
 

 

 

โปรแกรมนีใ้ช้ส าหรับพิมพ์งานเอกสารตา่งๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนงัสอื วิทยานิพนธ์ และจดัรูปแบบให้ดู
สวยงาม นอกจากนีย้งัสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลมัน์ (คล้ายงานหนงัสอืพิมพ์) ได้ด้วย 

การเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 เร่ิมใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 

 รู้จกัสว่นประกอบของหน้าจอโปรแกรม 

 การใช้งานแถบ Ribbon 

 การพิมพ์ข้อความ และการตกแตง่ข้อความ 

 การบนัทกึเอกสารลงใน disk 

 การปิดแฟ้มงาน การเปิดแฟ้มงานใหม ่การเปิดแฟ้มงานใน disk 

เร่ิมใชง้านโปรแกรม Microsoft Office Word 
1. คลกิปุ่ ม Start บนแถบ Task bar 

2. เลอืก All Programs  Microsoft Office  

3. เลอืก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทนัที 

ส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรม 

ก่อนที่จะท างานกบัโปรแกรม Microsoft Office Word คณุจะต้องรู้จกักบัสว่นประกอบของหน้าจอ
โปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงสว่นตา่งๆ ท่ีจะกลา่วอ้างถงึในหนงัสอืเลม่นีไ้ด้งา่ยขึน้  
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Office Word 2007 

 

Status bar View bar 

Office Button Quick Access 

Toolbar 
Title bar 

แถบ  Ribbon 
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 Office Button  เป็นปุ่ มค าสัง่เก่ียวกบัการท างานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save 

As, Print, Close, ฯลฯ  

 Quick Access Toolbar เป็นแถบเคร่ืองมือให้คณุเรียกใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่ มค าสัง่
ที่ใช้งานบอ่ยๆ ไว้ในแถบเคร่ืองมอืนีไ้ด้ 

 Title bar   แถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ปัจจบุนัท่ีคณุเปิดใช้งานอยู ่

 แถบ Ribbon  เป็นแถบท่ีรวบรวมค าสัง่ตา่งๆ ของเมนหูรือทลูบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานง่ายขึน้ 

 Status bar   แถบแสดงสถานะการท างานปัจจบุนับนหน้าจอ 

 View bar   แถบแสดงมมุมองเอกสารในแบบตา่งๆ  

การใชง้าน Ribbon 

แถบ Ribbon เป็นแถบท่ีรวบรวมค าสัง่หรือทลูบาร์ตา่งๆ ให้คณุเลอืกใช้งานได้ นอกจากการใช้งานปกติแล้ว คณุ

ยงัสามารถเรียกใช้เมนลูดัของแถบ Ribbon ขึน้มาใช้งานได้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิขวาที่ปุ่ มใดก็ได้บนแถบ Ribbon  

 

2. จะปรากฏเมนคู าสัง่ให้เลอืกดงันี ้

 

 

 
 

การพิมพข์อ้ความ  
เมื่อคณุเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word ขึน้มาแล้ว ต้องการพิมพ์งานในเอกสาร คณุสามารถท าได้ 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเป็น cursor ต าแหนง่ทีต้่องการในเอกสาร 
2. พิมพ์ข้อความได้เลย 

การตกแต่งขอ้ความ 
เมื่อคณุพมิพ์ข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ข้อความนัน้ดสูวยงามขึน้ คณุสามารถจดัตกแตง่เพิม่ได้ 
โดยมีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 

เพ่ิมปุ่มท่ีเลือกไปไวบ้น Quick Access Toolbar 

ก าหนดรายละเอียดของ Quick Access Toolbar เพ่ิมเติม 

แสดง Quick Access Toolbar ไวใ้ตแ้ถบ Ribbon 

ยบุแถบ Ribbon ชัว่คราว ท าใหห้นา้จอการท างานกวา้งข้ึน 
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1. Drag เมาส์คลมุข้อความที่ต้องการตกแตง่ จะปรากฏทลูบาร์ขึน้โดยอตัโนมตัใิห้คณุเลอืกใช้ได้เลย 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. คลกิปุ่ มเคร่ืองมือบนทลูบาร์   

  

 

  

 

หรือคลกิปุ่ ม         

จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ของ 
Font ให้ก าหนดรายละเอียดเพิม่เติม 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Font 

Color 

Font Font size Grow Font  
Shrink Font  

Font style  

Format Painter 

Bold 

Italic Center 
Highlight Indent Left Indent Right 

Bullet 
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ทีแ่ทบ็ Font  ใช้ก าหนดชนดิของตวัอกัษรโดยมีรายละเอยีดดงันี ้
ช่อง Latin text :  เลอืกช่ือ Font ที่ต้องการ ใช้กบั Font ภาษาองักฤษ 
ช่อง Complex Script :    เลอืกช่ือ Font ที่ต้องการ ใช้กบั Font ภาษาไทย 
Font style :  เลอืกรูปแบบของตวัอกัษร 
Size :   เลอืกขนาดของตวัอกัษร 
Font color :  สขีองตวัอกัษร 
Underline style : เลอืกรูปแบบของตวัขีดเส้นใต้ 
Underline color : สขีองเส้นใต้ 
Effects :  เทคนิคพิเศษของตวัอกัษร 

  Strikethrough  ขีดกลางตวัอกัษร 
  Double Strikethrough ขีดกลางตวัอกัษร 2 เส้น 
  Superscript   ตวัยกขึน้ 
  Subscript   ตวัห้อย 
  Shadow   ตวัอกัษรแบบมเีงา 
  Outline   ตวัอกัษรแบบโปร่ง 
  Emboss   ตวันนู 
  Engrave   ตวับุม๋ 
  Small caps   ตวัพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเลก็ 
  All caps   ตวัพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเทา่กนั 
  Hidden   ซอ่นตวัอกัษร 

Preview :   แสดงตวัอยา่ง 

ทีแ่ทบ็ Character Spacing  ใช้ก าหนดระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษรโดยมีรายละเอียดดงันี ้
Scale :   ปรับอตัราสว่นของตวัอกัษร ปกตเิป็น 100% 
Spacing :  ปรับระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษร  

Normal แบบปกต ิ
Expanded ขยายระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษรให้กว้างขึน้ 
Condensed บีบระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษรให้แคบลง  

Position :  ต าแหนง่ของการวางข้อความ 
 Normal วางแบบปกต ิ
 Raised  วางแบบเหลือ่มขึน้  

Lowered วางแบบเหลือ่มลง 
 
 
 

ปรับท่ีช่อง By 

ปรับท่ีช่อง By 
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3. เมื่อก าหนดรายละเอียดตา่งๆ เสร็จแล้ว คลกิปุ่ ม OK 

การบนัทึกเอกสาร 
เมื่อคณุพมิพ์งานเอกสารและตกแตง่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องท าการบนัทกึข้อมลูลงใน disk โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 

1. คลกิปุ่ ม   Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือ คลกิปุ่ ม  
Office Button เลอืกค าสัง่ Save หรือ Save As ก็ได้ 

2. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ของ Save As ให้ก าหนดรายละเอยีด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ที่ช่อง Save in เลอืกต าแหนง่ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมลู 
4. ทีช่่อง File name พิมพ์ช่ือไฟล์ จากตวัอยา่งนีใ้ห้ช่ือวา่ First Job  คลกิปุ่ ม Save จะได้ไฟล์นามสกลุ 

.docx 
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การเกบ็บนัทึกเอกสารเป็นช่ือไฟลอ่ื์นหรือไดร์ฟอ่ืน 
เมื่อคณุท าการเพิ่มเติมรายละเอยีดในแฟ้มงาน หรือท าการแก้ไขข้อมลูในเอกสาร แล้วคลกิปุ่ ม   Save 
บน Quick Access Toolbar จะท าการบนัทกึลงแฟ้มงานเดมิทนัที ถ้าต้องการ Save เป็นแฟ้มงานอื่นหรือ
ไดร์ฟอื่น มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิปุ่ ม Office Button เลอืกค าสัง่ Save As  Word Document      
2. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ของ Save As ให้ก าหนดรายละเอยีดตามต้องการ   

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปิดแฟ้มงานเอกสาร 
เมื่อคณุท าการบนัทกึแฟ้มงานเสร็จแล้ว ต้องการปิดงานนัน้ มีขัน้ตอนดงันี ้

 คลกิปุ่ ม  Office Button เลอืกค าสัง่ Close 

การเปิดแฟ้มงานใหม่ 
เมื่อคณุ ต้องการสร้างงานเอกสารใหม ่มขีัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิปุ่ ม  Office Button เลอืกค าสัง่ New  

 
 

 
 

เป็นการ Save ไฟล์ ปกติ นามสกลุ .docx 

บนัทกึไฟล์เป็นแบบ Template นามสกลุ 
.dotx 

บนัทกึไฟล์เพื่อใช้กบั Word 97-2003 ได้ 

เปิด Help เพื่ออธิบายเพิ่มความสามารถใหม่
ในการ Save ไฟล์เป็นแบบ PDF 

เป็นการเปิดไดอะลอ็กบ็อกซ์ของ Save As ให้
เลอืก Save As Type ในรูปแบบอื่นๆ  
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2. เลอืกแบบ Blank document เสร็จแล้ว คลกิปุ่ ม Create 

การเปิดแฟ้มงานใน disk 

1. คลกิปุ่ ม  Office Button เลอืกค าสัง่ Open 
2. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ของ Open ให้ก าหนดรายละเอียด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ช่อง Look in เลอืกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมลู 
4. คลกิช่ือไฟล์ที่ต้องการเปิด ในตวัอยา่งเลอืกไฟล์ช่ือ First Job.docx  แล้วคลกิปุ่ ม Open 
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การท างานเกีย่วกบั Paragraph 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การเลอืกช่วงข้อมลูในเอกสาร 

 การเลือ่นต าแหนง่ในเอกสาร 

 จดัยอ่หน้าเอกสาร , ก าหนดการเยือ้ง 

 ก าหนดระยะหา่งระหวา่งยอ่หน้าและระยะหา่งระหวา่งบรรทดั 

 ใช้งานแท็ป 

 ใสส่ญัลกัษณ์หวัข้อยอ่ยและล าดบัเลข 

 สร้างงานพิมพ์แบบคอลมัน์ 
 

การเลือกช่วงขอ้มูลในเอกสาร 
การเลอืกช่วงข้อมลูมคีวามส าคญัมาก เพราะไมว่า่คณุจะท าอะไรก็ตามในไฟล์เอกสาร จะต้องท าการเลอืกช่วง
ข้อมลูนัน้ๆ ก่อน ดงันัน้มาท าความรู้จกักบัการเลอืกชว่งข้อมลูแบบตา่งๆ ดงันี ้

สัญลกัษณ์ของเมาส์ วธีิท า ผลลพัธ์ 
เป็นรูปตวั I น าเมาส์ไปวางในข้อมลูที่ต้องการ เป็น

รูปตวั I แล้ว drag คลมุช่วงข้อมลูนัน้ 
เป็นการเลอืกข้อมลูแบบเป็นช่วง 

เป็นรูป  น าเมาส์ไปวางหน้าบรรทดัของข้อมลูที่

ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้วคลกิ 
เป็นการเลอืกข้อมลูแบบทัง้บรรทดั 

เป็นรูป  น าเมาส์ไปวางหน้าบรรทดัของข้อมลูที่

ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้วดบัเบิล้คลกิ 

เป็นการเลอืกข้อมลูแบบทัง้ยอ่หน้า 

เป็นรูป  น าเมาส์ไปวางหน้าบรรทดัของข้อมลูที่

ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้ว drag  

เป็นการเลอืกข้อมลูแบบทัง้หลาย
บรรทดั 

เป็นรูป  น าเมาส์ไปวางหน้าบรรทดัของข้อมลูที่

ต้องการ ให้เป็นรูป  แล้วกดเมาส์ปุ่ ม
ซ้าย 3 ครัง้ ติดตอ่กนั 

เป็นการเลอืกข้อมลูหมดทัง้เอกสาร 

การเล่ือนต าแหน่งในเอกสาร 
ถ้าคณุต้องการเลือ่น cursor ไปท างานยงัต าแหนง่ตา่งๆ ในเอกสาร การใช้ปุ่ มบนคย์ีบอร์ดสามารถท าให้เลือ่น 
cursor ได้อยา่งรวดเร็ว ดงันี ้

บทที ่2 Microsoft Office Word 2007 

 

Office Word 2007 
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ปุ่มบนคียบ์อร์ด ผลลพัธ์ 
Home เป็นการเลือ่น cursor ไปต าแหนง่แรกสดุของบรรทดันัน้ 

End เป็นการเลือ่น cursor ไปต าแหนง่ท้ายสดุของบรรทดันัน้ 
Ctrl+Home เป็นการเลือ่น cursor ไปต าแหนง่แรกสดุของเอกสาร 

Ctrl+End เป็นการเลือ่น cursor ไปต าแหนง่ท้ายสดุของเอกสาร 
กดปุ่ ม F5 แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าที่
ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter  

เป็นการเลือ่น cursor ไปยงัหน้าที่ระบไุว้ 

การจดัยอ่หนา้เอกสาร (Paragraph) 
โปรแกรม Microsoft Office Word จะสามารถท าการจดัรูปแบบยอ่หน้า กัน้หน้า กัน้หลงั ได้ 2 วธีิ คือ 

วิธีที่ 1 จดัรูปแบบโดยก าหนดจากเส้นไม้บรรทดั (Ruler) 
วิธีที่ 2 จดัรูปแบบโดยการใช้เมนคู าสัง่ 

การจดัรูปแบบ Paragraph โดยก าหนดจากเส้นไมบ้รรทดั (Ruler) 

เป็นวิธีที่ท าให้งานเอกสารสามารถปรับตัง้ระยะกัน้หน้า ยอ่หน้า และกัน้หลงั ได้อยา่งรวดเร็ว โดยมขีัน้ตอนดงันี  ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการจดัรูปแบบ 
2. น าเมาส์ไปชีท้ีส่ญัลกัษณ์บนไม้บรรทดั แล้ว drag ไปวางต าแหนง่ที่ต้องการ 

 

 

 

การจดัรูปแบบ Paragraph โดยใชเ้มนูค าสั่ง  
นอกจากการปรับตัง้คา่จากเส้นไม้บรรทดั คณุยงัสามารถก าหนดรายละเอียดจากแถบ Ribbon ได้ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการจดัรูปแบบ 
2. คลกิแท็บ Page Layout  ก าหนดรายละเอยีดในแท็บ Paragraph  

 
 

สว่นของ Indent ก าหนดกัน้หน้าที่ช่อง Left , ก าหนดกัน้หลงัที่ช่อง Right 
สว่นของ Spacing ก าหนดระยะหา่งระหวา่งยอ่หน้า ที่ช่อง Before (ก่อนยอ่หน้าที่เลอืก) , After (หลงั 
ยอ่หน้าที่เลอืก)  

First Line Indent - ปรับยอ่หน้า 

Left Indent - ปรับกัน้หน้า Right Indent - ปรับกัน้หลงั 
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หรือคลกิปุ่ ม 

  

  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การใชง้านแทป็ 
ในงานเอกสารท่ีต้องเว้นระยะแตล่ะช่วงให้เทา่กนั คณุสามารถก าหนดระยะการพิมพ์ (TAB) ได้ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เปิดแฟ้มงานเอกสารใหม ่
2. ที่เส้นไม้บรรทดั (Ruler) มีสญัลกัษณ์ของ TAB อยูด้่านซ้าย  
3. คลกิเลอืกแบบของ TAB ที่ต้องการ แล้วคลกิวางต าแหนง่บนเส้นไม้บรรทดั 

 
 

 Left Tab  แท็บชิดซ้าย   Center Tab แท็บกึ่งกลาง 

 Right Tab แท็บชิดขวา   Decimal Tab แท็บทศนิยม 
 

4. หลงัจากตัง้ระยะของ TAB แล้ว พิมพ์ข้อมลู ต้องการเลือ่นไปยงัต าแหนง่ที่ตัง้ไว้ กดปุ่ ม TAB ที่คีย์บอร์ด 

การใส่สัญลกัษณ์หวัขอ้ยอ่ยและล าดบัเลข 
ถ้างานเอกสารของคณุต้องก าหนดหวัข้อใหญ่ หวัข้อยอ่ย ให้ท าตามขัน้ตอนดงันี ้

Alignment: การจดัวางข้อความ 

Indentation: ก าหนดกัน้หน้า (Left) , 
กัน้หลงั (Right)  , ในสว่นของ Special 

ก าหนดยอ่หน้า ท่ีช่อง First line , ก าหนด
กัน้หน้าลอย ท่ีช่อง Hanging 

Spacing: ก าหนดระยะหา่งระหวา่งยอ่
หน้า ช่อง Before กบั After 

Line spacing: ก าหนดระยะหา่งระหวา่ง
บรรทดั 

 
 

สญัลกัษณ์ของ TAB 
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1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการ 
2. แท็บ Home หวัข้อ Paragraph คลกิเลอืกปุ่ มทลูบาร์ทีจ่ะใช้งาน 

 Increase Indent  เลือ่นข้อมลูเข้าไป ท าเป็นหวัข้อยอ่ย 

 Decrease Indent  เลือ่นข้อมลูออก ท าเป็นหวัข้อใหญ่ 

 Bullets   ก าหนดสญัลกัษณ์น าหน้าหวัข้อ 

 Numbering  ก าหนดเลขล าดบัน าหน้าหวัข้อ 

 Multilevel List  ก าหนดสญัลกัษณ์หรือเลขล าดบัแบบหลายระดบั 

การสร้างงานพิมพแ์บบคอลมัน ์
เป็นการจดัรูปแบบงานเอกสารคล้ายงานหนงัสอืพิมพ์ มีการแบง่ข้อมลูในเอกสารออกเป็นหลายๆ คอลมัน์ 
นอกจากงานหนงัสอืพิมพ์แล้ว จะเห็นลกัษณะงานแบบนีใ้นนิตยสาร หรือจะใช้ในการท าโบรชวัร์ก้ได้ มีขัน้ตอน
ดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการจดัรูปแบบ หรือถ้ายงัไมม่ีข้อมลู ให้คลกิเป็น cursor ต าแหนง่ที่ต้องการจดัรูปแบบ 
2. ที่แท็บ Page Layout คลกิลกูศรลงของปุ่ มทลูบาร์   เลอืกจ านวนคอลมัน์ทีต้่องการ  

3. การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเตมิ คลกิเลอืกค าสัง่    
More Columns                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Presets:   เลอืกแบบของคอลมัน์ 
Number of columns:  ก าหนดจ านวนคอลมัน์ 
Width and spacing:  ก าหนดความกว้างของคอลมัน์และระยะหา่งระหวา่งคอลมัน์ 
Equal column width:  ก าหนดให้ความกว้างทกุคอลมัน์เทา่กนั 
Apply to: การน าไปใช้ 
 Whole document  หมดทัง้เอกสาร 
 This point forward นบัจากจดุที่ cursor อยูเ่ป็นต้นไป 
 Selected text  เฉพาะชว่งข้อมลูที่เลอืก ใช้กบังานเอกสารที่มีข้อมลูอยูแ่ล้ว 
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 Line between ก าหนดเส้นแบง่ระหวา่งคอลมัน์   OK 

 

การสร้างงานด้านกราฟฟิก 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การแทรกรูปภาพ และการจดัการรูปภาพ 

 การใช้เคร่ืองมือในการวาดรูป 

 การสร้างแผนผงัองค์กร 

 การสร้างกราฟ 

 การสร้างตาราง และการตกแตง่ตาราง 
 

การแทรกรูปภาพ และ Object ต่างๆ 

การน ารูปภาพและวตัถ ุ(Object) ตา่งๆ มาใสใ่นงานเอกสารของคณุ จะท าให้งานนัน้มีความสวยงามและ
สมบรูณ์แบบมากขึน้ มขีัน้ตอนดงันี ้
4. คลกิแท็บ Insert จะปรากฏหวัข้อ Illustrations  

5. เลอืกประเภทของรูปภาพท่ีต้องการ 
Picture เป็นการแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น 

ClipArt เป็นการแทรกรูปภาพจากโปรแกรมที่มีอยูแ่ล้ว คือ Microsoft ClipArt Gallery 

Shapes เป็นการวาดรูปเองโดยเลอืกปุ่ มเคร่ืองมือตา่งๆ 

SmartArt เป็นการสร้างไดอะแกรมและแผนผงัโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

Chart เป็นการสร้างกราฟแบบตา่งๆ 

การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอ่ืน 
1. คลกิแท็บ Insert เลอืกค าสัง่ Picture  

2. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Insert Picture 

 
 

 
 

 
 

 
 

บทที ่3 Microsoft Office Word 2007 

 

Office Word 2007 
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3. เลอืกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมลูรูปภาพ จากนัน้ดบัเบิล้คลกิทีช่ื่อไฟล์รูปภาพท่ีต้องการ 

การแทรกรูปภาพจาก ClipArt  

1. คลกิแท็บ Insert เลอืกค าสัง่ ClipArt 

2. ที่แถบ Task Pane ด้านขวา จะปรากฏกรอบ ClipArt ให้ก าหนดรายละเอยีด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ภายในกรอบ ClipArt จะแสดงรูปภาพทัง้หมด คลกิเลอืกรูปท่ีต้องการได้เลย 

การวาดรูปเองโดยใชปุ่้มเคร่ืองมือต่างๆ 

1. คลกิแท็บ Insert เลอืกค าสัง่ Shapes 

2. คลกิเลอืกรูปท่ีต้องการวาด แล้ว drag ลงบนพืน้ท่ีในงานเอกสาร
ของคณุ 
     

การจดัการกบัรูปภาพ 
 ดบัเบิล้คลกิที่รูปภาพท่ีสร้างไว้ จะปรากฏแถบ Ribbon ให้

ก าหนดรายละเอยีด 

 

Search for : ระบช่ืุอไฟล์ นามสกลุ หรือ
ประเภทของไฟล์ที่ต้องการค้นหา (ถ้าไม่
ก าหนด จะเป็น all) 

Search in : เลอืกต าแหนง่ทีต้่องการค้นหา 

Results should be: ผลลพัธ์ที่ต้องการ
แสดง 

ปกติโปรแกรมจะก าหนดคา่ default ให้แล้ว 
ถ้าไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอะไร ให้คลกิปุ่ ม Go 

เพื่อเร่ิมค้นหา 
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การสร้างไดอะแกรมและแผนผงัโครงสร้างองคก์ร (Organization chart) 

1. คลกิแท็บ Insert เลอืกค าสัง่ SmartArt 

2. เลอืกประเภทและรูปแบบยอ่ยของ ไดอะแกรม  คลกิปุ่ ม OK 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

3. คลกิเป็น cursor แตล่ะช่องแล้วพิมพ์ข้อความทีต้่องการ 
 

 

 
4. ขณะที่ท างานกบัไดอะแกรมหรือ Organization chart จะปรากฏแถบ Ribbon ช่ือ SmarArt Tools  

5. การตกแตง่ข้อความให้คลกิแท็บ Format และจดัรูปแบบของไดอะแกรมให้คลกิแท็บ Design จะปรากฏ
ปุ่ มทลูบาร์ตา่งๆ ให้เลอืกใช้งานได้ทนัที 
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การสร้างกราฟ (Chart)  

1. คลกิแท็บ Insert เลอืกค าสัง่ Chart 

2. เลอืกประเภทและรูปแบบยอ่ยของกราฟ  คลกิปุ่ ม OK 

 
 

3. พิมพ์ข้อความและตวัเลขลงในตาราง 
 
 
 

 
4. จะได้ผลลพัธ์ดงัรูป 

 

         
 

5. ต้องการแก้ไขกราฟ ดบัเบิล้คลกิที่รูปกราฟ จะปรากฏแถบ Ribbon ช่ือ Chart Tools คลกิเลอืกปุ่ ม
เคร่ืองมือจากแท็บ Design , Layout , Format 
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การสร้างตาราง (Table) 

1. คลกิแท็บ Insert เลอืกค าสัง่ Table 

2. เลอืกจ านวนคอลมัน์และแถวทีต้่องการ 
3. พิมพ์ข้อความแตล่ะช่อง แล้วกดปุ่ ม Tab เพื่อเลือ่นช่องถดัไป 

การตกแต่งตาราง 
1. เลอืกช่วงข้อมลูในตาราง 
2. จะปรากฏแถบ Ribbon ช่ือ Table Tools 

3. การตกแตง่ตารางให้คลกิแท็บ Design และการปรับโครงสร้างตารางให้คลกิแท็บ Layout จะปรากฏปุ่ ม
ทลูบาร์ตา่งๆ ให้เลอืกใช้งานได้ทนัที 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

การสร้างสูตรหรือสมการ 

หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การใช้สตูรในรูปแบบใหม ่

 การสร้างสตูร และการแก้ไขสตูร 
 

การใชสู้ตรในรูปแบบใหม่  
ในโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีเคร่ืองมือให้คณุใช้ในเร่ืองของการสร้างสตูร (สมการ) ทาง
คณิตศาสตร์ได้อยา่งรวดเร็ว โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
6. คลกิแท็บ Insert เลอืกลกูศรลงของปุ่ ม Equation 

บทที ่4 Microsoft Office Word 2007 

 

Office Word 2007 
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7. จะปรากฏแบบของสมการให้คลกิเลอืกใช้ได้เลย 

 

 

การแกไ้ขสูตร  
 ถ้าต้องการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด คลกิต าแหนง่ของสมการท่ีแก้ไข แล้วพิมพ์ข้อมลูใหม ่ 

 
 

 หรือเลอืกจากแถบ Ribbon ช่ือ Equation Tools คลกิแท็บ Design เลอืกรายละเอียดจากปุ่ มทลูบาร์ 
 

 
 
 
 

 

การสร้าง Quick Parts 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การก าหนดคณุสมบตัิของไฟล์ 

 การแทรกฟิลด์ 

 การใช้ Building Blocks Organizer 

 การสร้าง Building Blocks Organizer ขึน้ใช้เอง 

 การเรียกใช้ Building Blocks Organizer ที่สร้างขึน้ 

 การลบ Building Blocks Organizer ที่ไมต้่องการใช้งาน 
 

การก าหนดคุณสมบติัของไฟล ์
เมื่อคณุสร้างงานเอกสารเสร็จแล้ว ต้องการก าหนดคณุสมบตัิเพิม่เติมให้กบัไฟล์นัน้ มีขัน้ตอนดงันี ้

8. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  

บทที ่5 Microsoft Office Word 2007 

 

Office Word 2007 
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9. น าเมาส์ไปชีท้ี่ค าสัง่  และคลกิเลอืกคณุสมบตัิที่ต้องการก าหนด  

      ในท่ีนีเ้ลอืก Author (ช่ือผู้แตง่) 

10. พิมพ์ข้อความในกรอบ Author เช่น Somluk 

การแทรกฟิลด ์
ในงานเอกสารท่ีสร้างไว้แล้ว ถ้าต้องการแทรกหวัข้อฟิลด์เพิ่มเติม ให้ท าตามขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  

 2. เลอืกค าสัง่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. คลกิช่ือฟิลด์ที่

ต้องการแทรก เช่น Author ก็จะแสดงข้อความที่คณุก าหนดคณุสมบตัิ (Property) ไว้ 

การใช ้Building Blocks Organizer 

เป็นแบบส าเร็จรูปของสว่นงานตา่งๆ ให้เลอืกใช้ เช่น AutoText, Equations, Footer, Page Number, 

ฯลฯ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  

2. เลอืกค าสัง่  จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ให้คลกิเลอืกแบบท่ีต้องการ 
แล้วคลกิปุ่ ม Insert 
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การสร้าง Building 

Blocks Organizer ข้ึน
ใชเ้อง 
คณุสามารถสร้างแบบ
ส าเร็จรูปของสว่นงานตา่งๆ 
ขึน้มาใช้เองก็ได้ โดยมีขัน้ตอน

ดงันี ้
1. Drag เมาส์คลมุข้อมลูที่ต้องการน ามาสร้าง Building Block Organizer 

2. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  

3. เลอืกค าสัง่   จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Create New 

Building Block ให้พิมพ์ช่ือใหมใ่นช่อง Name จากตวัอยา่งใช้ช่ือ Chapter 5 เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม OK 

 

 
การเรียกใช ้Building Blocks Organizer ท่ีสร้าง
ข้ึน 
หลงัจากทีค่ณุสร้าง Building Blocks Organizer แล้ว ต้องการน ามาใช้งาน มีขัน้ตอนดงันี ้ 

 คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม                                   จะปรากฏแบบที่สร้างในสว่นของ General        

 ให้คลกิเลอืกใช้ได้เลย 
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การลบ Building Blocks Organizer ท่ีไม่ตอ้งการใชง้าน 
ส าหรับ Building Blocks Organizer ที่คณุสร้างขึน้ ถ้าไมต้่องการใช้แล้ว ต้องการลบออก มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  

2. เลอืกค าสัง่  จะปรากฏช่ือ Building Blocks Organizer ที่คณุ
สร้างไว้ ให้คลกิเลอืกแบบท่ีต้องการลบ ในท่ีนีเ้ลอืก Chapter 5 แล้วคลกิปุ่ ม Delete 
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การสร้างจดหมายเวยีน 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การสร้างจดหมายเวยีน 
 

ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความเหมือนกนั และสง่ให้ผู้ รับหลายคน คณุสามารถสร้างแบบฟอร์ม

จดหมายและข้อมลูผู้ รับ โดยให้น างานเอกสารทัง้ 2 สว่นมาผนวก (Merge) กนั  

ขั้นตอนเตรียมงานก่อนสร้างจดหมายเวียน 
ก่อนที่จะสร้างจดหมายเวยีน คณุจะต้องเตรียมงานเอกสารที่จะใช้ให้เรียบร้อยก่อน โดยแบง่ออกเป็นสว่นหลกัๆ 
ดงันี ้

11. สว่นเอกสารหลกั เรียกวา่ Main Document : ให้พิมพ์แบบฟอร์มจดหมาย แล้ว Save ไว้ ในที่นีช่ื้อไฟล์ 
Main.doc  

12. สว่นท่ีเก็บข้อมลูผู้ รับ เรียกวา่ Data Source : ให้พิมพ์ข้อมลูช่ือ ที่อยูผู่้ รับ เก็บไว้ในตาราง แล้ว Save ใน
ที่นีใ้ช้ช่ือไฟล์ Data.doc  

การสร้างจดหมายเวยีน เปิดไฟล์เอกสารหลกั ช่ือ Main.doc ท า
การสร้างจดหมายเวยีน ตามขัน้ตอนดงันี ้
Step 1 : เลอืกประเภท ของแฟ้มงานหลกัที่ต้องการสร้าง 

คลกิแท็บ  

Mailings เลอืกปุ่ ม  สร้างจดหมายเวียน  
เลอืก Letters  

 

Step 2 : เลอืกไฟล์ที่เก็บ
ข้อมลูผู้ รับ คลกิปุ่ ม                                                                                                                     
ใช้ไฟล์ข้อมลูผู้ รับท่ีมีอยูแ่ล้ว 
เลอืกค าสัง่ Use Existing 

List จะปรากฏ
ไดอะลอ็กบ็อกซ์ 

Select 
Data 
Source 

ในท่ีนีใ้ห้

บทที ่6 Microsoft Office Word 2007 
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ดบัเบิล้คลกิเลอืกไฟล์ Data.doc  

Step 3: ท าการแทรกฟิลด์ข้อมลูผู้ รับ จากไฟล์ Data.doc โดยคลกิเป็น cursor ต าแหนง่ที่จะแทรกฟิลด์ แล้ว
คลกิปุ่ ม  
แล้วเลอืกช่ือฟิลด์ทีต้่องการ 

 
 
Step 4 : ดตูวัอยา่งผลลพัธ์โดยคลกิปุ่ ม  
จะแสดงไฟล์เอกสารหลกัที่มีข้อมลูผู้ รับในต าแหนง่ของ cursor และถ้าต้องการเลือ่นดขู้อมลูของคนถดัไป ให้

คลกิปุ่ ม   
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Step 5 : ท าการผนวกเอกสารเข้าด้วยกนั ให้คณุคลกิปุ่ ม  

จะแสดงรายการค าสัง่ให้เลอืก :- 

 
 
 
 
 
 
ในท่ีนีเ้ลอืก Edit Individual Document แล้วเลอืกแบบ All  OK 

 

 

การจัดการเนือ้หา 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การสร้าง Bookmark 

 การใช้งาน Style  

 การสร้างสารบญั (Table of content) 

 การก าหนดหวัและท้ายกระดาษ (Header and Footer) 
 

การสร้าง Bookmark 

เป็นเหมือนที่คัน่เอกสาร เวลาทีค่ณุท างานหรือตรวจสอบงานค้างไว้
แล้วต้องการกลบัมาท าใหมใ่นภายหลงั เพื่อป้องกนัการลมืวา่งานที่ท า
ค้างถึงสว่นไหนแล้ว คณุก็ท าการสร้าง Bookmark โดยมีขัน้ตอน

เป็นการผนวกออกทางแฟ้มงานใหม่ 
เป็นการผนวกออกทางเคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

เป็นการผนวกออกทาง E-mail 

แสดงข้อมลูทกุ record ที่ผนวกไว้ 

แสดงเฉพาะข้อมลูของ record ปัจจบุนั 

ก าหนดวา่ต้องการผนวก record ที่เทา่ไร 

บทที ่7 Microsoft Office Word 2007 
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ดงัตอ่ไปนี ้ 
13. เลอืกต าแหนง่ในงานเอกสารที่ต้องการสร้าง Bookmark 

14. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  
15. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Bookmark ให้พิมพ์ช่ือ Bookmark ที่ต้องการ จากตวัอยา่งใช้ช่ือ 

MyBookmark เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม Add 
 

 
 

การเล่ือน cursor ไปยงั Bookmark 

หลงัจากทีค่ณุสร้าง bookmark แล้ว ต้องการกระโดดไปท างานยงั bookmark นัน้ ให้ท าตามขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิแท็บ Insert เลอืกปุ่ ม  

2. ดบัเบิล้คลกิที่ช่ือ bookmark ที่ต้องการ หรือคลกิช่ือ bookmark แล้วคลกิปุ่ ม Go To 

 

การใชง้าน Style 

Style คือการก าหนดรูปแบบข้อความที่ต้องการใช้งานบอ่ยๆ  สะดวกส าหรับงานเอกสารที่มข้ีอมลูหลายๆ หน้า 
แล้วต้องการรูปแบบเหมือนกนั มีขัน้ตอนการท างานดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการ 
2. แท็บ Home คลกิเลอืกแบบ Style จากแถบ Ribbon  

การสร้างสารบญั (Table of content) 

การก าหนด Style นอกจากท าให้คณุจดัรูปแบบข้อมลูได้
ง่ายขึน้แล้ว ยงัสามารถน าหวัข้อที่ก าหนด Style มาท าเป็น
สารบญัได้ด้วย โดยท าตามขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิแท็บ References เลอืกปุ่ ม  

 2. จะปรากฏแบบของสารบญัให้ 

คลกิเลอืกใช้ได้เลย 
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3. ถ้าต้องการก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม คลกิที่ค าสัง่ Insert Table of Contents  

การก าหนดหวัและทา้ยกระดาษ (Header and Footer) 

เมื่อคณุท างานกบัเอกสารเสร็จแล้ว ต้องการก าหนดข้อความหรือรูปภาพ เช่น Logo ของหนว่ยงาน ให้ปรากฏ
หวัหรือท้ายกระดาษของเอกสารทกุหน้า ท าได้โดยใช้เร่ืองของ Header and Footer เข้าท างาน มีขัน้ตอน
ดงันี ้
1. คลกิแท็บ Insert จะปรากฏแถบ Ribbon หวัข้อ 

Header & Footer  
2. เลอืกต าแหนง่ของงานเอกสารท่ีจะใสข้่อความหรือรูปภาพ 

 

 
 

3. ถ้าต้องการก าหนดระยะหา่งระหวา่งข้อความหวั
กระดาษ-ท้ายกระดาษจากขอบกระดาษ ให้คลกิ
แท็บ Page Layout ปุ่ ม  เลอืก
ค าสัง่ Custom  

4. Margins ในสว่นของ From edge : Header , 

Footer (คา่ปกต ิ

 
 
 

5.  
6. จะเป็น 0.5”) 

 

การจัดการเอกสาร 

หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 ก าหนดรูปแบบการแสดงเอกสาร 

 การเปรียบเทียบและผนวกเอกสาร 

 การป้องกนัเอกสาร 

 การติดตามการเปลีย่นแปลงเอกสาร 

 การก าหนดงานแก้ไขครัง้สดุท้าย 
 

Header   ใสข้่อความหวักระดาษ 

Footer   ใสข้่อความท้ายกระดาษ 

Page Number ใสห่มายเลขหน้า 
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ก าหนดรูปแบบการแสดงเอกสาร 
งานเอกสารที่สร้างขึน้ คณุสามารถเปลีย่นมมุมองเอกสารได้หลายแบบ มีขัน้ตอนดงันี ้
16. คลกิแท็บ View จะปรากฏสว่นของหวัข้อ Document Views ให้เลอืกมมุมองเอกสารที่ต้องการ 

   Print Layout  มมุมองแบบเหมือนจริง 
   Full Screen Reading   มมุมองแบบเตม็จอ 
   Web Layout  มมุมองแบบเว็บ 
   Outline    มมุมองแบบโครงร่าง 
   Draft   มมุมองแบบหยาบๆ 
มมุมองปกตจิะเป็นแบบ Print Layout  

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถใช้สว่นของหวัข้ออื่นในการดเูอกสารได้อกีด้วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

17. ที่แท็บ View หวัข้อ Show/Hide 

   Document Map  แสดงหวัข้อทางแถบ
ด้านซ้าย ใช้ร่วมกบัการก าหนด Heading จาก Style 

   Thumbnails  แสดงงานเอกสารแตล่ะ
หน้าเป็นแผน่เลก็ๆ เรียงตามล าดบั 

การเปรียบเทียบและผนวกเอกสาร  
ในกรณีที่คณุสร้างเอกสารหลายไฟล์แล้วต้องการน าข้อมลูในไฟล์เหลา่นัน้มาเปรียบเทียบและผนวกรวมกนั มี
ขัน้ตอนดงันี ้
1. เปิดไฟล์เอกสารหลกัก่อน ในท่ีนีใ้ช้ไฟล์ Meeting.doc 
2. คลกิแถบ Ribbon ช่ือ Review  คลกิปุ่ ม  
3. จะปรากฏค าสัง่ให้เลอืกใช้  

 
 
 

 

4. ในท่ีนีเ้ลอืกค าสัง่ Compare  คลกิช่อง Original document เลอืกช่ือไฟล์ต้นฉบบั จากตวัอยา่งเลอืก
ไฟล์ Meeting.doc                      
                                                                         คลกิช่อง Revised document เลอืกช่ือไฟล์ที่ต้องการน ามาเปรียบเทียบ 
จากตวัอยา่งเลอืกไฟล์ Marketting.doc  
คลกิปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม                                  

เป็นการน าไฟล์เอกสารมาเปรียบเทียบกนั 

เป็นการน าไฟล์เอกสารมารวมกนั 
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5. จะแสดงข้อมลูที่ท าการเปรียบเทยีบ ถ้าต้องการน าไฟล์อื่นมาเปรียบเทียบอีก ก็ท าตามขัน้ตอนเดมิ 
 

 

6. หลงัจากที่ท าการเปรียบเทียบไฟล์เอกสารแล้ว คลกิปุ่ ม   หรือ  
เพื่อเลือ่นไปยงัต าแหนง่ทีม่ีความแตกตา่งกนั จากนัน้คณุสามารถเลอืกวา่ต้องการ
ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลีย่นแปลงได้ โดยคลกิปุ่ มบนทลูบาร์ 

 
 เป็นการยอมรับการเปลีย่นแปลง 
       เป็นการปฏิเสธการเปลีย่นแปลง 
 
ในท่ีนีค้ลกิลกูศรลงของปุ่ ม Accept เลอืกค าสัง่ Accept Change เป็นการยอมรับการเปลีย่นแปลงเฉพาะ
ต าแหนง่ข้อมลูปัจจบุนัเทา่นัน้ ถ้าเลอืกค าสัง่ Accept All Changes in Document เป็นการยอมรับการ
เปลีย่นแปลงทัง้หมด 

การป้องกนัเอกสาร (Protect Document) 

ในงานเอกสารท่ีมีข้อมลูส าคญั คณุสามารถป้องกนัการเปลีย่นแปลงข้อมลูในเอกสารได้ มีขัน้ตอนดงันี ้

เลอืกไฟล์เอกสารที่ต้องการแสดงผลลพัธ์ 

ปกติจะแสดงผลที่ New document  

เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม OK 
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1. คลกิแท็บ Review เลอืกปุ่ ม                                                          เลอืกค าสัง่ Restrict Formatting and Editing จะ
ด้านขวา ให้คลกิเคร่ืองหมาย  ในสว่นของ ปรากฏแถบ Task Pane 

Formatting restrictions และ Editing restrictions  
2. ในสว่นของ Groups: เลอืก  Everyone และคลกิปุ่ ม  

  ขึน้หน้าจอให้ก าหนด 
รหสัผา่น Password จะใสห่รือไมใ่สก็่ได้ แล้วคลกิปุ่ ม OK 

 
 
 
 
 
 
 

3. ที่แถบ Task Pane จะแสดงข้อความวา่เอกสารของคณุถกู  
Protect เรียบร้อย
แล้ว 
 
 
 
 
 

 

 
การติดตามการเปล่ียนแปลงเอกสาร 
เมื่อมกีารสง่งานเอกสารให้คนอื่นแก้ไข คณุสามารถตรวจสอบได้วา่ ใครท าการเปลีย่นแปลงข้อมลูในเอกสาร
อะไรบ้าง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ที่แถบ Ribbon คลกิแท็บ Review  ปุ่ ม                                      เลอืกค าสัง่ Track Changes   
2. เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลู เช่น ท า การลบช่วงข้อมลู (Delete), พิมพ์ข้อมลู 
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3. เพิ่ม (Insert), จดัรูปแบบ เช่น ตวัหนา ตวัเอยีง (Format) จะแสดงเส้นขีดหน้าบรรทดัและบง่บอกช่วง
ข้อมลูที่มีการเปลีย่นแปลง         
 

4. น าเมาส์ไปชีช้ว่งข้อมลูที่มีการเปลีย่นเปลง จะแสดงช่ือ user ที่ท าการแก้ไขข้อมลู   
 
 

5. คลกิปุ่ ม   หรือ  เพื่อเลือ่นไปยงัต าแหนง่ที่มกีารแก้ไข จากนัน้คณุสามารถเลอืกวา่
ต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลีย่นแปลงได้ โดยคลกิปุ่ มบนทลูบาร์  

 
                เป็นการยอมรับการเปลีย่นแปลง 
 

      เป็นการปฏิเสธการเปลีย่นแปลง 
 

การก าหนดงานแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย 
คณุสามารถก าหนดให้งานเอกสารเป็น Final (ไมม่ีการเพิ่มเตมิหรือแก้ไขใดๆ อีก) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. เปิดแฟ้มงานท่ีต้องการก าหนดเป็น Final 
2. คลกิปุ่ ม Microsoft Office button  (มมุบนสดุด้านซ้าย) เลอืกค าสัง่ Prepare 

3. เลอืกค าสัง่  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


