จากรปู Quick Table

วางเคอรเ์ซอรค ์ณ ต าแหนง่ท่ี

ตอ้งการสรา้งตาราง จากนัน้เลือกท่ี

แท็บ Insert และคลิกลกูศรตรงปุ่ม

ค าสัง่ Table

1

คลิกท่ีค าสัง่ Quick Tables2

คลิกเลือกแบบตารางท่ีตอ้งการ3



คลิกวางเคอรเ์ซอร ์แลว้กรอกขอ้ความ1 กดคีย ์(Tab) หรือคลิก เพื่อไปพิมพเ์ซลถดัไป2



หลังจากที่ไดส้รา้งตารางแลว้ จะปรากฏแท็บพิเศษ (Contextual Tabs) ขึ้นมาบน Ribbon 

เรียกว่าแท็บ Table Tools (เคร่ืองมือตาราง) ซ่ึงใชส้ าหรับจัดรปูแบบและโครงสรา้งของตาราง 

ซ่ึงประกอบดว้ยแท็บค าสัง่ย่อย 2 แท็บ คือ แท็บ Design และแท็บ Layout

ใชส้ าหรบัจดัรปูแบบตารางทัว่ไป เชน่ หวัเร่ือง, แถวผลรวม, สีพื้น, 

เสน้ขอบ, จดัรปูแบบตารางอตัโนมตั ิและวาดตาราง เป็นตน้

ใชส้ าหรบัปรบัแตง่โครงสรา้งของตาราง เชน่ ลบ, แทรก, รวมเซล, แยกเซล, 

ปรบัแตง่คณุสมบตัติาราง และจดัต าแหนง่ขอ้ความภายในตาราง เป็นตน้



การจดัรปูแบบตารางดว้ย สไตลส์ าเรจ็รปู

คลิกเลือกตาราง1 คลิกแท็บ Design และเลือกสไตลส าเร็จรปูที่ตอ้งการจากกลุม่ค าสัง่ 

Table Styles หรือคลิกที่ปุ่มลกูศร More เพื่อเปิดสไตลส์ าเร็จรปูเพิ่มเตมิ

2



การยกเลิกการใช ้สไตลส์ าเรจ็รปู

คลิกเลือกตาราง1 คลิกแท็บ Design และเลือกสไตลส าเร็จรปูที่ตอ้งการจากกลุม่ค าสัง่ 

Table Styles หรือคลิกที่ปุ่มลกูศร More เพื่อเปิดสไตลส์ าเร็จรปูเพิ่มเตมิ

และเลือก ค าสัง่ “Clear”

2



การจดัรปูแบบตารางดว้ย ตวัเอง

คลิกเลือกเซลที่ตอ้งการตกแตง่1 คลิกแท็บ Design แลว้เลือกค าสัง่

ตกแตง่ตารางตามตอ้งการ
2

ตกแตง่เสน้ขอบตาราง

ตกแตง่สีพื้นตาราง



การ เพ่ิม-ลบ ตาราง

คลิกเลือกเซลที่ตอ้งการตกแตง่1 คลิกแท็บ Layout และคลิกเลือกค าสัง่ใน

กลุม่ Row& Column ที่ตอ้งการ

2

เพิ่มคอลมันใ์หมด่า้นขวาของคอลมัน ์ที่เลือก

เพิ่มคอลมันใ์หมด่า้นซา้ยของคอลมัน ์ที่เลือก

เพิ่มแถวใหมด่า้นลา่งของแถว ที่เลือก

เพิ่มแถวใหมด่า้นบนของแถว ที่เลือก

ลบเซล/แถว/คอลมัน/์ตาราง ที่เลือก



การ รวมเซล

คลิกเลือกเซลที่ตอ้งการรวมเซล1

คลิกแท็บ Layout และคลิกเลือกค าสัง่ Merge Cells2

ผลลพัธ์



การ แยกเซล

คลิกเลือกเซลที่ตอ้งการแยกเซล1

คลิกแท็บ Layout และคลิกเลือกค าสัง่ Split Cells2

ก าหนดจ านวนคอลมันแ์ละแถวที่ตอ้งการแยก3

ผลลพัธ์



การปรบั ความกวา้งของแถวและคอลมัน ์ของตาราง

น าเมาสช์ีท้ี่เสน้แบ่งคอลมัน ์หรือแถว ใหเ้มาสเ์ปลี่ยนสญัลกัษณแ์ลว้คลิกลากซา้ย-

ขวา (ส าหรบัคอลมัน)์ หรือคลิกลากขึน้-ลง (ส าหรบัแถว) เพื่อปรบัความกวา้ง



การปรบั ความกวา้ง ของเซล

คลิกเลือกเซลที่ตอ้งการ1

น าเมาสช์ีท้ี่เสน้แบ่งคอลมัน/์แถวที่ตอ้งการ 

จากนัน้คลิกลากซา้ย-ขวา เพื่อปรบัความ

กวา้งของเซล

2

ใหก้ดคีย์ (Alt) พร้อมกับการคลิกลากเพื่ อปรับความกวา้งหรือความสูงของเซล

เพื่ อลดความละเอียดของระยะการขยาย/ลด ความกวา้งของเซล

Tip :



การปรบั ความกวา้ง ของคอลมันแ์ละแถวใหเ้ท่าๆ กนั

คลิกเลือกคอลมัน ์หรือ

แถวที่ตอ้งการ

1

2

คลิกเลือกแท็บ Layout และเลือกค าสัง่ Distribute 

Rows หรือ Distribute Columns



การจดัต าแหน่งขอ้ความ ภายในเซล

คลิกเลือกเซลที่ตอ้งการ

จดัต าแหนง่ขอ้ความ

1

คลิกเลือกแท็บ Layout และคลิกเลือก

ค าสัง่จดัต าแหนง่ขอ้ความในกลุ่มค า

สัง่ Alignment

2

จดัซา้ย ชดิขอบบน

จดักลาง ชดิขอบบน

จดัขวา ชดิขอบบน

จดัขวา ชดิขอบลา่ง

จดักลาง ชดิขอบลา่ง

จดัซา้ย ชดิขอบลา่ง

จดัขวา จดักลาง

จดักลาง จดักลาง

จดัซา้ย จดักลาง



การปรบัแต่งคณุสมบติัตารางเพ่ิมเติม

เ ร า ส า ม า ร ถ ป รั บ แ ต่ ง

คุณสมบัติ เพิ่มเตมได้ โดย

ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม  Properties 

(คณุสมบตั)ิ บนแท็บ Layout 



แท็บ Table ก าหนดคณุสมบตัขิองตาราง

จดัต าแหนง่ตาราง

จดัต าแหนง่ขอ้ความรอบๆ ตาราง

เปิดไดอะล็อกบ็อก เพื่อจดัการกบัเสน้ขอบและสีพื้นของตาราง



แท็บ Row ก าหนดคณุสมบตัขิองแถว

ความสงูของแถว

จดัการกบัตารางที่มแีถวยาวมากกว่า 1 หนา้

คลิกเลื่อนไปยงัแถวอ่ืนๆ



แท็บ Column ก าหนดคณุสมบตัขิองคอลมัน์

ความกวา้งของคอลมัน์

คลิกเลื่อนไปยงัคอลมันอ่ื์นๆ

แท็บ Cell ก าหนดคณุสมบตัขิองเซล

จดัต าแหนง่ขอ้ความภายในเซล

ขนาดของเซล





การน ากราฟิกหรือรปูภาพประเภทต่าง 

ๆ มาใช ้ตกแต่ง เอกสารนั้น จะท า ให้

เอกสารดสูวยงาม สื่อความหมาย และ

ช่วยอธิบายเร่ืองราวภายในเอกสารให้

ผูอ้่านเขา้ใจเนือ้หามากขึน้

50%

46%

48%



แทรกรปูภาพ จากไฟล์1

แทรกรปูภาพ คลิปอารต์ (ตอ้งเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต)2

ส าหรับการแทรกรปูภาพลงใน

เอกสาร สามารถท าได ้2 วิธี



หลังจากที่ไดแ้ทรกรปูภาพแลว้ จะปรากฏแท็บพิเศษ (Contextual Tabs) ขึน้มาบน Ribbon 

เรียกว่าแท็บ Picture Tools (เคร่ืองมือรปูภาพ) ซ่ึงจะจัดเก็บค าสัง่การจัดรปูแบบรปูภาพอยู่ใน

แท็บชือ่ Format

ปรบัแตง่สี แสงเงา และการ

บีบอดัรปูภาพ

1
ปรบัแตง่รปูแบบการ

แสดงผลของภาพ

2 จดัต าแหนง่ที่จะวางรปูภาพ หรือ

จดัล าดบัรปูภาพที่ซอ้นกนั

3

ใชส้ าหรบัก าหนดขนาด หรือตดัรปูภาพ 4



เมื่อแทรกรปูภาพเขา้มาในเอกสาร 

โปรแกรมจะจัดต าแหน่งภาพแบบ In 

Line with Text (แนวเดียวกนักบั

ขอ้ความ) 

หากตอ้งการใหก้ารจดัวางต าแหนง่ภาพไดอ้ย่างอิสระ และชว่ยตดัขอ้ความรอบๆ ภาพได้

อย่างเหมาะสมตอ้งใชค้ าสัง่ “Position” หรือค าสัง่ Text Wrapping ในกลุม่ Arrange

รปูภาพอยู่ในบรรทดัเดียวกบัขอ้ความ



การจดัต าแหน่งภาพ (Position)

➢ Top Left : วางต าแหนง่ดา้นบนซา้ย

➢ Top Center : วางต าแหนง่กึ่งกลางดา้นบน

➢ Top Right : วางต าแหนง่ดา้นบนขวา

➢ Middle Left : วางต าแหนง่ตรงกลางซา้ย

➢ Middle Center : วางต าแหนง่กึ่งกลางตรงกลาง

➢ Middle Right : วางต าแหนง่ตรงกลางขวา

➢ Bottom Left : วางต าแหนง่ดา้นลา่งซา้ย

➢ Bottom Center : วางต าแหนง่กึง่กลางดา้นลา่ง

➢ Bottom Right : วางต าแหนง่ดา้นลา่งขวา



การจดัขอ้ความรอบๆ ภาพ (Text Wrapping)



Text Box หรือเรียกว่า “กล่อง

ขอ้ความ” แบบอิสระ สามารถน าไป

จดัวางในต าแหน่งใดๆ บนเอกสาร

ไดเ้หมือนรปูภาพ วิธีการสรา้ง Text 

Box สามารถท าไดด้งัน้ี

คลิกแท็บ Insert แลว้เลือกค าสัง่ Text Box1

เลือกรปูแบบ Text Box

ที่ตอ้งการใชง้าน

2

หรือ เลือกวาด Text Box 

ดว้ยตัวเอง



สรา้งรปูวาด1

แทรกรปูภาพ ไอคอนอ่ืน ๆ(ตอ้งเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต)2

นอกจากรปูภาพแลว้ เรายงัสามารถสรา้งรปูวาด หรือกราฟิกอ่ืนลงบนเอกสารเราดัง้นี้

2 แทรกภาพกราฟิก Smart Art





ส่วนหัวและทา้ยกระดาษสามารถใส่ขอ้ความ เชน่ ชือ่บท เลขหนา้ ชื่อ-ที่อยู่บริษทั รปูภาพ และ

อ่ืนๆ ได ้และอาจก าหนดใหม้ีรปูแบบอย่างใดก็ไดเ้หมือนกับขอ้ความปกติ เช่น เปลี่ยนฟอนต์

หรือขนาด 

คลิกแท็บ Insert คลิกค าสัง่ Header หรือ Footer1
2



คลิกแท็บ Insert คลิกค าสัง่ Page Number1
2



หมายถึง การเบรกหนา้เอกสาร ณ ต าแหนง่ใดๆ ที่เคอรเ์ซอรอ์ยู่ แลว้น าเอาเนือ้หาหลังเคอรเ์ซอร์

ไปขึน้หนา้ใหม ่ท าได ้ดงันี้

คลิกแท็บ Layout เลือก Break 

และเลือก Page

1 คลิกวางเคอรเ์ซอรใ์นจดุที่จะแบ่งหนา้

2

หนา้เอกสารเมื่อแบ่งหนา้แลว้



การแบ่งเอกสารออกเป็นส่วน ๆ 

เพื่ อน าแต่ล ะส่ วน ไป ใช ้ง านที่

แตกต่างกัน เช่น ใส่ เส ้นขอบ

หน้า ก ร ะ ด า ษ  เ ป ลี่ ย น แ น ว

กระดาษ หรือใส่ขอ้ความหัว/

ทา้ยกระดาษที่ไม่เหมือนกัน เป็น

ตน้ โดยปกติ โปรแกรมจะมองว่า

เอกสารทกุหนา้เป็นส่วนเดียวกนั 

แต่เราสามารถแบ่งเอกสารเป็น

สว่น ๆ เพิ่มได ้

คลิกแท็บ Layout เลือก 

Break และเลือก Next Page

1 คลิกวางเคอรเ์ซอรใ์นจดุที่จะ

แบ่งสว่นเอกสาร 2



คลิกท่ีแท็บ Reference1

เลือก Table of Contents2

เลือกรปูแบบสารบญัอตัโนมตัิ3
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https://www.youtube.com/watch?v=VHiozQeupK0

ใหนิ้สิตศึกษาวิธีการท าสารบญัอตัโนมติัจากคลิปวีดีโอ ต่อไปน้ี

1. Word 2016: สรา้งสารบญัอตัโนมตัใินไมก่ี่นาที

2. Word 2016: วิธีใสเ่ลขหนา้ (แบบครบถว้นสมบรูณ)์

https://www.youtube.com/watch?v=hiUeNXnG0Ko&t=20s

ขอขอบคณุคลิปวีดโีอจากคณุ Saralee Pruksaritanon มา ณ โอกาสนี้

https://www.youtube.com/watch?v=VHiozQeupK0
https://www.youtube.com/watch?v=hiUeNXnG0Ko&t=20s




คือ การท าจดหมายหลาย ๆ ฉบับโดยมีเนื้อความ

เหมือนกัน แต่มีชื่อและที่อยู่ของผูร้ับที่ ไม่เหมือนกัน

เท่านั้น ซ่ึงแทนที่จะตอ้งพิมพ์จดหมายแต่ละฉบับ

ส าหรับผูร้ับแต่ละราย ก็เพียงแต่สรา้งไฟล์ที่เก็บชื่อ

และที่อยู่ ไว ้ก่อน และสร้างไฟล์ที่ เ ก็บข ้อความใน

จดหมายไวอี้กไฟลห์นึ่งแยกจากกัน แลว้จึงน าขอ้มลู

ทั้งสองไปรวมหรือผนวกกัน ท าใหไ้ดจ้ดหมายที่มี

รปูแบบและขอ้ความที่เหมือนกนัหมด เวน้แตช่ื่อและที่

อยู่ของผูร้ับเท่านั้น การท าจดหมายในลักษณะนี้อีก 

เ ช่ น  จ ดหมายข่ า ว ,  บั ต ร เ ชิญ ,  ร า ย ง านผล

ประกอบการ เป็นตน้



เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง

➢ เอกสารหลกั (Main Document)

คือ เอกสารเร่ิมต้นจะเป็นจดหมาย แบบฟอร์ม 

ขอ้ความอีเมลล์ หรือซองจดหมาย เป็นตน้ ซ่ึงจัด เป็น

เอกสารแมแ่บบท่ีใชใ้นการพิมพเ์ป็นจ านวนมาก

➢ แหลง่ขอ้มลู (Data Source)

คือ รายชื่อและท่ีอยขูองผูร้ับ หรือรหัสสินคา้ รหัส

ลูกค้า ฯลฯ ซ่ึงจะเก็บอยู่ในรปูแบบของตาราง Word, 

ตาราง Excel, ตารางฐานขอ้มลูของ Access หรือจากสมดุ

รายชื่อของ Outlook เพื่อน ามาผนวกเขา้กับตวัเอกสาร

หลกั
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กระบวนการท าจดหมายเวียน

ตัง้ค่าเอกสาร

เตรียมรายชือ่ผูร้บั

เชือ่มตอ่เอกสารหลกักบัแหลง่ขอ้มลู

เพิ่มฟีลดข์อ้มลูและปรบัปรงุรายชือ่

แสดงตวัอย่างและผสานขอ้มลู

▪ เนือ้หาท่ีจะสง่ใหก้บัผูร้บัหลาย ๆ คน

▪ แหลง่ขอ้มลู

▪ จดัวางรายชือ่
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ประเภทของเอกสารหลกั

➢ Letter : จดหมาย

➢ E-mail : จดหมายอิเล็กทรอนกิส์

➢ Envelopes : ซองจดหมาย

➢ Label : ป้ายผนกึ

➢ Directory : ไดเรกทอรี



ขัน้ท่ี 1 เตรยีมเน้ือหาจดหมาย

เวน้ช่ือ-นามสกลุไว้

เวน้ระดบัชัน้ ไว้



ขัน้ท่ี 2 เตรยีมรายช่ือผ ูร้บั

บนัทึกไฟลข์อ้มลู ไวท่ี้เดียวกนักบัไฟล์

เอกสารหลกั ท่ีเตรยีมไวใ้นขัน้ท่ี 1



ขัน้ท่ี 3 เช่ือมต่อเอกสารหลกักบัแหลง่ขอ้มลู

คลิกแท็บ Mailings และเลือกประเภทเอกสาร1

เลือกประเภทของแหลง่ขอ้มลู โดย

เลือก Select Recipients และเลือก

ประเภทของแหลง่ขอ้มลู

* ในที่นีแ้หลง่ขอ้มลูจากไฟล ์Excel ทีเ่ตรียมไว้

2



138

เลือกไฟลร์ายช่ือ3

เลือก Worksheet ท่ีมีขอ้มลูรายช่ือ4
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ขัน้ท่ี 4 วางต าแหน่งฟีลดข์อ้มลูรายช่ือ

วางเคอรเ์ซอรใ์นต าแหน่งท่ีตอ้งการ5

เลือก Insert Merge Field ท่ีตอ้งการวางบน

เอกสาร

6
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ผลลพัธจ์ากการท าขัน้ท่ี 4
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ขัน้ท่ี 5 แสดงวิธีแสดงผล

แสดงผลลพัธต์วัอยา่ง

เลื่อนดขูอ้มลูรายช่ือแต่ละคน

สิ้นสดุการท าจดหมายเวียน

- Edit Individual Documents…

- Print Documents…

- Send Email Messages…


