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DOC010: สร้าง Template สาเร็จรูป ด้วย Word สาหร ับการเขียนหน ังสือหรือรายงาน
หล ักการและเหตุผล:
โปรแกรม Microsoft Word เป็ นโปรแกรมที่มีค วามโดดเด่น ทางด ้านงานเอกสาร (Word Processing, Text
Document) ต่างๆ แต่ยังมีผู ้ใช ้งานหลายคนยังไม่เข ้าใจกระบวนการทางานของ word อย่างถูกต ้อง ผู ้ใช ้ยังคงทางานใน
ลักษณะเหมือนเครือ
่ งพิมพ์ดด
ี ธรรมดา หรือคัดลอกข ้อมูลจากทีอ
่ น
ื่ แล ้วนามาวาง ทีจ
่ ริงแล ้ว Microsoft Word มีเครือ
่ งมือ
ทีม
่ ค
ี วามสามารถทางด ้านงานเอกสารงานพิมพ์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็ น การสร ้างและปรับแต่งเอกสารอัตโนมัต ิ รวมถึง
งานทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน (Document Template) เป็ นต ้น
ดังนัน
้ หลักสูตรนี้จงึ จะดึงเอาความสามารถของ Word มาใช ้ในการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะ
เริม
่ ตัง้ แต่ การทบทวนพื้นฐานการใช ้งานที่สาคัญๆ (เช่น ภาพรวมของโปรแกรม การควบคุมหน ้ากระดาษ พื้นฐานการ
พิมพ์งาน) งานพิมพ์อัตโนมัต ิ (เช่น การควบคุมเอกสารหลายๆ หน ้า, การทาสารบัญอัตโนมัต ิ (TOC), การทาสารบั ญ
ส่วนท ้าย (Index), การทาบรรณานุกรมและอ ้างอิงแบบต่าง ๆ ทีส
่ ามารถช่วยให ้การทางานด ้านเอกสารได ้อย่างถูกต ้อง
รวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันในการทางาน
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเข ้าใจและสามารถเลือกใช ้งานเครือ
่ งมือใน Word ได ้อย่างถูกต ้องเหมาะสมกับงาน
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้และดึงเอาความสามารถของ Word ไปประยุกต์ใช ้งานจริงได ้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เครือ
่ งมือ รวมไปถึงเทคนิคอันหลากหลายทีสามารถนาไปประยุกต์ใช ้งานได ้
จริง และช่วยลดเวลาในการทางาน
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
1. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้การใช ้งาน Word อย่างถูกวิธี (ไม่ใช่ใช ้งาน Word อย่างเครือ
่ งพิมพ์ดด
ี )
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเทคนิคการใช ้งาน Word เพือ
่ ช่วยลดเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม:
1. ควรมีพน
ื้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
2. ควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Word ในระดับเบือ
้ งต ้นมาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. การนาเสนออย่างมืออาชีพ ด ้วย PowerPoint สาหรับนาเสนอข ้อมูลสมัยใหม่
ั
้ หาการอบรมสมมนา:
เนือ
1. ทบทวนพืน
้ ฐานและคาสัง่ ทีจ
่ าเป็ น
• การควบคุมหน ้ากระดาษ (Page Layout) เช่น ตัง้ ค่าหน ้ากระดาษ, ส่วนหัว/ส่วนท ้ายกระดาษ
• การควบคุมงานพิมพ์งานในลักษณะต่างๆ ด ้วยเครือ
่ งมือ Paragraph, Font
• การทางานกับ ตาราง รูปภาพ รูปวาด กราฟ
• การแทรกข ้อมูลอัตโนมัตด
ิ ้วยเครือ
่ งมือ Quick Part (แทรกข ้อความหรือเนื้อหาทีใ่ ช ้บ่อยแบบด่วนๆ)
2. หัวใจสาคัญของ Word และเทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือสาหรับทาหนังสือหรือเอกสารหลายๆ หน ้า แบบอัตโนมัต ิ
• การควบคุมเนื้อหาเอกสารด ้วยเครือ
่ งมือ Style and Formatting
• เทคนิคการตกแต่ง/ปรับแต่ง/แก ้ไขเอกสารอย่างอัตโนมัต ิ แก ้ไขจุดเดียวแต่เปลีย
่ นหลายที่
• การใส่เลขลาดับอัตโนมัต ิ หัวข ้อหลัก หัวข ้อย่อย (Bullets & Numbering)
• การควบคุมหัวข ้ออัตโนมัตด
ิ ้วยมุมมอง Navigation Pane
• การสร ้างปกรายงาน (Cover Page) อย่างรวดเร็ว
• การทาสารบัญหัวข ้ออัตโนมัต ิ (TOC: Table of Content)
• การทาสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง แบบอัตโนมัต ิ
• การทาดัชนีคา (Index)
• การทาเชิงอรรถ (Footnote)
• ข ้อมูลทางบรรณานุกรม/อ ้างอิง
• การแบ่งกลุม
่ หน ้ากระดาษ (Section) เพือ
่ การกาหนดให ้เอกสารในไฟล์เดียวกัน มีเลขหน ้า ส่วนหัว/
ส่วนท ้ายกระดาษไม่เหมือนกันในแต่ละหน ้า
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3. สร ้างต ้นแบบเอกสาร (Document Template) กันดีไหม
• แนวความคิดเกีย
่ วกับ Document Template
• Document Template เหมาะกับเอกสารแบบไหน
• การสร ้าง Document Template
• การใช ้งาน Document Template
• การแก ้ไข Document Template
4. การป้ องกันเอกสาร (Protect Document)
• การป้ องกันการแก ้ไขเนื้อหาในเอกสาร
• การใส่ Password ตอนเปิ ดไฟล์
วิทยากร :
อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 1 วัน (6 ชั่วโมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม: ท่านละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว)
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม:
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.career4future.com
E-mail:
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