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DOC009 : เทคนคิงานเอกสารอตัโนมตั ิดว้ย Word ส าหรบังานเลขานุการ 

 
หลกัการและเหตผุล : 

 
ในการท างานดา้นเลขานุการตอ้งมีรูปแบบการท างานที่เนน้ในดา้นการจัดการงานเอกสาร เช่น การสรา้ง

จดหมาย, เอกสารหนังสอื, รายงาน, ตารางรายการ, การเขยีนโครงการ, การท าแบบฟอร์มช่วยกรอกขอ้มูล เป็นตน้  

โปรแกรมทีน่ิยมใชง้านคอื Microsoft Word แต่ยังมผีูใ้ชง้านหลายคนยังไม่เขา้ใจกระบวนการท างานของ word อย่าง
ถกูตอ้ง  

           ดงันัน้ หลกัสตูรนีเ้ป็นการน าเอาความสามารถของ Word มาใชใ้นการท างานอย่างเต็มประสทิธภิาพ โดยเนื้อหา
จะเริม่ตัง้แต่ งานพมิพ์อัตโนมัต ิ(เชน่ การควบคุมเอกสารหลายๆ หนา้, การท าสารบัญอัตโนมัต ิ(TOC), การท าดัชนี

(Index), การท าจดหมายเวยีน (Mail Merge), การตดิตามเอกสาร (Review & Track Change), การสรา้งแบบฟอร์ม

ชว่ยกรอกขอ้มูล รวมไปถงึการประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอื และเทคนิคทีน่่าสนใจ ทีจ่ะชว่ยลดเวลาในการสรา้งและปรับแต่ง
เอกสาร ชว่ยใหก้ารท างานเร็วขึน้ อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและสามารถเลอืกใชง้านเครือ่งมอืใน Word ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบังาน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ Word ไปประยกุตใ์ชง้านจรงิไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งมอื รวมไปถงึเทคนคิทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้รงิ และชว่ยลด
เวลาในการท างาน 

  
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

1. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน Word อยา่งถกูวธิ ี 

2. ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Word เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม : 
1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Word ในระดบัเบือ้งตน้มากอ่น 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 

1. สรา้ง Template ส าเร็จรูป ดว้ย Word ส าหรับการเขยีนหนังสอืหรอืรายงาน 
2. การน าเสนออยา่งมอือาชพี ดว้ย PowerPoint ส าหรับน าเสนอขอ้มูลสมัยใหม่ 

 
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา : 

1. ปรับพืน้ฐานความเขา้ใจและการใชง้านใหถ้กูตอ้ง เพือ่อนาคตการใชง้านทีด่กีวา่เร็วกวา่ 
 การควบคมุหนา้กระดาษ (Page Layout)  ขนาดกระดาษ ระยะขอบ และเทคนคิการสรา้งเอกสารทัง้ 

แนวนอน และ แนวตัง้ ใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั 

 เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอื ส าหรับงานพมิพอ์ตัโนมัต ิการสรา้งค ายอ่แทนขอ้ความยาวๆ เชน่ เมือ่พมิพช์ือ่ย่อ 

ใหเ้ป็นชือ่เต็มขึน้มาแบบอตัโนมัต ิ
 การท างานกบัตาราง การแทรกตาราง, แปลงขอ้ความ เป็นตาราง ,การจัดเรยีงขอ้มลู, การค านวณหา

ผลรวมของตวัเลข (SUM) และแกปั้ญหาในกรณีหัวตารางกับขอ้มลูแยกกนัอยูค่นละหนา้ เป็นตน้ 

 การแทรกขอ้มลูอตัโนมัตดิว้ยเครือ่งมอื Quick Part (แทรกขอ้ความหรอืเนือ้หาทีใ่ชบ้อ่ยแบบดว่นๆ) 

 

2. หัวใจส าคญัของ Word และเทคนคิการใชเ้ครือ่งมอืส าหรับท าหนังสอืหรอืเอกสารหลายๆ หนา้ แบบอัตโนมัต ิ
 การควบคมุเนือ้หาเอกสารใหม้รีูปแบบทีเ่หมอืนกนัอยา่งรวดเร็วโดยการสรา้ง Style เชน่ หากเอกสารม ี20 

หัวขอ้ รูปแบบของหัวขอ้ควรทีจ่ะตอ้งม ีFormat ทีเ่หมอืนกนั 

 เทคนคิการตกแตง่/ปรับแตง่/แกไ้ขเอกสารอยา่งอตัโนมัต ิแกไ้ขจดุเดยีวแตเ่ปลีย่นหลายที่ 

 การใสเ่ลขล าดับอตัโนมัต ิหัวขอ้หลกั หัวขอ้ยอ่ย (Bullets & Numbering) 

 การใชม้มุมองระบบน าทาง (Navigation Pane) ชว่ยควบคมุการอา่นหัวขอ้เอกสาร บนหนา้จอ 

 การสรา้งปกรายงาน (Cover Page) อยา่งรวดเร็ว 

 การท าสารบัญหัวขอ้อตัโนมัต ิโดยการคลกิแค ่3 คลกิ (TOC: Table of Content) 

 การแบง่กลุม่หนา้กระดาษ (Section) เพือ่การก าหนดใหเ้อกสารในไฟลเ์ดยีวกนั มเีลขหนา้ สว่นหัว/

สว่นทา้ยกระดาษไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะหนา้ 
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 การท าดชันีค า (Index) อตัโนมัต ิ

 เทคนคิสรา้งเอกสารใหป้รากฏขอ้ความในลกัษณะลายน ้า (Watermark) ในทกุแผน่ เชน่ ค าวา่ “เอกสาร

ลบั” หรอื “หา้มคดัลอก” 

 
3. เทคนคิและเครือ่งมอืทีม่ไีว ้ส าหรับการใชง้านเอกสารร่วมกนั  

 การใสห่มายเหต ุ(Comment) เพือ่คยุกนัผา่นเอกสาร 

 การใชง้านเครือ่งมอืส าหรับตดิตามการเปลีย่นแปลงเอกสาร (Track Change) เพือ่ดวูา่ใครมาแกไ้ขเอกสาร 

ตรงไหนบา้ง 
 การน าไฟล ์เอกสารลา่สดุทีแ่กไ้ข มาเปรยีบเทยีบกับไฟลต์น้ฉบบั เพือ่หาจดุแตกตา่ง  (Compare) 

 การป้องกนั เอกสาร ไมใ่หถ้กูแกไ้ขได ้(Protect Document) และการใส ่รหัสผ่าน ตอนเปิดไฟล ์

 การสรา้งเอกสารในลกัษณะของแบบฟอรม์ทีใ่ชป้ระจ าใหเ้ป็นตน้แบบ (Template) เชน่ ใบสัง่ซือ้ ใบเสนอ

ราคา ฯลฯ 

 เทคนคิการพมิพข์อ้ความในแบบฟอรม์ เชน่ ชือ่.....................นามสกลุ...................... โดยไมใ่ห ้

เสน้ประขยับตาม 

 
4. เครือ่งมอืส าหรับการท างานเกีย่วกับการสง่จดหมาย (Mailing) 

 น าชือ่, นามสกลุ, ทีอ่ยูข่องผูรั้บ ฯลฯ มาจัดท าซองจดหมาย Envelope 

 การสรา้งจดหมายผนวกโดยใช ้Mail Merge โดยใชฐ้านขอ้มูลทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ใน Excel เขา้มาลงิกใ์น

เอกสารใน Word เพือ่ใหก้ารพมิพห์นา้ซองจดหมายถูกสง่ไปยง้ผูรั้บแตล่ะรายใน Excel แบบอตัโนมัต ิ
 การท า Mail Merge ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ การท า Label การพมิพห์นา้ซองจดหมาย หรอืการสง่อเีมลไ์ปยัง

ผูรั้บแตล่ะคนแบบอัตโนมัต ิ

 

วทิยากร : 

 

อาจารยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์

 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
 วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

   

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม :1 วนั (6 ชัว่โมง) 

 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 
 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 3,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

